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Inledning
Examensarbetet på 10 poäng på C-nivå är avslutningen på ingenjörsut-
bildningen Grafisk Teknologi 120 poäng vid Högskolan Dalarna, Campus
Teknikdalen. 

I examensarbetet ingår en teoretisk fördjupning med anknytning till
utbildningens inriktning. De teoretiska kunskaperna skall sedan tilläm-
pas praktiskt.

Vikten av god typografi, färg- och formlära samt layout är några av de
moment som ingår vid skapandet av en tidning. Därför kommer en för-
djupning inom ämnet att göras för att sedan tillämpas praktiskt på en ny
design av facktidskriften Ingenjören. Dessutom kommer en fördjupning
inom tidningstypografins historia att genomföras.

Valet av detta examensarbete kommer även att ge en möjlighet att
sammanfatta och praktiskt tillämpa alla de kunskaper som utbildningen
Grafisk Teknologi resulterat i.

Bakgrund
Ingenjörsförbundet är ett fack- och yrkesförbund för ingenjörer och tek-
niker med drygt 14000 medlemmar. Som ett sätt att nå ut med informa-
tion till sina medlemmar ger förbundet ut sin egen medlemstidning,
Ingenjören, till sina yrkesverksamma medlemmar med sex nummer om
året. Dessvärre har förbundet genom en tidigare utförd läsarundersök-
ning märkt att läsarna inte uppskattar den nuvarande designen till fullo
och avstår därmed från läsning. På så sätt går läsarna miste om infor-
mation och hela poängen med en medlemstidning går i stöpet. Med en
redesign kan detta förändras.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att skapa en ny design för
Ingenjörsförbundets medlemstidning Ingenjören och på så sätt göra den
mer attraktiv för läsaren. Förslaget ska slutligen presenteras i form av en
dummy.

Mål
Målet är att ta fram en ny funktionell, lättanvänd mall och en ny design
som passar målgruppen och på så sätt få fler medlemmar att läsa och
uppskatta tidningen.

Metod
Litteraturstudier kommer att genomföras för att ge en fördjupning inom
ämnena typografi och tidningsformgivning. Målgruppen kommer att
kartläggas utifrån statistik och ett antal intervjuer kommer att göras. En
analys av tidningens tidigare design kommer att genomföras för att even-
tuella brister ska undvikas i den nya designen.

Examensarbetet kommer att genomföras på Högskolan Dalarna,
Campus Teknikdalen och de program som kommer att användas för att
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skapa den nya mallen är Adobe InDesign 2.0 och Adobe Photoshop 7.0.
Skisser och testsidor kommer att produceras och utvärderas genom en
kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren. Kontaktpersonen kommer
att kunna ta del av dessa genom skärm- eller utskriftsoptimerade pdf:er
via e-post. Dummyn kommer att produceras i ovan nämnda program och
lokaler och kommer att skrivas ut på Canon LaserJet CLC1150 vid avdel-
ningen för Grafisk Teknik vid Högskolan Dalarna. En “sida för sida”-
manual i pdf-format för skärmvisning kommer att framställas för att för-
klara mallen och dess regler. Typografi kommer att väljas utfirån läsbar-
het och behaglighet samt för att ge tidningen en identitet.

Avgränsning
Intervjuerna kommer att begränsas till ett mindre antal personer inom
förbundet och de kommer att få svara på frågor angående nuvarande
form och eventuella önskemål.

Den nya designen kommer inte att appliceras i någon skarp version
under examensarbetet då förbundets styrelse måste godkänna förslaget
och beslutsfattandet dröjer till september 2004.

Analysen av gamla nummer kommer att belysa positiva och negativa
sidor av nuvarande design. Förändringar av det redaktionella upplägget
kommer ej att ingå i examensarbetet, inte heller förändring av tryckupp-
handling. Det bidrar till att tidningen kommer att tryckas på samma pap-
per.

Tidsplan
v14. Startmöte med kontaktperson vid Ingenjörsförbundet och redaktö-
ren för tidningen. Litteraturstudier samt analys av tidningen.
v15. Litteraturstudier.
v16. Skissning. Kommentering av skisser tillsammans med uppdragsgi-
varen.
v17. Formgivning.
v18. Formgivning, samt framtagning av provsidor.
v19. Möte med uppdragsgivaren, utvärdering av provsidor. Korrigering
av designen.
v20. Slutlig formgivning. Rapportskrivning.
v21. Rapport.
v22. Inlämning av rapport.
v23. Redovisning av examensarbetet.



1 Litteraturstudie för framtagandet av
en ny design

1.1 Tidningstypografins historia
Denna sammanställning över tidningstypografin de senaste femtio åren
är hämtad från boken Bokstavsformer och typsnitt genom tiderna, från
artiklarna Tidningstypografi 1992-1999, Typografi för 2000-talet, Varför
blir brödtexten i moderna dagspress bara större och större? samt Från
Gutenberg till opentype. Dessutom har en intervju hållits med Jesper
Gernes som har 25 års erfarenhet av tidningsformgivning.

Tidningars typografi har utvecklats en hel del under de senaste femtio
åren och allt tack vare den nya teknologin. För femtio år sedan trycktes
tidningarna fortfarande med blytyper i rotationstryck, vilket ställde höga
krav på typsnitten. Tryckmetoden krävde robusta typsnitt då trycktekni-
ken gjorde att typsnittens detaljer försvann. En revolution inom området
var när typsnittet Times introducerades under 1930-talet. Times var upp-
byggd för att klara av misshandeln av typsnittet i pressen och användes
därför väldigt flitigt av tidningarna. 

På grund av trycktekniken var man även tvungen att bära upp pappe-
ret med blytyperna som resulterade i att vita ytor i layouten inte var att
tänka på.

Under 1970-talet introducerades offsettrycket, vilket senare ledde till
en revolution inom tidningstypografin. Den nya trycktekniken medförde
att man rent tekniskt skulle kunna använda mer detaljerade typsnitt.
Konservatismen ute på tidningarna och sätterierna bidrog dock till att
man fortfarande anammade det gamla tankesättet och denna konserva-
tism styrde slutligen valet av typsnitt. Den nya trycktekniken medförde
även fler möjligheter och något som blev mycket populärt under 1970-
talet var användandet av negativa rubriker, just för att tekniken plötsligt
tillät det.

Under 1980-talet kom nya sätterimöjligheter som gjorde det möjligt att
till exempel automatiskt knipa en text. Men få kunde konsten och det
resulterade många gånger i nedsatt kvalitet av typografin.

1990-talet blev årtiondet då desktoptekniken slog igenom och i dess
kölvatten även mångfalden. Journalisterna tog nu mer kontroll över lay-
outen och typografin, medan typograferna fick gå. Många tidningar
visade under perioden på allt för stor experimentlusta och hade svårt för
att begränsa sig i antalet typsnitt i tidningen.

Typsnittet Bodoni hade länge haft en dominerande ställning inom
svensk rubriktypsnitt, men förlorade den under 1990-talet då Times blev
vanligast. Användningen av Times minskade dock under årtiondet.
Genom att fler typsnitt blev tillgängliga ökade mångfalden och många
tidningar insåg även vikten av att profilera sin tidning genom valet av
typsnitt. Times dominerade tidigt under 90-talet som brödtextstil. 1992
satte hälften av landets tidningar sina artiklar i typsnittet, men mot slu-
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tet av 90-talet var Times inte längre dominerande. Mångfalden i bröd-
texten började även märkas och tidningarna blev mindre likriktade.
Under samma tidsperiod användes dock enbart fyra tidningar svenska
typsnitt i brödtexten.

Den största skillnaden under de tio åren var övergången från antikva
till linjärer i bildtexter, mellanrubriker, ingresser och faktarutor. Den
mest påtagliga förändringen gällde mellanrubrikerna. Franklin var det
mest populära linjära typsnittet under den här tiden.

Inom fackpressen rådde en större spridning på typsnitt än inom dags-
press, vilket kan förklaras av tekniska orsaker. Fackpressen hade anam-
mat desktoptekniken fortare och kunde därmed välja bland samlingen av
PostScript-typsnitt, medan dagspressen var bundna till dyra sätterisys-
tem och hade längre avskrivningstider. Vanligaste rubriktypsnittet inom
fackpressen under mitten av 1990-talet var Helvetica och brödtexten
dominerades av Times. 

Fram till idag kan man se att Times används som brödtext av färre och
färre tidningar. Den finns fortfarande med bland de tre vanligaste men är
nerpetad av Garamond och Sabon. Däremot står de tio mest populära
rubriktypsnitten för hälften av rubrikerna i landet tidskrifter, varav nio
av tio är sanseriffer. Bland dessa sanseriffer används bara en antikva i
rubrikerna nämligen Caslon. Franklin Gothic är den mest populära följt
av Frutiger och Helvetica. De svenska typsnitten har börjat visa sin posi-
tion och tros öka bland användandet.

En tydlig tendens man kan se är att användandet av linjär brödtext har
blivit allt vanligare i nyhetsgrafik, faktarutor och i kortare texter.
Däremot är det fortfarande vanligast med en antikva i brödtexten och det
är med något undantag inga som helt anammar linjär brödtext.

Trots att Times och Helvetica länge funnits med som de vanligast
använda typsnitten vågar man nu sticka ut från mängden i sitt val av
typsnitt. Idag finns ett mycket större urval vilket gör det möjligt att ge
tidningen en egen profil och identitet. Man har börjat inse att varumär-
kesbyggandet och individualismen även inom tidningar blivit allt vikti-
gare. Tidningstypografin är enligt vissa idag både bättre och roligare än
förr. En större medvetenhet kring typsnitt och typografi finns och även
typsnitten har blivit mer spännande med fler detaljer.

Typsnitten har idag också blivit bättre och är mer anpassade för opti-
mal läsbarhet. Trots att kvaliteten inom tryck, repro, papper och typsnitt
har ökat visar en tendens att brödtexten i dagspressen bara blir större
och större. Den moderna tekniken skulle egentligen klara att trycka ännu
mindre grader. Man tror att detta beror på att boken har fått alldeles för
stort inflytande på tidningsformgivningen.

Hur ser då framtiden ut? Ingen vet, men man vet att valet av typsnitt
är idag inte enbart en strävan efter högsta möjliga läsbarhet utan även
ett avgörande sätt att stärka tidskriftens identitet och varumärke. Något
som man för femtio år sedan inte tänkte lika mycket på.
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1.2 Tidningsformgivning

1.2.1 Journalistisk form
Formgivning av tidningar eller magasin bygger till stor del på vilken
journalistisk struktur som används. Man bör vid skapandet av designen
ta hänsyn till vilka olika sektioner som används och hur omfattande
reportagen är. Allt detta tillsammans påverkar den slutliga formen.

Sammanställningen över tidningsformgivning och design är hämtad
från litteraturen Typografin och läsprocessen, Bokstaven, ordet, texten,
Typografisk handbok och Färger i vardagsliv och terapi, samt från exa-
mensarbetena Hälsobilaga till lokalpressen och Formgivning av magasin
i ett redaktionellt utvecklingsarbete.

1.2.1.1 Sektionering
Tidningens upplägg styr till stor del hur den kommer att uppfattas av
läsaren. Genom att sektionera tidningen får den en tydlig struktur som
läsaren lätt kan följa och förstå. Exempel på sektioner är: innehåll/ledare,
reportageblock och notissidor.

På innehållssidan ges överblick över tidningens innehåll och viktas så
att stora artiklar ges större utrymme och på så sätt leds läsaren in till
viktigare artiklar.

Ledarsidan brukar vanligtvis ligga i anslutning till innehållssidan.
Tidningens redaktör eller annan representant för tidningen brukar i sitt
innehåll referera till innehållet. Ofta ligger även tidningens kolofon här
där man kan hitta uppgifter om redaktionen och annan information som
rör tidningen eller dess avsändare.

Är tidningens omfång mindre än 28 sidor brukar ledaren och innehål-
let ligga på samma sida för att spara plats.

Plocksidor (notissidor) är sidor bestående av kortare material, till
exempel listor, enkäter, guider till platser och evenemang.

Reportageblocket kan bestå av både korta (1-2 sidor) och långa (flera
uppslag) reportage, detta beroende på tidningens omfång.

Tidningar har ofta en infosektion med mindre artiklar och notiser som
direkt härrör till företaget bakom publikationen. På så sätt blir det tyd-
ligt vem avsändaren är och man riskerar inte att informationen uppfat-
tas som beslöjad reklam.

1.2.1.2 Ingångar
Ingångar är punkter i tidningen eller i enskilda artiklar där man vill att
läsaren ska börja läsa. Typexempel är att ett längre reportage på två eller
tre uppslag börjar med en stor bild och rubrik. Det ger en tydlig signal om
att en ny artikel börjar.

Man talar även om ingångar i sektionssammanhang. Ingång till notis-
block eller infosektion kan till exempel vara extra tydligt markerad med
en stor vinjett.

1.2.1.3 Vinjetter
Vinjetter förekommer i olika slag men ger sammanslaget en signal till
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läsaren var han eller hon befinner sig och vad ämnet är. Vinjetterna kan
fungera som sammanhållande länk om en artikel eller sektion löper över
flera uppslag.

Man skiljer mellan fasta och lösa vinjetter, samt mellan artikelvinjet-
ter och sektionsvinjetter. Artikelvinjetter sätts i samband med längre
artiklar eller notiser och hjälper till att förklara ämnet i artikeln tillsam-
mans med rubriken. Sektionsvinjetter sätts stort på sektionssidorna för
att guida läsaren.

En fast vinjett är återkommande från nummer till nummer och kan
vara en sektionsvinjett eller artikelvinjett. Lösa vinjetter är alltid arti-
kelvinjetter och ändras från artikel till artikel.

1.2.1.4 Bonusläsning
Genom att ge läsaren så kallad bonusläsning känns inte materialet svår-
läst eller svåråtkomligt för denne. Bonusläsning kan vara kortare inter-
vjuer, enkäter eller faktarutor och ligger i anslutning till längre texter för
att erbjuda fler ingångar för läsaren. Dessa är ofta placerade i slutet av
längre reportage.

1.2.1.5 Tempo
Man måste hitta ett tempo i läsningen som känns naturligt för läsaren.
Vanligt är att man inleder med en notissektion som följs upp av ett repor-
tageblock och avslutar med en infosektion. För att locka in läsaren i tid-
ningen startar man med mer lättillgängligt material och lägger tidning-
ens höjdpunkt i mitten.

1.2.1.6 Ettan
Omslaget eller framsidan kallas bland journalister för ettan. Den inne-
håller dels identitetsskapande element och innehållsmässiga element.
Tidningens logotyp och bildval är exempel på identitetsskapande ele-
ment. Kombinationen av den grafiska formen och tidningens format kan
bidra till att urskilja den från andra liknande publikationer. Tidningens
form kommunicerar grundvärden till läsaren och när tidningen ses ska
inga tvivel råda om vem den riktar sig till och vad den står för.

Innehållsmässiga elementen kallas för puffar. Det är en typ av rubri-
ker som ger en överblick över det viktigaste i tidningen. Puffarna har till
uppgift att locka in läsaren i tidningen. Det finns ofta ett antal puffar,
varav den dominerande som alltid kopplar till ettabilden kallas för
huvudpuff. Denna speglar något i tidningen som är stort eller viktigt.

1.2.1.7 Format
Tidningens format ligger ofta kring A4, men det är få som helt anammat
formatet. Ofta är tidningar något bredare och lägre vilket gör att formgi-
varen kan jobba med såväl tre- som fyrspalt utan att riskera att antalet
tecken blir för låg. Det är speciellt viktigt i längre texter.

Satsytan bygger i grund en på bokprincipen där störst marginal från
texten till kanten är i botten och minst i innerkant. Marginalerna är dock
betydligt mindre än i en bok då man inte kan kosta på sig att ha alltför
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generösa marginaler utan istället ge utrymmet till texten.
Ofta används olika spaltsystem för olika sektioner. Kortare plocksidor

ligger ofta på fyr- eller femspalt medan i reportageblocken oftast används
två- eller trespalt. Ibland används även en femspaltsgrid där texten lig-
ger över två och en halv spalt och den halva spalten utnyttjas för bild-
texter eller kortare faktarutor.

1.3 Design

1.3.1 Brödtext
Brödtexten är det viktigaste designelementet i en tidning. Dels sätter den
tidningens karaktär, men framförallt syftar den till att göra texten mer
lättläst. Viktigast att tänkta på är att texten är till för att läsas och man
bör därför lägga stor vikt vid att få brödtexten så lättläst och behaglig för
läsaren som möjligt.

1.3.1.1 Typsnitt
Typsnittet är det som ger tidningen eller tidskriften dess karaktär. Man
bör välja typsnitt som ger tydliga ordbilder och passar till det aktuella
sammanhanget.

Det finns två huvudtyper, antikva och sanserif. Många menar att
vanan av att läsa text satt med en antikva är betydande och anser därför
att all löpande text ska sättas med en antikva. Antikvan har flera förde-
lar som gör att den är att föredra i större textmängder. Dess serifer hjäl-
per ögat att lättare följa baslinjen och den har en inre bild av en framåt-
strävande rörelse i läsriktningen. Sanserifen är mer statisk och lämpar
sig däremot för kortare textstycken och i rubriker, mellanrubriker och till
småtexter.

När man väljer typsnitt bör man även se till att det finns gemena siff-
ror och kapitäler i uppsättningen. De gemena siffrorna ser mer eleganta
ut, är mer lättlästa och står inte ut i brödtexten. Fyrlinjesiffror som de
också kallas har staplar och underhäng och är att föredra i all löpande
text. Kapitälerna är versala bokstäver på de gemenas x-höjd och används
i bland annat kolumntitlar, små rubriker och i inledningsord.

1.3.1.2 Grad
Löpande text i tidningar och tidskrifter sätts i smalare spalter och oftast
i mindre grad än böcker. Vanligast i tidskrifter är text satt med 7,8 eller
9 punkter och halvsteg däremellan, medan löpande text i böcker avsedda
för vuxna sätts i 10-12 punkter. Det finns inget som säger att läsligheten
blir bättre för att man går upp i grad, tvärtemot kan en text vara svårläst
för att den är för stor. Det beror på att ju större graden är desto större
plats tar texten, och ögat måste röra sig en längre sträcka för att uppfat-
ta samma antal ord som i en text satt i mindre grad. 
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1.3.1.3 Radlängd
För att erhålla en bekväm rytm åt läsningen krävs det en lagom lång rad.
För korta rader gör att läsaren måste flytta ögat ofta och för långa rader
kan resultera i att läsaren tvingas vrida på huvudet för att läsa raden.

Ideala radlängden är maximalt 55-65 tecken per rad och bör inte vara
kortare än 34-45 tecken. Går man ner i grad bör man välja kortare rad-
längder för att inte överskrida maxvärdet 65 tecken per rad. Alla bokstä-
ver, siffror, skiljetecken och mellanslag räknas som ett tecken.

Att välja rätt förhållande mellan grad och spaltbredd är grundläggande
och det viktigaste när man typograferar en text, då för korta rader ger
många avstavningar som förstör ordbilderna.

1.3.1.4 Radavstånd
Avståndet mellan raderna kallas även för kägel och mäts från baslinje till
baslinje och anges i punkter. Radavståndet ska vara minst lika stor som
graden, men ofta är radavståndet 120 procent av teckengraden.
Radavståndet måste anpassas till typsnitt, grad och satsbredd. Det finns
inga standardregler som håller för alla lägen.

Typsnitt med långa staplar och underhäng kräver mindre radavstånd
eftersom det då skapar sitt eget ljusrum mellan raderna, likaså behöver
typsnitt med stor x-höjd mer luft för att inte se kompakt ut. Radavståndet
bör även ökas då typsnitt med ovanligt långa överstaplar används,
annars finns risk för att överstaplarna går in i raden ovanför.

Texter med större grad behöver proportionellt större radavstånd, lik-
som längre rader. Man bör även undvika att ordmellanrummen ser stör-
re ut än avståndet mellan raderna. Det kan ge ett gluggigt intryck och
ögat tappar lätt fästet på raden.

1.3.2 Typografi
Den ansträngning man gör för att uppnå typografisk kvalitet gör man för
läsaren, trots att det för denne oftast inte är någon märkbar skillnad
mellan bra eller dålig typografi. Typografin har till uppgift att bära fram
ett budskap från författaren till läsaren genom en så störningsfri kom-
munikation som möjligt. Det handlar om en mängd, ofta mycket små,
detaljer som samverkar för att skapa harmoni, lugn, enhetlighet och läs-
lighet på en tidskriftssida.

1.3.2.1 Ordmellanrum
Typografisk text ska sättas så tätt som möjligt, mellanrummen mellan
orden ska inte vara större än vad som krävs för att tydligt skilja dem åt
men inte heller så små att de flyter ihop. Breda och expansiva typsnitt
behöver i regel större mellanrum för att orden ska framgå tydligt, medan
smala och kondenserade typsnitt generellt behöver mindre mellanrum.
Detta gäller även feta och halvfeta varianter. En text satt i för stor grad
i förhållande till satsbredden kan ge en gluggig sats, därför bör en lämp-
lig grad användas. Små grader behöver proportionellt större ordmellan-
rum medan större grad behöver desto mindre.

Normalt ordmellanrum är 20 procent som kan användas i all löpande
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text där ordmellanrummen är konstanta, det vill säga texter som är vän-
ster- eller högerställda och även centrerade. Rak högerkant, utsluten
text, uppnås genom att variera ordmellanrummen och man bör tänka på
att ordmellanrummen inte bör vara mindre än 15 procent och inte större
än 35 procent.

Man bör ange värden på önskade, minimala och maximala ordmellan-
rum, vilket görs i layoutprogrammet. Om ett typsnitt har ett förinställt
ordmellanrum på 250 enheter kan det vara lämpligt att ändra till 89 eller
90 procent. Detta kan behöva justeras beroende på typsnittets utseende
och olika varianter. Många handböcker i typografi rekommenderar bred-
den på det gemena i i det använda typsnittet som mått på normalt ord-
mellanrum. I rubriker och kortare texter uppnår man läsrytm och har-
moni genom att anpassa ordmellanrummen individuellt. Genom att jus-
tera mellanrummen ser de optiskt ut att vara lika stora.

1.3.2.2 Ordbild
Läsprocessen är beroende av att orden är lagom täta. Läsningen kan stö-
ras och rytmen i texter kan slås sönder om för trånga eller glesa tecken-
mellanrum stör annars lättidentifierade ordbilder. Ordbilden består av
ett samspel mellan ordets ytterkontur, bokstävernas inre former och ljus-
rummen mellan dessa. Den inre formen skapas av typsnittstecknare men
de övriga faktorerna uppstår slumpmässigt i texten beroende på vilka
bokstäver som råkar hamna intill varandra. Det är det mänskliga ögat
som bestämmer vad som är lagom, men det behövs regler och knep för att
lösa problem som kan uppkomma med teckenmellanrum. Med hjälp av
tillriktning, kerning, knipning, spärrning och utjämning kan den heliga
ordbilden bibehållas.

1.3.2.2.1 Tillriktning
Typsnittstillverkare levererar fonten med normaltillriktning, det vill
säga att denne bestämmer hur tätt eller glest tecknen hamnar i normal-
fallet. Det kan ibland vara nödvändigt att ändra detta något för att få tex-
ten tätare eller glesare, men med tonvikt på något. Tillriktning bör ske i
mycket små steg, plus minus 1,5 procent. 

Tillriktningen är generell och påverkar bokstavsavstånden i en hel
text, då avståndet ändras lika mycket mellan alla tecken. Det finns två
typer av tillriktning: plustillriktning som ökar och minustillriktning som
minskar avståndet.

1.3.2.2.2 Kerning
Ett breddvärde är tilldelat varje tecken i ett typsnitt. Dessa värden fun-
gerar bra i de flesta teckensammansättningar, men vissa tecken går min-
dre bra ihop med andra och kan som par bli besvärliga att arbeta med.
Dessa teckenpar kan snyggas till genom att man ändrar (oftast minskar)
mellanrummet med hjälp av kerning. 

Med kerning flyttar man bokstäverna i sidled för att få teckenavstån-
det i ett ord att se jämnare ut. Kerningen sker parvis genom att man styr
mellanrummet i enstaka teckenpar och det påverkar alltså bara avstån-
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det mellan två bokstäver. Ett sätt är att gå in manuellt i texten och flyt-
ta tecknen närmare varandra, men man måste minska i mycket små
mått och att kerna en längre text tar enorm tid. Istället görs det med så
kallade kerningstabeller som instruerar programmet att spåra upp ett
antal preciserade teckenpar och drar ihop dem.

1.3.2.2.3 Knipning
Mindre avstånd mellan tecknen kan användas ju större grad en text är
satt i. Exempelvis kan avståndet mellan tecknen i rubriker behöva min-
skas för att inte rubriken ska se gles ut. Att minska avståndet mellan
tecken kallas för knipning och anges i procent eller i delar av fyrkanten.

1.3.2.2.4 Spärrning
Att spärra en text innebär att man ökar bokstavsmellanrummet i ett eller
ett fåtal ord, mellanrummet ökas dock lika mycket mellan alla tecken.
Spärrning ska aldrig ske av gemena ord, då det resulterar i att ordbilden
slås sönder och ordet blir svåruppfattat. Däremot bör versaler alltid spär-
ras. Eftersom versalerna har fått sina breddvärden för att fungera som
begynnelsebokstäver får rubriker och ord som satts helt med versaler lätt
för glesa eller för täta mellanrum. Kapitäler bör också spärras en aning,
då med minst en tjugondels fyrkant.

1.3.2.2.5 Utjämning
Det bästa sättet för att få balans och läsrytm i versalrader är att använ-
da optisk utjämning. Optisk utjämning innebär att man ökar eller min-
skar avståndet individuellt i varje bokstavsmellanrum. Det är en tids-
krävande och manuell process där ögat får avgöra var i ordet det behövs
mer eller mindre luft. Optisk utjämning är det enda som fungerar i vik-
tiga versalrader som boktitlar och rubriker på affischer och i annonser.

1.3.2.3 Fyrkantsmåttet
Fyrkantsmåttet är ett mått som länge använts av typografer och är ett
mycket praktiskt sätt att hantera avstånd i typografisk sats. Måtten är
oberoende av textens grad då den är proportionell till graden och ger
samma optiska intryck i alla grader.
> Hel fyrkant – tillämpas vid fyrkants indrag vid nytt stycke.
> Halvfyrkant – är lika bred som versalsiffrorna och kan användas för att
fylla ut tomrum när siffrorna ska linjera under varandra i till exempel
tabellkolumner.
> Fjärdedelen (spatien) – kan läggas som fast utslutning mellan pratmi-
nus och text i repliker.
> Tjugondel – kan läggas mellan text och skiljetecken som frågetecken,
utropstecken, kolon och semikolon. Två eller tre tjugondelar används för
att gruppera sifferuttryck i flerordiga förkortningar och för att spärra
versaler.

1.3.3 Färger
Färger uppfattas snabbt av läsaren och ger dessutom färgassociationer
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som förmedlar känslor och upplevelser. På grund av detta är det viktigt
att man väljer färger efter tonfallet i det redaktionella materialet.

När man väljer färger är det viktigt att veta vilka känslor de förmed-
lar. Rött sporrar till entusiasm och aktivitet, grönt skapar emotionella
förutsättningar för ett balanserat sinne och blått är fysiologiskt avslapp-
nande för muskler och hjärta. Blått förmedlar auktoritet medan rött sig-
nalerar impulsivitet.

Färg i en tidning fyller också en funktion som uppdelare. Det går att
utifrån färger skapa sektioner som skiljer sig från varandra genom färg-
kodning. Färgkodningen innebär att en viss sektion tilldelas en eller två
signalfärger. På så sätt skapar man ordning och reda i tidningen och ger
läsaren en mer strukturerad följd som är lätt att känna igen.
> Röd – kraft, mod, impulsivitet, rättframhet.
> Orange – livlighet, generositet.
> Gul – intellekt, kommunikation, logik, precision.
> Grön – ungdom, konstnärlighet.
> Blå – sanning, auktoritet, tradition.
> Indigo – vision, kontroll, trygghet.
> Violett – makt, religion, mysterier.
> Lime – lätthet, frihet, fräckhet, respektlöshet.
> Turkos – distans, skärpa, renhet.

1.3.4 Variation
I tidningsdesign är det viktigt att göra en intresseväckande redigering för
att inte läsaren ska uppleva texten som enformig eller tråkig. Det finns
flera grafiska element att tillgå för att lätta upp en »tung« sida: mellan-
rubriker, citat och bonusläsning. Viktigt är dock att sidan inte får kännas
för rörig eller fullpackad utan det måste finnas en viss mängd luft för att
motverka detta. Naturligtvis är detta beroende på målgrupp, en motive-
rad läsare kommer att ta till sig texten oavsett hur mycket text det är på
sidan.

1.3.5 Svarta listan
Det finns enligt Christer Hellmark tio typografiska fel som omedelbart
avslöjar amatören, vilken han kallar den »svarta listan«. Nedan är fel
som enligt honom inte får förekomma.
1. Tumtecken ¨¨ istället för citat ”” eller » «
2. Divis - istället för tankstreck - eller tvärtom
3. »Mjukt« mellanslag vid pratminus + replik
4. Spärrade rader i text satt med rak högerkant
5. För stora ordmellanrum eller gluggig sats
6. Felaktig gruppering eller mjukt mellanslag i siffergrupper
7. Vänsterställd text med okorrigerade avstavningar
8. Nytt stycke med blankrad eller med för stort/litet indrag
9. Rubriker på full bredd med avstavningar eller fel radfall
10. Horungar
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2 Praktisk tillämpning på Ingenjören
Examensarbetet började med ett besök på Ingenjörsförbundets kansli i
Stockholm. Där hölls ett möte med kontaktpersonen, Jenny Sjöberg, som
är informationsansvarig vid förbundet. Kontaktpersonen tillhandahöll
information kring förbundet, såsom grafisk profil, förbundets mål och
vision, en sammanställning av en läsarundersökning och statistik över
medlemmarna. Under en del av mötet närvarade även tidningens redak-
tör, Tomas Lundenmark.

Under mötet diskuterades tidningens nuvarande layout, vilka dess
brister var och hur examensarbetet kunde förbättra den. Det konstate-
rades att en ny fräsch och aningen mer modern layout och ett vassare
bildspråk skulle lyfta tidningen och uppskattas mer hos den breda läs-
kretsen. Efter diskussioner huruvida den äldre delen av målgruppen
skulle reagera på en förändring möttes en överenskommelse om att för-
slaget på den nya designen inte fick vara för ungdomlig och nytänkande,
utan att den skulle ansiktslyftas genom att behålla samma känsla men
under nya former.

2.1 Ingenjörsförbundet
Ingenjörsförbundet är ett partipolitiskt oberoende yrkes- och fackförbund
för ingenjörer. De organiserar högskoleingenjörer och personer med lik-
värdig kompetens förvärvad genom annan utbildning och yrkeserfaren-
het. Dessutom finns även studerande vid landets högskolor bland med-
lemmarna.

Ingenjörsförbundet bildades den 4 januari 1941 (då Tekniska
Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI). Det var den unge ingenjören Erik
Göransson som ville skapa ett riksomfattande förbund för läroverksinge-
njörer, en ideell organisation som verkade för ingenjörernas gemensam-
ma intressen och även för läroverkens utveckling. 1967 omorganiserades
förbundet till en facklig organisation.

Förbundet har i dagsläget drygt 14000 medlemmar och tillhör SACO,
Sveriges Akademikers Centralorganisation. Vid årsskiftet 2003/2004
hade de 26 SACO-förbunden tillsammans nära 538000 medlemmar.

Ingenjörsförbundets medlemmar finns på alla typer av arbetsplatser
och har många olika typer av jobb. Medlemmarna återfinns bland annat
inom energi- och vattenbolag, vindkraft, arkitekt- och byggnadskontor,
fastighetsförvaltningar, försvaret, Vägverket och polismyndigheten. De
arbetar även som konsulter och enskilda företag inom vitt spridda områ-
den. Vid årsskiftet 2003/2004 arbetade 34 procent av förbundets med-
lemmar inom privat sektor, 25 procent inom statlig och 41 procent inom
kommunal eller landsting. Vid samma årsskifte hade förbundet 14,6 pro-
cent kvinnliga medlemmar, en procentsats som stadigt ökar och då spe-
ciellt bland yngre medlemmar.

I kanslilokalerna som återfinns på Kungsholmen i Stockholm arbetar
13 personer.

Erika Hellström
Examensarbete, 10p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Redesign av facktidskriften Ingenjören

18



2.1.1 Ingenjören
Ingenjörsförbundet ger sex gånger om året ut sin medlemstidning,
Ingenjören, till sina medlemmar (numera ej till studentmedlemmar). Det
första numret av Ingenjören (då TLI-tidskrift) utkom 1950 och trycks idag
på Sjuhäradstryckeriet i Borås, med en upplaga på cirka 10 000 exem-
plar.

Ingenjören layoutas av Info Mera med säte i Göteborg, men det är
oklart om var tidningen kommer att layoutas efter den eventuella förän-
dringen.

2.2 Analys av Ingenjören
Det senaste årets utgåvor (nr1.2003-nr1.2004) av Ingenjören analyse-
rades för att få en inblick i layoutens fördelar och brister. Genom att ana-
lysera tidningens nuvarande layout och grafiska profil kunde sådant som
var bristfälligt undvikas i den nya designen.

2.2.1 Grafisk profil
Ingenjörens förra grafiska profil kändes aningen förlegad. Trots det posi-
tiva att den är konsekvent och följer ett visst mönster från nummer till
nummer andas tidningens profil dock åttiotal. Ingenjörens layout är
trång med små marginaler och lite luft. Man tycks vara rädd för vita ytor
och försöker på så sätt fylla ut sidorna till maximum.

Tidningens bildmanér känns oprofessionellt och man hanterar även
bilderna på ett sätt som gör att dessa inte kommer till sin rätta. Vanligast
förekommande är att bilder läggs mitt i uppslagen och över falska upp-
slag som till exempel resulterar i mittveck mitt över ansikten. Placering
av bilder över falska uppslag kan även leda till misspass, att vissa delar
av bilden inte syns eller att en vit rand delar bilden.

Tidningens färgval är strikta och färglösa, vilket gör att de kan upp-
fattas som tråkiga och intetsägande. Detta leder också till att tidningen
uppfattas som tråkig. Alla rubriker är satta i svart text, tonplattor är i en
beige färg och vinjetterna är i samma blå färg som i tidningshuvudet.
Tidningshuvudet är satt i antingen vit text eller i en blå. Trots att
Ingenjörsförbundet i sin grafiska profil använder en blå dekorfärg anam-
mas denna inte någonstans i tidningen.

Rent typografiskt är tidningen inte något föredöme då texten inte lin-
jerar ett baslinjeraster. Vissa tillfällen används både indrag och blankrad
tillsammans vid nytt stycke där även indragen är längre än en fyrkant.
Valet av typsnitt ger inte tidningen någon egentlig identitet och de fun-
gerar inte heller särskilt bra då till exempel bokstavskombinationen ff
tenderar att gå ihop i rubrikerna. Typsnitten de använder är Sabon i
brödtext och rubriker. I övrigt används Antique Olive i olika vikter.
Graden är ganska stor och i kombination med smala spalter blir det korta
rader att läsa med få tecken per rad.

2.2.2 Ettan
På tidningens framsida används alltid utfallande färgbild. Oftast är det
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ett personporträtt som härrör till ett av reportagen i tidningen. En stör-
re versal puff tillhör bilden och kompletteras av mindre gemena puffar
med tillhörande bild i en tonplatta längst ner på sidan. Puffar och ton-
platta varierar i färg från gång till gång och ibland händer det även att
den större puffen samt tonplattan har en omotiverad outline.

Tidningshuvudet varierar även det i färg. Antingen återfinns den i en
blå färg eller i en vit, beroende på hur bilden ser ut. Vissa gånger för-
svinner tidningens huvud på grund av dålig kontrast mellan bilden och
texten.

2.2.3 Inlaga
Eftersom tidningens omfång endast är på 16 sidor finns ingen innehålls-
förteckning utan krönikan hänvisar istället till tidningens innehåll.

Ingenjören är genomgående satt i 3-spalt i relativt stor grad vilket leder
till att marginaler och luft får ge vika för textmängderna. Detsamma gäl-
ler bilder som ibland är omotiverat stora och därigenom leder till trånga
sidor. Reportagen spänner oftast över 1-11/2 uppslag och varvas sällan
med små artiklar vilket inte bidrar till en varierad läsning som bör efter-
strävas.

Notissidorna är något röriga, intetsägande och färglösa.

2.2.4 Format
Ingenjören anammar A4-formatet (210x297mm) då detta ur kostnads-
synpunkt är ett mycket lönsamt format. Däremot uppfattas formatet som
tråkigt och standardiserat samt ger tidningen en högsmal känsla som
känns sämre i handen.

2.2.5 Papper
Tidningen är tryckt på papperet Silverblade med ytvikten 80gram/m2.
Det är ett något gultonat papper vilket är bra för läsligheten, men med
en låg opacitet vilket kan leda till oönskat genomtryck. Papperet är fram-
förallt billigt och den låga ytvikten sänker distributionskostnaderna.

2.3 Läsarundersökning
För att på något sätt ta reda på vad läsarna tyckte om nuvarande tidning
och vilka eventuella önskemål de hade vad gällde tidningen, tillhandahöll
kontaktpersonen vid Ingenjörsförbundet med en e-postlista till ett urval
av förtroendevalda och studentinformatörer. Utifrån e-postlistan skick-
ades ett e-post iväg med frågor om spontana reaktioner, åsikter om desig-
nen och eventuella önskemål gällande denna (bilaga 1a s.2). För statisti-
ken och pålitlighetens skull efterfrågades även åldern på den svarande
då det är viktigt att se vilken åldersgrupp som har vilken åsikt.

Totalt tillfrågades 33 personer.

2.3.1 Utvärdering
Efter att svaren kommit in sammanställdes svaren (bilaga 1b s.3). Av de
33 tillfrågade svarade enbart 9 stycken, vilket gör att undersökningens
pålitlighet kan ifrågasättas. Anledningen till den låga svarsfrekvensen
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kan möjligtvis vara att undersökningen genomfördes på fel sätt. Eftersom
många äldre inte är vana vid e-post kan dessa ha missat frågorna eller
valt att inte svara. Svarsfrekvensen hade möjligen blivit högre om tele-
fonintervjuer hade genomförts istället. Svaren redogörs dock nedan.

Vad är din spontana reaktion vad gäller tidningens form och layout?
Majoriteten av de tillfrågades spontana reaktion var att den var trist,
gammalmodig och oattraktiv i fråga om färg och layout. Den sammanfat-
tande reaktionen var att Ingenjören behövde ett stort ansiktslyft. Någon
enstaka tyckte dock att den var tidlös och på så sätt hyfsat bra.

Ser layouten inbjudande ut?
Huvudparten av de tillfrågade ansåg att layouten inte såg inbjudande ut.
De ansåg att den var tråkig och såg förlegad ut. Någon ansåg även att den
var opersonlig och var i behov av mer strikta regler om hur layouten skul-
le tillämpas.

Vilka önskemål har du angående färg, form och layout?
Önskemålen för en ny design var främst att tidningen behövde ett mer
modernt stuk för att attrahera den yngre generationen. Läsarna efterfrå-
gade en mer inbjudande framsida och mer färg i tidningen.

Födelseår?
Trots att de tillfrågade låg inom ett stort spektrum av åldrar, var det
främst de yngre som svarade på frågorna. Åldersfördelningen var ganska
jämn mellan den som var född senast, 1982, och den äldsta född 1962.

2.3.1 Resultat
Resultatet av tillfrågningen kan tyckas en aning opålitligt då svarsfre-
kvensen var så pass låg och att det var flest yngre personer som svarade.
Hade fler personer tillfrågats och eventuellt på ett annat sätt kanske
undersökningen skulle visa ett annorlunda resultat. Men hänsyn till de
svar som kommit in bör ändå tas, då de påvisade sådan negativitet till
tidningens nuvarande design. Trots att dessa åsikter funnits med i tan-
ken vid nyskapandet, har de inte haft en avgörande roll i hur den nya
designen ser ut.

I övrigt hade de tillfrågade åsikter om det redaktionella innehållet,
men då det inte ingår i detta examensarbete läggs ingen vikt vid att redo-
visa eller diskutera dessa svar utan hänvisar till ovan nämnda bilaga.

2.4 Målgruppsbeskrivning
Utifrån statistik från uppdragsgivaren kunde målgruppen fastställas och
en uppfattning bildas om vilka tidningens läsare är.

Ingenjörens målgrupp består till största del av män. De kvinnliga med-
lemmarna står endast för 15 procent av totalt antal medlemmar. De fles-
ta medlemmar, närmare bestämt 21 procent, är födda under 1940-talet
vilket ger en målgrupp som är relativt ålderstigen. Trots att studenterna
utgör störst andel medlemmar i förbundet (24 procent) får de av ekono-
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miska skäl inte medlemstidningen längre och kan därför uteslutas ur
målgruppen. Därmed är inte sagt att förbundet inte har unga medlem-
mar. 13 procent av förbundets medlemmar är födda under senare delen
av 1960-talet och det är även den åldersgrupp där andelen nyrekrytering
är som störst. Värt att nämna är dock att åldersgrupperna 1938-43 och
1943-47 tillsammans står för 25 procent av nyrekryteringen. Därför bör
hänsyn tas till att målgruppen är åldersmässig spridd och därefter se till
dess olika behov och referensramar, samt vilken läsförmåga och motiva-
tionsfaktor de har.

De flesta medlemmar arbetar inom kommunal eller inom
privat/enskild sektor. Däremot är de flesta kvinnliga medlemmarna dock
anställda inom kyrkans område. Bara 1 procent av totala antal medlem-
mar är egenföretagare.

Trots den manliga dominansen bör den nya layouten tilltala både de
kvinnliga och manliga medlemmarna, likaså bör den tilltala de olika
åldersgrupperna. Framförallt gäller det att ta hänsyn till att den äldre
generationen är van att tidningen ser ut på ett visst sätt, samtidigt som
man bör jobba för att locka den yngre målgruppen då dessa utgör
Ingenjörsförbundets framtid.
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2.5 Den nya Ingenjören
När målgruppen, analysen och resultatet av läsarundersökningen hade
kartlagts började olika förslag till en ny design att skissas fram. De olika
förslagen på format, marginaler, ettan, kolofon/krönika, ledare och vin-
jetter skannades in på en LaCie Bluscan flatbäddsscanner och gjordes i
Adobe Distiller till skärmoptimerade pfd:er med programmets fördefinie-
rade inställningar för skärmpdf:er. Skisserna (bilaga 2a s.5-7) skickades
sedan via e-post till uppdragsgivaren för utvärdering och kommentarer.
Dessutom gjordes skissidor (bilaga 2a s.8) i Adobe Indesign 2.0 utifrån
pappersskisserna som skickades som skärmoptimerade pdf:er till kon-
taktpersonen. Efter utvärdering och överläggningar valdes ett koncept ut
och arbetet fortsatte med att testa hur formatet fungerade tillsammans
med spalter och marginaler. Eftersom typsnittet har så pass stor bety-
delse för tidningens framtoning provades och jämfördes sedan olika typ-
snitt i olika grader och på olika kägel.

En del inspiration till arbetet har hämtats från boken MagCulture -
new magazine design och från A4:s webbplats www.a4.se. 

2.5.1 Grafisk profil
Ingenjören är en facktidning som vänder sig till sina medlemmar i
Ingenjörsförbundet, engagerade som oengagerade. Tidningen vill förmed-
la tydlighet och modernitet samtidigt som den inte vill vara för trendig
och nyskapande eftersom största delen av målgruppen är något äldre och
även mer konservativ. Ingenjören vill vara och framstå som en lättläst
och informativ tidning som blandar längre reportage, nyheter och infor-
mation med lättsammare inslag. 

2.5.1.1 Färger
Läsarundersökningen påvisade att läsarna saknade färg i tidningen, vil-
ket även var något som uppdragsgivaren tidigare hade belyst. Utifrån
detta valdes att göra tidningen något färgstarkare än förr, med klarare
och tydligare färgvarianter (bilaga 2b s.9).

Förutom att färger är identitetsskapande fungerar de även som uppde-
lare i en tidning. Genom att utnyttja så kallad färgkodning kan man ge
de olika sektionerna ett eget intryck. Färger skapar känslor och associa-
tioner vilket gör det viktigt att de olika sektionerna ges rätt färg.
Färgkodningen skapar ordning och reda samt ger läsaren struktur och
igenkänning från nummer till nummer.

Ingenjörsförbundet använder i sin grafiska profil en blå dekorfärg och
därför kändes valet helt naturligt att sätta den nya logotypen och tid-
ningshuvudet i denna färg. För att skapa en mer slagkraftig och intres-
sant etta valdes tre stycken färger ut som alternativ att använda i huvud-
puffen och i färgplattan nederst på sidan. Anledningen till att det blev tre
stycken alternativ var för att erhålla möjligheten att variera ettan och
därmed variera de olika numren. En röd, en grön och en orange som alla
tre står i god kontrast till tidningshuvudet och ettabilden. Tanken är att
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den samtidigt ska skapa en röd tråd igenom tidningen då den utvalda fär-
gen på ettan ska användas i ryckcitaten i inlagan.
Krönikan fick en fräsch blågrön färg som kändes personlig. På samma
uppslag ligger ledaren som fick en ljusare och något gråare blå färg. Det
var viktigt att dessa två färger fortfarande stod i kontrast gentemot
varandra samtidigt som de matchade varandra. 

Trots att reportagedelen i tidningen inte har någon vinjett var det ändå
viktigt att färgkoda den delen, så att det skulle kännas att det rörde sig
om längre läsning och att den stod i kontrast till övriga delar i tidningen.
Till reportagedelen valdes därför en grön färg och en tillhörande ljusare
grön att använda i tonplattor och dylikt. Poängen är att huvudreporta-
gets rubrik ska sättas i grönt medan resten av reportagen har svart
rubrik, detta för att skapa en illusion av att en typ av vinjett ändå exis-
terar. Grönt är en avslappnande färg som ger ett ungdomligt och konst-
närligt intryck. Den valda gröna nyansen är fräsch och väcker uppmärk-
samhet.

Till avdelningen »Lagar & Avtal« valdes en cmyk-variant av
Ingenjörsförbundets dekorfärg. Genom att använda Pantonekartor kan
man översätta en dekorfärg till cmykvärden och detta tillämpades i detta
fall. För att erhålla en känsla av att Ingenjören lägger stor vikt vid sina
medlemmars rättigheter, såsom lagar och avtal, valdes därför samma
färg som deras profilfärg. Blått är passande nog en färg som förknippas
med auktoritet, sanning, tradition och pålitlighet. Till avdelningen valdes
en kompletterande ljusblå färg för att användas till eventuella tonplattor.
Även vinjetten för »Krysset« fick denna cmyk-variant för att tydligt visa
vem avsändaren är på krysset.

Notissidorna fick röda vinjetter som väcker uppmärksamhet och då den
uppfattas snabbast av alla färger passar den till kortare nyheter och noti-
ser som man vill ska uppfattas fort. Till notissidorna skapades en grå färg
för att komplettera den röda i till exempel tonplattor.

När färgerna testats och utvärderats har dessa namngivits och de fär-
ger som inte använts tagits bort ur mallen för att inte skapa oreda.

2.5.1.2 Logotyp
Tidningen hade tidigare ingen slagkraftig och utmärkande logotyp. I ett
försök att skapa en tyngre och modernare identitet till tidningen valdes
till logotypen typsnittet Wingbill, tecknat av svensken Bo Berndahl (bila-
ga 2c s.10).

Namnet sattes med versala bokstäver i Wingbill i 138 punkter och
eftersom versaler användes spärrades texten för att ge en bra ordbild.

För att följa Ingenjörsförbundets grafiska profil valdes logotypen att
sättas med dekorfärgen PMS 280. Logotypen får endast förekomma i
denna dekorfärg, med undantag för när bilden kräver en negativ text.

Logotypen som ingår i det mer omfattande tidningshuvudet ligger låst
på mallsidan för ettan.

2.5.1.3 Vinjetter
Tidningen har fyra fasta avdelningar; »Krönika«, »Ledare«, »Lagar och
avtal«, »Krysset« och den nya med arbetsnamnet »Notiser«.
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Varje avdelning har sin egen färg för att ge rätt associationer till de olika
sektionerna.
Vinjetterna till dessa avdelningar är färgplattor med avhuggna hörn som
placeras i övre vänstra hörnet på en vänstersida och i övre högra hörnet
på en högersida (bilaga 2d s.11).

Vinjettens namn är skrivet med samma typsnitt som tidningshuvudet
för att få en enhetlig känsla. Den är något kantig varför den passar med
en kantigare tonplatta.

Vinjetterna finns låsta på de olika mallsidorna för ovan nämda avdel-
ningar.

2.5.1.4 Typografi
För att ge tidningen en annan karaktär och ett nytt ansikte valdes nya
typsnitt att användas i bland annat brödtext, rubriker och i ingresser.
Därefter justerades typografin så att den skulle skapa harmoni och ge
läsaren en så störningsfri läsning som möjligt samtidigt som den skulle
väcka intresse och göra tidningen mer intressant. Typografimallarna har
döpts och numrerats för att underlätta för mallanvändaren.

2.5.1.4.1 Typsnitt
Brödtexten är tidningens grund och måste vara tilltalande och behaglig
samtidigt som den är lättläst och diskret. 

För att få variation i tidningen är det lämpligt att använda både en
antikva och en linjär. Antikvan har god läsbarhet och passar därför i
längre reportage, medan linjären är renare och passar till kortare texter
och även till rubriker. Vikt lades därför vid att välja ut ett typsnitt som
uppfyllde dessa krav. Antikvor som Nordling BQ och Swift testades och
jämfördes (bilaga 2e s.12). Men valet föll på det svenska typsnittet
Nordling BQ tecknat av Örjan Nordling 1997. Den klassiska antikvan
lever upp till ovan nämnda krav och lämpar sig väl för bok- och maga-
sinsbruk, samtidigt som den inte gav lika mycket svärta som Swift. Den
ljusare Nordling fungerar bättre då det är så pass mycket text på sidorna
som det är i Ingenjören. Den har en fin inre bild och ljusrum och har en
uppsättning av gemena siffror, kapitäler och ligaturer. Detta är bra när
texten innehåller mycket siffor och förkortningar.

För att skapa variation och kontrast valdes en linjär till alternativ
brödtext tänkt att användas i notiser, kortare artiklar och i faktarutor.
Linjären FF Din tecknat av holländaren Albert-Jan Pool 1995, har många
varianter och i uppsättningen ingår även gemena siffror. Typsnittet
används även i rubriker, ingresser, byline och bildtexter i olika varianter.
FF Din ger en god kontrast mot Nordling BQ (bilaga 2e s.13).

2.5.1.4.2 Grad
Brödtexten är satt i något mindre grad än förut, men i kombination med
det nya typsnittet ger det en mer behaglig läsning. Många menar att det
inte finns något som påvisar att en större grad är mer lättläst än en min-
dre. Graden är satt på en relativt stor kägel (radavstånd) för att få en
bekväm rytm åt läsningen. Det ger luft i texten och längre rader behöver
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i allmänhet även större radavstånd.

2.5.1.4.3 Justering
Ordmellanrummen i de olika brödtexterna justerades med olika A&U-
inställningar (bilaga 2e s.14) för att skapa harmoni i läsningen, det vill
säga inte för stora ordmellanrum som hämmar läsrytmen.
Ordmellanrummen ska helst inte vara större än vad som krävs för att
tydligt skilja dem åt men heller inte så små att de flyter ihop.

Styckeformaten är kernade genom att använda Indesign 2.0 egna optis-
ka kerning. Programmet letar själv på känsliga ordpar och justerar dessa
så att det optiskt ser ut att vara jämna avstånd mellan tecknen.
Rubriker, linjära ingångar och andra versala ord är spärrade i olika gra-
der för att förbättra ordbilden (bilaga 2e s.15-16).

Samtliga texter är satta med ojämn högerkant för att inte få ett sta-
tiskt utseende. Text satt med jämn högerkant bidrar även till att ord-
mellanrummen varierar och det påverkar läsningen negativt.

2.5.1.4.4 Ettan
För att ge tidningen en ansiktslyftning valdes en helt ny layout för ettan
(bilaga 2f s.17). Framförallt märks det genom det nya tidninghuvudet
med den nya logotypen. Symbolen som ingår i Ingenjörsförbundets logo-
typ är enligt kontaktpersonen på väg bort ur logotypen varför den fick
flytta nedåt i vänstra hörnet. Där inverkar den inte på det nya huvudet,
men finns samtidigt med som ett grafiskt element som läsarkretsen kän-
ner igen.

Bilden som med fördel ska vara ett personporträtt ska härröra till
huvudreportaget i tidningen och kompletteras med en större puff, kallad
huvudpuff. Orsaken till att ett personporträtt bör väljas är att den talar
direkt till läsaren och ger ett mer personligt intryck.

Längst ner på ettan finns en färgplatta där de övriga puffarna ligger
som negativ text och utan tillhörande bilder. Dekorfärgen i tidningshu-
vudet kompletteras med en av de tre utvalda färgalternativen, som åter-
finns i huvudpuffen och i färgplattan nederst på sidan. 

Ettan finns även den som mallsida och användaren behöver bara byta
ut bild, ändra nummer och puffar. Samt färg om man så önskar.

2.5.1.4.5 Spalter och marginaler
För att göra layouten mer variationsrik valdes två olika spaltsystem, där
reportagen ligger över en tvåspalt. Tvåspalten är ganska bred för att
underlätta för läsaren då för smala spalter leder till att tecken per rad
blir färre än rekommenderade och ögat blir ansträngt av att byta rad för
ofta. Den breda spalten signalerar även för läsaren att det är fråga om
längre läsning. Den bredare tvåspalten kompletteras med en trespalt för
faktarutor, kortare tillhörande texter och dylikt.

Samma trespalt används till notiser och kortare texter, vilket ger vari-
ation i läsningen och layouten. Det bidrar till att reportagen andas mer
reportage och därmed längre läsning.

Marginalerna är bredare än förr för att skapa en luftigare layout. Övre
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20,9mm, inre 18mm, yttre 20mm och 23mm under, bortsett från ledar-
och krönikasidan där övre marginalerna är 29,5mm, inre 20mm, ytter
26mm och undre 23mm. Detta är för att märka ut sidorna från övrig lay-
out och för att dessa sidor inte brukar fyllas med mycket text vilket bidrar
till att det redan är ganska luftigt.

2.5.2 Bildhantering
Ett krav är att målgruppen måste kunna identifiera sig med bilderna i
tidningen, vilket bidrar till att många personporträtt kommer att använ-
das. Dessa bör dock bli mer intressanta än förut. I den nya Ingenjören bör
man även ta hänsyn till bildernas relevans och anpassa dess storlek efter
det. Enbart bilder som är bra och som kompletterar texten på ett intres-
sant sätt bör få ha en dominerande roll på uppslaget.

Bilder får för övrigt vara utfallande åt alla håll förutom nedåt, då detta
kan gömma sidnumreringen. Även frilagda bilder får användas, liksom
illustrationer. Bilder får däremot inte ligga över bunten då det kan för-
störa bilden. För att markera att ett nytt reportage börjar ska reportaget
inledas med en större utfallande bild.

2.5.4 Format
Ingenjörens tidigare format var ett standard A4-format (210x297mm).
För att ge tidningen en mer behaglig känsla att hålla i och för att kunna
arbeta med bredare marginaler valdes ett nytt format efter att en rad
olika »dummys« i olika alternativa format tillverkats. 

Genom att bredda formatet något kan större marginaler utnyttjas vil-
ket ger en luftigare layout och det ger även möjligheten att tillämpa 3-
spalt utan att riskera att det uppstår för korta rader.

Det nya formatet, 215x290mm, är även något kortare än det tidigare.
Detta för att skapa en »mulligare« tidning samtidigt som man genom att
bredda några millimeter och korta av några bidrar till att tidningen fort-
farande håller samma vikt och därigenom kringgås eventuella förän-
drade portokostnader. Det nya formatet går fortfarande ner i ett C4-
kuvert om man så önskar.

Eftersom det nya formatet fortfarande håller sig kring A4 förändras
inte heller tryckkostnaderna då det inte kräver något nytt pappersformat
och Ingenjörsförbundet kan behålla sin upphandling med tryckeriet. 

2.5.4 Papper
Eftersom Ingenjören inte tilldelas lika mycket anslag som tidigare valdes
papper ur en ren ekonomisk synvinkel. Valet föll på att behålla det pap-
per som tidningen tidigare trycktes på och som ingick i en tryckupp-
handling med tryckeriet. Silverblade 80gram/m2 har en låg ytvikt som
bibehåller distributionskostnader och trots dess låga opacitet är det ett
acceptabelt papper ur läsbarhetssynpunkt.

2.5.5 Mall
För att skapa en enhetlig layout från nummer till nummer är det viktigt
att ha en fungerande mall.
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Mallen är uppbyggd i Adobe Indesign 2.0 och består av olika mallsidor
där de olika avdelningarna presenterar varsin mallsida (bilaga 2g s.18).
På sidan finns ett set med rubrik och ingress, vinjett, sidfot och numre-
ring. På vissa finns även andra element som alltid ska finnas med, till
exempel bilder på krönikören och ledarskribenten.

Typografimallarna är logiskt döpta och numrerade (bilaga 2g s.18). Ett
bibliotek har skapats där bildrutor med bestämd figursättning och mar-
ginaler, bildtexter och dylikt finns inlagda (bilaga 2g s.19). Biblioteket
skapar enkelhet för användaren och risken för att göra fel i mallen min-
skar.

2.5.6 Framtagning av dummy
Textinnehållet i dummyn är hämtat från ett slumpmässigt utvalt tidi-
gare utgett nummer av Ingenjören, nr2 2003 (bilaga 3a s.21-25). Detta för
att kunna göra en rättvis jämförelse mellan den nya och den gamla lay-
outen. På så sätt kan man se fördelar och nackdelar mellan de båda. Visst
material har däremot bytts ut för att dummyn även ska visa sidor som
inte förekommer i varje nummer, men ändå bör finnas med i mallen.

Bilderna är till största del hämtade från royaltyfria bildskivor som
finns i Grafisk Teknologis ägor, vissa bilder är fotograferade enbart för
ändamålet av formgivaren som även gjort illustrationerna till tidningen.
Bilderna har redigerats i Adobe Photoshop 7.0 där de beskurits, klonats
och bildbehandlats.

Framställningen av dummyn har skett på Högskolan Dalarna, på en
Macintosh Powermac G5 i Indesign 2.0 och utskrift har gjorts på skriva-
ren Canon CLC1150 vid avdelningen för Grafisk Teknik (bilaga 3b s.26).

2.5.7 Framtagning av »sida-för-sida«-manual
För att förklara hur den nya mallen fungerar togs en enkel »sida-för-
sida«-manual fram (bilaga 4 s.27). Denna gjordes genom att en utskrifts-
optimerad pdf gjordes på en sida eller ett uppslag som sedan monterades
i ett nytt Indesign-dokument. Den förminskade bilden över uppslaget fick
generösa marginaler runt där reglerna förklarades - sida för sida och ele-
ment för element. Element såsom brödtext, ingångar och ingressformat
är vanligt återkommande i tidningen vilket gjorde att de i allmänhet bara
förklarades en gång i manualen.

»Sida-för-sida«-manualen gjordes i två varianter; en skärmoptimerad
pdf och en utskriftsoptimerad. Genom att göra två varianter kan använ-
daren själv välja huruvida manualen skrivs ut eller används på skärmen.
Pdf:erna gjordes genom att dokumentet exporterades från Indesign med
redan färdiga inställningar för skärm respektive utskrift.

Erika Hellström
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Slutsats
Genom litteraturstudien har ökade kunskaper om tidningsdesign erhål-
lits. Samtidigt har fördjupningen ökat medvetenheten kring vikten av en
god grundlära inom typografi och design när en tidning ska designas.
Slutsatsen som kan dras kring det hela är att det inom formgivning inte
finns några givna framgångsrecept. Visst finns alltid regler att följa, men
i slutändan är det ändå designern själv som sätter reglerna. Det ligger
mycket tid och tanke bakom varje beslut, då det primära är att sätta läsa-
ren i första rum. Dessutom måste hänsyn tas till målgruppen och dess
eventuella reaktioner på en ny design.

Fördjupningen har även gett ett historiskt perspektiv på tidningstypo-
grafin som ger förståelse för dagens typografi. Teknikens framsteg har
utvecklat typografin och gett ett större mångfald bland tidningarna.
Denna mångfald gör det möjligt att ge tidningen en egen identitet, något
som visat sig blivit allt viktigare.

Viktigt vid skapandet av en ny design är också att skapa en strikt mall
för att tidningens framtida utseende inte ska förändras. Är mallen otyd-
lig kan tidningens nya profil lätt bli diffus och läsaren känner inte läng-
re igen tidningen. Till detta hör också att en »sida-för-sida«-manual alltid
bör göras till en ny mall, allt för att användaren inte ska frångå formgi-
varens plan på hur tidningen ska se ut.

Analysen av den tidigare designen har gett en inblick i hur man i
mångt och mycket inte ska behandla en text och bild, vilket resulterat i
att dess misstag har undvikits i den nya designen.

Resultatet av läsarundersökningen gav inte den respons som hade för-
väntats. Då det var så pass få som svarade kan resultatet vara missvi-
sande. Hade läsarundersökningen genomförts på ett annat sätt än via e-
post, till exempel genom en telefonintervju, hade resultatet kanske blivit
ett annat. Däremot går det inte att bortse från det resultat som blev.

Reaktionerna på den nya designen har varit mycket goda och kontakt-
personen tycker att resultatet är vad hon hade hoppats på. Genom ett
nära samarbete med kontaktpersonen har hennes önskemål och krav
kunnat uppfyllas. Tillsammans har vi kunnat arbeta mot ett gemensamt
mål där den nya designen stämmer bättre överrens med hur tidningen
vill uppfattas.

Erika Hellström
Examensarbete, 10p
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Diskussion
Jag tycker att examensarbetet har fungerat bra och har känt ett stort
stöd från min kontaktperson vid Ingenjörsförbundet. Hon har varit enga-
gerad och kommit med konstruktiv kritik, så att vi tillsammans kunde få
den tidningsdesign båda parterna önskade.

Det jag har märkt under arbetets gång är att det kan vara jobbigt att
arbeta ensam, man kan köra fast och lätt bli enkelspårig. För att motar-
beta detta har jag fått försöka tänka i andra banor, samt frågat klas-
skamrater om råd och bett dem komma med kommentarer.

Tidsplanen har följts mycket bra, kanske tack vare ett strukturerat
arbete och god självdisciplin.

Litteraturstudien kring tidningsdesign var mycket givande och jag har
kunnat tillämpa mycket av det jag lärt mig under arbetets gång. Dock
hade jag velat fördjupa mig inom hur man redesignar en tidning, men det
fanns tyvärr ingen litteratur att tillgå. Jag antar att det egentligen bara
handlar om att tänka i andra banor, att tänka nytt. Att ta del av tid-
ningstypografins historia de senaste femtio åren har även det varit
intressant.

Det som har varit mest givande under arbetet är nog att arbeta under
lite hårdare tyglar. Från Ingenjörsförbundets sida var man till viss del
orolig för att förslaget skulle vara alldeles för nytänkande och modernt,
men efter att jag tagit del av målgruppen förstod även jag att man inte
kunde göra alldeles för stor förändring. Personligen tycker jag att jag
lyckats bra med att ta hänsyn till tidningens breda publik och samtidigt
som den fått ett mycket modernare intryck inte uppfattas som för nymo-
dig. 

Det enda problem jag har stött på under arbetet är att få till en riktig
dummy. Då skrivaren begränsas av A3-format och Ingenjörens nya for-
mat är något större än A4 går ett uppslag därför inte in på ett A3.
Därigenom har jag inte kunnat fått någon riktig dummy med instick och
klammerhäftad rygg. Lite klistrande resulterade dock i en dummy så gott
det gick.

Ingenjörsförbundet har inte bestämt sig ännu huruvida de ska anam-
ma den nya designen. Kontaktpersonen vill göra det men det måste ige-
nom ett styrelsebeslut innan det kan bli verklighet. Huvudsaken för mig
är att de i alla fall gillade den så pass att de vill fundera över det.

Erika Hellström
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Slutord
Det har varit en utmaning att få ta fram en ny design till en tidning där
man inte får sväva ut helt fritt och göra så nytänkande som man annars
hade önskat. Men så här i efterhand tror jag faktiskt att det har gett mig
mer än jag från början trodde. Arbetet har gett många nya kunskaper
som jag kommer att ha stor användning av i framtiden.

Jag tackar Jenny Sjöberg för att hon ville ge mig chansen att göra ett
förslag på en ny design, samt för ett hängivet engagemang och stöd under
hela arbetets gång. Slutligen hoppas jag att mitt förslag kommer att gil-
las av hela styrelsen och att den nya designen kan bli verklighet, för
Ingenjörens läsares skull.

Borlänge 2004-05-22

Erika Hellström
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Bilaga 1

1

Läsarundersökning



Bilaga 1a

2

Frågor
� Vad är din spontana reaktion vad gäller tidningens form och layout?

� Ser layouten inbjudande ut?

� Vilka önskemål har du angående färg, form och layout?

� Födelseår?



Bilaga 1b

Svarsresultat
Spontan reaktion: 
� Skoltidningar ser proffsigare ut.
� Den bör totalrenoveras. Ser trist ut, har väldigt tråkigt utseende.
� Tråkig.
� Gammal tidning inriktad på äldre läsare.
� Oerhört gammaldags, tråkig och attraktiv i både färg och layout.
� Ser inte inbjudande ut.
� Broschyrliknande. 80-talskänsla gällande bilder och utformning.
� Hyfsat bra, variationsrik förstasida. Tidlös.
� Grå och trist.
� Trist, mycket tråkigt utseende. Bör totalrenoveras. Storlek och materialet okej.
Ingenjören behöver ett stort ansiktslyft!

Layouten:
� Tråkig.
� Bilder och bildtexter FÖR olika utformade. Behövs symmetri.
� Ser inte rolig ut, på något sätt är den opersonlig och gammalmodig.
� Ser gammal ut. Fler sektioner på framsidan behövs.
� Fungerar ganska bra.

Önskemål gällande färg, form och layout:
� Loggan i den rätta blå färgen. Mer inbjudande framsida.
� Mer modernt snitt, färg och man får intrycket av att man hänger med i den inge-
njörsmässiga utvecklingen. Nytänkande.
� Lite roligare färger och typsnitt. Frångå ramen för gammalt tänkande.
� Tidningen behöver ett moderna stuk för att attrahera den yngre generationen.
� Ingenjörsförbundets färger bör framgå.
� Tydligare återspegling av innehållet. De olika avdelningarna bör få en egen pro-
fil.
� Ingenjörsförbundets färg som standard med inslag av andra färgrika artikelre-
laterade urklipp, notiser eller liknande.

Övrigt:
� Sällan mycket intressanta artiklar.
� Materialet är okej.
� Oftast intressant innehåll.
� Bort med korsordet, alá Hemmets Journal.
� Oftast bra innehåll.
� Informationen ligger för långt från studenten. Finns sällan intressanta artiklar.
� Bör se över innehållet och upplägget.
� Ett mer intressant innehåll krävs, finnas annat än bara fack- och politikrelate-
rade artiklar.

Antal ivägskickade mail: 33 stycken. Antal svar: 9 stycken. (Endast 27% svarade)
Åldersfördelning: 1962, 1966, 1969, 1975, 1980, 1977, 1982.
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Skisser
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Skisser
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8

Ettan-varianter
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9

Färger

LAGAR & AVTAL NOTISER

RUBRIK HUVUDREPORTAGE

LEDARE

FÄRGER VINJETTER & TILLHÖRANDE TONPLATTOR

ETTAN

KRYSSETKRÖNIKA

FÄRGER ETTAN

FÄRGER REPORTAGE

C=100  M=72  Y=0  K=18 C=20  M=3  Y=0  K=0 C=0  M=94  Y=100  K=0 C=0  M=4  Y=8  K=17 C=100  M=0  Y=8  K=13 C=82  M=0  Y=28  K=52 C=100  M=72  Y=0  K=18

C=45  M=0  Y=100  K=24 C=12  M=0  Y=26  K=2

C=48  M=0  Y=100  K=53 C=0  M=85  Y=100  K=18 C=0  M=48  Y=100  K=5
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10

Logotyp

INGENJÖREN
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11

Vinjetter

KRÖNIKA

LAGAR & AVTAL

NOTISER

KRYSSET

LEDARE



Bilaga 2e

12

Jämförelse mellan Nordling BQ och Swift

Swift Regular 9,2/11,8 pkt

Lorper atet vulputet prat wis diam accum zzriusci-
dunt in enim zzril ut aliquamcommy nit loreros-
trud ming euguer sum zzriliquat incil del el
utatuer idunt am atue faccummy nim vel ulla
feum veliquat nonsectet wisi blamconsed dolutpat
utetue conum aute erit utpate feu feui bla feugue-
rit vel delenis del do odiam ex exerosto consequa-
tie vulput wis aliquis nisi.
Dui esed do dolore dolenim vulpute magna fac-
cum alissent vent ate et alit, quat, sit nissi.
Lore core magnismod dolumsa dreet lorper sum
dunt ent praese duis dolortion utpat. Ut amet
lamet wis dit at la alit, si blan volesequis digna
adip etuero dolessim iusci exerat dunt wismolore
magna alisis dolent irit veniat. Duis eugue con
ullut et velesen ssismod lummy nis er ad dolortie
min vel ullam ing endip esequip smodolo tionseq
ismodolobore velit ipismolum zzriusc duismodig-
na facilla augiam estrud tat.
Duis autet utetumsan voloreetue faci te dolorerate
molor alit vullutpat. Ut ut luptat non eugiamet
lumsan vel essim veriure et, quismod tem volor
iustisit nim venisit autp

Nordling BQ Regular 9,2/11,8 pkt

Lorper atet vulputet prat wis diam accum zzriusci-
dunt in enim zzril ut aliquamcommy nit lorerostrud
ming euguer sum zzriliquat incil del el utatuer idunt
am atue faccummy nim vel ulla feum veliquat non-
sectet wisi blamconsed dolutpat utetue conum aute
erit utpate feu feui bla feuguerit vel delenis del do
odiam ex exerosto consequatie vulput wis aliquis
nisi.
Dui esed do dolore dolenim vulpute magna faccum
alissent vent ate et alit, quat, sit nissi.
Lore core magnismod dolumsa dreet lorper sum
dunt ent praese duis dolortion utpat. Ut amet lamet
wis dit at la alit, si blan volesequis digna adip etuero
dolessim iusci exerat dunt wismolore magna alisis
dolent irit veniat. Duis eugue con ullut et velesen
ssismod lummy nis er ad dolortie min vel ullam ing
endip esequip smodolo tionseq ismodolobore velit
ipismolum zzriusc duismodigna facilla augiam estrud
tat.
Duis autet utetumsan voloreetue faci te dolorerate
molor alit vullutpat. Ut ut luptat non eugiamet lum-
san vel essim veriure et, quismod tem volor iustisit
nim venisit autp



Bilaga 2e

Typsnitt

Brödtext

Nordling BQ Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()

Alternativ brödtext

FF Din Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()
FF Din Regular Alternate
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()

FF Din Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()
FF Din Light Alternate
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()

FF Din Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()

FF Din Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()

FF Din Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890!#%&/?()

Logotyp och vinjetter

Wingbill
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyåäö1234567890! %&/?()

13
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A&U-inställningar



Bilaga 2e

15

Teckenformat
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Ettan

PERSONALEN
MÅR BÄTTRE
OCH TRIVS
PÅ JOBBET 

SID 4-6

OMPLACERING AV ARBETSTAGARE SID 8-9 NY SEKTION BILDAD I UPPSALA SID 12  
SJUKERSÄTTNING RISKERAR FRYSA INNE SID7 JÄMSTÄLLDA LÖNER OM 60 ÅR? SID 10

INGENJÖREN
MEDLEMSTIDNING FÖR INGENJÖRSFÖRBUNDET NUMMER 2 2004
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Sidlayout och formatmallar
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Bibliotek
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Dummy
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Föregångare
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Dummyn (skala 95%)



PERSONALEN
MÅR BÄTTRE
OCH TRIVS
PÅ JOBBET 

SID 4-6

OMPLACERING AV ARBETSTAGARE SID 8-9 NY SEKTION BILDAD I UPPSALA SID 12  
SJUKERSÄTTNING RISKERAR FRYSA INNE SID7 JÄMSTÄLLDA LÖNER OM 60 ÅR? SID 10

INGENJÖREN
MEDLEMSTIDNING FÖR INGENJÖRSFÖRBUNDET NUMMER 2 2004
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FRISKVÅRD
MOT OHÄLSA
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OHÄLSAN I ARBETSLIVET är en av de frågor som domine-
rat de senaste månadernas debatt på arbetsmarknaden. 
Regeringen såväl som olika organisationer har kommit 
med förslag om hur kostnaderna ska kunna tvingas ner. 
För någon vecka sedan presenterade Läkarförbundet 
tankar om att landstingen ska betala en självrisk på 10 
procent av sina sjukskrivningskostnader. Varje sjukintyg 
som skrivs ut av läkaren blir därmed en direkt kostnad 
för landstingen.

En bakgrund till läkarnas förslag är att det förekommer 
olika sjukskrivningspraxis över landet. I Norrländska 
landsting är till exempel sjukskrivningsperioderna efter 
bröstcancer eller hjärtinfarkt fl era månader längre än i 
till exempel Småland, enligt en rapport från Socialstyrel-
sen. Läkarna har svårt att säga nej till patienter som vill 
förlänga sina sjukskrivningar. Socialstyrelsen misstänker 
att det fi nns ett samband mellan sjukskrivningslängden 
och arbetsmarknadsläget i länen.

NU FINNS ETT FÖRSLAG som regeringen skyndsamt försöker 
driva igenom med hjälp av sina stödpartier. Bakom försla-
get står också saco och de båda övriga centralorganisatio-
nerna tco och lo.

Förslaget går ut på att arbetsgivarna ska ta över delar 
av sjukskrivningskostnaderna för långtidssjukskrivna. 
I och med att kostnaderna vältras över på arbetsgivarna 
får regeringen utrymme för att höja taken i sjuk- och 
föräldraförsäkringen som facken krävt och som utlovats i 
valrörelsen.

Om åtgärderna hjälper långtidssjukskrivna tillbaka i 
arbete återstår att se. För att vara på den säkra sidan är 
det bättre att göra som Vatten- och renhållningsavdel-

ningarna inom den tekniska förvaltningen 
gjort i Östersunds kommun. Där ligger 
sjukskrivningarna långt under riksge-
nomsnittet tack vare ett projekt för aktiv 
friskvård. Läs mer på sidan 4 .

I detta nummer fi nns också ett nytt 
korsord. Rekordmånga lösningar hade 

sänts in på det förra korsordet. Att 
lösa korsord är också friskvård 
eftersom det motionerar hjärnan. 

Lycka till.  

TOMAS LUNDENMARK
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LEDARE

LO-EKONOMERNAS
SKATTEPOLITIK HOTAR
INGENJÖRERS INKOMSTER
UNDER RUBRIKEN DAGENS CITAT i tidningen Dagens Industri 
fann jag den 19 februari ett citat ur ett pressmeddelande 
skrivet av Danne Nordling utredningschef skattebeta-
larna. »Om medborgarna visste att 60 procent av  alla 
skatter är dolda och att den normale löntagaren betalar 
mer än 62 procent i skatt, så skulle vi förmodligen ha lägre 
skatter i Sverige.«

Den 13 februari skrev lo-ekonomerna att vi måste 
reformera skattesystemet för att öka skatteintäkterna. 
Deras inställning är att skattepolitiken idag bidrar för 
lite till inkomstutjämningen. lo-ekonomerna påpekar 
att skattesystemet har kommit att allt mindre utjämna 
skillnader i förvärvsinkomst. Detta är enligt dem en oro-
ande utveckling. De menar att det är helt nödvändigt med 
starka progressiva inslag i skattesystemet för att förhindra 
en orimlig inkomstfördelning. De som förmår mer skall 
bidra med mer. Att öka arbetskraftsutbudet genom att 
sänka marginalskatterna ser lo-ekonomerna inte som en 
framkomlig väg för att öka arbetskraftsutbudet.

NÄR JAG TOG DEL AV LO-EKONOMERNAS tankar kom jag att 
tänka på vad Marx och Engels skrev i någon av sina skrif-
ter. Jag tror att det är i det kommunistiska manifestet som 
man skriver :

»Från var och en efter hans förmåga till var och en efter 
hans behov.« Detta var hur som helst styrande för tan-
karna i de kommunistiska staterna. Hur det gick för dessa 
stater är allmänt känt.

Vidare vill man att en parlamentarisk utredning skall 
undersöka hur skattesystemet kan utvecklas för att 
fi nansiera kostnadern för en äldre befolkning. Med deras 
skattepolitik är det givet att samhället måste betala all 
vård och omsorg för de äldre. De har under sitt yrkes-
verksamma liv inte haft någon möjlighet att spara för sin 
ålderdom.

Jag har tolkat lo-ekonomernas utredning som ett 
inlägg i den skattedebatt som i stort sett lyser med sin 
frånvaro efter senaste valet. Jag kan emellertid ha fel. 
Utredningen skall kanske istället ses som ett inlägg i de 
lönepolitiska diskussionerna som stundar. När man skri-
ver att skattesystemet måste utvecklas för att fi nansiera 
kostnaderna för en äldre befolkning kanske man önskar 

bereda marken för löneökningar för lo-medlemmarna 
inom denna del av ekonomin.

Förändringar i skatter och offentliga sektorns utgifter 
utgör väsentliga inslag i det som kallas för fi nanspolitik.

 
I DAGSLÄGET NÄR VI STÅR UTANFÖR EMU har riksbanken ett 
stort infl ytande på den ekonomiska politiken. Vi kan 
reglera vår konkurrenskraft mot utlandet via föränd-
ringar i kronkursen. Räntan är ett viktigt styrinstrument. 
Om vi inför euron i Sverige kan vi inte längre reglera vår 
konkurrenskraft med variationer i räntan. Vi blir helt 
beroende av fi nanspolitiken för vår framtida välståndsut-
veckling.

Om lo-ekonomernas skattepolitik skall utgöra led-
stjärna för skatternas utformning i Sverige kan jag inte 
se annat än att ingenjörernas reala disponibla inkomster 
kommer att utvecklas mindre positivt än hittills. Det är 
möjligt att detta inte kommer att påverka ingenjörernas 
produktivitet. Men om så skulle vara fallet kommer det att 
vara svårt att uppnå de tillväxttal i eko-
nomin som fl ertalet av oss önskar.

Det är inte bara den offentliga 
sektorns inkomstsida som måste 
reformeras utan även utgiftssidan 
om vi skall bibehålla vår inter-
nationella konkurrenskraft. Helst 
av allt skall vi genom gemen-
samma ansträngningar försöka 
förbättra konkurrenskraften. 
Vi skall komma ihåg att det är 
inte någon naturlag som 
säger att Sverige alltid 
kommer att var ett rikt 
land  

   BENGT G NILSSON

LO-EKONOMERNAS
SKATTEPOLITIK HOTAR
INGENJÖRERS INKOMSTER
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PERSONALEN MÅR BÄTTRE 
OCH TRIVS PÅ JOBBET
Det är de små, enkla, förnuftiga, personalvänliga och egentligen självklara insatserna som 
motverkar långa och korta sjukskrivningar. Det visar ett fl erårigt friskvårdsprojekt vid Affärs-
verken i Östersund. Personal vid Vatten och Renhållning har deltagit i projektet. Sjukskriv-
ningsfrekvensen har sjunkit dramatiskt. Och personalen mår bättre och trivs på jobbet.
TEXT: TOMAS LUNDENMARK FOTO : STOCKBYTE, SCANPIX

DE HAR LÄRT SIG HANTERA STRESS, att äta rätt och att motionera. 
Dessutom har arbetsgivaren på olika sätt stimulerat till en 
ökad social samvaro. Sammantaget har det resulterat i en 
bristvara i dagens offentliga sektor, en friskare och gladare 
personal.

– Det är ingen tvekan om att den medvetna satsningen på 
förebyggande friskvård har gett resultat, säger fackets starke 
man i Östersund, Kjell Jonsson, tillika vice ordförande i 
Ingenjörsförbundets styrelse.

Vid årsskiftet fi ck vatten och renhållning i Östersunds 
kommun en ny organisation och övergick från att vara 
Affärsverken till att ingå i den tekniska förvaltningen. Che-

fen för Affärsverken, Magnus Rosenberg, är chef för Öster-
sund Vatten och var den som tillsammans med personalen 
initierade friskvårdsprojektet.

– Friskvårdsprojektet drogs igång 1997. Vi gick med i ett 
stort medicinskt projekt som leddes av Karolinska Institutet. 
ki gjorde en rikstäckande studie om sambandet mellan stress 
och hjärt/lungsjukdomar. Samtlig personal, 65 anställda, 
gick igenom en omfattande läkarundersökning.

Arbetsplatsen är mansdominerad och medelåldern 
närmar sig 50 år. Många personer befann sig i riskzonen för 
diverse stress- och vällevnadssjukdomar.

– I samband med det väcktes tanken på andra insatser. 

– En organisation får aldrig 

underskatta betydelsen av 

muntlig kommunikation, säger 

Charlotte Simonsson.
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En av dem var att starta rökavvänjning. Vi gjorde en enkät 
bland anställda om alternativa insatser inom friskvårds-
området och vad de själva ville göra. Det resulterade i den 
verksamhet vi har i dag och som har inneburit en kraftig 
sänkning av antalet sjukdagar.

– 1998 hade vi 14 dagar i sjukskrivning per anställd. 1999 
hade det stigit till 21 dagar, 2001 var vi nere i 17. Och förra 
året hade vi 9 dagar per anställd. Det ska jämföras med övrig 
teknisk verksamhet som hade 33 sjukdagar förra året.

– Östersunds kommun har de senaste åren legat högt i 
sjukskrivningstal med 49 sjukdagar per år och anställd. 
Genomsnittet för landet är 30 dagar. Så i den jämförelsen har 
vi mycket bra siffror.

Förutom friskvårdssatsningen anses Affärsverkens storlek 
vara en bidragande orsak till de låga sjukskrivningstalen. 

– På många förvaltningar är avstånden allt för stora mel-
lan chef och anställd. Mellanchefer kör slut på sig och går 
in i väggen. Vi var lyckligt lottade eftersom vi var en liten 
förvaltning där varje chef hinner med sina anställda, säger 
Kjell Jonsson. 

– Jag är övertygad om att de små enheterna gör att chefen 
ser sin personal, säger Magnus Rosenberg och jämför med 
förhållanden i kommunens mjuka förvaltningar.

– Där kan en chef inom till exempel barnomsorgen ha 
personal på fl era geografi skt spridda enheter under sig. Det 
ger små möjligheter att hålla kontinuerlig kontakt. Ibland 
kan det röra sig om 70–80 anställda per chef.

– En chef kan inte ha fl er än 10–12 underställda för att ha 
en rimlig chans att hinna med. I dagens bantade organisa-
tioner är chefskapet viktigt. Det måste fi nnas en närhet till 
de anställda. Personalen måste bli sedd och vara delaktig om 
det ska fungera i det hårda tempot, säger Kjell Jonsson.

I friskvårdsprojektet ingår en rad olika inslag. Kurs i rök-
avvänjning kom in tidigt och var oerhört framgångsrik.

 Företagshälsovården gjorde hälsoprofi l på varje anställd. 
Utifrån den vidtogs individuellt anpassade åtgärder.

ALLA ANSTÄLLDA FICK MÖJLIGHET att delta i en tvådagars livs-
stilskonferens på hälsohemmet Föllingegården som drivs av 
försäkringsbolaget Folksam.

– Livsstilskonferensen gav många tankar och vi var alla 
uppfyllda av besöket och den nya kunskapen. Där fi ck vi 
lära oss att leva bättre. Samtidigt mötte vi patienter som 
kommit dit för rehabilitering efter hjärtinfarkter, så vi fi ck 
också se hur det kunde gå om vi inte skötte oss. Det var 
mycket nyttigt, säger Magnus Rosenberg.

Inom ramen för friskvårdsprojektet har personalen också 
lärt sig stresshantering. Alla som vill får regelbunden mas-
sage. Man har också ordnat matlagningskurs för att stimu-
lera till bättre kostvanor.

– Allt gjordes i samarbete med företagshälsovården. En 

matlagningskurs kostar visserligen en liten slant, men egent-
ligen inte så mycket. Vi köpte råvaror, lånade skolkök och 
bjöd in en ledare. Att ha folk sjukskrivna därför att de inte 
trivs i jobbet kostar mer, säger Magnus Rosenberg.

En extra bonus har varit att den sociala samvaron ökat. 
Arbetsplatsen har också genomfört utfl ykter och aktiviteter i 
friskvårdens tecken. 

Dessutom har varje anställd tillgång till 1 300 kr om året i 
friskvårdspengar. För dessa pengar kan man fi nansiera indi-
viduella friskvårdssatsningar, t ex motionskort, startavgifter 
till motionstävlingar, badkort etc.

Affärsverken har haft en ekonomiskt mer gynnsam ställ-
ning än övriga kommunala förvaltningar, något som möjlig-
gjort satsningen. 

– Vi har inte levt under samma ekonomiska press. Men vi 
har också sett till att vi kunnat sätta av pengar i budgeten för 
detta. Och det är viktigt. Man ska tydliggöra företagshälso-
vården genom att sätta av öronmärkta pengar. Om det fi nns 
krav på nedskärningar får det inte gå ut över friskvården. I 
dag fi nns det inte någon politiker som går emot satsningar på 
att hålla personalen friska. Har vi räddat en hjärtinfarkt så 
är mycket vunnet.

– Våra egna sjukskrivningstal visar tydligt vilka bespa-
ringar satsningen har inneburit, säger Magnus Rosenberg. 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN SOM ÖSTERSUNDS kommun samarbetar 
med heter Commodia Hälsa och Utveckling AB. Företaget 
har sitt ursprung i Kommunhälsan. 

– Vi framhåller gärna Affärsverken som det goda exem-
plet, säger Börje Ohlsson, vd och ägare till företaget. Han 
anställdes som chef för Kommunhälsan för 10 år sedan, 
ungefär samtidigt som de statliga bidragen försvann ur 
företagshälsovården. På den tiden fi ck inte den kommu-
nala företagshälsovården skaffa sig kunder utanför sin 
egen sektor. Det var inte tillåtet att växa för att skaffa sig ett 
lönsamt underlag. För fyra år sedan köpte han ut kommunen 
och är nu ensam ägare. Han fusionerade företaget med en 
annan företagshälsovård som huvudsakligen arbetade med 
privata företag. I dag utgör hälften av Commodias kunder 

– Företagshälsovården måste vara bred, ha bra kompetens och bli mer 

affärsmässig, säger Börje Ohlsson, VD och ägare till Commodia.

»

» Personalen måste bli sedd och 
vara delaktig om det ska fungera 
i det hårda tempot « KJELL JONSSON
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ARBETSLIVSMINISTER Hans Karlsson 
presenterade för några veckor sedan 
ett förslag i enlighet med regeringens 
11-punktsprogram för ökad hälsa i 
arbetslivet. För att minska ohälsan 
krävs åtgärder inom en rad olika 
områden, allt från förebyggande arbets-
miljöarbete till förbättrade möjligheter 
att återgå i arbete. Förslaget tar i första 
hand avstamp i aktiva åtgärder för att 
effektivisera sjukskrivningsprocessen 
och starkare ekonomiska drivkrafter för 
arbetsgivare att minska sjukfrånvaron.

– Jag vill undvika den passivisering 

som långtidssjukskrivning ofta innebär 
och visa att det är arbetslinjen som 
gäller. Fokus ligger i första hand på 
den arbetsförmåga, inte oförmåga, 
som individen har och hur den bäst kan 
tas tillvara. Heltidssjukskrivning är 
inte alltid den bästa åtgärden. Deltids-
sjukskrivning kan ofta vara ett bättre 
alternativ, säger arbetslivsminister 
Hans Karlsson.

En arbetsgrupp inom regerings-
kansliet har haft i uppdrag att utarbeta 
förslag till ekonomiska drivkrafter. 
Resultatet presenterades i en depar-

tementspromemoria. I den föreslås en 
reform för hela arbetsmarknaden. Ett 
alternativ är att reformen inleds i stat, 
kommuner och landsting. Förslaget 
innebär att offentliga arbetsgivare får 
ansvar för mellan 15 och 50 procent av 
sjukpenningen för sina anställda också 
efter de första 14 dagarna. I gengäld 
sänks arbetsgivaravgiften med mellan 
0,75 och 2,5 procentenheter. 

OKLART HUR REGERINGEN VILL MINSKA OHÄLSAN

den offentliga sektorn, till exempel kommunerna Östersund, 
Krokom och Åre. Den andra hälften är privata privatföretag 
i Östersund  med omnejd.

Enligt de förslag som regeringen laborerar med för att 
minska sjuktalen är en förbättrad och utvecklad företags-
hälsovård ett återkommande inslag.

– Behovet av företagsvårdens tjänster har ökat och kom-
mer att öka de närmaste åren. Men det är upp till oss att 
bevisa att företagshälsovårdens företag kan ge en effektiv 
friskvård. Det kommer nya aktörer på marknaden, både 
inom personalekonomi och rehabilitering, som vill konkur-
rera om marknadsandelar. Personligen tror jag att före-
tagshälsovården måste vara bred, ha bra kompetens och 
dessutom bli mer affärsmässig.

– En hel del företagshälsovårder lever fortfarande i 
tänkandet från tiden med statliga bidrag. Då hade de ett 
tydligt formulerat uppdrag som automatiskt genererade 
kunder. Jag skulle säga att i dag har företagshälsovården en 
uppgift. Uppdragen får vi skaffa genom att visa oss duktiga 
och effektiva. Vi måste bli bättre på att ta fram tjänster som 

arbetsgivarna vill ha och på att stötta cheferna. Men klarar 
vi det har vi en oerhört viktig roll i arbetet med att skapa ett 
friskare arbetsliv. 

IRMA HALLBERG ÄR FRISKVÅRDSKONSULENT på Commodia och 
lär människor att skaffa sig en bra balans mellan kropp och 
själ. 
Irma arbetar mycket med kostråd och råd om fysisk akti-
vitet. Hon har bland annat arbetat med personalen från 
Affärsverken.

– Det är viktigt att understryka att det inte är arbets-
platsen som har ansvar för den personliga hälsan. Det har 
individen själv. Men företagshälsovården kan kanske hjälpa 
till på vägen. Vi kan lära ut bland annat hur man kan hantera 
stressiga situationer, säger hon. 

Irma Hallberg gör bland annat hälsoprofi ler. Det är en 
amerikansk modell för att studera levnadsvanor och upp-
levd hälsa. Den upprepas regelbundet för att man ska kunna 
utläsa förändringar av vidtagna åtgärder. Vid bedömningen 
av hälsoprofi ler avslöjas till exempel högt blodtryck, dålig 
kondition. En del av Irmas upptäckter leder till medicinska 
insatser.

– För tio år sedan kryssade de fl esta i att de hade en bra 
hälsa. I dag är det få som gör det, säger Irma. 

– Det är som om vi alla drabbats av en smittsam samhälls-
sjuka, säger hon.

Enkla, men grundläggande åtgärder är att lära sig förstå 
sina individuella behov.

– Att äta rätt och riktigt, sova ordentligt, motionera mera, 
kunna vila och inte stressa, se till att få tid för sig själv, säger 
hon.

– I dagens hårda arbetsliv tror jag att företagen måste 
göra aktiviteter och genomföra utbildningar som utvecklar 
och stärker medarbetarnas pysiska, psykiska och sociala 
resurser. En hälsosam livsstil och regelbunden motion ökar 
både prestations- och motivationsförmågan, säger Irma 
Hallberg. 

– För tio år sedan kryssade de fl esta i att de hade en bra hälsa. Idag är 

det få som gör det, säger Irma Hallberg.

»
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– MAN LÄR KÄNNA SIN EGEN KROPP och hur man ska äta för att 
må bra, säger Bengt. Han är en mycket aktiv motionär och 
har varit det i hela livet. Han spelar tennis, springer terräng, 
åker skidor. 

– Jag håller på med någon form av motion 2-3 gånger i 
veckan, säger Bengt.

Med Sture har det varit annorlunda. I sin ungdom var 
han en av Sveriges mest lovande slalomåkare. Han tillhörde 
årgångarna före Ingmar Stenmark.

När skidkarriären var över slutade han med regelbunden 
motion. 

– Det blev mycket stillasittande under ett antal år, säger 
han.

Men i samband med friskvårdsprojektet har han åter blivit 
aktiv.

– Nu promenerar jag 3-4 gångar i veckan, minst en timme 
vid varje tillfälle. Det är riktigt behagligt och dessutom nyt-
tigt. Kroppen mår mycket bättre, säger han.

ETT AV INSLAGEN I PROJEKTET har varit stresshantering. 
– Det var nyttigt, säger Sture. Tidigare tänkte man på 

arbetsuppgifterna som låg framför en och blev stressad av 
det. Nu tänker vi inte så. Och det hjälper. En annan viktig 
kunskap är att kunna säga nej till arbetsuppgifter.

– Vi har börjat tänka mer på oss själva. Vi tar pauser och 
skaffar oss egen tid för refl ektioner. Dessutom håller vi hårt 
på lunchtimman och har slutat käka vid skrivbordet, säger 
Sture.

Bengt skjuter in: Vi har också fört in avslappningsöv-
ningar och tar mikropauser. En gång i månaden får handläg-
garna möjlighet att gå på massage. 

– Det har varit väldigt bra för mig, säger Sture. Man 
märker inte att rygg och axlar tar stryk förrän man börjar bli 
gammal Och massagen tar bort värken, säger han.

Livsstilskonferensen på Föllingegården var givande för 
båda.

– Kostkunskapen var mycket givande, säger Bengt. Vi 
lärde oss att äta nyttigt. Men också att det var tillåtet att äta 
gott och helt i sin ordning att dricka vin till maten så länge 
det sker med måtta.

– Vi fi ck också varningssignaler när vi mötte männis-
kor som rehabiliterades där för hjärtinfarkter och annat. I 
många fall var de yngre än vi. 

– Unga människor borde absolut lära sig mer om kostens 
betydelse för att må bra, säger han.

ETT RESULTAT AV KOSTCIRKLAR och matlagningskurs har blivit 
att männen på arbetsplatsen talar mat med varandra på ett 
helt annat sätt än tidigare.

Både Bengt och Sture konstaterar att friskvårdssatsningen 
fått sociala effekter.

– Vi gör mer saker tillsammans. Nu tänker vi inte så. Och 
det hjälper. En grupp spelar curling på fritiden. En annan 
grupp träffas på badhuset för att simma.  Nu tänker vi inte 
så.  Nu tänker vi inte så.  Nu tänker vi inte så. Vi umgås mer 
på fritiden och det påverkar givetvis klimatet även på jobbet, 
säger de.

– Sen är vi ju här hela tiden. Det är väldigt få som är sjuk-
skrivna nuförtiden, konstaterar de. 

VILKA RÅD GER DÅ BENGT OCH STURE sina kollegor i landet som 
lever ett stillasittande liv och börjar bli lite till åren: 
• Motionera regelbundet, minst ett par gånger i veckan,  
 och gärna minst en timme varje gång. Det duger bra med  
 promenader
• Lyssna efter kroppens signaler och anpassa ditt tempo  
 efter det.
• Tänk mer på dig själv.
• Lär dig säga nej till arbetsuppgifter
• Ta dig tid för eftertanke.
• Äta rätt och gott.
• Påverka chefen så att arbetsplatsen satsar på friskvård.

– Vi vet ju inte om vi lever längre genom projektet. 
Men vi vet att vi mår bättre när vi lever, säger Sture. 

MAN LÄR KÄNNA SIN KROPP
Bengt Thuné och Sture Näslund är två av Ingenjörsförbundets medlemmar som deltagit i 
friskvårdsprojektet. Bengt är underhållsingenjör och Sture arbetar som VA-ingenjör. Båda har 
mycket positiva erfarenheter av satsningen.
TEXT:TOMAS LUNDENMARK  FOTO: GETTY IMAGES

-Vi har börjat tänka mer på oss själva, säger Sture Näslund och Bengt 

Thuné.
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-CHEFER ÄGNAR STÖRRE DELEN AV SIN ARBETSTID till att kommu-
nicera med andra människor. Flera forskare hävdar att ca 80 
procent av en chefs vardag ägnas åt detta. De fl esta aktivite-
ter och uppgifter som ledare utför förutsätter någon form av 
kommunikation. Därför är kommunikation oerhört centralt 
för att en arbetsplats skall fungera bra, säger fi l. dr Charlotte 
Simonsson.

I november förra året lade hon vid Lunds universitet fram 
sin doktorsavhandling, som handlar om hur den interna 
kommunikationen fungerar inom organisationer. Själva 
fältarbetet gjorde Charlotte inom en av Volvo Personvagnars 
utvecklingsenheter, men resultaten är i hög utsträckning 
överfl yttningsbara till andra typer av organisationer. Skill-
naderna mellan hur man fungerar inom näringslivet och 

kommunal och statlig förvaltning är nog inte så stora som 
man kanske frestas att tro.

-KOMMUNIKATION FÅR DEFINITIVT INTE enbart bli en teknik-
fråga, framhåller Charlotte. Då används resurserna fel. När 
Internet kom var man inom många organisationer snabba 
att hoppa på it-tåget och det är naturligtvis positivt i sig 
att använda ny teknik men man måste tänka över vilka 
effekter det får. Hur många analyserade hur mycket den 
nya tekniken förändrade de kommunikationsformer som 
redan fanns? Det föreligger också risk för att man tror att ny 
teknik löser alla problem och så glömmer man bort värdet av 
den  vardagliga, muntliga kommunikationen. Och den har 
mycket stor betydelse för arbetsklimatet. 

– En organisation får aldrig underskatta 

betydelsen av muntlig kommunikation, 

säger Charlotte Simonsson.

– En organisation får aldrig underskatta 

betydelsen av muntlig kommunikation, 

säger Charlotte Simonsson.

BRA LEDARSKAP AVGÖRS AV 
FÖRMÅGAN ATT KOMMUNICERA
Nya komplexa organisationer förutsätter ett nytt, modernt ledarskap. Verksamhet bedrivs ofta 
i nätverk, projektgrupper och olika typer av team, där medarbetarna fått ökat ansvar och mer 
delaktighet. Förmågan att kommunicera blir avgörande för ett framgångsrikt ledarskap.
TEXT:HARRY RÅGVIK FOTO: HÖGSKOLAN DALARNA
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Charlotte talar om informationsstress. Den nya tekniken har 
odiskutabelt ökat informationsmängden. Det fi nns ett över-
fl öd av information i organisationerna och hur skall detta  
problem hanteras. Vem tar emot informationen? Hur tas den 
emot? Detta vet man inte alltid. Och en komplex information 
kan föda osäkerhet.

Hittills har man kanske koncentrerat sig för mycket på 
det fi nna det effektivaste sättet att överföra information 
men inte tillräckligt diskuterat vilken nytta man har av den 
och vad man i så fall skall göra med den. Risken är att det 
blir mer teknik än innehåll och balansen borde ändras. En 
väsentlig fråga är hur tekniken kan komplettera olika kom-
munikationsformer.

Mer tillgänglig information ställer också nya krav på 
medarbetarna . De måste bli mera aktiva som informations-
sökare och behovet av kontinuerlig uppdatering ökar. Men 
har de tid och resurser för detta? Har chefen klargjort vad 
som förväntas. Har man gemensamt fastställt prioriterings-
lista på vad som är viktigast? Vissa chefer förstår problemet, 
andra skickar ett mail och anser att de därmed har tagit sin 
del av kommunikationsansvaret.

-EN ORGANISATION FÅR ALDRIG UNDERSKATTA betydelsen av 
muntlig kommunikation, anser Charlotte. Den bevarar 
alla nyanser och ger en direkt möjlighet till feed-back. Det 
fi nns en intuitiv medvetenhet om detta. »Det bästa är om vi 
kan träffas«, heter det ofta. Samtidigt handlar det om hur vi 
utnyttjar dessa tillfällen. 

Ett stort problem är att organisationerna är så tidspres-
sade. Chefer och medarbetare springer från sammanträde 
till sammanträde och kommunikationen försvinner på 
vägen! 

Det är slöseri att på avdelningsmöten lämna information 
som redan fi nns tillgänglig via e-post eller i en databas även 
om det sker för säkerhets skull. I en tidspressad organisation 
kommer sällan alla medarbetare vilket kan leda till att det 
skickas ut nya mail från mötet. Det blir många olika steg i 
informationen och ofta onödiga omvägar. Framför allt stjäl 
detta resurser från en angelägen diskussion om hur och vad 
man skall kommunicera.

-Jag observerade själv på avdelningsmöten jag deltog i 
på Volvo att det lades för stor vikt vid ganska enkel, entydig 
information om ganska triviala ting, som deltagarna kunde 
fått på annat sätt. Kultur- och värderingsinfomation tyckte 
jag saknades och det är den man bör ägna träffarna åt. Det 

räcker inte att ta upp sådana väsentliga frågor några gånger 
om året på temadagar eller liknande. Det blir som en enstaka 
happening och kan aldrig tjäna som vägledning i det dagliga 
arbetet.

Finns det en företagsfi losofi  måste alla känna till den 
och den skall vara ordentligt förankrad vid gemensamma 
diskussioner så att det blir utrett vad den betyder just för 
vårt dagliga arbete och våra insatser. Annars blir det bara en 
papperstiger. Det fi nns alltför ofta en klyfta mellan fi losofi n 
och praktiken

 -Jag upplevde att det i viss utsträckning var så på Volvo 
men det är inget unikt. Forskarrön belägger att det är lika-
dant i andra organisationer.

JU MINDRE FÖRSAMLING, DESTO BÄTTRE fungerar dialogen men 
även stormöten har ett berättigande. Det anses ofta att de 
högsta cheferna syns för litet ute i organisationen och i 
detta sammanhang kan det därför ha en viktig psykologisk 
funktion och även kunskapsfunktion att cheferna tar sig 
tid att kommunicera med sina medarbetare och informera 
om senaste nytt. Möjligheten att skapa dialog skall dock 
inte överskattas, ofta handlar det om möjlighet att få frågor 
besvarade.

-Stormöten måste ofta följas upp i någon form, fram-
håller Charlotte, annars kan deltagarna uppleva dem 
som meningslösa och onödiga. Det gäller att utnyttja och 
kombinera olika kommunikationsformer så att det blir en 
sammanhängande process och inte enstaka punktinsatser. 
Händer ingenting, urholkas förtroendet och tyvärr tror jag 
att det är detta som ofta sker. Man initierar ett projekt, drar 
igång en aktivitet, skickar till exempel ut en fyrfärgsfolder 
med mål och visioner, har ett par möten och sedan upp-
hör processen. Då är det inte lätt att försöka sälja in nästa 
projekt.

CHEFER TYCKER ATT KOMMUNIKATION är viktigt och det låter 
naturligtvis positivt men har de utbildning för att fungera i 
den rollen? 

-Vad jag tror saknas i många chefsutbildningar är kom-
munikationsperspektivet. Det måste skapas en djupare 
förståelse för kommunikationsprocessen. Att kommunicera 
handlar inte om någon enkel presentationsteknik utan har 
en helt annan dimension.

Det skall framgå tydligt att man som chef har en kommu-
nikationsroll. Det fi nns inte i dag. Man sätter likhetstecken 

NAMN: Charlotte Simonsson, 32 år.
UTBILDNING: Fil.kand, informationslin-
jen, Växjö universitet 1993. Fil.mag vid 
Avdelningen för medie- och kommunika-
tionskunskap, Sociologiska institutionen, 
Lunds universitet 1995. Fil.dr, Lunds 
universitet 2002.
ARBETAR MED: Halvtidstjänst på Nordisk 
Kommunikation, Köpenhamn som kon-
sult. Sysslar med analyser och utred-

ningar om företag och offentliga organi-
sationer samt utbildning av informatörer 
och chefer. 

Arbetar 20 procent som lärare vid 
universitet i Växjö och leder en kurs i 
organisatorisk kommunikation vid uni-
versitetet i Lund.

* Charlotte Simonssons doktorsavhandling Den 
kommunikativa utmaningen kan erhållas genom 
repro@soc.lu.se 

»

Charlotte Simonsson är  fi l. dr.
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mellan förmågan att kommunicera och social kompetens 
men så enkelt är det inte. Att vara en god kommunikatör är 
en del av den sociala kompetensen. 

Förmågan att kommunicera är oftast inget direkt krav vid 
rekrytering av chefer idag men det borde vara angeläget att 
beakta den. 

KOMMUNIKATION FÖRUTSÄTTER OLIKA verktyg. Vilket språk man 
använder, tror Charlotte, betyder mycket. Därmed inte sagt 
att en chef alltid måste väga sina ord på guldvåg. Men det 
gäller att vara tydlig. Skall diskutera ett svårt eller kontro-
versiellt problem med sina medarbetare är det viktigt att 
man formulerar sig så att inga uppstår. Hänsyn måste tas till 
mottagarnas inställning och kunskap och har auditoriet en 
negativ attityd från början, måste chefen tänka efter extra 
noga hur budskapet presenteras. 

-Ledarskapet skapas i relation mellan chef och medarbetare, 
framhåller Charlotte. Det är lätt att glömma bort medar-
betarnas roll även om cheferna självklart är viktiga när det 
gäller att realisera och kommunicera företagsfi losofi n. 

De moderna, komplexa organisationsformerna driver 
fram ökad delaktighet och större ansvar. Detta är en stor 
fördel i sig men kräver lyhördhet från chefens sida mot 
medarbetare som i den traditionella organisationen hade 
ett underordnat ansvar med få eller inga befogenheter. 
Chefen måste kunna kommunicera kulturförändringarna 
och få medarbetarna att känna att de vinner på att accep-
tera förändringarna. Men det måste vara ärligt menat och 
inga skenlöften. Men det måste ske korrekt, utan försök till 
manipulation.

Även nätverk och projektgrupper och olika typer av 
team behöver någon slags chef, en lagledare, en coach, som 
utvecklar gemensamma värderingar och arbetssätt och ser 
till att grupperna får stöd och feed-back. 

-MINA INTERVJUPERSONER PÅ VOLVO upplevde att de fått en ökad 
delaktighet de senaste åren, vilket många ansåg positivt, 
berättar Charlotte. Några tyckte att deras ansvar blivit för 
stort. Flera framhöll att möjligheterna att påverka den egna 
arbetssituationen blivit bättre men inte villkoren och förut-
sättningarna för arbetet. Det var en process som tog mycket 
lång tid. Många var nöjda men stressade.

Det fi nns inga genvägar eller enkla lösningar för att nå en 
optimal situation, som tillfredsställer alla önskemål. Men 
betydelsen av kommunikation kan inte överskattas. Det 
gäller att veta vilka förväntningar du har på mig som chef 
och jag på dig som medarbetare, att kommunicera öppet och 
ärligt. Ibland har chefer och medarbetare samma uppfatt-
ning men om de inte diskuterar problemen med varandra vet 
de inte om detta. Då kan det i onödan uppstå falska konfl ik-
ter som påverkar arbetsklimatet negativt.

En orsak till missuppfattningar kan vara att chefer och 
medarbetare inte känner till varandras arbetsvardag till-
räckligt. Det kan också bero på att chefer och medarbetare 
alltför sällan diskuterar hur de ser på varandras roller. 

FRÅN LEDNINGENS SIDA ÄR DET VIKTIGT att man prioriterar att 
cheferna ute i organisationen skall satsa på kommunikation. 
Man är duktig på att  sätta upp mål relaterade till ekonomin 
men en mjukvara som kommunikation måste också upp-
märksammas i större utsträckning än tidigare. 

Det gäller att över huvud taget få upp frågan om kom-
munikation på företagets agenda, analysera de kanaler som 
fi nns, hur de används och hur informationen från fall till fall 
bör spridas, anser Charlotte. Informatörerna skulle kunna 
fylla en viktig funktion i detta sammanhang inte bara som 
informationsförmedlare utan även som stöd och resurs för 
cheferna. Problemet i dag är att det fi nns för få informatörer 
i varje företag och då hamnar de med automatik i staben. 
Den stödjande roll jag pratar om kräver fl er informatörer 
utlokaliserade i verksamheten precis som många personal-
funktioner är i dag. 

»

– En organisation får aldrig underskatta betydelsen av muntlig kom-

munikation, säger Charlotte Simonsson.
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EN KVINNLIG ARBETSTAGARE har arbetat som vikarie under 
februari 1998–februari 2001 på två olika kriminalvårds-
anstalter, i Stockholm och i Västerås. Hennes fackförbund 
gjorde gällande att då hon således haft vikariatsanställ-
ningar inom Kriminalvårdsstyrelsens verksamhetsområde 
i sammanlagt tre år under en femårsperiod har hon under 
denna period haft anställning hos samma arbetsgivare och 
hennes anställning har därför »övergått i en med stöd av 
bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen, 
den så kallade vikariatsregeln.« Vidare menade facket att de 
tillgodoräkningsregler om anställingstid som fi nns inom 
statlig verksamhet pekade på att det var samma arbetsgivare. 

Staten hävdade, å sin sida, att eftersom arbetstagaren inte 
varit anställd hos en och samma arbetsgivare inom krimi-
nalvården under den aktuella tiden har hennes anställning 
inte övergått till en tillsvidareanställning då det rörde sig om 
helt självständiga myndigheter.

TVISTEFRÅGAN I MÅLET ÄR VEM som är att anse som arbetstaga-
rens arbetsgivare i den mening som avses i 5 § andra stycket 
anställningsskyddslagen dvs det statliga arbetsgivarebe-
greppets innebörd vid tillämpning av vikariatsregeln.

Enligt 5 § andra stycket anställningsskyddslagen, som 
trädde i kraft den 1 januari 2000, gäller att »om en arbetsta-
gare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sam-
manlagt tre år under de senaste fem åren övergår anställ-
ningen till en tillsvidareanställning.«

Regeln innebär ett undantag från huvudregeln i anställ-
ningsskyddslagen enligt vilken vikariat är en tillåten form 
av visstidsanställning. Syftet med att på detta sätt begränsa 
användningen av vikariat var att på ett effektivt sätt komma 
tillrätta med överutnyttjandet av upprepade vikariatsan-
ställningar, s.k. rullande vikariat. Arbetsgivarens behov av 
arbetskraft bör i sådana fall tillgodoses med tillsvidarean-
ställd personal. Utredningen visar att arbetstagaren ostridigt 
varit anställd som vikarie inom Kriminalvårdsstyrelsens 
verksamhetsområde i mer än tre år under en femårsperiod. 
Arbetsdomstolen konstaterar att det är arbetstagarens mot-
part i anställningsavtalet som betraktas som arbetsgivare. 

När det gäller arbetsgivare inom offentlig verksamhet har 
man kommit att använda ett funktionellt arbetsgivarebe-
grepp. Detta innebär att varje myndighet självständigt inom 
ramen för sin verksamhet utför många av de uppgifter som 
normalt ligger på en arbetsgivare.

INOM KRIMINALVÅRDEN FINNS I DAG en central myndighet och 
34 lokala kriminalvårdsmyndigheter. Ansvaret för anställ-
ningar och lönefrågor är delegerat till de lokala myndig-
herna som med detta fått större befogenheter när det gäller 
anställningsskydd. 

Enligt Arbetsdomstolens mening fi nns det mot bakgrund 
av den arbetsgivare även i den nu aktuella anställnings-
skyddslagen. 

När det gäller tillgodoräkningsreglerna framhåller 
Arbetsdomstolen att de tillämpas enbart när det gäller tur-
ordning, uppsägning och i vissa fall lön. Reglerna innebär 
inte att någon annan än den som står på anställningsavtalet 
betraktas som arbetsgivare i de fall där reglerna tillämpas.

ARBETSDOMSTOLEN FINNER VIDARE att endast den som i prakti-
ken utövar arbetsgivarens befogenheter vad gäller anställ-
ning av personal, omfattas av vikariatsregeln, det vill säga  
den anställande myndigheten. 

Enligt Arbetsdomstolens mening talar således övervä-
gande skäl för att lägga ansvaret för att vikariatsanställ-
ningar inte inom kriminalvårdens område på de lokala 
kriminalvårdsmyndigheterna. Huvudregeln om att det är 
anställningsmyndigheten som skall som arbetsgivare bör 
alltså även tillämpas i detta fall.

Den anställde har därför inte varit anställd 
som vikarie hos den som i vikariats-
regelns mening var att betrakta som 
arbetsgivare, nämligen den lokala kri-
minalvårdsmyndigheten, under den tid 
som krävs för att vikariatsregeln skall 
bli tillämplig. 

Fackets talan avslogs.
Domen var enhällig . 

                    

                    YVETTE CHARLESDOTTER

» Den anställde har därför inte 
varit anställd som vikarie «

VIKARIATSREGELN 
PRÖVAD INOM STATEN
I detta nummer har jag valt att ta upp en nyligen avkunnad dom från Arbetsdomstolen med nr 
10/03 som tar upp vikariatsregeln i lagen om anställningsskydd nr 5 § st 2. I detta fall gäller 
prövningen en arbetstagare anställd hos staten.I detta nummer har jag valt att ta upp en nyli-
gen avkunnad dom från Arbetsdomstolen med nr 10/03 som tar upp vikariatsregeln i lagen om 
anställningsskydd nr 5 § st 2. I detta fall gäller prövningen en arbetstagare anställd hos staten.
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INGENJÖRSFÖRBUNDET GJORDE VISSERLIGEN insatser för att 
värva studentmedlemmar även före 2001, men det är först 
de senaste två åren som verksamheten fått ordentlig fart. I 
takt med att förbundsstyrelsen fi ck upp ögonen för högsko-
leingenjörsstudenterna och såg vilken betydelse de unga 
har för förbundets utveckling började det hända saker. Och 
resultatet är tydligt. 

Förbundet spelar helt klart en betydelsefull roll på hög-
skolorna och universiteten. Förhoppningsvis är studenterna 
så nöjda med förbundets engagemang och service att de 
stannar kvar även när de börjar arbeta.

På de fl esta skolor, som ger en högskoleingenjörsutbild-
ning, fi nns en eller två studentinformatörer. Dessa personer 
studerar och representerar samtidigt förbundet på skolan.

ERIK SALO ÄR 26 ÅR OCH LÄSER SITT ANDRA ÅR till innovation- 
och designingenjör vid Mälardalens högskola. Han kom i 
kontakt med Ingenjörsförbundet redan under första termi-
nen och valde att engagera sig som studentinformatör. Fram-
för allt var det alla fördelar med medlemskapet som lockade 
honom; nätverket av ingenjörer som är ute i arbetslivet, 
kunskapen om hur det fungerar i en facklig organisation och 
erfarenheten av att vara engagerad. Och så tillgången till 
förbundets lönestatistik så klart.

- Ingenjörsförbundet är personligt och det gillar jag, säger 
Erik. Det är inte för stort och inte för litet och jag tror inte 
att man blir en i mängden på samma sätt som i ett större 
förbund.

Han valde mellan ett antal fackförbund som fi nns på 

skolan, men fastnade för Ingenjörsförbundet eftersom det 
tydligt riktar sig till dem som läser till högskoleingenjör.
Erik får medhåll i detta av studentinformatörerna Pasi 
Hyyppä, 22 , som läser till elektroingenjör vid Chalmers 
Lindholmen i Göteborg och Veronica Birgersson, 27, som 
studerar till gis-ingenjör vid Högskolan i Gävle som också 
valde Ingenjörsförbundet av samma anledning.

- Det är det förbund som känns mest naturligt för den som 
läser till högskoleingenjör, säger Veronica. Att medlemska-
pet är gratis och att det ingår en olycksfallsförsäkring gör 
inte saken sämre.

– Det är det förbund som känns mest naturligt. De har också ett stort 

kontaktnät vilket är positivt, säger Veronica Birgersson.

STUDENTERNA VÄLJER 
INGENJÖRSFÖRBUNDET
Förbundets medlemsantal fortsätter att stiga och en stor del av tillväxten beror på tillström-
ningen av studenter det senaste åren. Bara under 2002 ökade antalet studenter i förbundet från 
1473 till 3206 medlemmar. Det är en ökning på hela 117 procent.
TEXT:JENNY SJÖBERG FOTO & ILLUSTRATION: ERIKA HELLSTRÖM 
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STUDENTINFORMATÖRERNA HAR EN VIKTIG ROLL ute på skolorna 
och det råder det inget tvivel om. Erik förklarar att de ser till 
att förbundet syns ordentligt och att information fi nns till-
gängligt samtidigt som de också kan svara på enklare frågor.

- Dessutom skadar det inte om man känner många studen-
ter och samtidigt är engagerad även i annat på skolan, säger 
Pasi. Då blir det lättare att vara förbundets ansikte utåt och 
folk lär sig vem de ska vända sig till.

Erik, Pasi och Veronica saknar dock ett aktivt och planerat 
utbyte med de yrkesverksamma i distrikten. På vissa håll 
har distriktsstyrelserna vaknat till liv och bjuder numer in 
studenter till sina möten. Det studenterna framför allt efter-
frågar är träffar och studiebesök där de kan utbyta idéer och 
få en möjlighet att ställa frågor om både exjobb och tips inför 
framtiden.

- En stor fördel med att vara medlem är det kontaktnät 
som vi faktiskt får tillgång till, säger Pasi. Sedan är det upp 
till var och en att använda sig av det.
Erik håller med och vill dela med sig av några enkla tips till 
förbundets övriga studentmedlemmar:

- Försök använda det som förbundet erbjuder. Du måste 
själv engagera dig om du vill ha ut något av ditt studentmed-
lemskap. Kontakta studentinformatören på din skola och ta 

vara på möjligheten att ställa krav och vara med och påverka 
förbundets framtid.

Alla tre säger att de ska fortsätta vara medlemmar i för-
bundet när de börjar jobba. Innan dess ska de dock göra det 
bästa av sin studietid och skaffa sig så goda förutsättningar 
som möjligt för en bra start på det kommande yrkeslivet. 

INGENJÖRSFÖRBUNDET ÖKADE sitt medlemsantal mest av alla 
förbund förra året. Förbundet är nu sacos elfte största för-
bund. Tillväxten 2002 var hela 17,8 procent, eller i antal med-
lemmar 2 120 personer. De fl esta av de nya medlemmarna är 
studenter. Det är teknologstudenterna på landets universitet 
och högskolor som i allt större utsträckning söker sig till 
förbundet.

-Det är mycket glädjande. Studenterna har insett att vi är 
arbetsmarknadens  enda renodlade förbund för ingenjörer, 
säger förbundsordföranden Lars Berkesten.

-Under fjolåret fi ck studenterna också representation i 
förbundets styrelse. Det innebär att de numera har en reell 
möjlighet att påverka förbundets verksamhet. Samtidigt är 
det en utmaning för kansliet och distriktsavdelningar över 
hela landet att ta hand om de nya medlemmarna och ge dem 
den service de efterfrågar, säger Lars Berkesten.

ÄVEN SACO-FEDERATIONEN ÖKADE sitt medlemsantal kraftigt 
under förra året. Vid årsskiftet hade de 26 förbunden sam-
manlagt ökat med över 23 000 nya medlemmar till nära 538 
000. Ökningstakten är 4,5 procent, en av de högsta i sacos 
historia. Av dessa var drygt 90 000 studerandemedlemmar, 
visar ny statistik från saco.

Störst ökning procentuell gör Sveriges Arkitekter, men det 
beror på att förbundet är en sammanslagning mellan saco-
förbundet Arkitektförbundet och professionsförbundet 
Sveriges arkitekters riskförbund. Konstellationen bildades 
under året (se tabellen nedan).

Mest av egen kraft har alltså Ingenjörsförbundet ökat. 

INGENJÖRSFÖRBUNDET 
ÖKAR MEST I SACO

MEDLEMSSTATISTIK FÖR SACO
Avser 31/12 2001–31/12 2002 Tot. antal Förändr. Förändr.

 medlemmar i antal  i procent

Civilingenjörsförbundet  95 213  4 778  5,3

Lärarnas Riksförbund  77 727  2 862  3,8

Jusek  63 620  3 109  5,1

Akademikerförbundet SSR  42 546  2 521  6,3

Sveriges Läkarförbund  37 013  518  1,4

Civilekonomerna  33 083  1 646  5,2

DIK-förbundet 19 080  1 060  5,9

Sveriges Universitetslärarförbund  19 032  875  4,8

Officersförbundet  18 154  -230  -1,3

Naturvetareförbundet  15 677  1 433  10,1

Ingenjörsförbundet  14 003 2 120  17,8

Leg Sjukgymnasters Riksförbund  11 498 186  1,6

SACOs Tjänstemannaförb. SRAT  11 074 371  3,5

Sveriges Tandläkarförbund  9 351  26  0,3

Förb. Sveriges Arbetsterapeuter  9 088  198  2,2

Sveriges Arkitekter  9 051 1 778  24,4*

Sveriges Psykologförbund  7 833  277  3,7

Agrifack  7 695  128  1,7

Sveriges Farmacevtförbund  7 246  102  1,4

Sveriges Skolledarförbund  7 213  173  2,5

Kyrkans Akademikerförbund  5 455  -48  -0,9

SACO-förb. Trafik och Järnväg  4 496  126 2,9

Sveriges Reservofficersförbund  4 000  -541  -11,9

Sveriges Fartygsbefälsförening  3 833  -155  -3,9

Sveriges Veterinärförbund  2 443  -30  -1,2

Skogsakademikerna  2 064  6  0,3

SUMMA SACO  537 488  23 289  4,5

*Jämförelse med tidigare ArkitektFörbundet.  Ny organisation fr. o. m. 2002-07-01

– Ingenjörsförbundet är personligt och det gillar jag, säger Erik Salo.
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NOTISER

EFTER FYRA ÅR av konstant ökning av 
sjukskrivningarna ligger de nu för första 
gången sedan 1998 under nivån jämfört 
med ett år tidigare, men förtidspensio-
nerna fortsätter att öka.

Det visar statistik från riksförsäk-
ringsverket. Samtidigt har försäkrings-
kassorna inte klarat av rehabiliterings-
verksamheten och fått återlämna fl era 
miljarder av rehabiliteringspengar till 
statsbudgeten.

– Det är i och för sig glädjande att vi nu 
för första gången sedan 1998 kan se en 
vändning nedåt av sjukskivningarna. Det 
som nu sker är att förtidspensionering-
arna istället ökar. Försäkringskassorna 
arbetar för fullt med att bedöma vilka som 
nu också behöver bli förtidspensionerade. 
De som har varit sjukskrivna länge och 

eventuellt redan skulle ha varit förtids-
pensionerade kanske nu också blir det. 
Det är naturligt att det måste bli en ökning 
av förtidspensioneringarna innan det kan 
bli en total minskning av ohälsotalen, 
säger Anna Hedborg, generaldirektör, 
RFV. 

I december 2002 är antalet personer 
med förtidspension/sjukbidrag 488 500, 
varav 58 procent kvinnor och 42 procent 
män. Antalet förtidspensionärer/ sjukbi-
dragsmottagare är i december 2002 cirka 
32 000 fl er än ett år tidigare.

Antalet nybeviljade förtidspensioner/ 
sjukbidrag var 62 000 under perioden 
januari–november 2002, en ökning med 23 
procent jämfört med motsvarande period 
förra året. 

SJUKSKRIVNINGARNA NER, 
FÖRTIDSPENSIONERNA ÖKAR

– DET SYSTEMATISKA arbetsmiljöarbetet 
hör hemma där budget och verksamhet 
behandlas! Så lyder budskapet till ledande 
politiker i kommuner och landsting från 
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kenth 
Pettersson.

– Politikerna måste känna till vad som 
gäller. De är arbetsgivare och därmed 
ansvariga för arbetsmiljön i de politiskt 
styrda verksamheterna, förklarar han. 
På många håll har de inte riktigt insett 
detta. Det är på högsta ledningsnivå man 
bestämmer förutsättningarna och inrikt-
ningen på det förebyggande arbetsmiljö-
arbetet. Hur följer man upp detta? Ingår 
tillexempel arbetsmiljöhänsyn i upphand-
lingsunderlaget, när man lägger ut en 
verksamhet på entreprenad? 

SEKTIONSSTYRELSEN
FÖR EGNA FÖRETAGARE
MEDDELAR:
De medlemmar, som ännu inte över-
sänt sin e-postadress, och som önskar 
handlingar såsom matrikel, protokoll och 
annan information med epost ombedes 
att lämna sin e-postadress till kaj-
j@swipnet.se för att vi ska kunna hålla 
nere kostnaderna. 

Distriktsavdelningen i Västerbotten 
kallar sina medlemmar till 

ÅRSMÖTE

Dag: Måndag 17:e mars
Tid: Kl 17.00
Plats: Skellefteå kraft. Samling i foajén.
Program: Årsmötesförhandlingar 
enligt stadgarna. Efter årsmötet bjuder 
avdelningen på middag på närliggande 
restaurang. 
Anmälan till: Gösta Holmström, tel 
0910-71 02 45 alt 070-534 88 14 eller 
Lennart Högkvist 090-12 97 83 alt 070-
216 42 80.
Välkomna!

– DEN BÄSTA ARBETSRÄTTEN skapas av ett 
väl avvägt samspel mellan lag och avtal. 
Och den största insatsen lagstiftaren kan 
göra är att låta parterna vara ifred. Vi i vår 
tur får göra vårt bästa för att inte locka 
in politikerna på arenan. Det sade SACOs 
ordförande Anna Ekström när hon inled-
ningstalade på stiftelsen VJS konferens
om arbetsrätt.

– Avtalslösningar har sina defi nitiva 
fördelar. Dels är det roligare och mer 
meningsfullt att hantera knöliga regler 
när man själva är medansvariga. Dels 
är avtalsvägen mer fl exibel och enklare. 
Avtal ändras med avtal och lag ska ändras 

med lag. Att gå in och ändra i avtalade 
arbetsrättsliga regler med lagstiftning 
är väldigt svårt. Därmed inte sagt att 
avtalsvägen är den rätta i alla lägen. Det 
fi nns på den offentliga sidan områden som 
kräver lagstiftade regler.

Trots att avtalslösningar är att föredra 
har det senaste decenniet inneburit mer  
och mer av lagstiftning på arbetsrättens 
område. Inte minst genom EG-rätten, en 
utveckling som Anna Ekström tror kom-
mer att fortsätta.
Fotnot: Stiftelsen VJS är Institutet för 
Vidareutbildning av Jurister, Samhällsve-
tare och Ekonomer. 

»LÅT PARTERNA VARA I FRED«

KURSER FÖR FACKLIGA
FÖRTROENDEMÄN
FACKLIG GRUNDKURS hålls den 1–2 septem-
ber, facklig fortsättningskurs är den 7–9 
oktober och den högre fackliga kursen 
inom stat ges den 3–10 september. Den 
högre fackliga kursen inom kommunal 
sektor ges våren 2004. 

KPK TILL ÖLANDSBRON
OCH KALMAR SLOTT
KPK PLANERAR för distriktsavdelningarnas 
pensionärer i Kalmar, Kronoberg och Jön-
köpings län studiebesök till Ölandsbron 
och där informeras om reparations- och 
underhållsarbetet. Så också besök på 
Kalmar slott.

Vår avsikt är att detta förläggs till  sep-
tember. Personlig inbjudan kommer. I mån 
av plats är givetvis pensionärer från andra 
distrikt också välkomna. 
GÖRAN HENNING

»POLITIKERNA HAR 
ANSVARET FÖR ARBETS-
MILJÖN«
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KRYSSET
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3, 2004. Vinnande lösningar på korsordet i nr 1/04 hade sänts in av: Lennart Alsenhag, Järfälla, Sigurd Andersson, Möln-

dal, Tomas Johansson, Linköping, Maria Karlsson, Nynäshamn och Inge Pettersson, Bollnäs.
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MANUAL INGENJÖREN2

I den nya Ingenjören förekommer fyra 
vinjettfärger: Krönikagrön, Ledarblå, 
Lagar&Avtalblå och Notisröd. Färgerna 
avänds till färgplattorna i vinjetterna. 
Till notissidor och lagar&avtal fi nns även 
en kompletterande färg som kan använ-
das till eventuella tonplattor; Lagar&Avtal 
tonplatta och Notis tonplatta.

Då reportagesidorna inte har någon 
vinjett används istället Reportagegrön till 
rubriken i huvudreportaget och tonplattor 
är i Reportage tonplatta. Övriga repor-
tage är satta med svart rubrik, men med 
samma tonplattefärg.

Tidningshuvudet på ettan är i Ingenjörs-
förbundets blå PMS-färg. För att variera 

omslaget något fi nns tre olika etta-färger 
att använda: Ettaorange, Ettaröd och 
Ettagrön. Dessa används i färgplattan 
nederst på sidan och i huvudpuffen. Dess-
utom används den valta ettafärgen inuti 
tidningen på ryckcitat, för att få en känsla 
av sammanhörighet med ettan.

TYPSNITTEN

FÄRGSKALAN

Nordling BQ
Brödtypsnittet i Ingenjören, Nordling 
BQ är ett svensk typsnitt tecknat av 
Örjan Nordling 1997. Det är ett typsnitt 
som lever upp till de höga kraven kring 
lättlästhet, diskretion och behaglighet. 
Norling är en klassisk antikva som passar 
bra till bok-och magasinsbruk .

FF Din
I notiser, faktarutor, ingresser, rubri-
ker, bildtexter och andra kortare texter 
används FF Din, en läsvänlig sanserif i 
många varianter. 
FF Din i notisspalterna ger en god kontrast 
mot Nordling i brödtexten. FF Din teckna-
des 1995 av holländaren Albert-Jan Pool.

Wingbill
I det nya tidningshuvudet samt i vinjet-
terna hittar vi det svenska typsnittet 
Wingbill tecknat av Bo Berndahl. Den ger 
tidningen en ny och originell karaktär.

INGENJÖRS-
BLÅ.
Används i 
tidningshu-
vudet, samt 
i vinjetterna 
Lagar&Avtal 
och Krysset.

KRÖNIKA-
GRÖN.
Används i 
vinjetten för 
krönikan.

LEDARBLÅ.
Används i 
vinjetten för 
ledarsidan.

NOTISRÖD.
Används i 
vinjetten för 
notissidorna.

VINJETTFÄRGER TONPLATTOR

ETTAFÄRGER REPORTAGEFÄRGER

ETTA-
ORANGE.

ETTARÖD. ETTAGRÖN.

LAGAR&AVTAL NOTISTON-
PLATTA.

REPORTAGE-
GRÖN.
Används till 
huvudreporta-
gets rubrik.

REPORTAGE-
TONPLATTA.
Används som 
tonplatta till 
alla reporta-
gesidor. 

TYPOGRAFIMALLARNA
Typografi mallarna i Ingenjören är många 
och numrerade. Numren motsvaras av 
kortkommandon som ligger på F-tang-
enten.

På 01-10 ligger de vanligaste typogra-
fi mallarna. När vi hänvisar till typografi -
mallar, gör vi det med respektive kort-
kommando.
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ETTAN

HUVUDPUFF.
Placeras där den bäst passar. 
Max fyra rader i utvald ettafärg.

PUFFAR.
Mindre puffar satt i vit text 
placeras i färgplattan nederst 
på sidan.

ETTABILD.
Ettabilden ska vara helst vara 
ett personporträtt som härrör 
till huvudreportaget i tidningen. 
Man bör vid fotografering 
ta hänsyn till att det behövs 
mycket luft ovanför personen 
för att inte bilden ska förstöra 
tidningens logga.

LOGGAN/TIDNINGSHUVUD.
Har en fast placering som aldrig 
bör ändras. Ska tryckas med 
PMS 280, men då bilden kräver 
kan texten sättas i vit text.

FÄRGPLATTAN.
Har en fast placering och 
förekommer i någon de tre olika 
ettafärgerna. Här i läggs de 
mindre puffarna.

En av de stora förändringarna i Ingenjö-
ren är den nya ettan. Den har fått en ny 
tidningslogga som ingår i det nya huvudet. 

I övrigt har den fått en mer modern stil 
där man fokuserar på huvudreportaget i 
tidningen genom den markerade huvud-

puffen och porträttet.
Rent typografi skt är det lättast att ta 

mallsidan Ettan och byta uttext och bild.

LAYOUTEN
För att skapa en förståelse för hur den nya 
mallen är uppbyggd och hur saker ska se 
ut följer nedan ett par typiska sidor ur den 
nya designen. Sidor som Adresslistan och 

Krysset redogörs ej i denna manual då 
dessa fi nns som mallsidor och inte behö-
ver någon närmare beskrivning. 

I övrigt gäller bara att tillämpa sunt 

förnuft och regler vad gäller typografi  och 
dyligt för att bibehålla Ingenjörens nya 
design.

Enjoy!
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KRÖNIKA/LEDARE/KOLOFON

RUBRIK (05).
Bör ej överstiga två rader. Satt 
i typografi mallen Rubrik. Åter-
fi nns även i mallens bibliotek.

BILD.
En frilagd bild på krönikören 
som fi nns inlagd på mallsidan. 

VINJETTEN.
Har en fast placering som 
aldrig får ändras. Finns med på 
mallsidan.

FOTOBYLINE.
Här ligger fotobylinen för 
omslagsbilden. Finns på mall-
sidan.

RUBRIK (05).
Bör ej överstiga tre rader. Satt 
i typografi mallen Rubrik. Åter-
fi nns även i mallens bibliotek.

BILD.
En frilagd bild på ledaren som 
fi nns inlagd på mallsidan. 

INGÅNGAR.
Istället för mellanrubriker 
används linjära ingångar.
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REPORTAGESIDORNA
INLEDANDE BILD.
Ett reportage inleds med en stor 
utfallande bild för att markera 
att ett nytt reportage börjar. 
Istället för en bild kan även en 
illustration användas.

RUBRIK (05).
Rubriken i reportagen bör ej 
överstiga två rader. Rubrikerna 
sätts i svart text, med undantag 
för huvudreportaget där Repor-
tagegrön används.

BIILDER.
Bilder får inte läggas över 
bunten, men får falla ut utanför 
formatet, dock enbart utåt och 
uppåt aldrig nedåt.

INGRESS (08).
Ingresserna bör ej vara längre 
än tre-fyra rader. Ett set med 
rubrik och ingress samt byline 
fi nns i bibliioteket.

TONPLATTA.
Tonplatta får användas till 
faktarutor, tabeller och dylikt. 
Tonplattor på reportagesidorna 
ska alltid vara i Reportagegrön 
tonplatta.

ALTERNATIV BRÖDTEXT (03).
Vid faktarutor och kortare texter 
som tillhör reportagen används 
ett alternativt brödtexttypsnitt.

BIILDTEXTER (07).
Bildtexter bör inte vara mer än 
två rader långa.  Dessa läggs 
under bilden, frånsett då det rör 
sig om en inledande reportage-
bild då den läggs i övre vänstra 
hörnet.
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LAGAR & AVTAL

NOTISSIDORNA

VINJETTEN.
Har en fast placering som 
aldrig får ändras. Finns med på 
mallsidan.

BILD.
En frilagd bild på skribenten 
som fi nns inlagd på mallsidan. 

RYCKCITAT.
För att göra layouten luftigare 
och mer intressant kan ryckcitat 
användas. Färg varierar bero-
ende på valet av ettafärgen. 

VINJETTEN.
Har en fast placering som 
aldrig får ändras. Finns med på 
mallsidan.

RUBRIK (06).
Rubrikalternativen på notissi-
dorna fi nns klara i biblioteket att 
dra ut på sidan.

TONPLATTA.
Tonplatta får användas till 
faktarutor, tabeller och dylikt. 
Tonplattor på notissidorna ska 
alltid vara i Notissidornas grå 
tonplatta.

ALTERNATIV BRÖDTEXT (03).
Till notiser används alltid den 
alternativa brödtexten.

INGÅNGAR.
Linjära ingångar används i 
början av notisen.

LINJE.
Linje får användas för att skilja 
spalter åt. De bör vara svarta 
och med tjockleken 0,35 punk-
ter. 


