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Sammanfattning
Socialdemokratiska dagstidningen Dala-Demokraten ägs av Folkrörelsens Mediastiftelse i Dalarna, 
och har 116 anställda. Tidningen kommer ut sex dagar i veckan, måndag till lördag. Tidningen delas 
ut i Dalarnas samtliga kommuner men har den största delen prenumeranter i Borlänge. Omsättningen 
är ca 95 mkr.

Grunden till detta examensarbete är en tidigare kvalitetsanalys som gjordes på DD hösten 2004. Det 
framkom då att det bör göras en del förändringar i tidningslayouten, då tidningen uppgavs vara rörig 
och att det var mycket trycksvärta i tidningen. 

Målet med examensarbetet var att förändra layouten på tidningen då den krävde uppdatering till 
dagens standard. Den nuvarande målgruppen är kvinnor och män över 35 år. Då det idag finns många 
annonser och artiklar som även riktar sig till yngre läsare ska tidningen struktureras upp och byta 
teckensnitt och genom detta försöka fånga upp en yngre läskrets.

Färgkvalitén har varierat väldigt mycket i tidningen och därför har även detta område studerats. 
Produktionsupplösning av tryckkvalitet har gjorts genom mätningar av kontrollstrippar, densiteten i 
gråbalken, densitet i fulltonsfälten, punktförstoring, trappning och den relativa tryckkontrasten.

Formgivningen ändrades genom att rubriker, ingresser och bildtexter m.m. ersattes med Poynter 
Text TT, och brödtexten med Garamond. Linjerna mellan annonserna togs bort och linjerna som 
skiljer artiklar åt sattes till 0,5pt. Strukturen ändrades så att allt redaktionellt material placerades 
innan sporten och övrigt material som t.ex. kultur, motor och personligt efter sporten. Den nya form-
givningen resulterade i att tidningen blev ljusare och mer lättläst. 

Resultatet av utvärderingen gav en positiv inställning av den nya formgivningen. Tidningen upplevs 
som mer strukturerad och lättläst. Det var även positivt att vädret flyttades till sista sidan. 
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Summary
Dala-Demokraten is owned by Popular movement Media Foundation in Dalarna, a social democracy 
newspaper with 116 employees. 

The edition of the newspaper is published six times per week, Monday to Saturday. The newspapers 
are distributed in all of Dalarnas municipality, however most of the subscribes are in Borlänge. Dala-
Demokraten has a turnover approx. 95msek.

The background to this project is an earlier quality analyse that took place at DD 2004, in autumn. 
It stated that the newspaper layout had to make some changes, the impression of the newspaper was 
a bit messed up and there was also lots of printer’s ink giving a dirty print. 

The objective of this project was to change the layout of the newspaper, to update it to the latest 
standards. The present target group is people over 35 years old. Today the contents in the newspaper 
are directed to the younger readers. That is why the layout should be changed, focusing primarily on 
fonts and the structure.

The quality of the colours in the newspaper has not been the best. The production resolution of the 
print quality has been measured by control strip in the newspaper. This production follow up has been 
made, together with the design issues. Measurements were done in the grey-scale marks, print density 
in the solid colour areas, dot gain, trapping and the relative print contrast.

The layout was change as the headlines and preamble etc. replaced with Poynter Text TT and the 
main type with Garamond. The lines between ads was removed and the lines between articles placed 
with 0,5 pt. The structure was change as all editorial news before the sport, and the remaining material 
was placed after the sport. The new design of the newspaper gave a lighter and more readable paper.

After the evaluation of the newspaper, the new layout was much more structured, it was also positive 
that the weather is on the back of the newspaper. The changes with the fonts were both positive and 

negative.
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1 Inledning
DD (Dala-Demokraten) är en tidning som kommer ut sex dagar i veckan 
och läses av ca 72 000 personer varje dag. Tidningen består av fem upp-
lagor som delas ut i Dalarnas samtliga kommuner. 

Tidningens formgivning upplevs idag som lite rörig och ”smutsig” 
(mycket trycksvärta). Detta ska arbetas bort så att tidningen upplevs 
mer ren och strukturerad. Tidningen behöver även bredda sin målgrupp 
då den idag är något snäv. (Ref. Christer Wahlström, Dala-Demokraten)

1.1 Bakgrund
Hösten 2004 gjordes en kvalitetsanalys av tidningen. Resultatet av 
rapporten gjorde att ledningen på DD blev intresserade av ett fortsatt 
samarbete. I kvalitetsrapporten framkom det att tidningen behöver 
bredda sin målgrupp för att konkurrera med övriga tidningar, då 
tidningsinnehållet kunde rikta sig till en yngre målgrupp.  

Det framkom även att tidningen behöver struktureras upp då 
den idag upplevs som ostrukturerad och att den har en bristfällig 
läsbarhet (se bilaga B).

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att se om trycksvärtan kan reduceras med 
hjälp av att ändra teckensnitt och omstrukturering av formgivningen i 
tidningen. 

Av resultatet ska ett förslag tryckas, som sedan eventuellt kan 
användas som mall.

1.3 Mål
Målet med examensarbetet är att förändra tidningslayouten så att den 
ska fånga upp yngre läsare samt få ner onödig svärta. 
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1.4 Metod
För att få inspiration och idéer har dagstidningar från andra delar av 
landet samlats in. Formgivningen av tidningarna har studerats för att få 
fram en optimal lösning.

Olika teckensnittsförslag på rubriker, brödtext och ingresser ska tas 
fram för att göra tidningen mer lättläst. Tillsammans med ledningen på 
DD ska sedan ett förslag väljas ut.

Tidningslayouten ska lättas upp och struktureras (text, bilder och 
annonser) för att försöka öka läsbarheten och generera chans för snabbare 
förståelse av innehållet hos läsaren.

Med hjälp av dataprogrammet Quark Xpress 4.1 kommer form-
givningen i tidningen att struktureras upp. Detta gäller bara egen-
producerade sidor som är gjorda på DD, då en del sidor är inköpta ifrån 
TT Spektra och Bulls. 

För att få hjälp med hur layouten bör se ut och vilka teckensnitt som är 
lämpade för dagstidningar kommer böcker och Internet att användas. 

För att se om några förändringar har skett ska förslaget sedan tryckas i 
DD:s tryckpress. Den nya tidningslayouten kommer att arbetats fram 
genom användning av en befintlig tidning.

För att se om problemet med trycksvärta ligger i pressen eller i 
designen av tidningen så kommer mätningar att göras med hjälp av 
kontrollstrippar, för att se hur stabil produktionen är idag.

1.5 Avgränsningar
Arbetet är avgränsat till att undersöka, testa och förändra teckensnitt och 
strukturen i tidningen för att lätta upp tidningslayouten. 

Har även avgränsat arbetet så att annonsörer kommer inte att tas i 
beaktning.
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2 Dala-Demokraten

2.1 Företagsfakta
DD är en dagstidning som delas ut i Dalarnas samtliga kommuner. 
DD är en socialdemokratisk tidning som omsätter ca 95mkr och har 116 
anställda. Företaget ägs av Folkrörelsens Mediastiftelse i Dalarna. 

Den 14 december 1917 gavs den första upplagan ut. Utgåvan bestod 
av ett nummer i veckan och den trycktes då i Gävle. Tidningen trycks 
idag i DD:s egna tryckpress, Goss Suburban, som finns i Falun där även 
huvudkontoret finns. 

Tidningen är svanenmärkt sedan 1997, med detta menas att hela 
produktionskedjan är miljövänlig. 

Tidningen kommer ut sex dagar i veckan, måndag till lördag. Upplagan 
är 21 600 tidningar per dag. DD har idag en målgrupp från 35 år och 
uppåt. Den största delen prenumeranter finns i Borlänge. 

Den nuvarande formgivningen på tidningen gjordes av Sofia Olsson och 
Vivian Doverskog, 1999. (Ref. Christer Wahlström, Dala-Demokraten)

Dala-Demokratens ledningsstruktur.  

Ansvarig utgivare

     Mats Larsson

Säljledare Falun

Björn Eriksson

Säljledare Blge

    Rolf Karlsson
    

Försäljningschef

Krister Etnell

Nyhetschef Dalarna

Peter Carlsson

Sportchef

Bo Hedenskog

Nyhetschef Blge

Eva Högkvist

Fotochef

Johnny Fredborg

Nyhetschef Falun

Mats Larsson

Marie Östberg

Radiotidningen

Bengt Magnil

Nattchef

Mats Jansson

Annelie Ström

Webbansvarig

Jim Thydén

Redaktion:

Red. chef

      Mats Larsson

Upplaga

Mats Adolfsson

Produktionschef

Christer Wahlström

Ekonomi och Teknik

Per Sandin

Ledningsgrupp

VD Leif Lundin

Chefredaktör

Göran Greider

Styrelse

Lennart Låftman

Ordförande
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2.2 Vision
DD ska vara ett aktivt och intressant mediaföretag med Dalarna 
som bas. Imagen ska uppfattas som ung, pigg, lättläst, färg-
sprakande och oförutsägbar men ändå som en trygg tidning. 

Tidningen är en facklig och socialdemokratiskt ägd tidning och ska på 
ledarplats skapa opinion för arbetarrörelsens värderingar. 
(Ref. Christer Wahlström, Dala-Demokraten)

2.3 Layout
Tidningen har ett format som kallas tabloid som har måtten 271x380mm. 
Sidlayouten är densamma för alla tidningar, det enda som skiljer de olika 
tidningarna åt är kommundelarna. 

Samtliga marginaler i tidningen är ca 15mm. Tidningen är uppbyggd 
med fem spalter med spaltbredden 47mm och spaltmellanrummen 4mm. 
Tidningslayouten görs av journalister och redigerare.

2.4 Teckensnitt
DD använder sig idag av teckensnitten Nimrod i brödtext och Syntax i 
rubriker, ingresser och bildtexter m.m.

Syntax är en fet linjär och tillför mer svärta på papperet. Nimrod är en 
högsmal, i hoptryckt centur. Centurer kallas även för ”tidningsantikva” 
och mer robusta i sin form än de vanliga antikvorna. De används fram-
förallt till tidningstryck just för sin öppna former. 
 

Teckensnitten som används i DD idag, är Nimrod och Syntax.
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2.5 DD:s tryckprocess
DD använder sig av en 4-high (4/4) tryckenhet som heter Goss Surburban 
från 1971. Den har en kapacitet på 25 000 tidningar i timmen. 
Slaglängden för denna tryckpress är 22” 559mm, tryckhastigheten 25 000 
cylindervarv per timme, 3,98m/s. Den snabbaste pressen idag har en 
tryckhastighet på mindre än 15m/s (se bilaga C).

Fuktkoncentratet som används är Sun Fount 577. DD använder en 
härdare som heter Aquacond för att få det rätta dH-värdet (8-12 ºdH) på 
kranvattnet, då vattnet i Falun är mjukt. 

DD använder sig av färgerna Nobel Art News i cyan, magenta och gul, 
dessa färger är enligt EU-standard. Den svarta färgen som används är 
News Offset.

N 91 Agfa är en vattenlöslig fotopolymersplåt som används på DD. 
Fotopolymersplåten är en negativt arbetande plåt. Plåtens våglängd 
ligger mellan 488-630nm och klarar en upplaga på 300 000. 

Vid framkallning av plåtar används CTP (computor to plate). Denna 
framkallare heter Agfa Polaris 100. Framkallningen är vattenbaserad och 
är miljövänlig.

I en 4-high tryckpress fungerar gummidukarna som varandras mot-
tryckscylindrar. Gummiduken Agfa Vulcan Royal Web är en kompressibel 
gummiduk som används på DD. Man packar upp gummiduken 0,5mm på 
Goss och 0,17mm på Tensor och Web. 

Gummiduken är uppbyggd av olika lager som alla bidrar till dukens 
egenskaper; vävlager, ett kompressibelt skikt och ett ytskikt. Det 
kompressibla skiktet består av inbyggda luftceller. Fördelarna med en 
kompressibelduk är att den har en bredare packningstolerans, duken 
är krosståligare, plåtslitaget minskar och slutligen ger det ett jämnare 
presstryck. (Ref. www.agfa.com, Christer Wahlström (Dala-Demokraten), Styrt offsettryck 

”Handbok för grafisk Utbildning” och Jan-Erik Nordström (Högskolan Dalarna))

 Denna bild visar hur gummiduken Agfa Vulcan Royal Web är uppbyggd.

Tjocklek       0,96   0,02 mm
Fyra väglager      ply
Ytfärg       Blå
Typ av yta      Microbuffed
Ytråhet       Ra 0,8+1,2 micron
Hårdhet      70   3° Shore A (medelhård duk)

+-

+-

kompressibelt skikt

varp inslag
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2.6 Tidningspapper
DD använder Stora Ensos Newsprint med ytvikten 45g/m2. Papperet har 
en tjocklek på 74,7µm och dess opacitet är 93,1. 

45g tidningspapper är ett standardiserat tidningspapper som ger god 
tryckkvalitet. Pappret har en ljushet på ca 57 ISO och ger en klassisk 
tidningskänsla.

Tidningspapper består av obestruket trähaltigt papper som är gjord på 
mekanisk massa. Den viktigaste egenskapen i tidningspapper är styrkan, 
med tanke på den höga tryckhastigheten i pressen. 
(Ref. www.smy.fi och www.boldprinting.se)

2.7 Svanen
Svanenmärkning kan endast göras på trycksaker inte tryckerier, detta 
medför att ett tryckeri kan trycka produkter som inte är Svanenmärkta. 

Märkningen visar att hela produktionskedjan är miljövänlig, allt från 
skogsbruket till återvinningen av trycksaker.

Svanen är ett nordiskt miljömärke som instiftats av Nordiska 
Ministerrådet. 

Grunden för miljömärkningen av trycksaker är att papperet upp-
fyller Svanens kriterier för tryckpapper, som bland annat omfattar krav 
på skogsbruket, utsläppen från massa- och papperstillverkningen och 
energianvändningen. (Ref. www.svanen.se)

Nedan följer en beskrivning av kriterierna för offsettryck vad gäl-
ler svanenmärkning: 

• Papper
Pappret måste minst klara 90 procent av Svanens kriterier för att bli 
godkänt. (Ref. www.svanen.se)

• Sidframställning
Allt sköljvatten från framställning av tryckplåtar ska tas om hand och 
återanvändas. Detta för att undvika att silverrester hamnar i avlopps-
vattnet och i vattendrag. (Ref. www.svanen.se)

• Tryck
Kravet vid tryckning är att använda så miljövänliga kemika-
lier som möjligt. Utsläppen från tryckeriet måste också vara mycket 
begränsade. Exempel på krav är att tryckfärgerna inte får vara miljö-
farliga. Pigmenten i färgerna får inte vara baserade på tungmetaller eller 
aluminium.

Tvättvätskor får inte vara aromatiska eller lättflyktiga eller innehålla 
krom eller klorerade kolväten, som kan ge skador på växter och djur.  
Avloppsvattnet ska tas om hand och renas. (Ref. www.svanen.se)
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• Efterbearbetning
De krav som finns för efterbehandlingen är att de lim, lack och laminat 
som används inte är miljöfarliga. Lim som är självhäftande eller olösliga 
i vatten får inte användas. (Ref. www.svanen.se)

• Avfall
Avfallet från tryckeriet ska tas om hand och källsorteras. Avfallet ska 
antingen gå till återvinning eller tas om hand på ett sådant sätt att 
farligt avfall inte kommer ut i naturen. Även tryckeriets under-
leverantörer måste källsortera sitt produktionsavfall. 

Framkallningsvätskor ska också tas hand om. (Ref. www.svanen.se)
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3 Tryckprocess

3.1 CSWO (Cold Set Web Offset)
Offset kallas även för den litografiska processen och är en indirekt 
tryckmetod. Menas att färgöverföringen från plåt till pappret sker via en 
gummiduk. För att skilja de tryckande och icke tryckande ytorna så 
används fuktvatten. För att sänka ytspänningen i kranvattnet och för 
att lättare kunna väta plåten så används IPA (Isopropanol) i fuktvattnet. 
IPA koncentrationen bör ligga mellan 5-12 %. Fuktvattnet medför vissa 
svårigheter för processen. Det emulgerade fuktvattnet (fuktvatten + färg) 
ger banbreddning vilket i sin tur kan leda till registerproblem. 

För att få en bra färgöverföring till pappret så krävs det ett 
fungerande samverkan mellan plåt, fuktvatten, färg och gummiduk. Vissa 
egenskaper eftersträvas hos färgen, exempelvis att den ska över-
föras till pappret utan att fastna på gummiduken. Färgen påverkas av 
temperaturen, höjs den så minskar viskositeten (färgens tröghet).

Färgöverföringen i trycknypen påverkas av trycket, ökat tryck ger en 
ökad färgöverföring. En minskad färgöverföring sker vid ökad hastighet, 
detta medför en kortare tid i trycknypen. 

Offsetfärg torkar genom absorption, menas att färgen går in i pappret. 
För att undvika smetning bör absorptionen vara tillräckligt snabb. 

En offsetplåt består oftast av aluminium och är belagd med ett ljus-
känsligt skikt. Plåtens uppgift är att föra över färg till gummiduken utan 
att ändra på tryckbilden. För att skapa en jämn fuktfilm är det viktigt att 
korneringen på plåtytan är jämn, det vill säga att fördjupningarna och 
förhöjningarna i plåten är lika. Strukturen i plåten styr upplösningen och 
hur den uppför sig i pressen.

CTP (computor to plate) är den vanligaste användnings sättet vid 
framkallning av plåt. De flesta framkallningsmaskiner är uppbyggda 
med tre separata stationer: framkallning, sköljning och gummering. Vid 
framkallning av negativ plåt framkallas de obelysta delarna och i en 
positiv plåt framkallas de belysta delarna. Efter framkallning och sköljning 
gummeras plåtarna för att förhindra oxidation innan de kommer i press. 

Det finns två typer av gummidukar, konventionell och kompressibel. 
En konventionell gummiduk består oftast av fyra vävlager medan en 
kompressibel gummiduk har ett kompressibelt skikt. Skiktet består av 
luftceller. (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)
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3.2 Riktvärden för dagspress (Ref. www.tu.se)  

Rastertäthet:   ingen rekommendation

Rasterpunktsform:  ingen rekommendation

Punktförstoring:  25%

Densitet relativ:  svart 1,10 (± 0,10)
   cyan, magenta och gul 0,90 (± 0,10)
   

Gråbalans (CMY): 20 14 14
   30 22 22
   40 30 30
   50 40 40

Färgordning:  CMYK (Om man trycker med en annan tryck-
   ordning än standard (CYMK) kan problem med  
   misspass, trappning, felaktig gråbalans och   
   inkorrekta färgnyanser mellan CMY uppstå.)

Färgseparation:  GCR

Färgtäckning:  max 240%
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4 Tryckparametrar

4.1 Gråbalans
Gråbalansfälten används som ett hjälpmedel för att med ögat kunna bedöma 
och styra trycket. Eftersom att tryckprocessen är så pass snabb, helst vid 
tidningsproduktion, är det svårt att mäta densiteten i gråbalken med 
hjälp av en densitometer just vid trycktillfället. En densitometer kan 
användas för att bedöma färgstick i gråbalansen och för att kontrollera 
tryckkvaliteten i efterhand.

Det är viktigt att bildens gråbalans bevaras för en korrekt färg-
återgivning. Originalets gråtoner ska återges som neutralt grå, det vill 
säga utan färgstick vid tryckningen.

TU (Tidningsutgivarna) i Sverige har utarbetat en standard för dags-
tidningar. Denna standard följer ISO-standarden 12647-3.  
(Ref. www.dagspress.se och www.tu.se)

Riktvärde för densiteten i gråbalken är: 
cyan 30%, magenta 22%, gul 22%, detta ska motsvara 30% svart. 

Gråbalansen styrs av:
 • Fulltonsdensitet
 • Punktförstoring
 • Trappning
 • Dubblering
 • Tryckavveckling

Gråbalkens svarta fält kan användas för att styra kulörfärgernas nivå. 
Teorin säger att lika stor mängd av kulörfärgerna cyan (C), magenta (M) 
och gul (Y) ska resultera i en neutralt grå ton. Men så är inte fallet, denna 
blandning skapar ett färgstick. 

Den maximala färgmängden som kan användas på tidningspapper är 
225-240%. För att hålla ner färgmängden kan GCR (gråkomponents-redu-
cering) eller UCR (underfärgsborttagning) användas.

Bilden till vänster visar en färgblandning med C=60%, M=20% och Y=40%.
Den totala färgmängden blir då 120%. Den gemensamma gråkomponenten hos dessa
färger är 20%, vilket visas i figuren i mitten. Denna gråkomponent kan ersättas med svart, 
detta visas i bilden till höger. Den totala färgmängden blir nu endast 80%.  
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GCR ersätter kulörfärgernas gemensamma gråkomponent, helt eller 
delvis, med svart över hela bildens färgomfång. Risken för smetning 
minskas med denna metod eftersom den verkar över hela bilden. Väljs en 
för stark GCR finns det risk för att de fina tonerna i bildens ljusa partier 
blir hårda och de mörka partierna i bilden kan bli bleka. För att komma 
ifrån detta problem kan UCR användas. 

UCR påverkar endast neutrala delar i bilder. Att ersätta färgbland-
ningars gemensamma gråkomponent med svart kallas för akromatisk-
repro. (Ref. www.svensktpapper.se)

Faktorer som påverkar gråbalansen i tryck:
 • Okontrollerad punktförstoring vid prepress arbete
 • Den totala punktförstoringen vid tryckning
 • Papperskvalitet
 • Färgdensitet
 • Tryckfärgens egenskaper
 • Färgernas trappning
 • Dubblering/hyssjning
 • Färg- och fuktbalans

Gråbalansfält (gråbalken) kan betraktas som en färgbild, som med 
vanliga bilder så förändrads tonåtergivningen om misspass uppkommer i 
trycket. Detta gäller även gråbalken. Det är viktigt att ha passet i tryck-
bilden ställas in innan färghållningen kan ställas med hjälp av balansen 
i gråbalken. (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning” och Rolf Hansson, 

Grafisk Assistans AB)

4.2 Densitet
Densitet är ett mått på hur mycket färg som läggs på i tryckpressen på 
specifikt papper. Det är ett mått på hur mycket ljus som har absorberas 
in i ett material, i detta fall papper. 

Låg densitet ger ett matt tryck och ger en minskad tryckkontrast. 
Hög densitet medför att trycket slår igen i de mörka delarna och 
blir heltäckande, trycket får en dålig kontrast och kan skapa tork-
nings problem. Detta kan leda till smetningsproblem och ökad punkt-
förstoringen.

Punktförstoring, trappning och variation i sekundära färger kan på-
verkas vid ojämn densitet. 

Densiteten varierar beroende på papperskvaliteten, färgens reologi och 
tryckteknik. (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)

Riktvärden för fulltonsdensitet:
 • Svart: 1,1 (+/- 0,1)
 • Cyan, Magenta, Gul: 0,9 (+/- 0,1)
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Densiteten i fulltonsfällten kan användas för att kontrollera om 
densiteten varierar tvärs och över tryckarket. Även för att se om 
densiteten är jämn över upplagan.

Faktorer som påverkar färgens densitet:
 • Infärgningsnivå
 • Färg- och fuktbalans
 • Fuktvattnets koncentration
 • Cylinder- och valstryck
 • Pressinställningar

4.3 Punktförstoring
Punktförstoring är både en optisk och fysisk påverkan av rasterpunkt. 
Den fysiska punktförstoringen sker vid plåt och gummiduk och vid 
gummiduken och papper. Den optiska punktförstoringen beror på 
papperskvalitén.

För att ta reda på den totala punktförstoringen som sker i processen 
krävs det att ha kontroll över både den punktförstoring som sker i rippen 
och i tryckpressen.  

Differensen mellan punkten på plåten (i procent) och samma punkt 
tryckt på papperet (i procent) är den totala punktförstoringen. 

Denna rasteryta är definierad som en funktion av fulltonsyta och en 
rasterton enligt Murray-Davies ekvation:

   Y= Yttäckning (tonvärde)

   DF= Densitet i fullton

   DR= Densitet i rasteryta

Punktförstoring är ett trycktekniskt fenomen och menas att raster-
punkternas storlek ökar. En bild som inte har kompenserats, kommer 
att bli mörk i tryck. För att uppnå optimal bildkvalitet i tryck, måste 
bilden kompenseras för punktförstoringen redan i rippen. Punktförstoring 
uppstår vid plåt framställning och i tryckprocessen. 

Användning av en negativ film och plåt ger en punktförstoring, mot-
satt effekt vid användning av en positiv film och plåt, alltså en punkt-
förminskning.

Störningar i gråbalansen kan uppkomma om punktförstoringen 
varierar mellan färgerna. 
(Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning” och www.tu.se)

Riktvärden för punktförstoring: 
 • Dagstidningstryck 25% (+/- 3%)

Vid mätning av en 50 procentig rasterpunkt på plåt ska då bli 75 % i det 
slutliga trycket, vilket är en ökning med 25 procentenheter. Den största 
variationen i punktförstoringen finns vanligtvis i området 40-50%. 

1-10-DR

-DF1-10
Y=
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4.4 Trappning
I offset trycker man vått i vått, det betyder att man trycker alla färger 
direkt på varandra innan de har hunnit torka. Ordet trappning syftar på 
hur mycket färg som fäster på en redan tryckt färg. 

Tryckordningen påverkar trappningseffekten, beroende på vilken färg 
som trycks först blir slutkulören annorlunda. Trycks cyan före magenta 
kommer cyan skiktet att bli tjockare och därmed ge en kall blåaktig 
nyans. Om magenta trycks först blir tonen mer blålila. 

För rätt färgreproduktion är det viktigt med att ha en stabil 
trappning. 
(Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning” och Christer Hagman, Akzo Nobel)

Faktorer som påverkar trappning:
 • Färgens densitet
 • Färgens klibb
 • Färg- och fuktbalans
 • Färgernas tryckordning 
 • Färgernas transparents
 • Papperet
 • Pressens kondition
 • Tryckhastigheten

Följande trappningsvärden kan ses som minimivärden för 
coldset: (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)

 • C+M  60%
 • C+Y  65%
 • M+Y  55%

Trappning: 
    D1= Fulltonsdensiteten av den första färgen i 

    tryckordningen.   

    D2= Fulltonsdensiteten av den andra färgen i 

    tryckordningen.   

    D1+2 =Densiteten för de två färgerna tryckta på varandra.

((D1+2)-D1)

D2
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4.5 Den relativa tryckkontrasten
   

   DF= Densiteten i fullton

   DR= Densitet i rasterton 70%

   Krel= Den relativa tryckkontrasten

För att komma fram till den optimala färgmängden mäter man den 
relativa tryckkontrasten. Optimal tryckkontrast uppnår man när 
skillnaden i densitet är som störst mellan den 70 procentiga och den 
100 procentiga tonen. För att mäta den relativa tryckkontrasten i dags-
tidningar mäts den 70 procentiga tonen, och för andra trycksaker mäts 
den 80 procentiga tonen.

Den relativa tryckkontrasten är beroende på färg- och fuktbalans och 
ger en objektiv bedömning av detaljerna i skuggpartierna. Det uppmätta 
värdet motsvarar det sätt vi betraktar och beskriver bilder. 

Hög tryckkontrast ger en distinkt bild med fler synliga tonsteg i skugg-
partierna och med en bra punktförstoring och densitet.  

En låg tryckkontrast ger en platt återgivning av bilden och en ökad 
punktförstoring och densitet. (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning” 

och Christer Hagman, Akzo Nobel)

Accepterat värde för tryckkontrast:
 • Alla värden över 0,25 

Faktorer som påverkar tryckkontrasten:
 • Rastertäthet 
 • Punktförstoring
 • Papperet (färg, ytstruktur, absorptionsförmåga)
 • Pressens kondition
 • Färg och fuktbalans
 • Tryckhastighet

(DF-DR)

DF
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5 Undersökning av andra 
dagstidningar

5.1 Upsala Nya Tidning
Upsala Nya Tidning har en upplaga på ca 66 000 exemplar och utges 
7ggr/veckan. Tidningen har en bra stuktur vilket gör att det är lätt att 
hitta de olika artiklarna. Innan varje artikel finns en ämnesbeskrivning 
med ett ord för att man lätt kunna få en uppfattning om vad artikeln 
handlar om. Dessa är i olika färg beroende på vilken kategori de tillhör. 

Bilderna håller en jämn kvalitét igenom hela tidningen. En del rubrik-
teckensnitt är antikvor och dessa är väldigt lättlästa. 

De linjer som är mellan annonserna är överflödiga och tidningen har 
linjer mellan artiklarna som är olika tjocka beroende på om de är 
vertikala eller horisontella. Detta är onödigt då de inte fyller någon 
funktion eller tillför layouten något mer. 

Upsala tidning har en egen 4-high tryckpress och de använder sig av 
sublimaraster, 181 linjer/tum. Detta raster är speciellt framtaget för 
tidningspapper, och är en kombination av konventionellt raster och 
stokastiskt raster. (Ref. www.ttab.se)

5.2 Göteborgsposten
Det första intrycket av tidningen är mycket positivt då det känns luftigt 
och generöst. Tidningen är formgivningsmässigt bra strukturerad. Detta 
medför att man lätt kan skilja på artiklarna och annonserna. 
Göteborgspoten utgår från fyrspalt. Bilderna i tidningen är av hög 
kvalitet och ser väldigt genomtänkta och genomarbetade ut.

Linjerna mellan artiklarna varierar vertikalt och horisontellt, detta 
fyller inte någon funktion och tillför inte layouten något mer. 

Upplagan är under vardagar 246 000 exemplar och på söndagar 
265 400 exemplar och utges 7 ggr/veckan. Göteborgsposten har en 
Kommando Satellit tryckpress och trycks med rastertätheten 85 lpi. 

5.3 Metro
Denna tidning har citattecken som sticker ut vilket gör att man lägger 
märke till dem direkt. Väldigt bra för att fånga läsarna att läsa artikeln. 
Metro har en hög kvalitet på bilderna.

Nackdelen med tidningen är att den upplevs väldigt rörig och att 
tidningen består mestadels av annonser.

Upplagan är 300 000 exemplar och utges 6ggr/vecka. Tidningen trycks 
i Akalla, i en 4-high tryckpress och trycks med ett sublima raster. 
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5.4 Kiruna Annonsbladet
Denna tidning är mer ett annonsblad än en dagstidning. Det positiva är 
att de inte har några linjer mellan annonserna.

"Grattis sidan" i tidningen är bra gjord då den är mer personlig. De har 
dekorerat på olika sätt beroende på ålder. Brödtexten upplevs lättläst och 
trevlig. 

Tidningen trycks i Luleå i en rulloffset press med rastertätheten 85 lpi. 
Upplagan är 14 000 exemplar och utges 1ggn/vecka.

5.5 Haparandabladet
Haparandabladet är en svanenmärkt tidning. Tidningen har bra bild-
kvalitet och är färgmässigt väldigt bra. 

För att skilja artiklarna åt så används punktlinje som upplevs 
störande. 

Tidningen trycks i Luleå på tryckeriet Tryck i norr och med en raster-
täthet på 85 lpi. Upplaga är på 4 200 exemplar och utges 2ggr/vecka.

5.6 Dalslänningen
Strukturen i tidningen upplevs som rörig då tidningen börjar med 
annonser och nöje. Redaktionellt material kommer sist i tidningen. 

Tidningen använder sig av väldigt mycket linjer och detta känns 
onödigt då de inte fyller någon funktion. Bildkvalitén är överlag dålig. 
Tidningen ges ut 2ggr/vecka, och har en upplaga på 7 500 exemplar.

5.7 Gotlands Tidning
Snygg "Grattis sida", alla bilder är jämnstora och runt varje person finns 
det en dubbelram. Detta upplevs som rent och snyggt. 

Fastän att de använder sig av en grotesk i rubrikerna så ger det ändå 
ett rent intryck. 

Helhetsintrycket av tidningen är att den känns rörig och 
ostrukturerad. Det känns som formgivaren har lite för fria händer när 
det gäller designen av en sida. 

Gotlands Tidning trycks i Visby på Gotlands Förenade Tidnings-
tryckerier. Gotlands tidning trycks med en rastertäthet på 85 lpi, upp-
laga är 12 800 exemplar och utges 6 ggr/vecka.

5.8 Bergslagsposten
Vinjetterna i Bergslagsposten upplevs som trevliga. Tidningen är lätt-
läst och ger ett inbjudande intryck och ordningsföljden är väldigt bra. 
Bildkvalitén varierar något över hela tidningen. 

Tidningen trycks i Örebro på tryckeriet Närkes allehanda, tryck-
pressen heter Körnig & Bauer Commander 70 och trycks med en raster-
täthet på 120 lpi. Upplagan är 10 000 exemplar och utges 6ggr/vecka.
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6 Teckensnitt
Som en god typograf är det viktigt med kunskapen om de olika 
teckensnittsfamiljerna. Vilket teckensnitt som passar i olika samman-
hang. Textens utformning är mycket viktig för läsbarheten och helhets-
intrycket.

Varje teckensnitt har en enhetlig form. Den viktigaste detaljer är att 
se om teckensnittet har seriffer (även kallad schatteringar) eller inte, om 
det är stor kontrast mellan grund- och hårstreck. 

Gemena bokstäver (små bokstäver) så som d och h har så kallade 
uppåtstaplar medan p, q och y har nedåtstaplar. En del gemener som a, 
o, u och e har både stapel och kropp. Gemena bokstäver beskrivs som ett 
fyrlinjesystem där staplar, topp- och baslinjer räknas in. 

Versala bokstäver (stora bokstäver) beskrivs som ett tvålinjesystem 
där topp- och baslinje räknas in. (Ref. Typografisk Handbok)

Teckensnittens uppbyggnad



Anna Norman
Maria Olsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av Dala-Demokraten

24

6.1 Teckensnittsfamiljer
Det finns i huvudsak sju teckensnittsfamiljer. Dessa anger typ-
karaktären av bokstäverna, formegenskap, stil och historisk tillhörighet. 
Andra klassificeringar kan även göras av teckensorten, om tecknen är 
raka eller kursiva. Tecknen kan även grupperas efter teckenvidden (smal 
eller bred) och teckengrovleken (magra eller feta). (Ref. www.jonasweb.nu)

Mekaner
Teckensnittet kallas även Egyptienne.
Kännetecken: Grundstrecken och hårstecken är lika tjocka. Serifferna 
är kraftiga med vinkelräta kanter, ofta är de även vinkelräta i anslutning 
till staplarna. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: Detta teckensnitt är användbart i rubriker och 
i reklamsammanhang, men inte som brödtext. 
Ex. Rockwell

Geralder
Teckensnittet kallas även diagonalantikva eller medievalantikva. 
Kännetecken: Grundstrecken och hårstrecken har en liten kontrast 
till varandra, bokstäverna är av venitiansk renässansform. Bokstäverna 
bygger på cirkelns form. Serifferna är rundade och överstaplarnas 
seriffer är snedställda. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: Är användbart i brödtext.
Ex.Garamond

Linjärer
Teckensnittet utvecklades under funktionalismen på 1920-talet.
Kännetecken: Dessa bokstäver har jämntjocka staplar med en 
geometrisk konstruktion utan seriffer. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: Lämpar sig för rubriker eller kortare texter. 
Har även utvecklats till att vara den bästa stilarten för Internet och som 
datateckensnitt då den saknar seriffer som inte gör att texten smälter 
ihop på bildskärmen.
Ex. Futura

Realer
Skapades av John Baskerville under 1750-talet. Kallas även vertikal-
antikva. (Ref. www.jonasweb.nu)

Kännetecken: Det är stor skillnad mellan grund- och hårstrecken. 
Anslutningarna till staplarna är runda och serifferna är spetsiga. De 
gemena bokstävernas seriffer är snedställda.
Användningsområden: Lämpar sig väldigt bra i brödtext.
Ex. Baskerville
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Didoner
Skapades av Giambatista Bodoni under 1780-talet. Didoner är en typ av 
vertikalantikva. (Ref. www.jonasweb.nu)

Kännetecken: Det är stor kontrast mellan grundstreck och hårstreck. 
Bokstäverna bygger på en oval form. Seriffernas anslutningar är vinkel-
räta och de gemena bokstävernas seriffer är vågräta. 
Användningsområden: Används till finare texter i högtidliga 
sammanhang.
Ex. Bodoni

Skripter
Kännetecken: Texten löper som en skrivstil. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: Kan användas i rubriker eller i texter som ska 
förmedla en viss tidsanda eller ge ett elegant intryck. 
Ex. Künstler

Extremer
Kännetecken: Fantasibokstäver som starkt avviker från de vanliga bok-
stavsformerna. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: I rubriker och kortare texter för att skapa 
effekter. De kan dock vara mycket svårlästa vilket gör att de är knepiga 
att använda.
Ex. Rosewood std

Vid mer detaljerad uppdelning av teckensnittsfamiljer till-
kommer fem familjer vilka följer här nedan:

Reprodukter
Kännetecken: Dessa bokstavsformer antyder till hantverksmässig till-
verkning som baserats på gravyr t.ex. träsnitt eller kopparstick. 
(Ref. www.jonasweb.nu)

Ex. Old Fashon Script

Ornater
Kännetecken: Utsirade och ornerade bokstäver.
Användningsområden: Som anfanger i passande text eller i passande 
rubriker för att skapa effekter. (Ref. www.jonasweb.nu)

Ex. Critter

Gotiker
De gotiska stilarna har sitt ursprung från medeltiden.
Kännetecken: Är väldigt svårlästa. (Ref. www.jonasweb.nu)

Ex. Wilhelm Klingspor Gotisch 

Bodoni

Rosewood std
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Semilinjärer
Skapades 1958 av Herman Zapf.
Kännetecken: Bokstavsformen är linjär med en liten ansvällning på 
staplarna och bågarna. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: Lämpar sig för rubriker eller kortare texter.
Ex. Optima

Centurer
1900-talet. Kallas även för tidningsantikva och är lite mer robusta i sin 
form.
Kännetecken: Dessa teckensnitt är konstruerade för att hålla i höga 
tryckhastigheter och de är kalanderfasta. (Ref. www.jonasweb.nu)

Användningsområden: Passar bra att användas i tidningstryck.
Ex. Times

6.2 Tidningsteckensnitt
Vanligaste teckensnitten i dagstidningar idag är Times och Century 
Schoolbook.

På 1800-talet började dagstidningen frigöra sig från bokens form, 
upplagorna blev större och tidningsformatet ändrades.  Vid denna tid 
användes den Engelska antikvan som brödtext teckensnitt både i böcker 
och tidningar.  

Den Engelska antikvan har små ljusöppningar och en vertikal 
form. Vid vidareutveckling av den Engelska antikvan gjordes hår-
strecken väldigt tunna, detta resulterade i att teckensnittet blev svår att 
åstadkomma rent tekniskt. 

Första teckensnittet som skapades för tidningstryck var Century 
Roman, 1895. Hårstrecken och serifferna gjordes lite kraftigare än den 
Engelska antikvan. 

1982 kom New Century Schoolbook. Teckensnittet är bredare och 
kraftigare, med en enklare teckenform och lite mindre kontrast. Det är 
idag det vanligaste teckensnittet i tidningar på grund av den öppna och 
robusta form. Teckensnittet är läsbart i liten grad.

Under 1920-talet togs en nyare variant av den Engelska antikvan fram, 
för att den bättre skulle klara av den moderna trycktekniken. Den nyare 
varianten fick kraftigare seriffer, hårstreck som gav mindre kontrast och 
större x-höjd (kortare staplar).  

Times New Roman är idag det dominerande teckensnittet i Svenska 
dagstidningar.

Med hjälp av offsettryck och fotosättning fick Times en stor slagnings-
kraft. (Ref. www.fyrisfonts.com)
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6.3 Vad gör en text lättläst
Det finns fem faktorer som är viktiga för läsbarheten och för att göra en 
text lättläst. (Ref. Typografisk Handbok)

1. Teckensnitt
Det finns två grundtyper, dessa är antikvan och sanseriffen. Antikvan 
med sina seriffer lämpar sig bäst i brödtexter. Serifferna, med de små 
fötterna och flaggorna gör att ögat följer en textraden lättare och bok-
stäverna är lätta att urskilja. Den har en framåtsträvande lutning som 
underlättar läsligheten.

Sanserifferna är mer statiska och vertikalt orienterade på baslinjen. 
Sanserifferna lämpar sig för affischer och reklambudskap, trycksaker 
som ska läsas på håll. Används även för rubriker, mellanrubriker, till 
kortare textgrupper som ingresser och bildtexter. (Ref. Typografisk Handbok)

2. Bokstavsstorlek (grad)
Storleken på bokstäverna mäts i punkter. För tidningar och tid-
skrifter är spalterna mindre och därför används en mindre teckengrad. 
Teckengraden som lämpar sig för dagstidningar är 7, 8, 9 punkter eller 
halvsteg däremellan. (Ref. Typografisk Handbok)

3. Radlängd (satsbredd)
Den ideala radlängden är maximalt 55 - 65 tecken per rad. Välj kortare 
radlängd till text som är satt med en mindre teckengrad för att inte över-
skrida maxvärdet 65 tecken per rad. Omvänt gäller att text med större 
teckengrad kräver längre rader, annars finns det risk för gluggig sats. 
En lagom lång rad ger en bekväm rytm åt läsningen, då ögat med jämna 
mellanrum får bryta den linjära avskanningen. (Ref. Typografisk Handbok)

4. Radavstånd
Radavståndet mäts från baslinje till baslinje och anges i punkter. Det 
vanliga skrivsättet är 10/12 (grad/radavstånd) och betyder 10 punkters 
grad satt med 12 punkters radavstånd. 

Teckensnitt med höga staplar kräver ett mindre radavstånd och ett 
teckensnitt som med stor x-höjd behöver ett större radavstånd, annars 
upplevs texten som kompakt.

Ordmellanrummen får inte vara större än radavståndet, detta ger ett 
gluggigt intryck och ögat tappar fästet. (Ref. Typografisk Handbok)

5. Papperets färg, struktur och gramvikt
En text som är tryckt på ett gultonat papper ger bäst läslighet. Ett vitt 
papper reflekterar mycket ljus och gör texten svår att läsa. 

Tryckkvaliteten spelar också stor roll för läsligheten, ett dåligt tryck 
ger en oskarp bokstav och på så sätt försvårars läsningen. 
(Ref. Typografisk Handbok)
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7 Tidningslayout
Formgivningen hos en tidning är viktig, den ska vara lätt att hitta i och 
vara lättläst. 

Annonserna tar upp en stor del av tidningen, 60% av en tidning består 
av annonser och endast 40% av redaktionellt material.

Det finns fem punkter som kan tänkas på då man layoutar en tidnings-
sida. Dessa är balans, kontrast, fokus, proportioner och enhet. Det är 
meningen att layouten ska hjälpa läsaren att hitta rätt och inte förvirra. 

De vanligaste dagstidningsformaten är tabloid, broadsheet och 
berliner. (Ref. Tidningsdesign i samarbete med ny teknik)

7.1 Placering av rubriker
En rubrik kan vara väldigt uttrycksfullt. Troligt det starkaste vapnet en 
formgivare har.

Huvudrubriker ska skrivas på så sätt som människor pratar och skrivs 
alltid i nutid. Undvik att avstava ord på fel sätt och sluta aldrig en rubrik 
med ett verb, adjektiv eller prepositioner. En rubrik får vara 3-4 rader 
lång. 

En placering av en rubrik är också väldigt viktigt, se exempel på detta 
nedan. (Ref. The newspaper designer´s handbook)

A TREND RETURNS

Hula hoops are on a roll Hoop-la
Hula hoops are sweeping the nation this summer

Hula hoops: A hot new hit

HULA HOOPS: They were hot in the ´60s,
                                 but they´re hotter today

Hula hoops
are circling
the nation

Kickers
Kickers är förord som leder in läsaren 
mot huvudrubriken. Genom att med få 
ord eller en fras fastställa ämne eller för 
att fånga upp läsarna. Är oftast mycket 
mindre än huvudrubriken och skriven 
med ett annat teckensnitt.

Tripods
Är uppdelade i tre delar: fett ord eller
fras och sedan uppdelad text på två 
rader. Även som gimmik rubriker, 
är bättre vid stora nyheter. 

Raw wraps
De flesta huvudrubriker är skrivna på
så sätt att det täcker all text under. Denna
rubrik är placerad i hörnet och är en 
spalt bred.

Hula hoops
are circling

the nation

Sidesaddle heads
Denna rubrik är placerad bredvid texten, 
inte ovanför texten. Rubriken kan höger-,
vänster- eller mittjusteras. 

Hammers
Hammers använder sig av en stor, fet 
fras för att fånga läsaren, sedan sätts
en längre rubrik under. Dessa är väldigt 
effektiva och tilltalande, de används 
bara vid speciella nyheter. 

Slammers
Slammers är en två delad rubrik, första
delen är i en fetstil, några ord som leder
in mot huvudrubriken. Används till speciella 
nyheter.
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Att sätta rätt punktstorlek på rubriker på en sida:
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7.2 Delning av text
I dagstidningar så mäts texter i tum (1 tum=2,54cm). För att en text 
inte ska bli för jobbig att läsa, bör längden på ett textblock vara mellan 
2-10 tum. Kortare textblock upplevs som störande och längre textblock 
upplevs som jobbigt att läsa.

Se exempel på nedan hur ett textblock som är 12 tum långt kan delas 
upp. (Ref. The newspaper designer´s handbook)
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7.3 Mug shots (porträttbilder)
Att layouta en tidningssida utan några bilder, kan uppfattas som grå och 
trist. Oftast så handlar texterna om människor och läsarna vill gärna 
veta hur dessa personer ser ut. 

Mug shots fångar upp läsaren och gör dem intresserade av artikeln. En 
layoutares jobb är just att fånga läsaren. 

Mug shots ska vara en spalt bred och ca 3-4 tum lång. Vid beskärning 
av mug shots så ska huvudet och öronen vara med i bilden. Bildtexten bör 
vara två rader och innehålla namn följt av beskrivning och titel.  
(Ref. The newspaper designer´s handbook)

Uvuvuvuvu
vuv uvuvuy
uvuvuvuvu

BR
A Uvuvuvuvu

vuv uvuvuy
uvuvuvuvu

DÅ
LIG
TUvuvuvuvu

vuv uvuvuy
uvuvuvuvu

DÅ
LIG
T

Detta är ett typiskt 
vertikalt utseende för 
en spalt. En läsare tittar 
först på bilden sedan på 
rubriken och sedan 
läser de artikeln. 

Denna layout bryter
mot grundreglerna när 
det gäller design: undvik
att avbryta en text med 
ett objekt. Läsaren kan 
uppfatta det som om att 
artikeln är slut och att en 
ny artikeln börjar nedanför 
bilden.

Vissa designers placerar mugs 
i slutet för att undvika att fotot 
ska krocka med en annan bild 
längre upp på sidan.
   Det är en bra idé, men det är 
en dålig formgivning. Undvik 
att placera objekt i slutet av en 
text. Läsaren uppfattar det som 
antigen en annons eller att fotot 
hör ihop med en annan text. 
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7.3.1 Att placera mug shots i layout
De flesta bilder som används kallas för levande bilder (menas att 
bilden är tagen på ett visst ställe vid en viss tid). Mug shots kallas för 
neutrala bilder (menas att bilden har tagits på en neutral plats och tid). 

Vid placering av en mug shots på en sida med en bild, så ska den 
placeras på en neutralt plats. Försök att använda mug shots ofta, men 
blanda inte ihop bilder och mug shots. Använd mug shots och placera dem 
så långt ifrån bilden som möjligt annars kan läsaren koppla ihop dem. 
Läsaren skapar då en koppling och detta kan ge fel signaler. Använd 
gärna citat vid användning av mug shots. (Ref. The newspaper designer´s hand-

book)
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7.4 Textblock
Placera alltid texten i rektangulära boxar, med det menas att textblocken 
borde linjera med varandra som dom gör här.

Ett stort nybörjarfel är att textblocken får väldigt konstiga former, vid 
försök att få texten att passa in på en sida. 

Exempel nedan vissar på bra och dåliga textblock. (Ref. The newspaper 

designer´s handbook)
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7.5 Placering av horisontella bilder

Här kommer vissa typiska punkter man måste ta hänsyn till när 
det gäller bilder i största allmänhet: 

1 Ett fotografi ska vara ärligt och den ska förmedla en känsla. En 
bild fångar upp och gör att läsaren får en mer personlig koppling till 
artikeln.
2 Storleken på en bild har stor betydelse. En stor bild uppfattas som 
betydelsefull och kraftfull medan en liten bild inte har lika stark drag-
ningskraft hos läsaren.
3 För vissa artiklar behöver man ha flera bilder för att visa läsaren vad 
som har hänt. Viktigt att skapa en sammanhållen artikel från början till 
slut. Att inte visa läsaren allt skapar oro. 
4 Att beskära bilder är ett bra sätt att skapa dramatik. Visa bara vad som 
behövs, det absolut viktigaste. 
5 Många har en naturlig ström (vilket håll en bild går åt). Det är 
viktigt med placeringen av bilden beroende på hur strömmen går i bilden, 
antigen till höger eller vänster. Placera först bilden och sedan texten.
6 De flesta layoutare beskär bilderna i rektangulära former, detta för att 
det skapas en viss harmoni över tidningssidan. Men det är viktigare att 
anpassa beskärningen på bilden så att den passar med artikeln. 

Läsaren går ifrån bild till bildtext, rubrik och om de är fortfarande 
intresserade läser de texten. Men kan säga att de läser sidan vertikalt. 
Det är viktigt att ha en strikt ordning med tanke på att man läser 
uppifrån och ner. Undvik att ha för långa textblock, detta gör att läsaren 
tappar intresset väldigt snabbt. Placera inte bilder bredvid en annan bild, 
läsaren vet då inte vilken bild som hör till vad.

De tre förslagen nedan är ett förslag på hur man kan göra för att 
läsaren inte ska bli förvirrade och tro att bilden tillhör en annan artikel. 
(Ref. The newspaper designer´s handbook)



Anna Norman
Maria Olsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av Dala-Demokraten

35

Detta är två layoutförslag som bör undvikas:

7.6 Placering av vertikala bilder
Vertikala bilder sträcker sig oftast över två till tre spalter, detta gör att 
de blir ganska djupa, ca 5 till 15 tum. 

Placera rubrik och texten nedanför bilden, för att få en dynamisk 
layout. (Ref. The newspaper designer´s handbook)
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7.7 Placering av stora vertikala och 
små horisontella bilder
Exemplen nedan visar de vanligaste typerna av layoutlösningar när det 
gäller dagstidningar. (Ref. The newspaper designer´s handbook)
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7.8 Placering av stora horisontella och 
små vertikala bilder
Exemplen nedan visar de vanligaste layoutlösningar när det gäller dags-
tidningar. (Ref. The newspaper designer´s handbook)
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7.9 Sidlayout
Huvuduppgiften hos en formgivare är att få läsaren att scanna av hela 
sidan och inte bara delar av den. Placeringen av texter är väldigt viktigt 
när det gäller en sida som inte har någon bild som kan fånga läsaren.  
(Ref. The newspaper designer´s handbook)

Layouten på sidan ovan är strukturerad, men sidan ger inget intryck hos 
läsaren för att den är för grå och trist. Det finns inget som fångar blicken 
och den enda kontrasten på sidan är de olika rubrikerna. Med olika typer 
av placeringar av artiklar göra att sidan upplevs mer spännande och 
tilltalande. (Ref. The newspaper designer´s handbook)

Här kommer två exempel på layoutförslag på sidor utan bilder:
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Genom att placera en artikel i en box, sänds en signal ut till läsaren att 
denna artikel att speciell. Placera inte in artiklar i boxar för att sidan 
känns tråkig. Spara i stället boxarna som layoutalternativ till speciella 
artiklar. (Ref. The newspaper designer´s handbook)

Exempel:
 • För att lätta upp en sida som har väldigt tunga artiklar. 
 • Att ha som en liten faktaruta tillsammans med en större artikel. 
 • Ha som en kolumn som kommer regelbundet.
 • Artiklar som försvårar layoutarbetet. 
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8 Genomförande

8.1 Resultat av mätväderna
DD är en liten tidning och har fem olika editioner som skall tryckas varje 
kväll, varje edition körs ca 12 minuter. Då upplagan är så pass liten 
hinner inte tryckpressen få den riktiga färg- och fuktbalansen som behövs 
för att kunna trycka jämnt.

DD har genomgående problem med misspass, detta kan bero på att de 
trycker i färgordningen (YCMK). Problem som misspass och trappning 
kan uppstå vid tryckning med en annan tryckordning än standarden 
CMYK. (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)

Under sex dagar har kontrollstrippar varit med i tidningen på tre olika 
sidor i varje upplaga, två tidningar från varje edition/dag har mätts. I 
diagrammen har ett medelvärde räknats ut. 

Med densitometern Techkon R410e har dessa kontrollstrippar mätts. 
Densitometern mäter densitet, förhållandet mellan den mängd ljus som 
träffar en yta och den mängd ljus som reflekteras genom ytan. Med hjälp 
av de tre kompletterande färgfiltren röd, grön och blå kan man mäta hur 
mörka tryckfärgerna cyan, magenta, gul och svart är. (Ref. Styrt offsettryck 

”Handbok för grafisk Utbildning”)

Med hjälp av kontrollstrippar har mätningar gjorts i:
 • Densitet i gråbalken
 • Densitet i fulltonsfälten
 • Punktförstoring
 • Trappning
 • Den relativa tryckkontrasten. 

8.1.1 Resultat av densitet i gråbalken
Resultatet av mätningarna visar att DD har för hög densitet i grå-
balken. 

Riktvärdena för dagstidningar är, cyan 30%, magenta och gul 22 %, 
detta ska motsvara 30% i svart. 

Det finns många faktorer som kan påverka gråbalansen.

 • Okontrollerad punktförstoring vid prepressarbetet
 • Den totala punktförstoringen vid tryck
 • Papperskvaliteten
 • Färgdensiteten
 • Tryckfärgens egenskaper
 • Färgernas trappning
 • Dubblering och hyssjning
 • Färg- och fuktbalans
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Den troligen orsaken är att pressen inte hinner få rätt färg- och fukt-
balans, då de behöver stanna pressen ett antal gånger för plåtbyte. 

DD har idag fem upplagor, den optimala lösningen är att bara ha en, 
pressen får gå en längre tid och processen hinner stabilisera sig.

 I våtoffset är det väldigt viktigt med att ha en bra färg- och fukt-
balans. 

En annan orsak kan också vara att DD inte har kompenserat för den 
punktförstoring som sker i pressen utan bara för den punktförstoring som 
sker i rippen (se bilaga D). (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)

 8.1.2 Resultat av densitet i fulltonsfälten
Densitet är ett mått på hur mycket färg som läggs på i tryckpressen på 
ett visst papper. För tunt färgskikt (låg densitet) medför att trycket upp-
levs matt och tråkigt. För tjockt färgskikt (hög densitet) medför att det 
slår igen i de mörka tonerna, trycket blir kontrastlöst. Torkningsproblem 
som i sin tur kan leda till smetning kan uppstå vid för hög densitet. 

Riktvärdet för dagstidningar är: svart 1,1, cyan, magenta och gul 0,9.   
Resultatet av mätningarna visar att densiteten varierar mycket, både 

genom upplagan och mellan färgerna. 
DD har problem med smetning genomgående i alla upplagor och detta 

kan eventuellt vara en orsak. Orsaken till att DD har för hög densitet är 
troligen att pressen inte hinner få rätt färg- och fuktbalans (se bilaga D).

(Ref. Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)

8.1.3 Resultat av punktförstoring
Den punktförstoring som har mätts upp är en summa av en fysisk och 
optisk punktförstoring. Diagrammen visar att punktförstoringen varierar 
inte bara genom upplagorna utan också mellan färgerna, en jämn punkt-
förstoring gör att trycket får en bra gråbalans. 

DD behöver kompensera för den punktförstoring som sker i press-
sen och inte bara i rippen (se bilaga D). (Ref: Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk 

Utbildning”)
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8.1.4 Resultat av Trappning
Minimivärdena för trappning är, C+M 60 % (den första färgen övertrycks 
av den andra färgen i tryckordningen), C+Y 65 % (den första färgen 
övertrycks av den tredje färgen i tryckordningen), M+Y 55 % (den andra 
färgen övertrycks av den tredje färgen i tryckordningen). 

DD har färgordningen YCMK. Efter att ha intervjuat Christer Hagman 
på Akzo Nobel, ansågs att trappningsvärdena är acceptabla genomgående 
över upplagan och mellan dagarna (se bilaga D). (Ref. Styrt offsettryck ”Handbok 

för grafisk Utbildning” och Christer Hagman, Akzo Nobel) 

Faktorer som kan påverka trappning:
 • Färgens densitet
 • Färgens klibb
 • Färg- och fuktbalans
 • Färgernas tryckordning
 • Färgernas transparents
 • Papperet
 • Pressens kondition
 • Tryckhastighet

8.1.5 Resultat av Relativa tryckkontrasten
Kontrasten är i högsta grad beroende på färg- och fuktbalans. De upp-
mätta värdena motsvarar på vilket sätt vi betraktar och beskriver bilder. 
Högre tryckkontrast indikerar en bild med flera synliga tonsteg i skugg-
partierna. 

Riktvärdena för svenskt offset är att K (den relativa tryckkontrasten) 
större än 0,25.  

Diagrammen visar att den relativa tryckkontrasten varierar något 
över upplagorna och mellan färgerna och orsakerna kan vara många. 
Punktförstoringen, pressens kondition och färg- och fuktbalans kan vara 
några orsaker som gör att den relativa tryckkontrasten varierar (se bilaga 

D). (Ref: Styrt offsettryck ”Handbok för grafisk Utbildning”)
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8.2 Teckensnitt
En del teckensnitt har tagits fram och studerats. Tre varianter valdes 
till både brödtext och rubrik som sedan har kombinerats ihop i de olika 
förslagen. 

Beslutade att jobba med teckensnitt som redan fanns i DD:s datorer 
togs för underlätta vid fortsatt arbete.

För att få ner svärtan i tidningen så valdes teckensnitt som tillhör 
familjen antikvor, för både brödtext och rubriker. 

Med tanke på att DD har fem upplagor och trycker totalt 21 600 ex så 
medför detta att pressen inte hinner få den rätta färg- och fuktbalansen 
som är viktig för offset. För att underlätta tryckningen så har grotesker 
(sanseriffer) undvikits.

De tre olika förslagen på rubriker som tagits fram är:
 • Poynter Text TT
 • Baskerville 
 • Georgia 

De tre olika förslagen på brödtext som tagits fram är:
 • Hoefler Text
 • Garamond 
 • Century Schoolbook 
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8.3 Layout
Valde att redesigna en befintlig tidning som redan har blivit tryckt, för 
att ha något att jämföra den nya formgivningen med.   

Ersatte alla rubriker, ingresser m.m. med Poynter Text TT och bröd-
texten med Garamond. 

Alla linjetjocklekar är nu 0,5 punkter då de tidigare varierade i punkt-
storlek. Linjer mellan annonser har tagits bort då de inte fyllde någon 
funktion då annonser oftast har en naturlig ram runt sig. 

I sidhuvudet togs allt bort utom logotyp, sidnummer, sidrubrik och 
datum. Har ändrat så att sidrubriken börjar med en versal bokstav och 
dessa är satta med 100 procent svart då det tidigare var en 50 procentig 
ton för att ge en mer enhetlig formgivning.

Alla gråa rubriker har gjorts till 100 procent svart för att göra 
rubrikerna mer läsliga, speciellt för synskadade. 

Citattecknen har gjorts röda och citatet har ramats in av två röda 
linjer, detta för att intressera läsaren snabbare.

Tidningsordningen har förändrats så att allt redaktionellt material 
har placerats innan sporten och övriga sidor efter. Vädret har flyttats till 
sista sidan då det ger en trevlig avslutning. 
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Exempel på förändringar som har gjorts:

Första sidan: Logotypen har flyttats ner för att ge en mer samhörighet 
med sidhuvudet. 

Färg på citattecknet och linjen i nedre delen av tidningen har ändrats 
till DD:s röda färg. Punktstorleken på linjen och webbadressen har gjorts 
mindre.

Att ha en gemensam förstasida för samtliga uppslag, kan då tänkas ha 
en bild och text med den största nyheten som berör hela Dalarna. Detta 
för att kunna ha material för en lockande första sida med tanke på att 
tidningen även säljs i lösnummer. 

Annonserna på nedre delen av sidan kan eventuellt tas bort för att få 
en renare första sida. Kolumnen på vänster sida kan då gå enda ner på 
hela sidan. 

Original sida Ny layout
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Sidan 6: Då texten har varit väldigt utspridd och gjort läsligheten svår 
har texten samlats på två spalter vilket ger ett trevligare intryck. 

Bilderna har sedan placerats runt texten som ett spegelvänt L. Genom 
att ta bort den lilla notis "Lurad på abonnemang", så upplevs sidan lite 
renare och luftigare. Annonsen har placerats på höger sida.

Original sida Ny layout
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Sidan 26-27: Då det är ett falskt uppslag så har bilden placerats på en 
sida istället för två. Den tillhörande texten placerades under bilden då 
den tidigare har varit på uppslagets höger sida. Detta ger ett med enhet-
ligt intryck. 

Höger sidan har gjorts till en annonssida förutom den lilla faktarutan.  
Två annonser har tagits bort från originalet.

Original sida

Ny layout
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Sidan 35: Bilder och texter har strukturerats om för att underlätta 
läsligheten. Tonplattan som fanns på kultursidan har tagits bort då den 
inte tillförde något, dessvärre försvårade den läsligheten. 

Den prickade röda linjen har ersatts med en svart heldragen linje med 
tjockleken 0,5 punkter.

Original sida Ny layout
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Sidan 36: Denna sida har strukturerats om då tidigare ”Personligt sida” 
varit väldigt ostrukturerad. Har valt att ha de olika delarna på sidan 
i kronologisk ordning d.v.s. sidan börjar med nyfödda, födelsedagar, 
förlovade, gifta och till sist döda. 

Bilder och text på de som fyller år har ramats in vilket gör tidningen 
mer ren och varje person får en egen plats. Ros och ris har flyttats till 
nästkommande sida.

Original sida Ny layout
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Sista sidan: Vädret, middagstips och ”dagens bild” har flyttats till sista 
sidan. 

Den lilla artikeln ”moln mäts i åttondelar” har flyttats ner och 
placerats bredvid vädret då dessa hör samman. Den blåa linjen har 
förlängts för att koppla ihop dessa.

Original sida Ny layout
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9 Utvärdering

9.1 Frågeformulär
Med hjälp av ett frågeformulär har en undersökning gjorts. Personer har 
tillfrågats att bläddra igenom båda tidningarna för att sedan fått svara 
på formuläret. 

Personerna fick veta vilken tidning som var den gamla och vilken som 
var den nya. De fick även instruktion över vilka sidor de speciellt skulle 
studera (se bilaga E ).

9.1.1 Målgrupp under 30 år
Totalt så är 15 personer tillfrågade varav tio män och fem kvinnor.

Prenumererar du på någon dagstidning? 

Ifall du svarade JA på ovanstående fråga, i så fall vilken? 
Av de 30% som prenumererar på en dagstidning prenumererar 15% på 
BT och resterande 15% på FK. 23% av dessa 30% har prenumererat på en 
annan dagstidning tidigare. Dessa dagstidningar är DD, SvD och DN.

Har du prenumererat på någon annan dagstidning innan?
15% (2st) av de 70% som inte prenumererar på någon tidning har tidigare 
prenumererat på en dagstidning. Dessa dagstidningar var BT och DN. 

Hur upplever du formgivningen i Dala-Demokraten?
De flesta tillfrågade tycker att den gamla tidningens formgivning är bra  
och vissa upplevde att formgivningen var något tråkigt och att layouten 
hade dåligt med ljusrum.

Den nya tidningens formgivning upplevs som bättre, men skulle kunna 
använda sig av ett till rubrikteckensnitt.
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Hur upplever du strukturen? 
Strukturen på den gamla tidningen upplevs som rörig, tråkig och att det 
är för tätt mellan artiklarna. Den nya strukturen är bättre då den är 
luftigare och inte har en massa onödiga streck. Det är även lättare att 
hitta i tidningen.

Hur upplever du läsbarheten? 
Den gamla versionen av DD går bra att läsa men de nya teckensnitten 
gör att det blir mer lättläst då det är lite mer luft mellan raderna och inte 
så svart text. Men man skulle kunna minska radavståndet lite grann. 

Hur upplever du ordningsföljden? 
62% tycker att den nya ordningsföljden är bättre. 15% tycker att båda 
tidningarnas ordningsföljd är bra, 15% tycker att den gamla tidningens 
ordningsföljd är bättre och 8% tycker att ingen är bra. Vädret på sista 
sidan är däremot mycket positivt.

Övriga synpunkter: 
Vissa påpekade att tv-tablån bör ses över och att det ska stå mer om 
Falun i tidningen. Bilderna i tidningen är i behov av en förbättring.
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9.1.2 Målgrupp mellan 30-60 år
Totalt så är sju personer tillfrågade varav två män och fem kvinnor.

Prenumererar du på någon dagstidning?

Ifall du svarade JA på ovanstående fråga, i så fall vilken? 
Av de 43% som prenumererar på en dagstidning prenumererar 66% på 
FK och 33% på DD.

Har du prenumererat på någon annan dagstidning innan? 
En person som inte prenumererar på någon dagstidning idag har tidigare 
prenumererat på FK.

Hur upplever du formgivningen i Dala-Demokraten? 
Formgivningen på den gamla tidningen har för grovt teckensnitt vilket 
gör att texterna blir mörka. Den är rörig och att ha tonplattor bakom en 
text medför att texten blir svårläst. 

Den nya tidningen är bättre då den är luftigare och texten är 
tydligare.

Hur upplever du strukturen? 
Den nya strukturen på tidningen är bättre.

Hur upplever du läsligheten? 
De flesta tycker att de nya teckensnitten är mer lättlästa, två personer 
tycker att det gamla brödtexten är mer lättläst.
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Hur upplever du ordningsföljden? 
Ordningsföljden är bättre i den nya tidningen. Den gamla tidningens 
ordningsföljd är lite rörig då de olika delarna i tidningen inte är på samma 
plats från dag till dag. Det är även bra att ha vädret på baksidan. 

Dödsannonserna ska vara på en egen sida då dessa annonser inte är 
glädjande som nyfödda och födelsedagar.

Övriga synpunkter: 
Första sidan är mer inbjudande då logga är direkt ovan den blå linjen. 
Texten på den blå linjen är mer lättläst än tidigare.

Det var fint med ramar runt de som fyller år. Den nya tidningen inte 
är lika rörig.

9.1.3 Målgrupp över 60 år 
Totalt så är sju personer tillfrågade varav två män och fem kvinnor.

Prenumererar du på någon dagstidning?

Ifall du svarade JA på ovanstående fråga, i så fall vilken? 
67% prenumererar på FK, 22% på DD och 11% på SvD.

Har du prenumererat på någon annan dagstidning innan? 
En av dessa har tidigare prenumererat på SvD.

Hur upplever du formgivningen i Dala-Demokraten? 
Den nya tidningens formgivning är bättre då den ger ett renare intryck.

Hur upplever du strukturen? 
Den gamla tidningen är lite rörig, den nya är mer strukturerad då 
annonser och texter håller bättre samman.
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Hur upplever du läsbarheten? 
67% av de tillfrågade tyckte att den gamla brödtexten var lättare att läsa 
då bokstäverna är större och svartare. 30% tyckte den nya brödtexten var 
lättare och 14% tyckte att båda är bra. 

Det är lättare att läsa i den nya tidningen då det är mer luft mellan 
raderna. 

Hur upplever du ordningsföljden? 
Ordningsföljden är bättre i den nya tidningen. I den gamla tidningen 
varierar ordningsföljden från dag till dag, detta upplevs störande. 

Att ha vädret på baksidan är positivt.

Övriga synpunkter: 
En person tyckte att ros och ris ska vara på sidan ”Oss dalfolk emellan”. 
En tycker att framsidan i den nya tidningen är ljus och öppen och att 
personlig sidan är trevlig. 

Två av de tillfrågade tycker att den gamla tidningen är bättre.

Läsbarheten
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9.2 Eye Tracking
Med hjälp av eye tracking kan man ta reda på hur blicken fixerar på en 
tidning sida. Genom att låta en testperson läsa ett antal sidor i tidningen 
kan man med hjälp av en "Hot spot" analys få fram var blicken har fixerat
och vilka delar av tidningen som är mer intressanta, och var blicken har 
stannat upp extra länge. 

Eye Trackern (Tobii 1750) är en binocular (med två ögon) eye tracker 
och analyseringarna är baserade på monocular (med ett öga) eller 
binocular data. Den skarpa upplösningsnivån är 0,5 grader och den 
oskarpa upplösningsnivån är 0,25 grader

Den effektiva friheten av huvudrörelser är ca 30x15x20cm på ett avstånd 
på 60cm från eye trackern. Det är ett krav att ett av ögonen måste vara 
inom detta område för att få en ordentlig tracking. Rasterhastigheten i 
analysen är 50 Hz. (Ref. Eye-gaze analysis software och STFI)

9.2.1 Tillvägagångssätt

Testen utfördes på STFI i Stockholm av Siv Lindberg och Annika 
Lundström. Utsåg en testpanel på åtta personer, som skulle läsa några 
utvalda tidningssidor.
 Först kalibrerades varje persons ögonpupiller mot en platta med 16 
fixeringspunkter som var uppmonterad på en dokumenthållare framför 
stolen de satt på. 

Sedan fick de läsa igenom tidningen som även den var uppmonterad på 
samma sätt som kalibreringsplattan. 

Bakom stolen var en kamera uppmonterad. Kameran var riktad mot 
tidningen så att man kunde avläsa de insamlade ögonrörelserna på data-
skärmen, var i tidningen blicken hade sina fixeringspunkter. 

Eye Trackingen

Testperson

Dokumenthållare

Kamera

61cm

31cm

35°

46cm
107cm

Denna bild visar avståndet mellan de olika objekten vid eye tracking testet. 
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Kunde se hur blicken hade rört sig på varje sida, hur många punkter 
blicken hade fixerat sig på, hur lång tid blicken hade stannat upp vid 
olika fixeringspunkter och om blicken gick tillbaka till någon fixerings-
punkt. 

Efter att alla testpersoner läst igenom de utvalda sidorna gjordes en 
sammanställning av deras ögonrörelser i form av olika diagram. 

8.2.2 Formulär
Samma personer som fick genomgå eye tracking testen fick bläddra 
igenom de båda versionerna av tidningen och svara på ett frågeformulär 
(samma som användes vid utvärderingen) (se bilaga E).

Dessa personer blev inte informerade om vilken tidning som var den 
nya respektive gamla. De personer som svarat på formulären är tre 
kvinnor och fem män i åldrarna 30-54 år.

Prenumererar du på någon dagstidning?

Ifall du svarade JA på ovanstående fråga, i så fall vilken? 
Dessa är DN, SvD och UNT.

Har du prenumererat på någon annan dagstidning innan? 
De flesta har tidigare prenumererat på en annan dagstidning så som DN, 
ÖP, SvD och Stockholms Tidning.
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Hur upplever du formgivningen i Dala-Demokraten?
Formgivningen i den "gamla" DD upplevs som okej men rubrikerna är 
något svarta och sedan är det för mycket reklambilder vilket gör att det 
blir en splittrad tidning. En påpekar att det är snyggt med gråa rubriker 
överst på sidan. 

Den "nya" tidningens formgivning upplevs med lite delade meningar. 
Någon tycker att teckensnittet är väldigt lättläst och någon annan att det 
är svårläst, och att det var lite för många svarta rubriker. 

Hur upplever du Strukturen? 
Strukturen i den "gamla" tidningen sägs, av de flesta, vara lätt att följa 
och att det är som man förväntar sig i en tidning. En person tycker att det 
är lite rörigt och att headern i grått borde vara mer ögonfallande.

Strukturen i den "nya" är tilltalande och lätt att följa. Headern är en 
klar förbättring. Några tycker att det ibland är för mycket tomrum och 
att sidorna bör utnyttjas mer.

Hur upplever du läsbarheten? 
Alla tycker att texterna är lättlästa i original tidningen men att det är ett 
lite för svart teckensnitt.

Rubrikerna i den nya tidningslayouten är bra men brödtexten är lite 
för liten och radavstånd är för stort. Några tycker ändå att teckensnittet 
och teckengraden på brödtexten var bra. 

Hur upplever du ordningsföljden? 
Ordningsföljden är bra men inrikes och utrikes sidorna borde vara 
tidigare i tidningen och vädret sist.

Den nya ordningsföljden är mycket bra, då vädret kommer sist vilket är 
positivt. En påpekar att kultursidorna bör komma tidigare.

Övriga synpunkter: 
Det som är i behov av en förbättring i original tidningen är bildkvaliteten, 
teckensnitt, struktur, tryckkvaliteten, de feta rubrikerna, lägga till en 
sida ekonominyheter och lite mindre sport. 



Anna Norman
Maria Olsson
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av Dala-Demokraten

60

9.2.3 "Hot spot" analys
En ”Hot spot” analys visar vilka delar på en sida som testpersonen har 
fokuserat mest på.

En röd färg uppkommer om blicken har fokuserat en längre stund och 
ingen färg om blicken bara har gått förbi. 

Att göra en "Hot spot" analys gör att formgivaren vet var han/hon ska 
placera viktiga artiklar och vart tyngdpunkten på en tidningssida 
ligger. 

Formgivaren ska tänka på att placera artiklar, bilder och annonser 
på så sätt att läsaren tvingas scanna av hela sidan och inte bara vissa 
delar. 

Sidan 1: Kan utläsa att de åtta testpersonerna har scannat av 
nästan hela sidan. Den största fokuseringen är på huvudrubriken och 
tillhörande text och bild. I bilden är den största fokusen på ansiktena. 

Annonserna längst ner på sidan har nästan inte noterats. Då de inte 
har studerat annonserna mer ingående, kan de eventuellt tas bort från 
första sidan (se bilaga F).

Sidan 3: Blicken har fokuserats på Mug shotsen (porträttbilderna) och 
ingressen. Kan även se att testpersonerna har läst citatet. Annonserna 
har även studerats något.

Resultatet av "Hot spot" analysen visar att användning av Mug shots 
och citat, är väldigt bra. Kan också se att personerna har scannat av hela 
sidan (se bilaga F). 

Sidan 6: Genom att ha strukturerat upp sidlayouten på detta sätt, gör 
att läsaren scannar av hela sidan. 

Här ligger tyngdpunkten på första delen av rubriken och texten 
nedanför. Testpersonerna har även studerat bilderna (se bilaga F).

Sidan 35: Testpersonerna har tittat på alla bilder och även läst lite på 
tillhörande text. 

Personerna har scannat av hela sidan och det är layoutarens uppgift 
att få personerna att göra detta (se bilaga F).

Sidan 36: Här är ett exempel på hur effektiva mug shots är. 
Testpersonerna har studerat porträttbilderna väldigt ingående och 

länge. 
Personligt sidorna är något som intresserar många och därför är det  

viktigt hur dessa sidor är layoutade (se bilaga F).

Sidan 44:  Kan se att läsaren har scannat av hela sidan och läst lite på 
receptet, tittat på bilden med tillhörande bildtext och tittat på vädret 
(se bilaga F). 
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9.2.4 Fixation order, fixation count, gaze time 
Med hjälp av eye tracking testet har tre typer av diagram tagits 
fram; fixation order (fixeringsordning) beskriver i vilken ordning varje 
person har fixerat på de olika objekten på sidan, fixation count (antal 
fixeringar) hur många gånger de har tittat på de olika objekten och 
gaze time (snabbaste fixering), hur snabbt en person har hittad de olika 
objekten. Detta har gjorts på sidorna ett och tre. Diagrammen visar 
varje testpersons resultat mer ingående, vad de har tittat på, hur många 
gånger och hur snabbt. 

Fixation order, diagrammet visar i vilken del av sidan testpersonen 
har fixerat blicken på först. Staplarnas höjd är ordningsföljden, högsta 
stapel är den första fixerings punkten och den lägsta stapeln är den sista 
fixerings punken. 

Fixation count, visar hur många gånger en person har fixerat på en viss 
detalj på sidan. Stapelns höjd indikerar hur många gånger en person har 
tittat på t.ex. rubrik, annons.  

Gaze time, visar vilket objekt som har fångat upp blicken snabbast. 
Stapeln indikerar hur snabbt som testpersonen hittat de olika objekten 
på sidan. Desto kortare stapel indikerar hur snabbt testpersonen har 
fixerat sin blick på t.ex. bild, annons (se bilaga F). 
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10 Slutsats
Grunden till detta examensarbete var en kvalitetsanalys som 
gjordes på DD i Falun. Resultatet av rapporten var att tidningen 
upplevdes som ostrukturerad och ”smutsig” (mycket trycksvärta).

Mätningarna som gjordes på kontrollstripparna visade att tryck-
processen är instabil, pressen hinner inte få den rätta färg- och fukt-
balans som är viktig i våtoffset. 

Tidningen har fem editioner och detta medför att pressen måste stanna 
mellan varje edition för att byta plåtar. Därför beslutades det att göra en 
formgivning som underlättar tryckprocessen. 

Tre teckensnittsförslag togs fram, av dessa valdes det att använda sig 
av Garamond (brödtext) och Poynter Text TT (rubrik), dessa är antikva 
teckensnitt som lämpar sig bra för dagstidningstryck. 

För att kunna fånga upp en yngre målgrupp är det viktigt att både 
innehåll och formgivning stämmer överens. Då en yngre målgrupp även 
tittar mycket på formgivning och design. Idag går formgivningen i dags-
tidningar mot en mer strukturerad och luftigare layout, valmöjligheter 
vid valet av teckensnitt är större idag. Då formgivningen gör att val-möj-
ligheterna är större, är det viktigt att en strikt mall följs för att tidningen 
ska kunna hållas samman. Om en tidning använder sig av olika typer 
av layout på exempelvis sport, kultur och bilagor så är det viktigt att 
utseendet ändå ser lika ut från dag till dag.

För att kunna se resultatet på den nya tidningslayouten trycktes 
den i DD:s tryckpress, Goss Suburban i Falun. Den första anblicken av 
tidningen var väldigt positivt, resultatet blev en mer strukturerad och 
ljusare tidning. 

Resultatet av de två utvärderingarna som utfördes, visar att form-
givningen blev klart bättre och läsaren blev mer intresserad av att 
läsa tidningen. De flesta testpersoner upplevde att ordningsföljden blev 
bättre. Genom testen kan man sammanfatta att den nya layouten fångar 
både den yngre och den äldre målgruppen men dock valet av brödtexten 
Garamond kan funderas på. 

Resultatet av examensarbetet visar att en dagstidning kan ljusas upp 
genom att förändra formgivningen.
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11 Diskussion
Samarbetet med DD har fungerat väldigt bra. Vi har fått bra stöd från vår 
handledare Christer Wahlström och övriga medarbetare på DD har också 
varit engagerade i vårt arbete. Samarbetet med vår handledare Jan-Erik 
Nordström (Högskolan Dalarna), har också fungerat väldigt bra. 

Tidsplanen som vi gjorde i början av projektet har följts mycket bra,  
tack vare ett strukturerat arbete och god självdisciplin (se bilaga A). 

Litteraturstudien kring dagstidningsdesign har varit väldigt givande.
Då vi i skolan inte har gått in på hur formgivningen av dagstidningar 
bör vara så har detta varit väldigt intressant. En dagstidning skiljer sig 
mycket från magasin, formgivningsmässigt. Eftersom annonserna är en 
stor del av intäkterna är de en viktig del av tidning. Dessa bör också 
formges på så sätt att de är anpassade till tryckförfarandet för att få de 
bästa resultatet. Borde eventuellt göra en manual som kan delas ut till 
annonsörer som informerar dem om lämplig layout. Även placeringen av 
annonserna är viktigt så att de samspelar med övrig layout.

Vi har med hjälp av kontrollstrippar kommit fram till att tryck-
processen är instabil, men orsakerna kan vara många t.ex. okontrollerad 
punktförstoring och färg- och fuktbalans med mera.   

Då vi har gått inriktningen grafisk design så har tryck tekningen 
inte studerats ingående, då vi saknar tillräckligt med kunskap inom det 
området. Men studien vi har gjort på pressen har gett oss mer insikt om 
hur hela processen från start till färdigt tryck går till. 

12 Framtida ideér
Det är planerat att en ny formgivning av tidningen ska tas fram. För 
att underlätta fortsatt arbete för DD valde vi att arbeta med befintliga 
teckensnitt som fanns i systemet. Vår tidning kan eventuellt användas 
som mall för den nya formgivningen. 

Standardtryckordningen är idag CMYK, detta är en standard som 
tagits fram av TU (Tidnings utgivarna) som är anpassad för offset. Om 
man har en annan tryckordning så som DD (YCMK) kan problem med 
trappning och misspass uppstå. Dessa problem har uppstått genom-
gående i tidningen. Det finns planer på att byta tryckordning till 
CMYK. 

DD kontrollerar endast punktförstoringen som sker i rip-
pen. För att få en optimal punktförstoring (25%) så behöver punkt-
förstoring i tryckpressen kontrolleras. Detta projekt har redan på-
börjats.
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Planerings-
rapport, klar.

Seminarium.

Slutgiltig
rapport, klar.

Besked om 
redovisning.

Redovisning denna vecka

Beställa andra 
dagstidningar.

Skriva plan-
eringsrapport.

Studera andra tidningar.

Studera andra
tidningar.

Titta på typsnitt

Titta på typsnitt

Jobba med 
tidningslayout.

Skriva klar slut-
giltig rapport.

Förslag på 
mall.

Köra ut i tryck-
pressen.

Lämna in 
rapport till J-E.

Möte på DD
14.00.

Skriva rapport

Utvärdering,
formulär.

Sthlm, 
ögontest.

Kolla pressen. Kolla pressen.

Utvärdering.

Redovisa på DD
denna vecka.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Kursen Kvalitet, 5 poäng lästes under hösten 2004. De som går Grafisk 
Teknologi får möjligheten att göra en kvalitetsanalys för ett företag. Valde 
då att göra detta projekt för Dala-Demokraten och titta på deras tidning. 

1.2 Syfte
Kvalitetstänkandet är nödvändigt vid start av ett eget företag, därför 
är det viktigt att praktiskt kunna använda de olika modeller som finns 
inom området kvalitet. Syftet med detta projekt är då att kunna lära sig 
använda dessa på ett bra sätt.

1.3 Mål
Målet med detta projekt är att se och förstå den viktiga innebörden med 
kvalitet, dess påverkan för företagets framtid. Företaget måste förstå att 
man både har externa och interna kunder och alla har olika uppfattningar 
på en vara eller tjänst.

1.4 Metod
För att bestämma vilken process som skulle studeras, hölls ett möte med 
produktionschefen, Christer Whalström. Där bestämdes att annonstill-
verkningen och kundrelationerna skulle analyseras. Insamling av fakta 
gjordes med hjälp av formulär.

1.5 Avgränsning
Arbetet begränsades till att titta på utformningen av annonser och hur 
kundrelationerna fungerar inom företaget.
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2 Dala-Demokraten

2.1 Företagsfakta
Dala-Demokraten är en socialdemokratisk tidning som omsätter 
ca 95mkr och har 116 anställda. Företaget ägs av Folkrörelserns 
Mediastiftelse i Dalarna. 

Den 14 december 1917 gavs den första upplagan av tidningen ut, utgå-
van bestod av ett nummer i veckan, den trycktes i Gävle. Idag trycks 
tidningen i Dala-Demokratens egna tryckpress, Goss Suburban som finns 
i Falun, där finns även huvudkontoret. Tidningen utges idag sex dagar i 
veckan, måndag till lördag och har 75 000 läsare. 

Tidningens innehåll varierar beroende på vilken kommun de utges i. 
Den största delen av läsare finns i Borlänge. Dala-Demokraten delas ut i 
Dalarnas samliga kommuner. VD för tidningen är Leif Lundin. 
(Se bilaga 1). (Dala-Demokraten)

Dala-Demokratens företagsstruktur

 

Ansvarig utgivare

     Mats Larsson

Säljledare Falun

Björn Eriksson

Säljledare Blge

    Rolf Karlsson
    

Försäljningschef

Krister Etnell

Nyhetschef Dalarna

Peter Carlsson

Sportchef

Bo Hedenskog

Nyhetschef Blge

Eva Högkvist

Fotochef

Johnny Fredborg

Nyhetschef Falun

Mats Larsson

Marie Östberg

Radiotidningen

Bengt Magnil

Nattchef

Mats Jansson

Annelie Ström

Webbansvarig

Jim Thydén

Redaktion:

Red. chef

      Mats Larsson

Upplaga

Mats Adolfsson

Produktionschef

Christer Wahlström

Ekonomi och Teknik

Per Sandin

Ledningsgrupp

VD Leif Lundin

Chefredaktör

Göran Greider

Styrelse

Lennart Låftman

Ordförande
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2.2 Målgrupp
Dala-Demokraten har idag en målgrupp från 35 år och uppåt. 

2.3 Layout 
DD använder sig av ett tabloidformat som har måtten 271 x 380 mm. 
Sidlayouten är densamma för alla tidningar. Det enda som skiljr de olika 
tidningarna åt är kommundelarna. 

Samtliga marginaler i tidningen är ca 15mm. Tidningen är uppbyggd 
med fem spalter varav spaltbredden är 47mm och spaltmellanrummen är 
4mm. Layouten görs av journalister och redigerare.

Typsnitten som används i tidningen är:
 
 Brödtext:   Nimrod
 Rubriker:   Syntax
 Underrubriker:  Syntax
 Ingresser:   Syntax
 Bildtext:   Syntax

3 Kvalitetspolicy 
Kvalitetspolicyn bygger på att ta hänsyn till miljön, producera, utveckla 
och marknadsföra produkterna till i första hand läsare, lyssnare och 
annonsörer i Dalarna. Tidningen ska hålla en hög kvalitetsstandard 
och finns i fem editioner. Företaget ska uppfattas av annonsörerna som 
lyhörda, dynamiska och samarbetsvilliga.

4 Vision
Dala-Demokraten ska vara ett aktivt och intressant mediaföretag med 
Dalarna som bas. Imagen ska uppfattas som ung, pigg, lättläst, färgspra-
kande, oförutsägbar men ändå som en trygg tidning. Tidningen är en 
facklig och socialdemokratiskt ägd tidning och ska på ledarplats skapa 
opinion för arbetarrörelsens värderingar. (Dala-Demokraten)
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5 Kundernas åsikter 

5.1 Upplaga
Annonsörerna anser att upplagan är för liten. Om inte tidningen jobbar 
mer på att vidga målgruppen och utöka sin upplaga finns risken för att 
annonsörerna väljer att annonsera i en annan tidning med större läs-
krets.

Eftersom att företagens annonser även riktar sig till en yngre mål-
grupp, så anser kunderna att även att detta segment ska fångas upp. 

5.2 Trycksvärta
Kunderna anser att Dala-Demokraten är "skitigare" (mycket tryck-
svärta) än många andra tidningar. 

5.3 Layout
Det påpekades att layouten är något gammalmodig, en förnyande layout 
av tidningen skulle ses som positivt. En modernare layout kan eventuellt 
locka till sig yngre och fler läsare. Kunderna tyckte även att bilderna var 
av bra kvalitet och att budskapen kom fram. De texter som inte skrivs 
av Dala-Demokratens journalister borde behandlas mer så att alla texter 
följer samma manér.

5.4 Extern kundtillfredsställelse
Kvaliteten på kundtillfredsställelsen anses vara väldigt hög.

Annonsörerna och prenumeranterna är väldigt nöjda med helhetsin-
trycket de har fått av tidningen. Personalen håller en hög kvalitet gent-
emot kund.

Kundtillfredsställelse

Grad av uppfyllelse

Mycket missnöjd

Inte alls

Mycket nöjd

Helt

Här ligger Dala Demokraten

Kanomodellen
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6 Ur grafisk synvinkel
Tidningen har analyserats från dag till dag, har studerat vilka variatio-
ner som funnits.

6.1 Upplaga
För att utöka upplagan och få en bredare målgrupp så borde Dala-
Demokraten se över tidningens layout. Fastän tidningen har några år på 
nacken så kan man ha en modernare och mer tilltalande formgivning. 

Man skulle kunna förbättra tidningen genom att strukturera upp den. 
Skapa en mall som ska följas av samtliga layoutare även kultur och 
sport. 

Utbilda personalen så de får de kunskaper som krävs för att kunna 
använda mallen på ett bra sätt. Eftersom att tidningen är en socialdemo-
kratisk tidning och har en röd logotyp så skulle den röda färgen kunna 
få återkomma mer i tidningslayouten så att det blir en genomgående röd 
tråd. 

6.2 Bilder
Dala-Demokraten har sina egna fotografer som tar bilderna men de tas 
även av journalisterna. De köper också in många bilder från andra foto-
grafer. Bildhantering görs av fotograferna. Bilderna som tas går igenom 
ett automatiskt system som heter Binuscan. 

Bildkvalitén varierar väldigt mycket i tidningen vilket troligen uppstår 
när bilderna bildbehandlas. 

6.2.1 Bildbehandling 
Många av de fel som uppkommer i bilderna kan fixas till genom bild-
behandling. Då krävs det att de som ska behandla bilderna har en utbild-
ning. Färgstick uppkommer ofta i bilderna. Färgsticken kan eventuellt ha 
uppstått i tryckpressen. 

Färgstick kan uppkomma av flera skäl, ett vanligt skäl är den så 
kallade vitbalansen. Vitbalans är ett problem med kameror, speciellt 
digitalkameror. Digitalkameror är mer ljuskänsliga på grund av CCD-
cellerna. En vitbalansering är nödvändigt att göra inför varje nytt ljusför-
hållande. Detta görs manuellt eller med hjälp av en autofunktion. 
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Färgstick uppstår när:
 
 • Foto taget inomhus med vitbalans för utomhusljus skapar 
 ett gul-grönt färgstick.
 • Foto taget i skuggan med vitbalans för solljus skapar ett 
 blått färgstick.
 • Foto på med utomhusfilm inomhus skapar ett grönt eller 
 orange färgstick.

Färgstick syns ofta i vita och grå områden men det är framför allt i hud-
toner det känns onaturligt. Våra ögon har ett tydligt referenssystem på 
hur hudtoner bör se ut och vi reagerar direkt när detta bryts.
(http://www.moderskeppet.se/bildbehandling/fargstick.asp)

6.3 Trycksvärta
Tidningen trycks på papperet Newspress 45g/m2 (Stora Enso  Kvarnsveden). 
Tidningsfärger har mineralolja som bindemedel och som inte är riktigt 
smet- eller gnidfasta. Idag finns det ett bindemedel för tidningar som sme-
tar minimalt. Detta är en kostnadsfråga då detta bindemedel är dyrare. 

Tryckfärgsfilmen på tryckbäraren kan ha olika kvalitet beroende 
på om bindemedlet är kemiskt eller fysikaliskt torkande.

 • Den kemiskt torkade filmen liknar färgad plast i torrt till- 
 stånd.
 • Den fysikaliskt torkande filmen består av bindemedel och  
 pigment. Särskilt om bindemedlets fasta ämne endast är  
 mineralolja. Pigmentpartiklar är hopklistrade med binde-
 medlet. Resultatet blir att filmen har mindre motstånd mot  
 yttre påverkan t. ex. gnidning. 

Problemet med trycksvärta är ett samband mellan papper och färg. 
Vilken papperssort man använder har stor betydelse för hur färgen tor-
kar. (Tryckt_med_tryckfarg.pdf)

Färgens sättning på papperet styrs av följande parametrar.
 
 Papper:
 • Papperets sugförmåga.
 • Pordiameter och antal porer.
 • Porytans vätningsförmåga mot mineralolja.

 Färg:
 • Viskositet av bindemedlets olja.
 • Bindemedlets ”solvent release” och separationsförmåga.
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6.4 Layout
Layouten känns lite gammalmodig och skulle behöva fräschas upp. 
Formgivningen i tidningen upplevs lite rörig vilket borde struktureras. 
Det gjordes ett förslag på tidningen där förbättringar kan ske med små 
medel. 

Typsnitt byttes, till brödtext användes Bell MT Regular. I rubriker, 
bildtexter, ingresser m.m. har Avenir 85 Heavy använts, även de tre 
första orden i varje text. Strecken som skiljer av artiklarna gjordes 
tunnare. Bildramarna på fotografierna har tagits bort för att misspass ej 
ska synas. På sidor som är tryckta i fyrfärg har sidhuvud och citations-
tecken satts med DD:s röda färg. Strecken som skiljer annonserna åt har 
tagits bort, då de flesta har en naturlig ram runt sig (Se bilaga 2). 

6.5 Stavning
Ofta stöter man på stavfel i tidningen. För att få ett bra läsflöde så krävs 
det att texten inte har stavfel då man lätt hakar upp sig på små detaljer. 
Genom att korrekturläsa texten och ta hjälp av stavningskontrollen i 
dataprogrammet Word kan man komma ifrån detta problem. Även gram-
matiska fel kan justeras, då även sådana fel har uppstått.
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7 Slutsats 
Då Dala-Demokratens kunder var nöjda med annonstillverkningen och 
kundrelationerna, ansåg vi att arbetet behövde utökas. Det som kommit 
fram efter denna analys, är att Dala-Demokraten håller en hög kund-
standard. Kunderna är mycket nöjda med bemötandet och samarbetet. 
De negativa synpunkterna som har tagits upp är en ekonomisk fråga, 
såsom att förändra layouten så att tidningen får en modernare formgiv-
ning, trycksvärta och bredda målgruppen. Detta är saker som tar lång tid 
att förbättra och det krävs ett stort engagemang både från ledning och 
personal. Då det är en liten tidning så kan det vara svårt med ständiga 
förbättringar eftersom att tidningens resurser är begränsade. Vårt sam-
arbete med Dala-Demokraten har varit svårt då kommunikationen inte 
fungerat. 

8 Diskussion 
Vi har analyserat tidningen ur grafisk synvinkel. Hur layoutmallarna har 
använts, hur bilderna är tagna och hur bildkvaliteten är. Vi har även tit-
tat på tidningen som helhet. Då vi har haft tillgång till Dala-Demokraten 
över en månad så har detta kunnat analyserats. Vi har sett en stor kva-
litetsspridning i tidningen. Layouten och bildkvaliteten har varierat från 
dag till dag. 

Den lilla hint av att det är en socialdemokratisk tidning är den röda logo-
typen, den finns med på tre ställen i tidningen. I företagets vision  nämns 
att tidningen är en socialdemokratiskt inriktad, för att understryka detta 
mer borde man kanske använda den röda färgen mer i layouten. 

Trycksvärtan är väldigt påtaglig i tidningen, om svärtan eventuellt 
hamnar på en annons kan det vara risk för reklamation. 
Tidningsproduktionen är en snabb process men problemet med tryck-
svärta borde ses över. Eventuellt byta papper, byta färg och även se över 
färg- och fuktbalansen.

Vid fotografering använder de sig av digitalkameror, vilka är mer 
ljuskänsliga. Vid korrigering av färgstick krävs en vitbalansering vid 
varje fototillfälle. De vanligaste färgsticken som förekommer i Dala-  
Demokraten är magentastick. 

Arbetsfördelningen bör ses över. För att förbättra helhetsintrycket, ur 
designsynpunkt, så borde arbetsuppgifterna struktureras upp och man 
borde utbilda personalen för de arbetsuppgifter de ska utföra.
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Bilaga C

Tryckpressen
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Bilaga D

Kontrollstrippar

Densitet i gråbalken

Densitet i fulltonsfälten

Punktförstoring

Trappning

Relativa tryckkontrasten













Bilaga E

Utvärdering



Utvärdering av dagstidningen Dala-Demokraten

 Man: .................. Kvinna: ..................

 Ålder: ..................

1a, Prenumenerar du på någon dagstidning idag? ..................

1b, Ifall du svarade JA på ovanstående fråga, isåfall vilken? ...........................................................

2, Har du prenumenerat på någon annan dagstidning innan, vilken? ...............................................

3, Hur upplever du Dala-Demokraten? 
 
Formgivning ......................................................................................................................................
 
Struktur ..............................................................................................................................................
 
Lättlästhet ..........................................................................................................................................

Ordningsföljd .....................................................................................................................................

Vad tycker ni är i behov av en förbättring .........................................................................................

............................................................................................................................................................

4, Vad tycker du om den nya utformningen av Dala-Demokraten?
 
Formgivning ......................................................................................................................................

Struktur ..............................................................................................................................................
 
Lättlästhet ..........................................................................................................................................
 
Ordningsföljd .....................................................................................................................................

5, Övriga synpunkter .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................



Bilaga F

Eye Tracking

"Hot spot" analys

Fixation order

Fixation count

Gaze time



"Hot spot" analys, sidan 1



"Hot spot" analys, sidan 3



"Hot spot" analys, sidan 6



"Hot spot" analys, sidan 35



"Hot spot" analys, sidan 36



"Hot spot" analys, sidan 44
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