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fräsch och modern layout som ska kunna anpassa sig till 
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The purpose of my Bachelor’s thesis is to design a new, 
workable layout for the magazine ByaNytt. I have worked 
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1. Inledning

T
ILL DETTA LÄRDOMSPROV har jag valt att ut-
forma en ny layout till tidningen ByaNytt som 
behandlar lokala ämnen i Korsholm. Jag har 
samarbetat med Kustmedia som producerar 

tidningen och står för dess innehåll. Jag har utgått från 
tidningens gamla layout och gjort en modernare version 
med utgångspunkten att skapa mer av en tidskriftskänsla 
i den. Under vårterminen 2016 har jag tillämpat den nya 
layouten i nummer 3/2016 av ByaNytt. 

Designprocessen är uppdelad i olika delar där jag 
berättar hur jag arbetat med färgskala, typografi, grafis-
ka element, tidningshuvud och layout. Jag går igenom 
ByaNytts problem och brister i layout som orsakade 
en förnyelse och presenterar kort egna utkast och även 
utkast som inte blev valda. Till sist presenterar jag re-
sultatet av arbetet och går kort igenom hur förnyelsen 
påverkat läsarna. På sidan om har jag forskat allmänt om 
tidskrifter, vad en bra tidningslayout består av och under-
sökt viktiga detaljer och designprinciper som jag valt att 
fokusera på i mitt eget projekt.
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2. Bakgrund

T
ILL MITT LÄRDOMSPROV ville jag välja ett 
ämne som jag känner mig bekväm med men 
som samtidigt är en utmaning. Det jag också 
visste var att jag ville skapa en produkt i fysisk 

form. Jag kontaktade Kustmedia som jag tidigare utfört 
min praktik hos och frågade dem om de hade något större 
kundprojekt på kommande. Till min glädje fick jag höra 
att de en längre tid funderat över en layoutförnyelse till 
sin egen tidning ByaNytt, men att någon sådan inte ännu 
blivit genomförd. 

På hösten 2015 bestämde vi möte på Kustmedia för 
att få en överblick över projektet. Jag diskuterade med 
Lisbeth Bäck som är chefredaktör på ByaNytt och Heidi 
Hjerpe som sköter ombrytningen av tidningen. De förkla-
rade att de ville ha en synlig förändring i tidningen. Lay-
outförnyelsen skulle innebära att formge tidningen ett 
nytt grafiskt utseende. Innehållsmässigt skulle tidningen 
vara den samma som tidigare, lokal och människonära. 
De hade också ett krav om att behålla tidningshuvudet 
oförändrat. Dels för att bibehålla identiteten, dels för att 
logotypen redan tryckts på en del nytt marknadsförings-
material. I stort sett hade jag dock fria händer inför pro-
jektet, vilket var en lättnad att få höra. Det lät intressant 
och uppfyllde mitt krav om att skapa något fysiskt. Efter-
som jag är uppvuxen i Korsholm och därmed har en kop-
pling till kommunen kändes det som ett projekt jag kan 
relatera till. Jag var från tidigare inte särskilt bekant med 
ByaNytt. Jag visste om tidningen och hade någon gång 
bläddrat igenom den men aldrig läst den. Därför kändes 
det också som en utmaning att se om jag skulle lyckas ta 
mig in i tidningens karaktär. Layoutmässigt kunde jag 
ganska snabbt se brister i den som jag gärna ville komma 
på nya lösningar till.

Tidsplanen för arbetet passade bra eftersom Kustme-
dia gick med på att den nya layouten kunde lanseras i ett 
nummer av tidningen som ges ut i slutet av mars 2016.
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Beställaren till detta projekt är Kustmedia Ab Oy som har 
sitt huvudkontor i Smedsby, Korsholm. Kustmedia är ett 
tidningshus och en reklambyrå som producerar tidningar 
och reklam för print och webb. Många känner igen Kust-
media via deras egna lokaltidningar ByaNytt och Kust-
Nytt. 

ByaNytt är Korsholms lokaltidning och har funnits i 
över trettio år. Tidningen säljs som prenumerationer och 
lösnummer och utkommer tio gånger om året. Tidningen 
handlar om lokala ämnen och berättar om människor i 
Korsholm. 

Läsaren är varierande och det är omöjligt att placera 
honom eller henne i en bestämd grupp eftersom läsaren 
finns i alla åldersgrupper. Prenumerationer tecknas dock 
ofta i kvinnans namn och tidningen läses huvudsakligen 
av människor i medelåldern. En del av mitt arbete har 
därför gått till att skapa en modernare layout som till en 
del ska kunna locka fler yngre att läsa tidningen. Det an-
ser jag vara viktigt med tanke på tidningens framtid för 
att ByaNytt ska leva vidare.

2.1 Beställaren

ByaNytt ska vara aktuell, levande och lokal.
Det lokala är vår styrka. Vi känner närsamhället 
och vördar det. Närhet till läsarna är viktig för 
oss, vi vill berätta om det som de brinner för. 

ByaNytt beskriver sig själv på följande sätt:
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Syftet med det här arbetet är att formge en modern och 
fungerande layout till ByaNytt för att innehållet och det 
grafiska formspråket ska samspela bättre. Layouten ska 
kunna fungera så att ombrytningen känns smidig och kan 
genomföras kontinuerligt genom alla nummer. Jag har 
under några veckors tid ägnat mig åt att bläddra igenom 
gamla ByaNytt-tidningar och studerat vad som upprepar 
sig och eventuellt kunde förbättras. Visuellt upplever jag 
den nuvarande tidningen lite stel och tycker att en del 
kanske stannat i det förflutna. Tidningen känns mer som 
en nyhetstidning vilket krockar lite med innehållet i tid-
ningen. 

I utformningen har jag velat få fram mer av en tid-
skriftskänsla för att den ska samspela bättre med innehål-
let. Mina tankar går åt till att skapa en friare och mer av-
slappnad layout. Jag har fokuserat på att starkare ta fram 
tidningens identitet. Det betyder att jag har funderat på 
färgskala, typografi, grafiska element och tidningshuvud 
som tillsammans beskriver ByaNytt.

Målet med layoutförnyelsen är att skapa en tryckt produkt 
som Kustmedia och jag kan vara nöjda över. Layoutför-
ändringen skall vara synlig, modern och fräsch men sam-
tidigt anpassa sig till läsarens behov.

2.2 Syfte

2.3 Mål
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A
TT GÖRA EN LAYOUT kan jämföras med att 
lägga ihop ett pussel, flera olika bitar ska pas-
sa ihop och tillsammans bilda en helhet. Lay-
outen stöder innehållet och bestämmer hur 

det berättas. Den ger sidan ett utseende, och med hjälp 
av olika bitar vägleder den läsaren genom tidningen. Lay-
outen kan göras på flera olika sätt beroende på syfte, idé 
och vem man vänder sig till. Syftet med layouten, den 
redaktionella idén och vem man vill nå ut till har stor in-
verkan på hur resultatet blir. Formen i tidningen varierar 
beroende på om tidningen har i uppgift att informera eller 
att underhålla eller om man vill nå ut till barn eller vuxna. 

Det är inte lätt att sätta upp riktlinjer och regler för 
vad en bra eller dålig layout är. Åtminstone inte på sam-
ma sätt som det går att behandla en text för att den ska 
bli så läsbar som möjligt. Det som fungerar bra för en 
tidning fungerar inte lika bra för en annan. Layout inne-
håller flera grafiska element som ska samspela och bilda 
en fungerande helhet, vilket gör det lite mer komplicerat. 
(Jais-Nielsen 2004, 288–289)

Eftersom jag i mitt arbete har fokuserat på att ta fram en känsla 
av tidskrift i ByaNytt-tidningen har jag också valt att forska om 

tidskriftsdesign. Jag kommer gå in på vad en bra tidningslayout är 
och vad som krävs för en bra tidnings identitet. Slutligen går jag in 

på redesign och hur jag tillämpat allt det här i mitt arbete.

3. Vad är en bra 
tidningslayout?

Det visuella och det 
verbala i en tidning 

ska hålla ihop och tala 
samma språk. Genom 

det visuella hjälper 
man läsaren att förstå 
tidningens innehåll.
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Varje tidning måste sälja sitt innehåll till läsaren gång eft-
er gång. Det sker i huvudsak med hjälp av det visuella, att 
på ett intresseväckande sätt fånga läsarens uppmärksam-
het. Genom skicklig användning av bild, typografi, färger 
och komposition kan man väcka läsarens uppmärksam-
het och få honom eller henne att bli intresserad av tid-
ningen.

Omslaget är tidningens viktigaste sida och är mera en 
säljande sida än en redaktionell sida. (Rantanen 2007, 34) 
Omslaget har i uppgift att få läsaren att bli intresserad av 
tidningen och locka till läsning. På ett åskådligt och lättbe-
gripligt sätt ska omslaget signalera vad tidningen handlar 
om. (Koblanck 2003, 178) Därför finns det skäl att satsa lite 
extra på omslaget och noggrant tänka igenom vilka ämnen 
man väljer att plocka med. Viktigt är också att det visuella 
hänger ihop genom hela tidningen. Ifall omslagets visuella 
lösningar inte har en koppling till ämnet håller man på att 
leda läsaren vilse. Läsaren blir besviken om omslaget inte 
motsvarar det övriga innehållet. (Rantanen 2007, 34–35)

Medan försäljningsstadiet har i uppgift att stanna läsaren, 
fånga uppmärksamheten och få läsaren att bli intresserad 
av tidningen, har vägledningen i sin tur i uppgift att väg-
leda läsaren genom tidningen och få läsaren att förstå det 
han eller hon ser. Det är viktigt att bjuda på uppslag som 
ger så mycket information som möjligt om tidningens 
innehåll. Med visuella lösningar kan man hjälpa läsaren 
att förstå tidningens struktur innan själva lässtadiet ens 
börjat.

Genom rätt typografiska betoningar såsom storleks-
kontraster, färger och typsnittsval kan man signalera till 
läsaren vilken typ av struktur artikeln har. Om exempel-
vis rubriken i en artikel är stor förstår betraktaren att 
redaktionen har valt ämnet till en viktig del av tidningens 
innehåll. Stort uppfattas oftast som viktigt och litet upp-
fattas som mindre viktigt.

Alla tidningar borde ha en klar struktur som ordnar 
upp innehållet och hjälper läsaren att uppfatta tidningens 
olika avdelningar och dess roller. Då läsaren ser en viss 
form i en tidning och registrerar den förväntar sig läsaren 
att den bekanta formen nästa gång i ett nytt sammanhang 
betyder samma sak. (Rantanen 2007, 36–37) Vinjetter 
eller logotyper i samma stil och form uppfattas binda 
samman något gemensamt. En viss färg kan koppla till 
liknande ämnen.

3.1 Visualiseringens 
tre uppgifter

1. FÖRSÄLJNING

2. VÄGLEDNING
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Visualiseringens tredje uppgift är den allra svåraste för en 
grafiker. Försäljningen och vägledningen kan skötas rela-
tivt smidigt av en grafiker med goda kunskaper i grafisk 
design, utan att han eller hon har speciella talanger i jour-
nalistik. Men när målet blir att stödja den skrivna texten 
och förmedla innehållet till läsaren krävs det intresse för 
och fördjupning i texten av grafikern. För att känslan i ar-
tikeln och kärnan i den ska kunna förmedlas till läsaren 
måste man förstå vad artikeln berättar för att sedan kun-
na översätta texten till ett visuellt språk.

Tidningen är ett ”utrymme” där alla visuella lösningar 
även bör ha funktionella motiveringar, inte bara estetiska. 
Hur man med det visuella stöder innehållet beror på om 
det gäller försäljnings-, guidnings- eller berättarstadiet. 
Varje fas har sina egna utmaningar. I vissa delar av tidning-
en behöver utformningen nå alla tre nivåer, vilket gör ar-
betet mycket mer komplicerat och utmanande. (Rantanen 
2007, 38–39)

3. BERÄTTANDE

För att en tidning ska kunna kommunicera på bästa 
möjliga vis är det viktigt att ta alla tre steg i beaktande. 
Tidningsomslaget ska sälja innehållet och väcka intresse 

hos betraktaren. Med en klar och tydlig struktur har 
läsaren lättare att orientera sig i tidningen. Text och bild 
ska stödja varandra och genom dem ska läsaren kunna 

förstå vad artikeln har att berätta.

vad är en bra tidningslayout?
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3.2 Tidningens identitet

Kropp och själ formar tidningens personlighet. Tidningen 
skiljer sig från mängden när dess utformning och inne-
håll formar en egen identitet till den. Det sägs att man 
har bara en chans att göra ett första intryck. Det stämmer 
också vid tidningsutformning. Om tidningen ger ett bra 
intryck vill läsaren inte släppa blicken från den utan vill 
fortsätta stifta bekantskap med tidningen. Om den där-
emot ger ett dåligt intryck blir det svårare att vända om 
situationen och då finns det risk för att tidningen förlorar 
sina läsare. (Rantanen 2007, 47)

Tidningens kropp, det vill säga utseendet, bildas av 
olika element såsom logotyp, typografi, färger, bilder 
och layout. Dessa är element som ögat kan se och saker 
man oftast lägger märke till först. Tidningens själ och 
egenskap er formas av ämnen, attityd, röst, värden och 
sättet den presenterar sitt innehåll på. Dessa egenskaper 
förmedlas genom läsning. Tidningens identitet kommer 
fram både i det visuella och i det verbala. Tidningens visu-
ella identitet och innehåll måste stödja varandra och vara 
balanserade sinsemellan. (Rantanen 2007, 48)

Betraktaren lägger oftast märke till det visuella först 
och det är viktigt i försäljningsstadiet. Genom det blir 
läsaren antingen intresserad eller ointresserad. Själen 
och innehållet är dock den avgörande faktorn för att få 
läsaren att stanna. Den öppnar sig med tiden och kräver 
upprepade läsupplevelser för att läsaren ska komma in i 
den. (Rantanen 2007, 49)

Tidningens identitet utformas 
såväl av det visuella som av det 

verbala. Om det visuella inte 
samspråkar med det verbala 

kan det finnas skäl till en upp-
datering av formen.

Jag ansåg att en krock uppstod mellan det visuella och det 
verbala i ByaNytt-tidningen. Vid utformningen av den nya 
layouten har jag velat få dessa två delar att gå ihop bättre 
och på det viset skapa en starkare identitet till tidningen.
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3.3 Vad tilltalar läsaren?

Tydlighet

Alla ämnen kan inte tilltala alla läsare. Oberoende av ämnet, om det tilltalar eller 
inte borde man med olika medel sträva efter att skapa en spännande artikel som kan 
tilltala även den ointresserade. Slagkraftiga rubriker, bilder, tydlig typografi och lay-
outen tillsammans möjliggör att läsaren vill börja läsa texten. Läsaren har lättare att 
uppfatta tidningen med hjälp av olika designprinciper, tydlighet, enkelhet, kontrast 
och struktur. Dessa egenskaper går mer eller mindre in i varandra. För att tydlighet 
ska uppstå måste budskapet vara enkelt och struktur kan ske med kontraster. (Ran-
tanen 2007, 75–76)

Idén och stilen i det visuella borde vara lättbegriplig och 
budskapet måste nå läsaren enkelt utan att han eller hon 
ska behöva gissa sig fram. (Rantanen 2007, 76) Läsaren 
ska inte behöva tveka om i vilken ordning han eller hon ska 
läsa en artikel eller ha svårigheter med att uppfatta de oli-
ka grafiska elementen. (Koblanck 2003, 131) Till exempel 
olika inslag som man vill binda samman bör ha en likartad 
vinjett vilket strukturerar och skapar tydlighet i tidningen.

Alla tidningar bör ha en målgrupp och man bör 
veta vem man vill nå ut till. Läsaren är en viktig 
del av tidningens utformning. Man utgår ifrån 

läsaren och hans eller hennes behov.

Enkelhet
Meningen med enkelhet är att utelämna det oväsentliga. 
Budskapet i en bild kan komma fram starkare genom att 
minska på onödiga detaljer i bakgrunden. Man lämnar 
utrymme för det viktiga. Utsmyckning bara för utsmyck-
ningens skull tar uppmärksamheten från viktigare saker. 
Typografin bör vara läsbar och den får inte störa bilden 
eller tvärtom. För att man ska vilja köpa en tidning krävs 
enkelhet och förståelse för budskapet och det visuella. 
Tidningsomslaget och uppslagen måste ha ett budskap 
som betraktaren lätt kan förstå. Svårbegriplig infografik 
eller mystiska visuella lösningar kan få läsarens intresse 
för ämnet att försvinna. (Rantanen 2007, 76)

vad är en bra tidningslayout?
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Kontrast

Visuell hierarki föds när man bygger upp kontraster mel-
lan element. Ju mer tidningen innehåller skillnader mel-
lan ämnen desto lättare är det att fånga läsarens intresse 
när han eller hon bläddrar i tidningen. Flera ämnen kan 
innehålla olika motsatser. Kontraster kan användas i 
bland annat storlekar, färger, former, typografi, placering 
eller fotografier. Kontrast uppstår till exempel mellan stor 
och liten, mörk och ljus, bred och smal, tunn och tjock, 
upptill och nedtill eller svartvit och färg. (Rantanen 2007, 
76–77)

Det vanligaste sättet att fånga läsarens uppmärksam-
het är att arbeta med olika storlekar. Exempelvis drar en 
stor rubrik, anfang, eller en stor bild uppmärksamhet till 
sig och kan fungera som en ingång till ämnet. Men om allt 
görs stort kan det uppstå problem då ögat inte vet var det 
ska börja. Till exempel kan budskapet i bilden gå förlorat 
då rubriken bredvid tävlar om uppmärksamheten. Om 
man arbetar med olika bildstorlekar i en layout är det tyd-
ligare om kontrasten är synlig, än om skillnaden är liten. 
Om innehållet i en bild är olika stora, till exempel detalj 
bredvid helhet, kan det räcka som kontrast och bilderna 
kan göras i samma storlek.

I dag ser man mycket färgsprakande tidningar, och 
därför kan det kännas som en lättnad och stor kontrast till 
all färg om det ibland dyker upp svartvita bilder. Varma 
nyanser kan ställas mot kalla och ljusa mot mörka. 

Genom olika former kan man på ett effektivt sätt ska-
pa kontrast. En rund bild tillsammans med en kantig eller 
en frilagd bild kombinerad med en fyrkantig bild.

Tunn text tillsammans med fet text kan skapa spänning 
och gör det samtidigt lättare för ögat att skilja dem åt.

Med en varierad placering av text och bild kan man styra 
layoutens rörelseriktning och rytm så att ögat rör sig åt oli-
ka håll. Kontrast i placeringen kan man skapa bland annat 
genom att placera bilder upptill på ena uppslaget och nedtill 
på nästa, citat överst på ena sidan och nederst på and ra 
sidan, en sida med vänsterjusterad rubrik mot en annan sida 
med högerjusterad. (Jais-Nielsen 2004, 307–309)

Detalj bredvid helhet.

En rund form tillsammans med 
en kantig form.

Tunn text tillsammans med fet text.

skapar spänning
KONTRAST
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Struktur

För att skapa en tydlig struktur och en rytm i en tidning 
bör sidorna vara placerade i en bestämd ordning. Det är 
viktigt för läsaren att snabbt orientera sig och på ett enkelt 
sätt hitta olika avdelningar i en tidning. Strukturen får inte 
störa läsningen. Det är också viktigt att strukturen följer 
samma mönster genom alla nummer. Ledare och inne-
hållsförteckning ligger nästan alltid i början. Konstruk-
tionen varierar sedan beroende på tidningens ändamål 
och hur stor annonseringen i tidningen är. Ju mer annon-
ser en tidning har, desto viktigare blir strukturen för att 
skilja dem från redaktionellt material. (Jais-Nielsen 2004, 
16) Bilder bör till exempel inte placeras intill annonser. 
Annars uppstår en kollision mellan dem och läsaren får 
svårare att skilja redaktionellt material från kommersiellt. 
(Andersson-Ek, Andréasson & Edwardson 1998, 84)

Vid utformning av en tidning är det viktigt att 
 sträva efter dessa fyra principer för att skapa en 

 intressant och visuellt tilltalande helhet. I en tid ning 
med mycket innehåll blir dessa delar allt viktigare 

att uppnå för att forma en organiserad layout.

vad är en bra tidningslayout?

Artiklar, annonser och redaktionens eget material blandades lätt ihop med 
varandra i den gamla ByaNytt-layouten. Jag har velat skapa en tydlig struktur 

i tidningen genom att använda kontraster i storlek, färg, styrka och form.
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3.4 Luft

Luft är ett viktigt grundelement som är inbyggt i tidning-
en. Utan luft skulle texten inte gå att läsa och layoutens 
olika delar skulle inte gå att urskilja. Blir det för trångt 
blir det svårt att andas. Luft ger liv åt sidorna och hela 
layouten. Genom att grafiska element placeras på en tom 
yta blir luften aktiv. Rubrikens betydelse och budskap når 
fram mer effektivt när man lämnar luft runtomkring den, 
luft mellan textraderna bidrar till en bättre läsbarhet, luft 
mellan två element skiljer dem åt, oväntad luft överraskar 
och fångar uppmärksamhet. (Rantanen 2007, 169–170)

Luft kan skapa känslor såsom stillhet, tystnad, renhet, 
ensamhet och övergivenhet. Den kan också ge en känsla 
av exklusivitet och kvalitet.

Beroende på hur luften används uppstår olika grad av 
liv. Till exempel i en symmetrisk komposition tenderar 
luften att bli mer statisk och passiv, medan den vid en 
asymmetrisk komposition blir aktiv och får mer liv. (Jais-
Nielsen 2004, 297–298)

Med hjälp av luft kan man 
skapa spänning och be-
tona något viktigt, men 
framför allt bidrar luften 

till en bättre läsbarhet och 
förståelse av innehållet.

Luften har haft en viktig roll i mitt arbete. 
Efter som ByaNytt saknade luft i sin gamla lay-
out har jag velat ge den nya layouten luftigare 

sidor där text och bilder får mer utrymme. 
Med hjälp av luft kan jag hjälpa läsaren att ta 

in informationen i rätt ordning.
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3.5 Bilden

Medier såsom tv och internet gör att bilder sprids snabbt 
över hela världen. Tidskrifter och dagstidningar i dag blir 
allt mer bildrika. Mängden bilder i tidningar och annan 
kommunikation har ökat betydligt under de senaste tju-
go åren. Allt fler har tillgång till en kamera och de flesta 
smarttelefonerna idag har en kamera. Bildhanteringen 
har också blivit lättare genom förenklad teknik.

Bilder i tidskrifter består i huvudsak av fotografier 
men kan också vara i form av illustrationer, grafik eller 
typografi. Bildens kanske viktigaste uppgift är att väcka 
intresse och fånga läsarens uppmärksamhet. Beroende på 
vem den avsedda betraktaren är varierar sättet det görs 
på och vilka bilder som används.

Tidningsomslagen måste skrika allt högre i sin ty-
pografi för att få uppmärksamhet. Bilden följer samma 
trend. Andelen stora bilder och bilder med mycket liv 
ökar hela tiden. Det är framför allt bilden som påverkar 
och väcker intresse hos läsaren, vilket i sin tur kan leda 
till att läsaren vill köpa tidningen. (Jais-Nielsen 2004, 
278–279)

En bra kombination av text och bild innebär att de till-
sammans skapar ett samspel, som lyfter fram budskapet 
bättre. (Bergström 2010, 100)

Bilder kan användas på flera olika sätt. Till exempel 
för att dekorera och illustrera det som står i texten eller 
för att jämsides med texten berätta en egen historia. Det 
vanligaste sättet bilden används på är dock att illustrera 
det som finns i texten, det vill säga man ser i bild vad som 
står i texten. Ibland kan det dock vara värt att fundera 
över om bilden alltid behöver visa det som redan står i 
texten. Att låta bilden berätta något eget som tillför hel-
heten något nytt kan överraska och väcka intresse hos 
läsaren.

Formgivaren kan ofta hamna i situationer där han el-
ler hon på grund av tidsbegränsningar inte hinner tänka 
över bildanvändningen. Det finns ändå några riktlinjer 
som det kan finnas skäl att fundera över:

Bilden har en viktig roll i en layout. Den ska 
fånga läsarens intresse och tillsammans med 

texten kunna stärka artikelns budskap.

Fungerar bilderna tillsammans i komposi-
tion, färg- och formspråk? Hur fungerar 
helheten och förmedlar den rätt budskap 
till läsaren? (Jais-Nielsen 2004, 285)

”Är bilden relevant eller 
ändamålsenlig i förhållande 
till texten?” 
Det vill säga väcker bilden läsarens intresse 
till texten och kommunicerar den rätt idé till 
läsaren?

Ger bilden en sann verklighetsbild?

Komposition, färger, kontrast med 
mera i bilden.

”Är bilden trovärdig?” 

”Bildens estetiska och 
tekniska kvaliteter.”

”Bilden i relation till andra 
bilder i samma artikel.”

vad är en bra tidningslayout?
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4. Redesign

T
IDEN ÄNDRAS OCH även tidningar går igenom 
förändringar. Tidningar bör uppdateras med 
jämna mellanrum för att återspegla sitt ändamål 
och för att behålla sitt intresse för läsaren. Varje 

tidning hamnar i situationer där det händer något i själva 
tidningen eller i omgivningen som kräver en större föränd-
ring. Effekten kan vara så stor att det inte längre lönar sig 
att göra tidningen på det gamla sättet. Anledningar till re-
design kan vara:

• En ny Art Director eller chefredaktör 
som vill skapa något nytt.

• Målgruppen har förändrats eller man 
vill ändra målgruppens inriktning.

• Formatet ändras.

• Konkurrensen blir allt hårdare och 
tidning en måste stärka sin position.

• Tidningen förlorar ständigt läsare eller 
annonsörer.

• Tidningens formgivning är omodern.

• Det uppstår ekonomiska kriser. 
(Rantanen 2007, 206)

Tidningar är både innehåll och form där båda delarna 
möts och speglar varandra. Ett redesignprojekt innebär 
ofta att man utöver layout och typografi också ser över 
tidningens innehåll. (Andersson-Ek, Andréasson & Ed-
wardson 1998, 178) Betoningen kan vara i endera formen 
eller innehållet, men båda delarna bör tas i beaktande i 
redesignarbetet. (Jais-Nielsen 2004, 332–333) 

Omfattningen av ett redesignprojekt kan variera stort 
och beror på syftet. Om tidningen exempelvis vill hitta 
nya läsare kan det ofta bli större förändringar i såväl form 
som innehåll. I tidningsförnyelser betonar man ofta vik-
ten av att behålla tidningens själ och känsla och samtidigt 
skapa något nytt, att behålla gamla läsare och samtidigt 
finna nya. (Jais-Nielsen 2004, 331)
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Vid utformning av en ny layout är det viktigt att 
tänka över dess användbarhet, så att layouten ska 

kunna fungera en lång tid framöver. Läsaren lär 
känna igen en tidning genom dess utformning och 
därför kan det finnas skäl till att hålla uppdatering-

en på en viss nivå för att inte jaga bort läsaren.

vad är en bra tidningslayout?

Eftersom ByaNytt har funnits i över trettio år var det viktigt 
att behålla en igenkänningsfaktor. I redesignprojektet har jag 

fokuserat på att skapa en layout som ska kunna locka till sig fler 
yngre läsare men samtidigt behålla de gamla läsarna.



24 redesign av byanytt

5. Designprocessen

I
NNAN JAG BÖRJADE det praktiska arbetet gjorde jag upp en tidsplan för att 
underlätta arbetsprocessen och för att få en struktur i arbetet. De första arbets-
veckorna gick till att studera tidningen och bekanta mig med den. Jag hade möte 
med kunden i genomsnitt en gång per månad för att utbyta tankar, ge synpunkter 

och diskutera layoutförnyelsen. Jämsides med designprocessen forskade jag kring 
tidningar, gjorde anteckningar och skrev ner egna tankar och funderingar. De sista 
arbetsveckorna gick till att forska, sammanställa den här boken och i ord och bild 
berätta hur designprocessen gick till.

Jag låg efter i min tidtabell vilket gjorde att tidsplanen ändrades en hel del under 
arbetets gång. I det stora hela har den dock fungerat bra även i praktiken och varit ett 
stöd under arbetets gång. I efterhand märker jag dock att jag hade behövt mer tid för 
forskning innan framställningen av tidningen påbörjades, nu lämnades forskningen 
tyvärr mer mot slutet av processen.

v. 45  Första mötet med Kustmedia. Diskuterar kring projektet.

v. 46  Första mötet med extern handledare Heidi Jylhä.

v. 47–49  Forskning / inspirationssökning.

v. 50  Forskning / skissa / möte med Kustmedia.

v. 51  Forskning / skissa / handledning med Jylhä.

v. 52  Skissa.

v. 53  Skisser av tidningsomslag.

v. 1–3  Layoutplanering.

v. 4  Handledning med Jylhä och möte med Kustmedia.

  Första koncept av layoutförnyelsen.

v. 5  Bearbetning av konceptet / nytt koncept?

v. 6–7  Layoutplanering.

v. 8  Möte med Kustmedia / layoutplanering.

v. 9–10  Layoutplanering.

v. 11  Layout och deadline (tidningen skickas till tryckeri).

v. 12  Tidningen ges ut.

v. 13–15  Sätta ihop examensarbetet.

v. 16  Examensarbetet lämnas in.

TIDSPLAN 1
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Jag har fått både intern och extern handledning under 
arbetets gång, vilket har gett mig nya perspektiv och driv 
framåt i arbetet. Våra utbildningsansvariga lärare, Jo-
nas Rak och Mikael Paananen, har fungerat som interna 
hand ledare. Vi har också inom klassen haft gemensamma 
träffar för att se över varandras arbeten och även där har 
jag fått hjälp och kommentarer i mitt arbete. Heidi Jylhä 
som arbetar på Solid Media har varit min externa hand-
ledare. Jag har träffat henne ungefär en gång per månad 
för att berätta om mina tankar och idéer. Heidi gav mig 
kritik vartefter jag presenterat mina skisser. Kritiken har 
varit uppbyggande och den har hjälpt mig framåt i pro-
cessen. Hon har redan från första början uppmanat mig 
att våga ta ut svängarna i ett tidigt skede, vilket har hjälpt 
mig mycket under arbetets gång. De gånger vi inte kunde 
träffas gav hon mig feedback via e-post.

Till en början kändes det ganska förvirrande med oli-
ka synpunkter och åsikter, men i slutändan har det bara 
varit positivt att få feedback från flera olika håll. Olika 
tankar och funderingar från andra har gett mig nya idéer 
och bredare syn på mitt eget arbete.

5.1 Handledning

designprocessen



Inspiration till arbetet har jag fått genom en mängd oli-
ka tidningar, både tidskrifter och nyhetstidningar. Jag 
har främst studerat det grafiska formspråket och hur 
identiteten hos dessa tidningar formats. Jag har under-
sökt hur tidningar använt sig av luft, kontrast, färger, bild 
och element. Samtidigt har jag funderat över på vilket sätt 
jag vill förstärka ByaNytt och vad som gör just ByaNytt 
unik. Innehållsmässigt tror jag att ByaNytt intresserar 
läsaren på grund av sin öppenhet och närhet till medmän-
niskan. En annan sak som gör tidningen unik är att den 
trycks i tabloidformat trots att den till sitt innehåll påmin-
ner mer om en tidskrift.

5.2 Beskrivning av process

En mängd tidningar jag använt 
som inspirationskälla.

C
os

m
op

ol
it

an

St
ud

en
tb

la
d

et

Trendi
Pirkka

Yhteishyvä

Costume

MeNaiset

26 redesign av byanytt



Vaasan Ikkuna

Ekorosk

Helsingin Sanomat

K
au

p
p

al
eh

ti

27designprocessen



Gamla ByaNytt-omslag. Tidnings huvudet 
har ändrat lite i färg, form och skuggning 
men några större förändringar har inte 
skett under en lång tid.

Bild 2, nummer 9/2013.

Bild 3, nummer 8/2001.

Bild 1, nummer 1/2016.

redesign av byanytt28



Bild 4, nummer 10/2011.

Bild 5, nummer 4/2015.

Bild 6, nummer 10/2007.

Bild 7, nummer 8/2012.
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Gamla omslag 
och uppslag 
från ByaNytt 
nummer 
5/2015 och 
8/2015.

Bild 8, nummer 5/2015. Bild 9, nummer 8/2015.

Bild 10, nummer 8/2015.

Bild 11, nummer 5/2015.
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Bild 12, nummer 8/2015.

Bild 13, nummer 8/2015.

Bild 14, nummer 5/2015.
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Jag började designprocessen med att ta fram en ny färg-
skala. Jag har tagit hjälp av färgkartan i Adobe Illustra-
tor för att experimentera och hitta färger som kunde 
lämpa sig för ByaNytt. Jag gjorde upp flera olika färg-
paletter för att kunna se skillnad och jämföra dem med 
varandra. Varje palett innehöll högst fem olika färger. 
Ganska snabbt bestämde jag mig för färgerna grön, 
 orange, gul och två nyanser av grått (se s. 46).

Nästa steg jag gjorde var att leta fram lämpliga typ-
snitt. ByaNytt hade en lång tid använt sig av Gill Sans 
genom en stor del av tidningen. Artiklarna kändes en-
formiga med samma typsnitt i rubriker, ingresser och 
bildtexter. I layoutförnyelsen har jag fokuserat på att 
välja ut tre olika typsnitt för rubriker och ett typsnitt för 
kortare texter såsom bildtexter. På det viset har sidorna 
fått mer kontrast och variation. Även brödtexten som är 
en viktig del av tidningsidentiteten har uppdaterats med 
ett nytt typsnitt (se s. 46).

I ett ganska tidigt skede märkte jag att ByaNytt 
saknade element som på ett tillräckligt starkt sätt var 
kopplat till identiteten. Det här var något som jag ville ta 
fasta på, inte bara för identitetens skull, utan också för 
att skapa en mer lekfull känsla och en klarare struktur i 
innehållet. Tidigare var det svårt att skilja redaktionens 
eget material från det övriga. Det här tänkte jag kunde 
lösas med hjälp av grafiska element. Jag har använt mig 
av två olika former till grafiska element som har i upp-

gift att strukturera och orientera (se s. 48).
Då jag hade bestämt mig för färger, typsnitt och ele-

ment började jag fundera kring tidningshuvudet. Min 
första tanke gällande ByaNytt-förnyelsen var att upp-
datera tidningshuvudet. Kustmedia hade i ett tidigt 
skede förklarat att de ville behålla en igenkänningsfak-
tor och därmed hålla tidningshuvudet helt oförändrat. 
Min egen syn på detta var dock att tidningshuvudet var 
omodernt och inte tillförde någonting. Jag ville försö-
ka vända situationen och få dem övertygade om att en 
förändring kan sitta bra för att få till en bättre helhet.

Jag började processen med tidningshuvudet genom 
att byta ut gamla färger mot nya, men behöll själva for-
men oförändrad. Jag märkte att uttrycket i tidnings-
huvudet blev bättre, men insåg dock ganska snabbt att 
samma känsla i det satt kvar och att arbetet inte flöt på 
som det skulle. Jag satt fast i det gamla och hade svårt 
att skapa en ny helhet. Jag kastade bort det gamla för 
stunden och gick över till att för hand skissa upp förslag 
till tidningshuvud. Jag ville skapa något helt nytt, dels 
för att förstärka tidningens identitet, dels för att under-
lätta mitt arbete. Eftersom en stor del av identiteten sit-
ter i logotypen och därmed också styr det övriga arbetet 
var det lättast att tänka om från början och skapa ett 
nytt underlag. Jag lekte runt med färger, typsnitt och 
element och kombinerade dessa för att hitta en helhet 
som kunde fungera som tidningshuvud.

Bland de första skisserna jag gjorde på tidnings-
huvud. Jag experimenterade med nya färger, men 
behöll det gamla typsnittet.
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Blyertsskisser på nytt tidningshuvud.

designprocessen
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Skisser i digital form.
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Jag arbetade fram olika förslag och kände nu att jag 
genom tidningshuvudet hade fått en bättre grund och 
klarare riktning för att ta mig vidare i processen. Jag 
hade färger, typsnitt, element och tidningshuvud att 
arbeta med och fortsatte processen genom att tillämpa 
dessa delar i layouten. Kustmedia hade sänt mig en gam-
mal bottenmall av ByaNytt innehållande bilder och text 
så att jag kunde experimentera med layouten. Tanken 
var att bygga ihop en så kallad modelltidning för att 
se hur den nya layouten skulle utformas. Jag fortsatte 
processen med att arbeta fram olika förslag till tidnings-
omslag och uppslag. Min tanke var att ge tidningen mer 
luft, större utrymme för bilder och friare placering av 
text och bild. En tanke var också att sätta mer fokus på 
bildredigeringen och att lyfta fram personer genom att 
frilägga dem ur bilden. 

Annonsörerna har en viktig roll i ByaNytt eftersom 
de till en stor del håller tidningen vid liv. Jag hade lagt 
märke till att annonsplaceringen i den gamla layouten 
upprepades på samma sätt nästan genom hela tidnin-
gen. Artiklarna hamnade ofta mellan annonserna och 

gjorde det svårt att skilja det redaktionella från det 
kommersiella. Jag ville bland annat lyfta fram annon-
sörernas viktiga roll genom att ta fram ett förslag där 
annonserna kunde ligga upptill i layouten. Samtidigt 
skulle den här typen av placering ge mer plats för ar-
tiklar att andas.

Efter att jag fått ihop mina skisser till en helhet 
hade jag en genomgång med Heidi Jylhä för att förklara 
mina idéer. I det här skedet var konceptet ännu ganska 
otydligt och jag hade flera olika förslag och varianter. I 
stort sett fick jag positiv respons på färger, typsnitt, ele-
ment och annonsplacering. I modelltidningen hade jag 
använt mig av tre till fem spalter, vilket gav ett ganska 
rörigt intryck. Heidi var av åsikten att tre spalter kunde 
resultera i för långa textrader. En trend som används 
mycket i tidskrifter och som jag hade fastnat för var 
markerad bildtext. Heidi tyckte att jag skulle skala ner 
på effekten eftersom den tog upp en ganska stor del av 
tidningen. Hon uppmanade mig att gå igenom det jag 
gjort, ta bort, lägga till och på så sätt skapa ett ännu tyd-
ligare koncept.

designprocessen



Första skisser på tidningsomslag.
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Uppslag ur modelltidningen.

designprocessen
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I januari 2016 hade jag möte med Kustmedia för att 
presentera mitt första koncept för tidningen. Presenta-
tionen innehöll inspirationsbilder, färgskala, typografi, 
grafiska element samt hur jag tillämpat dessa delar i 
tidningsomslag och layout. Kustmedia var positivt in-
ställda till vad de såg och gillade idén om en luftigare 
och friare layout. Jag hade valt att presentera två olika 
tidningsomslag, dock utan det nya tidningshuvudet. De 
förslag jag presenterade hade en stark koppling till det 
nya tidningshuvudet och fungerade inte tillsammans 
med det gamla tidningshuvudet. Detta ville jag visa dem 
genom att tillämpa det gamla i det nya och på så sätt få 
dem att inse att en krock uppstår mellan dem.

De gillade annonsplaceringen upptill i layouten och 
var övertygade om att det vore en bra lösning, eftersom 
den ger annonsörerna mer värde och skapar variation 
i den gamla placeringen. De bad mig göra fler uppslag 
med annonser och fundera över en illustration i form 
av en karta som kunde användas i samband med hu-
vudartiklar. De saknade också utfyllnadsillustrationer 
som kunde användas för att fylla ut tomrum mellan an-
nonser. De tyckte om helheten och godkände den, vilket 

var en lättnad att höra. Nu kunde jag satsa mer tid för 
att ytterligare förbättra konceptet och lägga till i stället 
för att börja om.

För att ta mig vidare i processen funderade jag 
över vad layouten saknade. Jag fyllde på med ytterli-
gare några uppslag och illustrationer. Tidningshuvudet 
var ännu ett frågetecken som jag hade valt att inte ta 
upp under det senaste mötet. Jag bestämde mig för att 
skicka tre förslag på tidningshuvud till Kustmedia innan 
vårt följande möte skulle äga rum. Mina förslag verkade 
inte vara helt bortkastade, eftersom de meddelade att en 
favorit bland de tre förslagen fanns. 

Efter ytterligare en genomgång med Heidi Jylhä 
fick jag kritik över att layouten fortfarande kändes rätt 
rörig. Det berodde till största delen på att jag inte upp-
märksammat spalterna. Bilder gick in i texten utan att 
ta spaltbredden i beaktande. Det fanns också en del 
detaljer hon bad mig fundera över, bland annat linjens 
tjocklek, vinjetter och rubriktypsnitt. Heidi tyckte också 
att jag skulle göra en bättre och mer detaljerad version 
av kartan, eftersom den nu var mycket förenklad och 
inte fungerade i sitt sammanhang ovanpå en bild.

Två tidningsomslag som jag presenterade
under det första mötet med Kustmedia.



Uppslag ur modelltidningen.
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Förslag till tidningsomslag och nytt tidningshuvud. 
Jag preseneterade dessa fyra förslag under andra 
mötet med Kustmedia. Kustmedia valde det sista 
förslaget med en kombination av gammalt och nytt.
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I februari 2016 var det dags för det sista och avgörande 
mötet före ombrytningen av det nya numret. Den här 
gången presenterade jag konceptet för hela Kustmedias 
redaktion. Jag förklarade min idé bakom förnyelsen och 
gick igenom hur olika delar skulle tillämpas i layouten. 
Slutligen presenterade jag mina förslag till tidnings-
huvud. Med mig hade jag även en utprintad version av 
modelltidningen för att de bättre skulle se verkligheten 
framför sig. 

Responsen jag fick av dem var bra. De tyckte om 
helheten, förnyelsen var synlig men samtidigt fanns det 
kvar en trygg känsla i den. Allt var dock inte färdigt, det 
fanns en del detaljer att arbeta med ännu. Justeringar 
i färg skulle eventuellt ännu ske för att bli bra i tryck 
och kartan jag gjort över västkusten skulle begränsas 
till endast Korsholm. Även spaltantalet var fortfarande 

lite oklart. Vi diskuterade oss fram till att använda fyra 
till fem spalter i tidningen, i stället för tre till fem. Fyra 
till fem spalter ger kortare textrader och är behagligare 
att läsa. Även annonserna skulle komma att styra spalt-
antalet till en viss del eftersom annonserna skulle följa 
samma femspalter som tidigare. 

Av mina tre förslag till tidningshuvud fastnade Kust-
media mest för en variant med en kombination av gam-
malt och nytt. Till min glädje var de ense om att ta i bruk 
tidningshuvudet i samband med lanseringen av den nya 
layouten. Det här betydde dock att även systertidningen 
KustNytt skulle uppdateras med nytt tidningshuvud och 
samtidigt med en ny färgskala. Eftersom tidningarna 
påminner om varandra, både till sitt innehåll och till sin 
utformning var det något jag skulle fixa relativt snabbt 
och enkelt.



Uppslag ur modelltidningen som jag presenterade under samma möte.

redesign av byanytt42
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Deadline för allt insänt material till tidningen var den 9 
mars 2016, en vecka innan tidningen skulle sändas till 
tryckeriet. Det visade sig dock att deadlinen inte höll. 
Text och bilder till flera artiklar fattades. Tanken var att 
jag skulle påbörja ombrytningen under deadlinedagen, 
men i stället flyttades den nu framåt i schemat på grund 
av försenat material. Jag kunde ändå påbörja proces-
sen med att bygga upp bottenmallen, sätta in vinjetter 
och mata in olika tecken- och styckeformat. Tillsam-
mans med chefredaktören såg jag över en dummy. En 
dummy är en skiss av en trycksak och motsvarar den 
färdiga produkten. I den planerar man hur artiklar och 
annonser kommer i uppslag och på det viset kan man 
lättare se helheten. 

Efter att ha fått en bättre bild av helheten kunde jag 
börja layoutprocessen med att montera in en del fär-
diga annonser i layouten. Jag började med de minsta 
annonserna i storlek 50 mm som hade sin plats upptill 
i layouten. Eftersom en stor del av annonserna inte var 
klara att monteras in gjorde jag istället upp enskilda ru-
tor för dem och placerade in rutorna i layouten. På det 
viset höll jag ordning och reda på att varje annons fick 
sin plats i tidningen. 

När det så småningom började droppa in material 
till artiklar började jag uppsättningen med att sätta 
in texten för att se hur mycket plats den tar. Därefter 
kunde jag montera in bilder. Eftersom text i artiklar inte 
alltid går att kapa blev jag ibland tvungen att utelämna 
en del bilder eftersom de inte fick plats tillsammans 
med texten. I dessa fall har jag i stället fokuserat på en 
bild som jag valt att blåsa upp. 

Skribenterna i ByaNytt har inte alla gånger tillgång 
till en systemkamera, vilket man kunde se i bildkvali-
tén. En del bilder var mörka och hade dålig skärpa. 
Dessa bilder har jag bearbetat i Photoshop genom 
att ändra kontrasten och skärpan i dem och till sist 

beskurit dem till en lämplig storlek. Även en del av 
bildredigeringen gick till att frilägga objekt ur en bild. 
Det här har jag för det mesta använt mig av i tidnings-
omslaget och i byline-bilder för att på ett starkare sätt 
lyfta fram personen.

Eftersom jag låg efter i tidtabellen och hade en 
deadline att hålla fanns det inte mycket tid för att läsa 
artiklarna. Om jag hade fått välja hade jag gärna läst 
artiklarna först för att få en bättre uppfattning och 
därefter byggt ihop dem visuellt. Det som gjorde min 
arbetsprocess besvärlig var att allt material inte fanns 
till hands samtidigt. Vartefter nytt material kom in blev 
jag ibland tvungen att tänka om för att få alla element 
att passa ihop. Det fanns någon artikel som skulle läg-
gas till i tidningen, vilket i sin tur påverkade placering-
en av de övriga artiklarna. 

Under layoutprocessen printade jag ut sidorna 
och hängde upp dem på väggen för att kunna se hel-
heten. På det viset kunde jag se flödet och dramaturgin 
i uppslagen. Även textstorlek, färger och andra detaljer 
kunde jag observera bättre genom att printa ut sidor-
na. Ofta märkte jag att uppslagen kändes enformiga, 
vilket berodde på samma placering av text och bilder. 
Jag försökte därmed skapa mer kontrast och dynamik i 
dem genom variation i placering och storlek. 

Då tidningen så småningom började hitta sin form 
och alla texter fanns med i den kontrollerade chef-
redaktören sidorna för att hitta eventuella korrigering-
ar. Ofta fanns det en del stavfel och förbättringar som 
kunde göras i texten. I flera fall blev jag också tvungen 
att förkorta längre rubriker för att lämna luft omkring 
dem. Sista dagen reserverade jag för finslipning, kon-
trollerade att bilderna var i rätt upplösning och färg-
profil och därefter kunde tryckfärdiga PDF-filer skapas. 
Efter att chefredaktören godkänt tidningen var den fär-
dig att skickas till tryckeriet.
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Montering av annonser i storlek 50 mm.

En dummy som planerades i början av layoutprocessen.

designprocessen
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ByaNytt använde sig tidigare av en röd och gul färgskala. 
Färgerna hade använts på samma sätt länge och de kändes 
bleka mot den bild jag hade fått av tidningen. ByaNytt gav 
mig ett öppet och glatt första intryck. Jag ville få fram en 
positiv känsla i färgväg och kom ganska snabbt fram till 
en färgskala som jag tyckte beskrev den känslan bättre. 
Det blev en skala i grönt, orange och gult. Som kontrast 
till dessa valde jag två tilläggsfärger i en ljus och en mörk-
grå nyans. De kan användas som bakgrundsfärg eller för 
att öka tydligheten i grafiken. Förutom känslan har jag 
också fokuserat på att hitta en färgskala som fungerar i 
praktiken. Färgerna ska kunna användas i text och vara 
lagom kraftiga för att ögat ska kunna urskilja dem.

Som jag tidigare nämnde märkte jag i ett tidigt skede att 
tidningen saknade variation i typografin. Samma typsnitt 
användes i rubriker, ingresser och bildtexter. Mitt mål 
har varit att ta fram en skala av typsnitt som ska kunna 
bidra till att ge sidorna mer liv och variation. Den största 
och kanske viktigaste utgångspunkten här har dock varit 
läsbarheten. Till rubriker har jag valt tre olika typsnitt 
som ska kunna användas i olika sammanhang men även 
kunna fungera tillsammans. Dessa tre typsnitt är Glypha, 
ITC Century och Flyer. I ingresser används Glypha och till 
brödtexten har jag använt Georgia. Georgia har bra svär-
ta och den fungerar bra i längre texter. Avenir används 
i bildtexter, faktarutor, citat, till anfanger och ingångar i 
brödtexten. Avenir har en vidsträckt användning och pas-
sar därför bra i dessa fall.

5.3 Färgskala

5.4 Typografi

CMYK: 0-0-0-85 CMYK: 75-0-100-0 CMYK: 0-50-100-0 CMYK: 0-20-100-0 CMYK: 0-0-0-10
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Glypha LT Std

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

ITC Century Std

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Flyer LT Std

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Avenir LT Std

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 0123456789

Georgia

designprocessen
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En väsentlig del som jag märkte att ByaNytt hade bris-
ter i och som inte kom fram tillräckligt tydligt i form-
språket var grafiska element. Det jag ville få fram var en 
viss lekfullhet, eftersom de dåvarande sidorna var gan s-
ka stela med bara text och bilder. Det jag började plan-
eringen med var att fundera över vilken bild jag ville ge 
utåt genom dessa element. De grafiska elementen skulle 
hänga ihop med identiteten och därför fokuserade jag på 
den bild ByaNytt hade gett mig. De ledande orden var le-
vande, lokal och öppenhet. Bland mina första idéer fanns 
ett element i form av ett hus. Den idén föll dock ganska 
snabbt i och med att det gav en alltför konkret bild som 
lätt begränsades till en sak. Huset gav lätt en bild av till 
exempel bostadsföretag. Jag funderade vidare och kom 
så småningom fram till en form som skulle beskriva det 
lokala. Formen påminner om en symbol som används för 
att märka ut en ort på en karta. Ett annat grafiskt element 
som jag ganska snabbt hittade var i form av en pratbub-
bla. Dessa två element möjliggör en mer flexibel och vari-
erad användning.

Utöver artiklar och annonser innehåller ByaNytt även 
avdelningar för redaktionens eget material i form av täv-
lingar och bidrag. Jag tyckte att dessa lätt blandades ihop 
med det övriga. Jag har därför velat skapa en bättre struk-
tur i tidningen med hjälp av de grafiska elementen.

Temasidorna i den gamla layouten kom inte fram till-
räckligt tydligt och därmed har jag också gjort en ny vin-
jett som används i samband med dessa sidor.

5.5 Grafiska element
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Dessa element används i samband 
med redaktionens eget material.

Vinjett.



Karta över Korsholm som används
i samband med huvudartikel. Symbolen 

placeras över den ort där händelsen utspelar sig.

50 redesign av byanytt



51

För att ge tidningen ett mer personligt grepp 
ritade jag karikatyrer av redaktionen på Kust-

media. Dessa kan användas fritt i layouten.

designprocessen
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Tidningshuvudet var det första jag fäste blicken vid i den 
gamla layouten och har sedan dess varit ett mål för mig 
att få en uppdatering i. 

En stor del av tidningar har ett enbart typografiskt 
tidningshuvud. Jag ville i mina förslag kombinera både 
typografi och bild för att ge ett mer unikt uttryck. Jag 
arbetade fram två helt nya förslag där jag har använt de 
tidigare nämnda grafiska elementen. Jag var beredd på 
att dessa förslag inte skulle väljas och valde att också ar-
beta fram ett förslag som innehöll en förändring men som 
även innehöll något gammalt.

I layoutförnyelsen har jag valt att använda mig av fyra och 
fem spalter. Jag ville skapa variation i det samma femspal-
tiga systemet ByaNytt tidigare använt sig av. Fyra spalter 
används nu huvudsakligen för tidningens temasidor och 
skapar på det viset kontrast mot det övriga. Genom olika 
spaltantal kunde jag också variera spaltbredderna.

5.6 Tidningshuvud

5.7 Gridsystem

Systertidningen KustNytt uppdaterades 
också med nytt tidningshuvud.
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Fyra spalter.

Fem spalter.

designprocessen



6. Presentation 
av resultatet

På följande sidor presenterar jag 
ByaNytt i sin nya form.

54 redesign av byanytt
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7. Enkätundersökning
Efter att tidningen hade lanserats gjorde jag upp en enkätundersökning på webben. Enkäten lades upp på 
Kustmedias Facebook-sida och skickades ut som nyhetsbrev till 300 personer. Enkäten innehöll fem korta 
frågor om läsarens första intryck av den nya layouten. Många läsare tyckte att förnyelsen var modern och 

fräsch. Undersökningen visade att unga läsare i åldern 25-29 år gillade förnyelsen. Även äldre läsare i åldern 
50-60 år tyckte att förnyelsen var lyckad. Läsare i åldern 30-40 år var mest kritiska över förnyelsen. Totalt sva-
rade 52 personer på enkäten. Av de svarande var 77 procent kvinnor och 23 procent män. Undersökningen 

visade också att 58 procent av de svarande var lösnummerköpare medan 42 procent var prenumeranter.

1 = Helt av annan åsikt 
5 = Helt av samma åsikt

redesign av byanytt64
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8. Avslutning

J
AG ÄR NÖJD över min prestation. Även om jag 
inte lyckades med den tidskriftskänsla som jag i 
projektets början hade planerat, tycker jag att jag 
skapat en bra helhet.

Då jag jämför den gamla tidningen med den nya ser 
jag en synlig förändring mot rätt håll. ByaNytt känns nu 
mer modern och jag tycker att dess identitet kommer 
fram starkare. Jag vågar påstå att tidningen nu genom 
det visuella också kan kännas mer tilltalande för en yngre 
generation.

Jag är glad över att ha fått arbeta med tidningsdesign. 
Jag har fått känna hur det är att arbeta på en tidnings-
redaktion och lärt mig mycket kring tidningslayout. Att 
jag i stort sett fick friheten att göra vad jag ville inför pro-
jektet har jag varit väldigt tacksam över.

Efter att det nya numret hade lanserats meddelade 
Kustmedia att de önskar en del förbättringar i layouten. 
Det fanns saker som de märkt inte fungerar optimalt i 
praktiken. Projektet kommer därmed att leva vidare en 
tid framöver under våren 2016. För att layouten ska kun-
na fungera optimalt ser jag fram emot en fortsatt utveck-
ling av ByaNytt.
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