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Inledning
Examensarbetet på 10 poäng på C-nivå är avslutningen på ingenjörsutbildningen 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 tillämpas 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 fördjupning 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 tekniker med drygt 14000 medlemmar. Som ett sätt att nå ut med information 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 läsarundersökning märkt att läsarna inte uppskattar den nuvarande designen till fullo
och avstår därmed från läsning. På så sätt går läsarna miste om information 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 eventuella 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
7
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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 avdelningen för Grafisk Teknik vid Högskolan Dalarna. En “sida för sida”manual i pdf-format för skärmvisning kommer att framställas för att förklara mallen och dess regler. Typografi kommer att väljas utfirån läsbarhet 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 tryckupphandling. Det bidrar till att tidningen kommer att tryckas på samma papper.

Tidsplan
v14. Startmöte med kontaktperson vid Ingenjörsförbundet och redaktören för tidningen. Litteraturstudier samt analys av tidningen.
v15. Litteraturstudier.
v16. Skissning. Kommentering av skisser tillsammans med uppdragsgivaren.
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.
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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 trycktekniken gjorde att typsnittens detaljer försvann. En revolution inom området
var när typsnittet Times introducerades under 1930-talet. Times var uppbyggd 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 papperet 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 konservatism styrde slutligen valet av typsnitt. Den nya trycktekniken medförde
även fler möjligheter och något som blev mycket populärt under 1970talet 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 layouten 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 slu9
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tet av 90-talet var Times inte längre dominerande. Mångfalden i brödtexten 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 dagspress, vilket kan förklaras av tekniska orsaker. Fackpressen hade anammat desktoptekniken fortare och kunde därmed välja bland samlingen av
PostScript-typsnitt, medan dagspressen var bundna till dyra sätterisystem 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 position 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 varumärkesbyggandet och individualismen även inom tidningar blivit allt viktigare. 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 optimal 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 examensarbetena 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 innehållet 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 tydligt vem avsändaren är och man riskerar inte att informationen uppfattas 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 notisblock 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
11
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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 artikelvinjetter och sektionsvinjetter. Artikelvinjetter sätts i samband med längre
artiklar eller notiser och hjälper till att förklara ämnet i artikeln tillsammans 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 artikelvinjetter och ändras från artikel till artikel.
1.2.1.4 Bonusläsning
Genom att ge läsaren så kallad bonusläsning känns inte materialet svårläst eller svåråtkomligt för denne. Bonusläsning kan vara kortare intervjuer, 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 reportageblock och avslutar med en infosektion. För att locka in läsaren i tidningen startar man med mer lättillgängligt material och lägger tidningens höjdpunkt i mitten.
1.2.1.6 Ettan
Omslaget eller framsidan kallas bland journalister för ettan. Den innehåller dels identitetsskapande element och innehållsmässiga element.
Tidningens logotyp och bildval är exempel på identitetsskapande element. 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 rubriker 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 formgivaren 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
12
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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 ligger över två och en halv spalt och den halva spalten utnyttjas för bildtexter 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 fördelar som gör att den är att föredra i större textmängder. Dess serifer hjälper ögat att lättare följa baslinjen och den har en inre bild av en framåtsträvande 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 siffror 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 uppfatta 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 radlängder för att inte överskrida maxvärdet 65 tecken per rad. Alla bokstäver, 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, liksom längre rader. Man bör även undvika att ordmellanrummen ser större 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 kommunikation som möjligt. Det handlar om en mängd, ofta mycket små,
detaljer som samverkar för att skapa harmoni, lugn, enhetlighet och läslighet 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 lämplig grad användas. Små grader behöver proportionellt större ordmellanrum 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 vänster- 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 ordmellanrum, 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 bredden på det gemena i i det använda typsnittet som mått på normalt ordmellanrum. I rubriker och kortare texter uppnår man läsrytm och harmoni genom att anpassa ordmellanrummen individuellt. Genom att justera 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 störas och rytmen i texter kan slås sönder om för trånga eller glesa teckenmellanrum stör annars lättidentifierade ordbilder. Ordbilden består av
ett samspel mellan ordets ytterkontur, bokstävernas inre former och ljusrummen 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 normalfallet. Det kan ibland vara nödvändigt att ändra detta något för att få texten 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 fungerar bra i de flesta teckensammansättningar, men vissa tecken går mindre 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 teckenavståndet i ett ord att se jämnare ut. Kerningen sker parvis genom att man styr
mellanrummet i enstaka teckenpar och det påverkar alltså bara avstån15
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det mellan två bokstäver. Ett sätt är att gå in manuellt i texten och flytta 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 minskas 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 spärras. 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 använda optisk utjämning. Optisk utjämning innebär att man ökar eller minskar avståndet individuellt i varje bokstavsmellanrum. Det är en tidskrävande och manuell process där ögat får avgöra var i ordet det behövs
mer eller mindre luft. Optisk utjämning är det enda som fungerar i viktiga 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 pratminus 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 förmedlar. Rött sporrar till entusiasm och aktivitet, grönt skapar emotionella
förutsättningar för ett balanserat sinne och blått är fysiologiskt avslappnande för muskler och hjärta. Blått förmedlar auktoritet medan rött signalerar impulsivitet.
Färg i en tidning fyller också en funktion som uppdelare. Det går att
utifrån färger skapa sektioner som skiljer sig från varandra genom färgkodning. 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: mellanrubriker, 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 motiverad 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 redaktör, Tomas Lundenmark.
Under mötet diskuterades tidningens nuvarande layout, vilka dess
brister var och hur examensarbetet kunde förbättra den. Det konstaterades att en ny fräsch och aningen mer modern layout och ett vassare
bildspråk skulle lyfta tidningen och uppskattas mer hos den breda läskretsen. Efter diskussioner huruvida den äldre delen av målgruppen
skulle reagera på en förändring möttes en överenskommelse om att förslaget 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 likvärdig kompetens förvärvad genom annan utbildning och yrkeserfarenhet. Dessutom finns även studerande vid landets högskolor bland medlemmarna.
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 läroverksingenjörer, en ideell organisation som verkade för ingenjörernas gemensamma 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 områden. Vid årsskiftet 2003/2004 arbetade 34 procent av förbundets medlemmar inom privat sektor, 25 procent inom statlig och 41 procent inom
kommunal eller landsting. Vid samma årsskifte hade förbundet 14,6 procent kvinnliga medlemmar, en procentsats som stadigt ökar och då speciellt bland yngre medlemmar.
I kanslilokalerna som återfinns på Kungsholmen i Stockholm arbetar
13 personer.
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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 exemplar.
Ingenjören layoutas av Info Mera med säte i Göteborg, men det är
oklart om var tidningen kommer att layoutas efter den eventuella förändringen.

2.2 Analys av Ingenjören
Det senaste årets utgåvor (nr1.2003-nr1.2004) av Ingenjören analyserades för att få en inblick i layoutens fördelar och brister. Genom att analysera 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 positiva 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 uppslag 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 uppfattas 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 anammas denna inte någonstans i tidningen.
Rent typografiskt är tidningen inte något föredöme då texten inte linjerar 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 fungerar 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 större versal puff tillhör bilden och kompletteras av mindre gemena puffar
med tillhörande bild i en tonplatta längst ner på sidan. Puffar och tonplatta 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 försvinner 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 innehållsförteckning 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 gäller 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 eftersträvas.
Notissidorna är något röriga, intetsägande och färglösa.
2.2.4 Format
Ingenjören anammar A4-formatet (210x297mm) då detta ur kostnadssynpunkt 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 framförallt 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 skickades ett e-post iväg med frågor om spontana reaktioner, åsikter om designen och eventuella önskemål gällande denna (bilaga 1a s.2). För statistiken 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 telefonintervjuer 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 sammanfattande 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 skulle 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 efterfrågade 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 svarsfrekvensen 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 tanken 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 redovisa 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 medlemmarna står endast för 15 procent av totalt antal medlemmar. De flesta 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 ekono21
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miska skäl inte medlemstidningen längre och kan därför uteslutas ur
målgruppen. Därmed är inte sagt att förbundet inte har unga medlemmar. 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 motivationsfaktor 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 medlemmar 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 vinjetter skannades in på en LaCie Bluscan flatbäddsscanner och gjordes i
Adobe Distiller till skärmoptimerade pfd:er med programmets fördefinierade 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 kontaktpersonen. 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 betydelse för tidningens framtoning provades och jämfördes sedan olika typsnitt 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 förmedla 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 information med lättsammare inslag.
2.5.1.1 Färger
Läsarundersökningen påvisade att läsarna saknade färg i tidningen, vilket 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 uppdelare i en tidning. Genom att utnyttja så kallad färgkodning kan man ge
de olika sektionerna ett eget intryck. Färger skapar känslor och associationer 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 tidningshuvudet i denna färg. För att skapa en mer slagkraftig och intressant etta valdes tre stycken färger ut som alternativ att använda i huvudpuffen 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 färgen 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 huvudreportagets 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 existerar. Grönt är en avslappnande färg som ger ett ungdomligt och konstnärligt intryck. Den valda gröna nyansen är fräsch och väcker uppmärksamhet.
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 notiser 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 färger 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 (bilaga 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 avdelningar.
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 magasinsbruk, 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 mindre. 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
25

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi
Redesign av facktidskriften Ingenjören

Erika Hellström
Examensarbete, 10p

i allmänhet även större radavstånd.
2.5.1.4.3 Justering
Ordmellanrummen i de olika brödtexterna justerades med olika A&Uinställningar (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 optiska 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 grader för att förbättra ordbilden (bilaga 2e s.15-16).
Samtliga texter är satta med ojämn högerkant för att inte få ett statiskt utseende. Text satt med jämn högerkant bidrar även till att ordmellanrummen 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 logotyp 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 känner 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 tidningshuvudet kompletteras med en av de tre utvalda färgalternativen, som återfinns 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 variation 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 ledaroch krönikasidan där övre marginalerna är 29,5mm, inre 20mm, ytter
26mm och undre 23mm. Detta är för att märka ut sidorna från övrig layout 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 användas. 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 intressant 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 förstöra 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 vilket ger en luftigare layout och det ger även möjligheten att tillämpa 3spalt 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 fortfarande håller samma vikt och därigenom kringgås eventuella förändrade portokostnader. Det nya formatet går fortfarande ner i ett C4kuvert 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 papper som tidningen tidigare trycktes på och som ingick i en tryckupphandling 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 numrering. 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 marginaler, bildtexter och dylikt finns inlagda (bilaga 2g s.19). Biblioteket
skapar enkelhet för användaren och risken för att göra fel i mallen minskar.

2.5.6 Framtagning av dummy
Textinnehållet i dummyn är hämtat från ett slumpmässigt utvalt tidigare 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 layouten. 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 skrivaren 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-försida«-manual fram (bilaga 4 s.27). Denna gjordes genom att en utskriftsoptimerad 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 element 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 användaren 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.
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Slutsats
Genom litteraturstudien har ökade kunskaper om tidningsdesign erhållits. 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 läsaren 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 tidningstypografin 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 otydlig kan tidningens nya profil lätt bli diffus och läsaren känner inte längre 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 formgivarens 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 förväntats. Då det var så pass få som svarade kan resultatet vara missvisande. Hade läsarundersökningen genomförts på ett annat sätt än via epost, 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 kontaktpersonen 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.
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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 engagerad 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 motarbeta detta har jag fått försöka tänka i andra banor, samt frågat klasskamrater 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 tidningstypografins 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 nymodig.
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 format 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 anamma den nya designen. Kontaktpersonen vill göra det men det måste igenom 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.
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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 gillas 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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Bilagor

34

Bilaga 1

Läsarundersökning

1

Bilaga 1a
Frågor
I

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

I

Ser layouten inbjudande ut?

I

Vilka önskemål har du angående färg, form och layout?

I

Födelseår?

2

Bilaga 1b
Svarsresultat
Spontan reaktion:
I Skoltidningar ser proffsigare ut.
I Den bör totalrenoveras. Ser trist ut, har väldigt tråkigt utseende.
I Tråkig.
I Gammal tidning inriktad på äldre läsare.
I Oerhört gammaldags, tråkig och attraktiv i både färg och layout.
I Ser inte inbjudande ut.
I Broschyrliknande. 80-talskänsla gällande bilder och utformning.
I Hyfsat bra, variationsrik förstasida. Tidlös.
I Grå och trist.
I Trist, mycket tråkigt utseende. Bör totalrenoveras. Storlek och materialet okej.
Ingenjören behöver ett stort ansiktslyft!
Layouten:
I Tråkig.
I Bilder och bildtexter FÖR olika utformade. Behövs symmetri.
I Ser inte rolig ut, på något sätt är den opersonlig och gammalmodig.
I Ser gammal ut. Fler sektioner på framsidan behövs.
I Fungerar ganska bra.
Önskemål gällande färg, form och layout:
I Loggan i den rätta blå färgen. Mer inbjudande framsida.
I Mer modernt snitt, färg och man får intrycket av att man hänger med i den ingenjörsmässiga utvecklingen. Nytänkande.
I Lite roligare färger och typsnitt. Frångå ramen för gammalt tänkande.
I Tidningen behöver ett moderna stuk för att attrahera den yngre generationen.
I Ingenjörsförbundets färger bör framgå.
I Tydligare återspegling av innehållet. De olika avdelningarna bör få en egen profil.
I Ingenjörsförbundets färg som standard med inslag av andra färgrika artikelrelaterade urklipp, notiser eller liknande.
Övrigt:
I Sällan mycket intressanta artiklar.
I Materialet är okej.
I Oftast intressant innehåll.
I Bort med korsordet, alá Hemmets Journal.
I Oftast bra innehåll.
I Informationen ligger för långt från studenten. Finns sällan intressanta artiklar.
I Bör se över innehållet och upplägget.
I Ett mer intressant innehåll krävs, finnas annat än bara fack- och politikrelaterade artiklar.
Antal ivägskickade mail: 33 stycken. Antal svar: 9 stycken. (Endast 27% svarade)
Åldersfördelning: 1962, 1966, 1969, 1975, 1980, 1977, 1982.

Bilaga 2

Skisser

4

Bilaga 2a
Skisser

5

6

7

Ettan-varianter
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Bilaga 2b
Färger

FÄRGER VINJETTER & TILLHÖRANDE TONPLATTOR
LAGAR & AVTAL

C=100 M=72 Y=0 K=18

NOTISER

C=20 M=3 Y=0 K=0

C=0 M=94 Y=100 K=0

LEDARE

C=0 M=4 Y=8 K=17

C=100 M=0 Y=8 K=13

KRÖNIKA

C=82 M=0 Y=28 K=52

KRYSSET

C=100 M=72 Y=0 K=18

FÄRGER REPORTAGE
RUBRIK HUVUDREPORTAGE

C=45 M=0 Y=100 K=24

C=12 M=0 Y=26 K=2

FÄRGER ETTAN
ETTAN

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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Bilaga 2c
Logotyp

INGENJÖREN

10

Bilaga 2d
Vinjetter

KRÖNIKA

LEDARE

LAGAR & AVTAL

NOTISER

KRYSSET
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Bilaga 2e
Jämförelse mellan Nordling BQ och Swift

Nordling BQ Regular 9,2/11,8 pkt

Swift Regular 9,2/11,8 pkt

Lorper atet vulputet prat wis diam accum zzriuscidunt in enim zzril ut aliquamcommy nit lorerostrud
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 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 lumsan vel essim veriure et, quismod tem volor iustisit
nim venisit autp

Lorper atet vulputet prat wis diam accum zzriuscidunt in enim zzril ut aliquamcommy nit lorerostrud 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 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
lumsan vel essim veriure et, quismod tem volor
iustisit nim venisit autp
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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! %&/?()
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Bilaga 2e
A&U-inställningar
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Bilaga 2e
Teckenformat

15

16

Bilaga 2f
Ettan

INGENJÖREN
MEDLEMSTIDNING FÖR INGENJÖRSFÖRBUNDET

NUMMER 2 2004

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

17

Bilaga 2g
Sidlayout och formatmallar

18

Bilaga 2g
Bibliotek

19

Bilaga 3

Dummy

20

Bilaga 3a

Föregångare

21

22

23

24

25

Bilaga 3b

Dummyn

(skala 95%)
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INGENJÖREN
MEDLEMSTIDNING FÖR INGENJÖRSFÖRBUNDET

NUMMER 2 2004

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

KRÖNIKA

FRISKVÅRD
MOT OHÄLSA

ANSVARIG UTGIVARE Bengt G Nilsson
REDAKTÖR Tomas Lundenmark
Tel: 08-617 91 05 Mobil: 0708-11 99 30 Fax: 08-617 44 92
E-post: tomas.lundenmark@ing.se
LAYOUT Erika Hellström, HDa. E-post: h00erhel@du.se
TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri, Borås 2004
ANNONSER Relationsinformation AB.
Tel: 08-617 91 05
Annonsprislista sändes på begäran.
Ingenjören utkommer med 6 nummer per år. Nr1 utkommer
vecka 6, nr2 vecka 11, nr3 vecka 17, nr4 vecka 23, nr5 vecka 35
och nr6 vecka 40. Årgång 54.
TS-kontrollerad upplaga 13 000.

är en av de frågor som dominerat 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 ﬂera månader längre än i
till exempel Småland, enligt en rapport från Socialstyrelsen. 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.

OHÄLSAN I ARBETSLIVET

Kansliet är öppet vardagar kl. 08.00–16.50
(1/5–31/8 kl 08.00–16.10). Lunchstängt kl 11.30–12.30.
POSTADRESS Box 30225, 104 25 Stockholm
BESÖKSADRESS Mariedalsvägen 4 (T-bana Stadshagen)
TELEFON 08-619 51 70
FAXNUMMER 08-656 36 70
HEMSIDA www.ing.se
GEMENSAM E-POST epost@ing.se
CALLCENTER 08-619 51 84

som regeringen skyndsamt försöker
driva igenom med hjälp av sina stödpartier. Bakom förslaget står också saco och de båda övriga centralorganisationerna 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 renhållningsavdelningarna inom den tekniska förvaltningen
gjort i Östersunds kommun. Där ligger
sjukskrivningarna långt under riksgenomsnittet 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.

NU FINNS ETT FÖRSLAG
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LEDARE

LO-EKONOMERNAS
SKATTEPOLITIK HOTAR
INGENJÖRERS INKOMSTER
i tidningen Dagens Industri
fann jag den 19 februari ett citat ur ett pressmeddelande
skrivet av Danne Nordling utredningschef skattebetalarna. »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 oroande 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.
UNDER RUBRIKEN DAGENS CITAT

NÄR JAG TOG DEL AV LO-EKONOMERNAS tankar kom jag att
tänka på vad Marx och Engels skrev i någon av sina skrifter. 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 tankarna 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 yrkesverksamma 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 skriver att skattesystemet måste utvecklas för att ﬁnansiera
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 ﬁnanspolitik.
har riksbanken ett
stort inﬂytande på den ekonomiska politiken. Vi kan
reglera vår konkurrenskraft mot utlandet via förändringar 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 välståndsutveckling.
Om lo -ekonomernas skattepolitik skall utgöra ledstjärna 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 ekonomin som ﬂertalet av oss önskar.
Det är inte bara den offentliga
sektorns inkomstsida som måste
reformeras utan även utgiftssidan
om vi skall bibehålla vår internationella konkurrenskraft. Helst
av allt skall vi genom gemensamma 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

I DAGSLÄGET NÄR VI STÅR UTANFÖR EMU

BENGT G NILSSON
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– En organisation får aldrig
underskatta betydelsen av
muntlig kommunikation, säger
Charlotte Simonsson.

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 ﬂerårigt friskvårdsprojekt vid Affärsverken i Östersund. Personal vid Vatten och Renhållning har deltagit i projektet. Sjukskrivningsfrekvensen har sjunkit dramatiskt. Och personalen mår bättre och trivs på jobbet.
TEXT: TOMAS LUNDENMARK FOTO: STOCKBY TE, 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 ﬁck vatten och renhållning i Östersunds
kommun en ny organisation och övergick från att vara
Affärsverken till att ingå i den tekniska förvaltningen. Che-
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fen för Affärsverken, Magnus Rosenberg, är chef för Östersund 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 av dem var att starta rökavvänjning. Vi gjorde en enkät
bland anställda om alternativa insatser inom friskvårdsområdet 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.

» Personalen måste bli sedd och
vara delaktig om det ska fungera
i det hårda tempot «
KJELL JONSSON

– 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 mellan 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 ﬂera geograﬁskt 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 ﬂer än 10–12 underställda för att ha
en rimlig chans att hinna med. I dagens bantade organisationer 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 rökavvänjning 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 livsstilskonferens på hälsohemmet Föllingegården som drivs av
försäkringsbolaget Folksam.
– Livsstilskonferensen gav många tankar och vi var alla
uppfyllda av besöket och den nya kunskapen. Där ﬁck vi
lära oss att leva bättre. Samtidigt mötte vi patienter som
kommit dit för rehabilitering efter hjärtinfarkter, så vi ﬁck
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 massage. Man har också ordnat matlagningskurs för att stimulera till bättre kostvanor.
– Allt gjordes i samarbete med företagshälsovården. En

matlagningskurs kostar visserligen en liten slant, men egentligen 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 utﬂykter 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 individuella friskvårdssatsningar, t ex motionskort, startavgifter
till motionstävlingar, badkort etc.
Affärsverken har haft en ekonomiskt mer gynnsam ställning än övriga kommunala förvaltningar, något som möjliggjort 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 företagshälsovården 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 besparingar satsningen har inneburit, säger Magnus Rosenberg.
kommun samarbetar
med heter Commodia Hälsa och Utveckling AB . Företaget
har sitt ursprung i Kommunhälsan.
– Vi framhåller gärna Affärsverken som det goda exemplet, 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 ﬁck inte den kommunala 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 SOM ÖSTERSUNDS

– Företagshälsovården måste vara bred, ha bra kompetens och bli mer
affärsmässig, säger Börje Ohlsson, VD och ägare till Commodia.
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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

– För tio år sedan kryssade de ﬂesta i att de hade en bra hälsa. Idag är
det få som gör det, säger Irma Hallberg.

» 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 företagshälsovård ett återkommande inslag.
– Behovet av företagsvårdens tjänster har ökat och kommer 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 konkurrera om marknadsandelar. Personligen tror jag att företagshälsovården 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

lär människor att skaffa sig en bra balans mellan kropp och
själ.
Irma arbetar mycket med kostråd och råd om fysisk aktivitet. Hon har bland annat arbetat med personalen från
Affärsverken.
– Det är viktigt att understryka att det inte är arbetsplatsen 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 upplevd 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 ﬂesta 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 samhällssjuka, 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.

OKLART HUR REGERINGEN VILL MINSKA OHÄLSAN
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 arbetsmiljöarbete 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
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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. Deltidssjukskrivning kan ofta vara ett bättre
alternativ, säger arbetslivsminister
Hans Karlsson.
En arbetsgrupp inom regeringskansliet 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.

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: GETT Y IMAGES

– 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 nyttigt. Kroppen mår mycket bättre, säger han.

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 reﬂektioner. Dessutom håller vi hårt
på lunchtimman och har slutat käka vid skrivbordet, säger
Sture.
Bengt skjuter in: Vi har också fört in avslappningsövningar och tar mikropauser. En gång i månaden får handläggarna 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 ﬁck också varningssignaler när vi mötte människor 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 AV INSLAGEN I PROJEKTET

-Vi har börjat tänka mer på oss själva, säger Sture Näslund och Bengt
Thuné.
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 sjukskrivna 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.
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––En
En organisation
organisation får
får aldrig
aldrig underskatta
underskatta
betydelsen
betydelsen av
av muntlig
muntlig kommunikation,
kommunikation,
säger
säger Charlotte
Charlotte Simonsson.
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: HÖGSKOL AN DAL ARNA

till att kommunicera med andra människor. Flera forskare hävdar att ca 80
procent av en chefs vardag ägnas åt detta. De ﬂesta aktiviteter 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
överﬂyttningsbara till andra typer av organisationer. Skillnaderna mellan hur man fungerar inom näringslivet och

-CHEFER ÄGNAR STÖRRE DELEN AV SIN ARBETSTID
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kommunal och statlig förvaltning är nog inte så stora som
man kanske frestas att tro.
enbart bli en teknikfråga, 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.

-KOMMUNIKATION FÅR DEFINITIVT INTE

Charlotte talar om informationsstress. Den nya tekniken har
odiskutabelt ökat informationsmängden. Det ﬁ nns ett överﬂöd 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 kommunikationsformer.
Mer tillgänglig information ställer också nya krav på
medarbetarna . De måste bli mera aktiva som informationssökare och behovet av kontinuerlig uppdatering ökar. Men
har de tid och resurser för detta? Har chefen klargjort vad
som förväntas. Har man gemensamt fastställt prioriteringslista 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 tidspressade. 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

NAMN : Charlotte Simonsson, 32 år.
UTBILDNING : Fil.kand, informationslin-

jen, Växjö universitet 1993. Fil.mag vid
Avdelningen för medie- och kommunikationskunskap, Sociologiska institutionen,
Lunds universitet 1995. Fil.dr, Lunds
universitet 2002.
ARBETAR MED : Halvtidstjänst på Nordisk
Kommunikation, Köpenhamn som konsult. Sysslar med analyser och utred-

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 företagsﬁlosoﬁ 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 ﬁlosoﬁ n
och praktiken
-Jag upplevde att det i viss utsträckning var så på Volvo
men det är inget unikt. Forskarrön belägger att det är likadant 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, framhåller 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 upphör processen. Då är det inte lätt att försöka sälja in nästa
projekt.
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 kommunikationsperspektivet. 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 kommunikationsroll. Det ﬁ nns inte i dag. Man sätter likhetstecken »

CHEFER TYCKER ATT KOMMUNIKATION

ningar om företag och offentliga organisationer samt utbildning av informatörer
och chefer.
Arbetar 20 procent som lärare vid
universitet i Växjö och leder en kurs i
organisatorisk kommunikation vid universitetet i Lund.
* Charlotte Simonssons doktorsavhandling Den
kommunikativa utmaningen kan erhållas genom
repro@soc.lu.se

Charlotte Simonsson är ﬁl. dr.
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-Ledarskapet skapas i relation mellan chef och medarbetare,
framhåller Charlotte. Det är lätt att glömma bort medarbetarnas roll även om cheferna självklart är viktiga när det
gäller att realisera och kommunicera företagsﬁlosoﬁ 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 acceptera 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 förutsättningarna 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 uppfattning men om de inte diskuterar problemen med varandra vet
de inte om detta. Då kan det i onödan uppstå falska konﬂikter som påverkar arbetsklimatet negativt.
En orsak till missuppfattningar kan vara att chefer och
medarbetare inte känner till varandras arbetsvardag tillräckligt. Det kan också bero på att chefer och medarbetare
alltför sällan diskuterar hur de ser på varandras roller.

– En organisation får aldrig underskatta betydelsen av muntlig kommunikation, säger Charlotte Simonsson.

» 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 kontroversiellt 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.
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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 uppmärksammas i större utsträckning än tidigare.
Det gäller att över huvud taget få upp frågan om kommunikation 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 ﬂer informatörer
utlokaliserade i verksamheten precis som många personalfunktioner är i dag.

FRÅN LEDNINGENS SIDA ÄR DET VIKTIGT

LAGAR & AVTAL

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 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.
har arbetat som vikarie under
februari 1998–februari 2001 på två olika kriminalvårdsanstalter, i Stockholm och i Västerås. Hennes fackförbund
gjorde gällande att då hon således haft vikariatsanställningar 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.

EN KVINNLIG ARBETSTAGARE

» Den anställde har därför inte
varit anställd som vikarie «
Staten hävdade, å sin sida, att eftersom arbetstagaren inte
varit anställd hos en och samma arbetsgivare inom kriminalvården 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 arbetstagarens arbetsgivare i den mening som avses i 5 § andra stycket
anställningsskyddslagen dvs det statliga arbetsgivarebegreppets innebörd vid tillämpning av vikariatsregeln.
Enligt 5 § andra stycket anställningsskyddslagen, som
trädde i kraft den 1 januari 2000, gäller att »om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt tre år under de senaste fem åren övergår anställningen till en tillsvidareanställning.«
Regeln innebär ett undantag från huvudregeln i anställningsskyddslagen 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 vikariatsanställningar, s.k. rullande vikariat. Arbetsgivarens behov av
arbetskraft bör i sådana fall tillgodoses med tillsvidareanställd 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 motpart i anställningsavtalet som betraktas som arbetsgivare.

När det gäller arbetsgivare inom offentlig verksamhet har
man kommit att använda ett funktionellt arbetsgivarebegrepp. Detta innebär att varje myndighet självständigt inom
ramen för sin verksamhet utför många av de uppgifter som
normalt ligger på en arbetsgivare.
en central myndighet och
34 lokala kriminalvårdsmyndigheter. Ansvaret för anställningar och lönefrågor är delegerat till de lokala myndigherna 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 anställningsskyddslagen.
När det gäller tillgodoräkningsreglerna framhåller
Arbetsdomstolen att de tillämpas enbart när det gäller turordning, 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.

INOM KRIMINALVÅRDEN FINNS I DAG

ARBETSDOMSTOLEN FINNER VIDARE att endast den som i praktiken utövar arbetsgivarens befogenheter vad gäller anställning av personal, omfattas av vikariatsregeln, det vill säga
den anställande myndigheten.
Enligt Arbetsdomstolens mening talar således övervägande skäl för att lägga ansvaret för att vikariatsanställningar 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 vikariatsregelns mening var att betrakta som
arbetsgivare, nämligen den lokala kriminalvårdsmyndigheten, under den tid
som krävs för att vikariatsregeln skall
bli tillämplig.
Fackets talan avslogs.
Domen var enhällig .

Y VETTE CHARLESDOTTER
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STUDENTERNA VÄLJER
INGENJÖRSFÖRBUNDET
Förbundets medlemsantal fortsätter att stiga och en stor del av tillväxten beror på tillströmningen 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: ERIK A HELLSTRÖM

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 ﬁck upp ögonen för högskoleingenjörsstudenterna 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 högskolorna och universiteten. Förhoppningsvis är studenterna
så nöjda med förbundets engagemang och service att de
stannar kvar även när de börjar arbeta.
På de ﬂesta skolor, som ger en högskoleingenjörsutbildning, ﬁ nns en eller två studentinformatörer. Dessa personer
studerar och representerar samtidigt förbundet på skolan.

till innovationoch designingenjör vid Mälardalens högskola. Han kom i
kontakt med Ingenjörsförbundet redan under första terminen och valde att engagera sig som studentinformatör. Framför 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 ﬁnns 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 medlemskapet är gratis och att det ingår en olycksfallsförsäkring gör
inte saken sämre.

ERIK SALO ÄR 26 ÅR OCH LÄSER SITT ANDRA ÅR
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– Det är det förbund som känns mest naturligt. De har också ett stort
kontaktnät vilket är positivt, säger Veronica Birgersson.

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 ﬁnns tillgängligt samtidigt som de också kan svara på enklare frågor.
- Dessutom skadar det inte om man känner många studenter 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 efterfrågar 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 studentmedlemskap. Kontakta studentinformatören på din skola och ta

MEDLEMSSTATISTIK FÖR SACO
Tot. antal

Avser 31/12 2001–31/12 2002

medlemmar

Förändr. Förändr.
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
-1,3

Officersförbundet

18 154

-230

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
0,3

Sveriges Tandläkarförbund

9 351

26

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

537 488

23 289

4,5

SUMMA SACO

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

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

vara på möjligheten att ställa krav och vara med och påverka
förbundets framtid.
Alla tre säger att de ska fortsätta vara medlemmar i förbundet 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
ÖKAR MEST I SACO
INGENJÖRSFÖRBUNDET ÖKADE sitt medlemsantal mest av alla
förbund förra året. Förbundet är nu sacos elfte största förbund. Tillväxten 2002 var hela 17,8 procent, eller i antal medlemmar 2 120 personer. De ﬂesta 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 ﬁck 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.

sitt medlemsantal kraftigt
under förra året. Vid årsskiftet hade de 26 förbunden sammanlagt 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.

ÄVEN SACO-FEDERATIONEN ÖKADE

INGENJÖREN 2.2004

13

NOTISER

SJUKSKRIVNINGARNA NER,
FÖRTIDSPENSIONERNA ÖKAR

»POLITIKERNA HAR
ANSVARET FÖR ARBETSMILJÖN«

EFTER FYRA ÅR av konstant ökning av
sjukskrivningarna ligger de nu för första
gången sedan 1998 under nivån jämfört
med ett år tidigare, men förtidspensionerna fortsätter att öka.
Det visar statistik från riksförsäkringsverket. Samtidigt har försäkringskassorna inte klarat av rehabiliteringsverksamheten och fått återlämna ﬂera
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 förtidspensioneringarna istället ökar. Försäkringskassorna
arbetar för fullt med att bedöma vilka som
nu också behöver bli förtidspensionerade.
De som har varit sjukskrivna länge och

– 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 inriktningen på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Hur följer man upp detta? Ingår
tillexempel arbetsmiljöhänsyn i upphandlingsunderlaget, när man lägger ut en
verksamhet på entreprenad?

eventuellt redan skulle ha varit förtidspensionerade 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/ sjukbidragsmottagare är i december 2002 cirka
32 000 ﬂer 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.

»LÅT PARTERNA VARA I FRED«
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 inledningstalade på stiftelsen VJS konferens
om arbetsrätt.
– Avtalslösningar har sina deﬁnitiva
fördelar. Dels är det roligare och mer
meningsfullt att hantera knöliga regler
när man själva är medansvariga. Dels
är avtalsvägen mer ﬂexibel 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
ﬁnns 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 kommer att fortsätta.
Fotnot: Stiftelsen VJS är Institutet för
Vidareutbildning av Jurister, Samhällsvetare och Ekonomer.

KPK TILL ÖLANDSBRON
OCH KALMAR SLOTT

KURSER FÖR FACKLIGA
FÖRTROENDEMÄN

för distriktsavdelningarnas
pensionärer i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län studiebesök till Ölandsbron
och där informeras om reparations- och
underhållsarbetet. Så också besök på
Kalmar slott.
Vår avsikt är att detta förläggs till september. Personlig inbjudan kommer. I mån
av plats är givetvis pensionärer från andra
distrikt också välkomna.

FACKLIG GRUNDKURS hålls den 1–2 september, 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.

– DEN BÄSTA ARBETSRÄTTEN

KPK PLANERAR

GÖRAN HENNING
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FÖR EGNA FÖRETAGARE
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annan information med epost ombedes
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Distriktsavdelningen i Västerbotten
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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 070216 42 80.
Välkomna!
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LEDAMÖTER
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Anders Brandt, Haninge. Tel 08-782 55 74. anders.brandt@fmv.se

STUDENTREPRESENTANTER

Stefan Fransson, Kristianstad. Tel 044-13 54 30. stefan.fransson@kristianstad.se

Nima Heidarabadi, Malmö. Tel 040-18 58 65. nlilmlal@hotmail.com

Stefan Jacobsson, Visby. Tel 0498-40 49 95. stefan.niklas@telia.com
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0221-295 26. gosta.fredriksson@ing.se

Styrelsefadder: Lars Berkesten.

Styrelsefadder: Stefan Fransson.
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GOTLANDS LÄN: Leif Hansson, Tingstäde.
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Styrelsefadder: Jan Anders Carlsson.

GÄVLEBORGS LÄN: Pat Bodin, Valbo.

NORRBOTTENS LÄN: Michael Öhman, Luleå.

ÖSTERGÖTLANDS LÄN: Dan Ahlin, Vikingstad.

Tel 026-17 82 29. pat.bodin@ing.se
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JÖNKÖPINGS LÄN: Ulf Larsson, Huskvarna.

Krister Nordström. Tel 0340-481 00.
VÄRMLANDS LÄN: Jan-Anders Carlsson, Likenäs. Tel

krister.nordstrom@lthalland.se

0560-166 31. jananders.carlsson@ing.se

FÖRENINGEN SVERIGES VÄGINGENJÖRER (FSV)

Styrelsefadder: Jan Anders Carlsson.

Stefan Wadbro. Tel 044-18 58 22. stefan.wadbro@vv.se

Tel 0705-59 20 89. ulf.larsson@ing.se

SEKTIONEN FÖR BILINSPEKTÖRER
VÄSTERBOTTENS LÄN: Gösta Holmström,

Sven Fallgren. Tel 016-13 40 28. svengf@telia.com

Skellefteå. Tel 0910-71 02 45.

FÖRENINGEN IT-INGENJÖRER/IT-TEKNIKER

KALMAR LÄN: Hans Nilsson, Oskarshamn.

gosta.holmstrom@ing.se

Thomas Sundström-Kanon. Tel 070-690 92 53.

Tel 0491-887 34. hans.nilsson@ing.se

Styrelsefadder: Michael Öhman.

thomas.sundstrom@itk.lulea.se

Styrelsefadder: Ulf Lidesjö.

Styrelsefadder: Ulf Lidesjö

EGNA FÖRETAGARE
VÄSTERNORRLANDS LÄN: Matti Heino, Sollefteå. Tel

KRONOBERGS LÄN: Jan Malmström, Rottne.

0620-151 36. matti.heino@ing.se

Tel 0470-75 56 07. jan.malmstrom@ing.se

Styrelsefadder: Kjell Jonsson.

Kaj Jeppsson. Tel 031-29 74 65. kaj-j@swipnet.se

Styrelsefadder: Ulf Lidesjö

INGENJÖREN 2.2004

15

Vi vill ha din lösning senast 30 april 2004 till adress: Ingenjören, Box 30225, 104 25 Stockholm. Märk kuvertet »Korsord«.

KRYSSET

De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med Trisslotter till ett inköpsvärde av 100 kr. Vinnarna presenteras i nr
3, 2004. Vinnande lösningar på korsordet i nr 1/04 hade sänts in av: Lennart Alsenhag, Järfälla, Sigurd Andersson, Mölndal, Tomas Johansson, Linköping, Maria Karlsson, Nynäshamn och Inge Pettersson, Bollnäs.

NAMN:

ADRESS:

POSTADRESS:

Bilaga 4

»Sida-för-sida«-manual
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TYPSNITTEN
Nordling BQ

FF Din

Wingbill

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 .

I notiser, faktarutor, ingresser, rubriker, 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 tecknades 1995 av holländaren Albert-Jan Pool.

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

FÄRGSKALAN
I den nya Ingenjören förekommer fyra
vinjettfärger: Krönikagrön, Ledarblå,
Lagar&Avtalblå och Notisröd. Färgerna
avänds till färgplattorna i vinjetterna.
Till notissidor och lagar&avtal ﬁnns även
en kompletterande färg som kan användas 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 reportage är satta med svart rubrik, men med
samma tonplattefärg.
Tidningshuvudet på ettan är i Ingenjörsförbundets blå PMS-färg. För att variera

VINJETTFÄRGER

INGENJÖRSBLÅ.
Används i
tidningshuvudet, samt
i vinjetterna
Lagar&Avtal
och Krysset.

TONPLATTOR

KRÖNIKAGRÖN.
Används i
vinjetten för
krönikan.

LEDARBLÅ.
Används i
vinjetten för
ledarsidan.

NOTISRÖD.
Används i
vinjetten för
notissidorna.

ETTAFÄRGER

ETTAORANGE.

Typograﬁmallarna i Ingenjören är många
och numrerade. Numren motsvaras av
kortkommandon som ligger på F-tangenten.

MANUAL INGENJÖREN

LAGAR&AVTAL

NOTISTONPLATTA.

REPORTAGEFÄRGER

ETTARÖD.

ETTAGRÖN.

TYPOGRAFIMALLARNA

2

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

På 01-10 ligger de vanligaste typograﬁmallarna. När vi hänvisar till typograﬁ mallar, gör vi det med respektive kortkommando.

REPORTAGEGRÖN.
Används till
huvudreportagets rubrik.

REPORTAGETONPLATTA.
Används som
tonplatta till
alla reportagesidor.

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 ﬁnns som mallsidor och inte behöver 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!

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

puffen och porträttet.
Rent typograﬁskt är det lättast att ta
mallsidan Ettan och byta uttext och bild.

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

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.

$)" )%W- )
B:9A:BHI>9
C>C<;yG>C<
:C?yG

H;y G7JC9:I

CJBB:G''
%%)

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.
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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.

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

MANUAL INGENJÖREN
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KRÖNIKA/LEDARE/KOLOFON
VINJETTEN.
Har en fast placering som
aldrig får ändras. Finns med på
mallsidan.
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TLKMnYZSHNVTO\YRVZ[UHKLYUHZRHR\UUH[]PUNHZULY
-nYUlNVU]LJRHZLKHUWYLZLU[LYHKL3kRHYMnYI\UKL[
[HURHYVTH[[SHUKZ[PUNLUZRHIL[HSHLUZQkS]YPZRWl
WYVJLU[H]ZPUHZQ\RZRYP]UPUNZRVZ[UHKLY=HYQLZQ\RPU[`N
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MnYSHUKZ[PUNLU
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VJOHYIL[ZTHYRUHKZSkNL[PSkULU

RUBRIK (05).
Bör ej överstiga två rader. Satt
i typograﬁmallen Rubrik. Återﬁnns även i mallens bibliotek.
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MnYkSKYHMnYZkRYPUNLUZVTMHJRLURYk][VJOZVT\[SV]H[ZP
]HSYnYLSZLU
6Tl[NkYKLYUHOQkSWLYSlUN[PKZZQ\RZRYP]UH[PSSIHRHP
HYIL[Ll[LYZ[lYH[[ZL-nYH[[]HYHWlKLUZkRYHZPKHUkY
KL[Ik[[YLH[[NnYHZVT=H[[LUVJOYLUOlSSUPUNZH]KLS
UPUNHYUHPUVTKLU[LRUPZRHMnY]HS[UPUNLU
NQVY[PiZ[LYZ\UKZRVTT\U+kYSPNNLY
ZQ\RZRYP]UPUNHYUHSlUN[\UKLYYPRZNL
UVTZUP[[L[[HJR]HYLL[[WYVQLR[MnYHR[P]
MYPZR]lYK3kZTLYWlZPKHU
0KL[[HU\TTLYUUZVJRZlL[[U`[[
RVYZVYK9LRVYKTlUNHSnZUPUNHYOHKL
ZkU[ZPUWlKL[MnYYHRVYZVYKL[([[
SnZHRVYZVYKkYVJRZlMYPZR]lYK
LM[LYZVTKL[TV[PVULYHYOQkYUHU
3`JRH[PSS

(

DbhaV\h[did/=\h`daVc9VaVgcV

I=DB6HAJC9:CB6G@

DB7J9HBtC
NK:II:8=6GA:H9DII:GhiVi!aVcYhi^c\!`dbbjc
%-"+&.*&,,!bdW^a%,%"*+.*&,,!nkZiiZ#X]VgaZhYdiiZg5^c\#hZ
<yG6CAyCC<G:C`dbbjc!@;H"WdaV\
%-"+&.*&,-!bdW^a%,%"+-(),,*!\dgVc#adcc\gZc5^c\#hZ
u@:6GC:K>C<eg^kVi!`dbbjc
%-"+&.*&,.!bdW^a%,%"+-(),,)!V`Z#VgcZk^c\5^c\#hZ
@?:AA>C<:DAHHDCgZ\^dcVadbWjYhbVc!H`cZ
%)%".+***&!bdW^a%,%"*)-))*&!`_Zaa^c\Z#dahhdc5^c\#hZ
<yHI6=DABHIGyBgZ\^dcVadbWjYhbVc!CdggaVcY
%.&%",&%')*!bdW^a%,%"*()--&)#
\dhiV#]dabhigdb5^c\#hZ
6@69:B>@:G;yGHt@G>C<%'%"*&&%'%!
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FOTOBYLINE.
Här ligger fotobylinen för
omslagsbilden. Finns på mallsidan.

BILD.
En frilagd bild på krönikören
som ﬁnns inlagd på mallsidan.

' -

RUBRIK (05).
Bör ej överstiga tre rader. Satt
i typograﬁmallen Rubrik. Återﬁnns även i mallens bibliotek.

AD":@DCDB:GC6H
H@6II:EDA>I>@=DI6G
>C<:C?yG:GH>C@DBHI:G
KD:;HHK8H?A;D:7=;DI9?J7J P[PKUPUNLU+HNLUZ0UK\Z[YP

INGÅNGAR.
Istället för mellanrubriker
används linjära ingångar.

MHUUQHNKLU!MLIY\HYPL[[JP[H[\YL[[WYLZZTLKKLSHUKL
ZRYP]L[H]+HUUL5VYKSPUN\[YLKUPUNZJOLMZRH[[LIL[H
SHYUH¼6TTLKIVYNHYUH]PZZ[LH[[WYVJLU[H]HSSH
ZRH[[LYkYKVSKHVJOH[[KLUUVYTHSLSnU[HNHYLUIL[HSHY
TLYkUWYVJLU[PZRH[[ZlZR\SSL]PMnYTVKSPNLUOHSkNYL
ZRH[[LYP:]LYPNL»
+LUMLIY\HYPZRYL]TW LRVUVTLYUHH[[]PTlZ[L
YLMVYTLYHZRH[[LZ`Z[LTL[MnYH[[nRHZRH[[LPU[kR[LYUH
+LYHZPUZ[kSSUPUNkYH[[ZRH[[LWVSP[PRLUPKHNIPKYHYMnY
SP[L[PSSPURVTZ[\[QkTUPUNLUTW LRVUVTLYUHWlWLRHY
H[[ZRH[[LZ`Z[LTL[OHYRVTTP[H[[HSS[TPUKYL\[QkTUH
ZRPSSUHKLYPMnY]kY]ZPURVTZ[+L[[HkYLUSPN[KLTLUVYV
HUKL\[]LJRSPUN+LTLUHYH[[KL[kYOLS[UnK]kUKPN[TLK
Z[HYRHWYVNYLZZP]HPUZSHNPZRH[[LZ`Z[LTL[MnYH[[MnYOPUKYH
LUVYPTSPNPURVTZ[MnYKLSUPUN+LZVTMnYTlYTLYZRHSS
IPKYHTLKTLY([[nRHHYIL[ZRYHM[Z\[I\KL[NLUVTH[[
ZkURHTHYNPUHSZRH[[LYUHZLYTW LRVUVTLYUHPU[LZVTLU
MYHTRVTSPN]kNMnYH[[nRHHYIL[ZRYHM[Z\[I\KL[
DuH@7=JE=:;B7LBE#;AEDEC;HD7I [HURHYRVTQHNH[[

[kURHWl]HK4HY_VJO,UNLSZZRYL]PUlNVUH]ZPUHZRYPM
[LY1HN[YVYH[[KL[kYPKL[RVTT\UPZ[PZRHTHUPMLZ[L[ZVT
THUZRYP]LY!
¼-YlU]HYVJOLULM[LYOHUZMnYTlNH[PSS]HYVJOLULM[LY
OHUZILOV]»+L[[H]HYO\YZVTOLSZ[Z[`YHUKLMnY[HU
RHYUHPKLRVTT\UPZ[PZRHZ[H[LYUH/\YKL[NPJRMnYKLZZH
Z[H[LYkYHSSTkU[RkU[
=PKHYL]PSSTHUH[[LUWHYSHTLU[HYPZR\[YLKUPUNZRHSS
\UKLYZnRHO\YZRH[[LZ`Z[LTL[RHU\[]LJRSHZMnYH[[
UHUZPLYHRVZ[UHKLYUMnYLUkSKYLILMVSRUPUN4LKKLYHZ
ZRH[[LWVSP[PRkYKL[NP]L[H[[ZHTOkSSL[TlZ[LIL[HSHHSS
]lYKVJOVTZVYNMnYKLkSKYL+LOHY\UKLYZP[[`YRLZ
]LYRZHTTHSP]PU[LOHM[UlNVUTnQSPNOL[H[[ZWHYHMnYZPU
lSKLYKVT
1HNOHY[VSRH[TW LRVUVTLYUHZ\[YLKUPUNZVTL[[
PUSkNNPKLUZRH[[LKLIH[[ZVTPZ[VY[ZL[[S`ZLYTLKZPU
MYlU]HYVLM[LYZLUHZ[L]HSL[1HNRHULTLSSLY[PKOHMLS
<[YLKUPUNLUZRHSSRHUZRLPZ[kSSL[ZLZZVTL[[PUSkNNPKL
SnULWVSP[PZRHKPZR\ZZPVULYUHZVTZ[\UKHY5kYTHUZRYP
]LYH[[ZRH[[LZ`Z[LTL[TlZ[L\[]LJRSHZMnYH[[UHUZPLYH
RVZ[UHKLYUHMnYLUkSKYLILMVSRUPUNRHUZRLTHUnUZRHY

ILYLKHTHYRLUMnYSnULnRUPUNHYMnYTW TLKSLTTHYUH
PUVTKLUUHKLSH]LRVUVTPU
-nYkUKYPUNHYPZRH[[LYVJOVMMLU[SPNHZLR[VYUZ\[NPM[LY
\[NnY]kZLU[SPNHPUZSHNPKL[ZVTRHSSHZMnYUHUZWVSP[PR

?:7=IBu=;JDuHL?IJvHKJ7D<zH;CK OHYYPRZIHURLUL[[
Z[VY[PU`[HUKLWlKLULRVUVTPZRHWVSP[PRLU=PRHU
YLNSLYH]lYRVUR\YYLUZRYHM[TV[\[SHUKL[]PHMnYkUK
YPUNHYPRYVUR\YZLU9kU[HUkYL[[]PR[PN[Z[`YPUZ[Y\TLU[
6T]PPUMnYL\YVUP:]LYPNLRHU]PPU[LSkUNYLYLNSLYH]lY
RVUR\YYLUZRYHM[TLK]HYPH[PVULYPYkU[HU=PISPYOLS[
ILYVLUKLH]UHUZWVSP[PRLUMnY]lYMYHT[PKH]kSZ[lUKZ\[
]LJRSPUN
6TTW LRVUVTLYUHZZRH[[LWVSP[PRZRHSS\[NnYHSLK
Z[QkYUHMnYZRH[[LYUHZ\[MVYTUPUNP:]LYPNLRHUQHNPU[L
ZLHUUH[kUH[[PUNLUQnYLYUHZYLHSHKPZWVUPISHPURVTZ[LY
RVTTLYH[[\[]LJRSHZTPUKYLWVZP[P][kUOP[[PSSZ+L[kY
TnQSPN[H[[KL[[HPU[LRVTTLYH[[Wl]LYRHPUNLUQnYLYUHZ
WYVK\R[P]P[L[4LUVTZlZR\SSL]HYHMHSSL[RVTTLYKL[H[[
]HYHZ]lY[H[[\WWUlKL[PSS]k_[[HSPLRV
UVTPUZVTLY[HSL[H]VZZnUZRHY
+L[kYPU[LIHYHKLUVMMLU[SPNH
ZLR[VYUZPURVTZ[ZPKHZVTTlZ[L
YLMVYTLYHZ\[HUk]LU\[NPM[ZZPKHU
VT]PZRHSSIPILOlSSH]lYPU[LY
UH[PVULSSHRVUR\YYLUZRYHM[/LSZ[
H]HSS[ZRHSS]PNLUVTNLTLU
ZHTTHHUZ[YkUNUPUNHYMnYZnRH
MnYIk[[YHRVUR\YYLUZRYHM[LU
=PZRHSSRVTTHPOlNH[[KL[kY
PU[LUlNVUUH[\YSHNZVT
ZkNLYH[[:]LYPNLHSS[PK
RVTTLYH[[]HYL[[YPR[
SHUK
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MANUAL INGENJÖREN

)

BILD.
En frilagd bild på ledaren som
ﬁnns inlagd på mallsidan.

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.



HIJ9:CI:GC6KtA?:G
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RUBRIK (05).
Rubriken i reportagen bör ej
överstiga två rader. Rubrikerna
sätts i svart text, med undantag
för huvudreportaget där Reportagegrön används.

Ä:cdg\Vc^hVi^dc[gVaYg^\jcYZg"
h`ViiVWZinYZahZcVkbjcia^\
`dbbjc^`Vi^dc!h~\Zg8]VgadiiZ



H^bdchhdc#

;gWjcYZihbZYaZbhVciVa[dgih~iiZgViihi^\VdX]ZchidgYZaVki^aak~miZcWZgdgei^aahigb"
c^c\ZcVkhijYZciZgYZihZcVhiZgZc#7VgVjcYZg'%%'`VYZVciVaZihijYZciZg^[gWjcYZi[gc
&),(i^aa('%+bZYaZbbVg#9Zi~gZc`c^c\e]ZaV&&,egdXZci#
J;NJ/?:CCNH?y7:G< <EJE?BBKIJH7J?ED0:G>@ 6=:AAHIGyB

?D=;D@zHI<zH8KD:;J=@EH:;L?II;HB?=;D PUZH[ZLYMnYH[[

]kY]HZ[\KLU[TLKSLTTHYk]LUMnYLTLUKL[kYMnYZ[
KLZLUHZ[L[]llYLUZVT]LYRZHTOL[LUMl[[VYKLU[SPNMHY[0
[HR[TLKH[[MnYI\UKZZ[`YLSZLUJR\WWnNVULUMnYOnNZRV
SLPUNLUQnYZZ[\KLU[LYUHVJOZlN]PSRLUIL[`KLSZLKL\UNH
OHYMnYMnYI\UKL[Z\[]LJRSPUNInYQHKLKL[OkUKHZHRLY6JO
YLZ\S[H[L[kY[`KSPN[
-nYI\UKL[ZWLSHYOLS[RSHY[LUIL[`KLSZLM\SSYVSSWlOnN
ZRVSVYUHVJO\UP]LYZP[L[LU-nYOVWWUPUNZ]PZkYZ[\KLU[LYUH
ZlUnQKHTLKMnYI\UKL[ZLUNHNLTHUNVJOZLY]PJLH[[KL
Z[HUUHYR]HYk]LUUkYKLInYQHYHYIL[H
7lKLLZ[HZRVSVYZVTNLYLUOnNZRVSLPUNLUQnYZ\[IPSK
UPUNUUZLULSSLY[]lZ[\KLU[PUMVYTH[nYLY+LZZHWLYZVULY
Z[\KLYHYVJOYLWYLZLU[LYHYZHT[PKPN[MnYI\UKL[WlZRVSHU

ZRVSHUTLUMHZ[UHKLMnY0UNLUQnYZMnYI\UKL[LM[LYZVTKL[
[`KSPN[YPR[HYZPN[PSSKLTZVTSkZLY[PSSOnNZRVSLPUNLUQnY
,YPRMlYTLKOlSSPKL[[HH]Z[\KLU[PUMVYTH[nYLYUH7HZP
/``WWkZVTSkZLY[PSSLSLR[YVPUNLUQnY]PK*OHSTLYZ
3PUKOVSTLUP.n[LIVYNVJO=LYVUPJH)PYNLYZZVUZVT
Z[\KLYHY[PSS.0:PUNLUQnY]PK/nNZRVSHUP.k]SLZVTVJRZl
]HSKL0UNLUQnYZMnYI\UKL[H]ZHTTHHUSLKUPUN
+L[kYKL[MnYI\UKZVTRkUUZTLZ[UH[\YSPN[MnYKLUZVT
SkZLY[PSSOnNZRVSLPUNLUQnYZkNLY=LYVUPJH([[TLKSLTZRH
WL[kYNYH[PZVJOH[[KL[PUNlYLUVS`JRZMHSSZMnYZkRYPUNNnY
PU[LZHRLUZkTYL

;H?AI7BEuH(,vHE9>BuI;HI?JJ7D:H7vH [PSSPUUV]H[PVU

E:GHDC6A:CBuG7tIIG:
D8=IG>KHEu?D77:I
9Zi~gYZhb!Zc`aV![gcj[i^\V!eZghdcVak~ca^\VdX]Z\Zcia^\Zch_~ak`aVgV^chVihZgcVhdb
bdikZg`Vgac\VdX]`dgiVh_j`h`g^kc^c\Vg#9Zik^hVgZiiÒZgg^\i[g^h`kgYhegd_Z`ik^Y6[[~gh"
kZg`Zc^yhiZghjcY#EZghdcVak^YKViiZcdX]GZc]aac^c\]VgYZaiV\^i^egd_Z`iZi#H_j`h`g^k"
c^c\h[gZ`kZchZc]Vgh_jc`^iYgVbVi^h`i#DX]eZghdcVaZcbgW~iigZdX]ig^khe_dWWZi#
J;NJ/IDB6HAJC9:CB6G@ <EJE/HID8@7N I:!H86CE>M

:;>7HBuHJI?=>7DJ;H7IJH;II H[[k[HYk[[VJOH[[TV[PVULYH
+LZZ\[VTOHYHYIL[ZNP]HYLUWlVSPRHZk[[Z[PT\SLYH[[PSSLU
nRHKZVJPHSZHT]HYV:HTTHU[HNL[OHYKL[YLZ\S[LYH[PLU
IYPZ[]HYHPKHNLUZVMMLU[SPNHZLR[VYLUMYPZRHYLVJONSHKHYL
WLYZVUHS
+L[kYPUNLU[]LRHUVTH[[KLUTLK]L[UHZH[ZUPUNLUWl
MnYLI`NNHUKLMYPZR]lYKOHYNL[[YLZ\S[H[ZkNLYMHJRL[ZZ[HYRL
THUPiZ[LYZ\UK2QLSS1VUZZVU[PSSPRH]PJLVYKMnYHUKLP
0UNLUQnYZMnYI\UKL[ZZ[`YLSZL
=PKlYZZRPM[L[JR]H[[LUVJOYLUOlSSUPUNPiZ[LYZ\UKZ
RVTT\ULUU`VYNHUPZH[PVUVJOn]LYNPJRMYlUH[[]HYH
(MMkYZ]LYRLU[PSSH[[PUNlPKLU[LRUPZRHMnY]HS[UPUNLU*OL

*

MLUMnY(MMkYZ]LYRLU4HNU\Z9VZLUILYNkYJOLMMnYiZ[LY
Z\UK=H[[LUVJO]HYKLUZVT[PSSZHTTHUZTLKWLYZVUHSLU
PUP[PLYHKLMYPZR]lYKZWYVQLR[L[
-YPZR]lYKZWYVQLR[L[KYVNZPNlUN!!=PNPJRTLKPL[[
Z[VY[TLKPJPUZR[WYVQLR[ZVTSLKKLZH]2HYVSPUZRH0UZ[P[\[L[
SQNQVYKLLUYPRZ[kJRHUKLZ[\KPLVTZHTIHUKL[TLSSHUZ[YLZZ
VJOOQkY[S\UNZQ\RKVTHY:HT[SPNWLYZVUHSHUZ[kSSKH
NPJRPNLUVTLUVTMH[[HUKLSkRHY\UKLYZnRUPUN
(YIL[ZWSH[ZLUkYTHUZKVTPULYHKVJOTLKLSlSKLYU
UkYTHYZPNlY4lUNHWLYZVULYILMHUUZPNPYPZRaVULUMnY
KP]LYZLZ[YLZZVJO]kSSL]UHKZZQ\RKVTHY
0ZHTIHUKTLKKL[]kJR[LZ[HURLUWlHUKYHPUZH[ZLY

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

VJOKLZPNUPUNLUQnY]PK4kSHYKHSLUZOnNZRVSH/HURVTP
RVU[HR[TLK0UNLUQnYZMnYI\UKL[YLKHU\UKLYMnYZ[H[LYTP
ULUVJO]HSKLH[[LUNHNLYHZPNZVTZ[\KLU[PUMVYTH[nY-YHT
MnYHSS[]HYKL[HSSHMnYKLSHYTLKTLKSLTZRHWL[ZVTSVJRHKL
OVUVT"Uk[]LYRL[H]PUNLUQnYLYZVTkY\[LPHYIL[ZSP]L[
R\UZRHWLUVTO\YKL[M\UNLYHYPLUMHJRSPNVYNHUPZH[PVUVJO
LYMHYLUOL[LUH]H[[]HYHLUNHNLYHK6JOZl[PSSNlUNLU[PSS
MnYI\UKL[ZSnULZ[H[PZ[PRZlRSHY[
0UNLUQnYZMnYI\UKL[kYWLYZVUSPN[VJOKL[NPSSHYQHNZkNLY
,YPR+L[kYPU[LMnYZ[VY[VJOPU[LMnYSP[L[VJOQHN[YVYPU[L
H[[THUISPYLUPTkUNKLUWlZHTTHZk[[ZVTPL[[Z[nYYL
MnYI\UK
/HU]HSKLTLSSHUL[[HU[HSMHJRMnYI\UKZVTUUZWl

'(

Ä9Zi~gYZi[gWjcYhdb`~cchbZhicVijga^\i#9Z]VgdX`hZiihidgi
`dciV`ic~ik^a`Zi~gedh^i^ki!h~\ZgKZgdc^XV7^g\Zghhdc#
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>C<:C?yG:C'#'%%)

IJK:;DJ?D<EHC7JzH;HD7>7H;DL?AJ?=HEBB \[LWlZRVSVYUH
VJOKL[YlKLYKL[PUNL[[]P]LSVT,YPRMnYRSHYHYH[[KLZLY[PSS
H[[MnYI\UKL[Z`UZVYKLU[SPN[VJOH[[PUMVYTH[PVUUUZ[PSS
NkUNSPN[ZHT[PKPN[ZVTKLVJRZlRHUZ]HYHWlLURSHYLMYlNVY
+LZZ\[VTZRHKHYKL[PU[LVTTHURkUULYTlUNHZ[\KLU
[LYVJOZHT[PKPN[kYLUNHNLYHKk]LUPHUUH[WlZRVSHUZkNLY
7HZP+lISPYKL[Sk[[HYLH[[]HYHMnYI\UKL[ZHUZPR[L\[l[VJO
MVSRSkYZPN]LTKLZRH]kUKHZPN[PSS
,YPR7HZPVJO=LYVUPJHZHRUHYKVJRL[[HR[P][VJOWSHULYH[
\[I`[LTLKKL`YRLZ]LYRZHTTHPKPZ[YPR[LU7l]PZZHOlSS
OHYKPZ[YPR[ZZ[`YLSZLYUH]HRUH[[PSSSP]VJOIQ\KLYU\TLYPU
Z[\KLU[LY[PSSZPUHTn[LU+L[Z[\KLU[LYUHMYHTMnYHSS[LM[LY
MYlNHYkY[YkMMHYVJOZ[\KPLILZnRKkYKLRHU\[I`[HPK§ LYVJO
MlLUTnQSPNOL[H[[Z[kSSHMYlNVYVTIlKLL_QVIIVJO[PWZPUMnY
MYHT[PKLU
,UZ[VYMnYKLSTLKH[[]HYHTLKSLTkYKL[RVU[HR[Uk[
ZVT]PMHR[PZR[MlY[PSSNlUN[PSSZkNLY7HZP:LKHUkYKL[\WW
[PSS]HYVJOLUH[[HU]kUKHZPNH]KL[
,YPROlSSLYTLKVJO]PSSKLSHTLKZPNH]UlNYHLURSH[PWZ[PSS
MnYI\UKL[Zn]YPNHZ[\KLU[TLKSLTTHY!
-nYZnRHU]kUKHKL[ZVTMnYI\UKL[LYIQ\KLY+\TlZ[L
ZQkS]LUNHNLYHKPNVTK\]PSSOH\[UlNV[H]KP[[Z[\KLU[TLK
SLTZRHW2VU[HR[HZ[\KLU[PUMVYTH[nYLUWlKPUZRVSHVJO[H

B:9A:BHHI6I>HI>@;yGH68D
Jej$WdjWb

6khZg(&$&''%%&Ä(&$&''%%'
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?D=;D@zHI<zH8KD:;JzA7:; ZP[[TLKSLTZHU[HSTLZ[H]HSSH
MnYI\UKMnYYHlYL[-nYI\UKL[kYU\:(*6ZLSM[LZ[nYZ[HMnY
I\UK;PSS]k_[LU]HYOLSH WYVJLU[LSSLYPHU[HSTLK
SLTTHYWLYZVULY+LLZ[HH]KLU`HTLKSLTTHYUHkY
Z[\KLU[LY+L[kY[LRUVSVNZ[\KLU[LYUHWlSHUKL[Z\UP]LYZP[L[
VJOOnNZRVSVYZVTPHSS[Z[nYYL\[Z[YkJRUPUNZnRLYZPN[PSS
MnYI\UKL[
+L[kYT`JRL[NSkKQHUKL:[\KLU[LYUHOHYPUZL[[H[[]PkY
HYIL[ZTHYRUHKLUZLUKHYLUVKSHKLMnYI\UKMnYPUNLUQnYLY
ZkNLYMnYI\UKZVYKMnYHUKLU3HYZ)LYRLZ[LU
<UKLYMQVSlYL[JRZ[\KLU[LYUHVJRZlYLWYLZLU[H[PVUP
MnYI\UKL[ZZ[`YLSZL+L[PUULIkYH[[KLU\TLYHOHYLUYLLSS
TnQSPNOL[H[[Wl]LYRHMnYI\UKL[Z]LYRZHTOL[:HT[PKPN[kY
KL[LU\[THUPUNMnYRHUZSPL[VJOKPZ[YPR[ZH]KLSUPUNHYn]LY
OLSHSHUKL[H[[[HOHUKVTKLU`HTLKSLTTHYUHVJONLKLT
KLUZLY]PJLKLLM[LYMYlNHYZkNLY3HYZ)LYRLZ[LU
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uL;DI79E#<;:;H7J?ED;DzA7:; ZP[[TLKSLTZHU[HSRYHM[PN[

HkZg^\ZhH`daaZYVg[gWjcY
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@ng`Vch6`VYZb^`Zg[gWjcY
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"%!.

\UKLYMnYYHlYL[=PKlYZZRPM[L[OHKLKLMnYI\UKLUZHT
THUSHN[nRH[TLKn]LYU`HTLKSLTTHY[PSSUkYH 
iRUPUNZ[HR[LUkYWYVJLU[LUH]KLOnNZ[HP:(*6Z
OPZ[VYPH(]KLZZH]HYKY`N[!Z[\KLYHUKLTLKSLTTHY
]PZHYU`Z[H[PZ[PRMYlU:(*6
:[nYZ[nRUPUNWYVJLU[\LSSNnY:]LYPNLZ(YRP[LR[LYTLUKL[
ILYVYWlH[[MnYI\UKL[kYLUZHTTHUZSHNUPUNTLSSHU:(*6
MnYI\UKL[(YRP[LR[MnYI\UKL[VJOWYVMLZZPVUZMnYI\UKL[
:]LYPNLZHYRP[LR[LYZYPZRMnYI\UK2VUZ[LSSH[PVULUIPSKHKLZ
\UKLYlYL[ZL[HILSSLUULKHU
4LZ[H]LNLURYHM[OHYHSS[Zl0UNLUQnYZMnYI\UKL[nRH[N

HkZg^\ZhEhn`dad\[gWjcY
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HkZg^\ZhKZiZg^c~g[gWjcY
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H`d\hV`VYZb^`ZgcV
HJBB6H68D

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

&!,

HkZg^\Zh;Vgin\hWZ[~ah[gZc^c\

HkZg^\ZhGZhZgkd[[^XZgh[gWjcY

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

Ä>c\Zc_gh[gWjcYZi~geZghdca^\idX]YZi\^aaVg_V\!h~\Zg:g^`HVad#

]HYHWlTnQSPNOL[LUH[[Z[kSSHRYH]VJO]HYHTLKVJOWl]LYRH
MnYI\UKL[ZMYHT[PK
(SSH[YLZkNLYH[[KLZRHMVY[Zk[[H]HYHTLKSLTTHYPMnY
I\UKL[UkYKLInYQHYQVIIH0UUHUKLZZZRHKLKVJRNnYHKL[
IkZ[HH]ZPUZ[\KPL[PKVJOZRHMMHZPNZlNVKHMnY\[Zk[[UPUNHY
ZVTTnQSPN[MnYLUIYHZ[HY[WlKL[RVTTHUKL`YRLZSP]L[N

*!(

?jhZ`

HkZg^\ZhJc^kZgh^iZiha~gVg[gWjcY

BIILDTEXTER (07).
Bildtexter bör inte vara mer än
två rader långa. Dessa läggs
under bilden, frånsett då det rör
sig om en inledande reportagebild då den läggs i övre vänstra
hörnet.
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?~b[gZahZbZYi^Y^\VgZ6g`^iZ`i;gWjcYZi#Cndg\Vc^hVi^dc[g#d#b#'%%'"%,"%&
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TONPLATTA.
Tonplatta får användas till
faktarutor, tabeller och dylikt.
Tonplattor på reportagesidorna
ska alltid vara i Reportagegrön
tonplatta.

MANUAL INGENJÖREN
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LAGAR & AVTAL
'"-1/'

K>@6G>6IHG:<:AC
EGyK69>CDBHI6I:C
>YZiiVcjbbZg]Vg_V\kVaiViiiVjeeZccna^\ZcVk`jccVYYdb[gc6gWZihYdbhidaZcbZYcg
&%$%(hdbiVgjeek^`Vg^VihgZ\Zac^aV\ZcdbVchi~aac^c\hh`nYYcg*hi'#>YZiiV[Vaa\~aaZg
egkc^c\ZcZcVgWZihiV\VgZVchi~aaY]dhhiViZc#>YZiiVcjbbZg]Vg_V\kVaiViiiVjeeZccna^"
\ZcVk`jccVYYdb[gc6gWZihYdbhidaZcbZYcg&%$%(hdbiVgjeek^`Vg^VihgZ\Zac^aV\Zcdb
Vchi~aac^c\hh`nYYcg*hi'#>YZiiV[Vaa\~aaZgegkc^c\ZcZcVgWZihiV\VgZVchi~aaY]dhhiViZc#
;DAL?DDB?=7H8;JIJ7=7H; OHYHYIL[H[ZVT]PRHYPL\UKLY
MLIY\HYP!! MLIY\HYPWl[]lVSPRHRYPTPUHS]lYKZ
HUZ[HS[LYP:[VJROVSTVJOP=kZ[LYlZ/LUULZMHJRMnYI\UK
NQVYKLNkSSHUKLH[[KlOVUZlSLKLZOHM[]PRHYPH[ZHUZ[kSS
UPUNHYPUVT2YPTPUHS]lYKZZ[`YLSZLUZ]LYRZHTOL[ZVTYlKL
PZHTTHUSHN[[YLlY\UKLYLUMLTlYZWLYPVKOHYOVU\UKLY
KLUUHWLYPVKOHM[HUZ[kSSUPUNOVZZHTTHHYIL[ZNP]HYLVJO
OLUULZHUZ[kSSUPUNOHYKkYMnYn]LYNl[[PLUTLKZ[nKH]
ILZ[kTTLSZLUPsHUKYHZ[`JRL[HUZ[kSSUPUNZZR`KKZSHNLU
KLUZlRHSSHKL]PRHYPH[ZYLNLSU=PKHYLTLUHKLMHJRL[H[[KL
[PSSNVKVYkRUPUNZYLNSLYVTHUZ[kSSPUNZ[PKZVTUUZPUVT
Z[H[SPN]LYRZHTOL[WLRHKLWlH[[KL[]HYZHTTHHYIL[ZNP]HYL

¼9ZcVchi~aaYZ]VgY~g[g^ciZ
kVg^iVchi~aaYhdbk^`Vg^Z»
:[H[LUOk]KHKLlZPUZPKHH[[LM[LYZVTHYIL[Z[HNHYLUPU[L
]HYP[HUZ[kSSKOVZLUVJOZHTTHHYIL[ZNP]HYLPUVTRYPTP
UHS]lYKLU\UKLYKLUHR[\LSSH[PKLUOHYOLUULZHUZ[kSSUPUN
PU[Ln]LYNl[[[PSSLU[PSSZ]PKHYLHUZ[kSSUPUNKlKL[YnYKLZPNVT
OLS[ZQkS]Z[kUKPNHT`UKPNOL[LY

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

JL?IJ;<Hv=7D?CvB;JuHL;C ZVTkYH[[HUZLZVTHYIL[Z[HNH

YLUZHYIL[ZNP]HYLPKLUTLUPUNZVTH]ZLZPsHUKYHZ[`JRL[
HUZ[kSSUPUNZZR`KKZSHNLUK]ZKL[Z[H[SPNHHYIL[ZNP]HYLIL
NYLWWL[ZPUULInYK]PK[PSSkTWUPUNH]]PRHYPH[ZYLNLSU
,USPN[sHUKYHZ[`JRL[HUZ[kSSUPUNZZR`KKZSHNLUZVT
[YkKKLPRYHM[KLUQHU\HYPNkSSLYH[[VTLUHYIL[Z[H
NHYLOHY]HYP[HUZ[kSSKOVZHYIL[ZNP]HYLUZVT]PRHYPLPZHT
THUSHN[[YLlY\UKLYKLZLUHZ[LMLTlYLUn]LYNlYHUZ[kSS
UPUNLU[PSSLU[PSSZ]PKHYLHUZ[kSSUPUN
9LNLSUPUULIkYL[[\UKHU[HNMYlUO\]\KYLNLSUPHUZ[kSS
UPUNZZR`KKZSHNLULUSPN[]PSRLU]PRHYPH[kYLU[PSSl[LUMVYT
H]]PZZ[PKZHUZ[kSSUPUN:`M[L[TLKH[[WlKL[[HZk[[ILNYkUZH
HU]kUKUPUNLUH]]PRHYPH[]HYH[[WlL[[LMMLR[P][Zk[[RVTTH
[PSSYk[[HTLKn]LY\[U`[[QHUKL[H]\WWYLWHKL]PRHYPH[ZHU
Z[kSSUPUNHYZRY\SSHUKL]PRHYPH[(YIL[ZNP]HYLUZILOV]H]
HYIL[ZRYHM[InYPZlKHUHMHSS[PSSNVKVZLZTLK[PSSZ]PKHYLHU
Z[kSSKWLYZVUHS<[YLKUPUNLU]PZHYH[[HYIL[Z[HNHYLUVZ[YPKPN[
]HYP[HUZ[kSSKZVT]PRHYPLPUVT2YPTPUHS]lYKZZ[`YLSZLUZ
]LYRZHTOL[ZVTYlKLPTLYkU[YLlY\UKLYLUMLTlYZWLYPVK
(YIL[ZKVTZ[VSLURVUZ[H[LYHYH[[KL[kYHYIL[Z[HNHYLUZTV[
WHY[PHUZ[kSSUPUNZH][HSL[ZVTIL[YHR[HZZVTHYIL[ZNP]HYL

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

5kYKL[NkSSLYHYIL[ZNP]HYLPUVTVMMLU[SPN]LYRZHTOL[OHY
THURVTTP[H[[HU]kUKHL[[M\UR[PVULSS[HYIL[ZNP]HYLIL
NYLWW+L[[HPUULIkYH[[]HYQLT`UKPNOL[ZQkS]Z[kUKPN[PUVT
YHTLUMnYZPU]LYRZHTOL[\[MnYTlUNHH]KL\WWNPM[LYZVT
UVYTHS[SPNNLYWlLUHYIL[ZNP]HYL
?DECAH?C?D7BLvH:;D<?DDI?:7= LUJLU[YHST`UKPNOL[VJO

SVRHSHRYPTPUHS]lYKZT`UKPNOL[LY(UZ]HYL[MnYHUZ[kSS
UPUNHYVJOSnULMYlNVYkYKLSLNLYH[[PSSKLSVRHSHT`UKPN
OLYUHZVTTLKKL[[HMl[[Z[nYYLILMVNLUOL[LYUkYKL[NkSSLY
HUZ[kSSUPUNZZR`KK
,USPN[(YIL[ZKVTZ[VSLUZTLUPUNUUZKL[TV[IHRNY\UK
H]KLUHYIL[ZNP]HYLk]LUPKLUU\HR[\LSSHHUZ[kSSUPUNZ
ZR`KKZSHNLU
5kYKL[NkSSLY[PSSNVKVYkRUPUNZYLNSLYUHMYHTOlSSLY
(YIL[ZKVTZ[VSLUH[[KL[PSSkTWHZLUIHY[UkYKL[NkSSLY[\Y
VYKUPUN\WWZkNUPUNVJOP]PZZHMHSSSnU9LNSLYUHPUULIkY
PU[LH[[UlNVUHUUHUkUKLUZVTZ[lYWlHUZ[kSSUPUNZH][HSL[
IL[YHR[HZZVTHYIL[ZNP]HYLPKLMHSSKkYYLNSLYUH[PSSkTWHZ
7H8;JI:ECIJEB;D<?DD;HL?:7H; H[[LUKHZ[KLUZVTPWYHR[P
RLU\[n]HYHYIL[ZNP]HYLUZILMVNLUOL[LY]HKNkSSLYHUZ[kSS
UPUNH]WLYZVUHSVTMH[[HZH]]PRHYPH[ZYLNLSUKL[]PSSZkNH
KLUHUZ[kSSHUKLT`UKPNOL[LU
,USPN[(YIL[ZKVTZ[VSLUZTLUPUN[HSHYZlSLKLZn]LY]k
NHUKLZRkSMnYH[[SkNNHHUZ]HYL[MnYH[[]PRHYPH[ZHUZ[kSS
UPUNHYPU[LPUVTRYPTPUHS]lYKLUZVTYlKLWlKLSVRHSH
RYPTPUHS]lYKZT`UKPNOL[LYUH/\]\KYLNLSUVTH[[KL[kY
HUZ[kSSUPUNZT`UKPNOL[LUZVTZRHSSZVTHYIL[ZNP]HYLInY
HSS[Zlk]LU[PSSkTWHZPKL[[HMHSS
+LUHUZ[kSSKLOHYKkYMnYPU[L]HYP[HUZ[kSSK
ZVT]PRHYPLOVZKLUZVTP]PRHYPH[Z
YLNLSUZTLUPUN]HYH[[IL[YHR[HZVT
HYIL[ZNP]HYLUkTSPNLUKLUSVRHSHRYP
TPUHS]lYKZT`UKPNOL[LU\UKLYKLU[PK
ZVTRYk]ZMnYH[[]PRHYPH[ZYLNLSUZRHSS
ISP[PSSkTWSPN
-HJRL[Z[HSHUH]ZSVNZ
+VTLU]HYLUOkSSPNN
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BILD.
En frilagd bild på skribenten
som ﬁnns inlagd på mallsidan.

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

)*/$. -

INGÅNGAR.
Linjära ingångar används i
början av notisen.

H?J@H@G>KC>C<6GC6C:G!
;yGI>9HE:CH>DC:GC6y@6G

¼EDA>I>@:GC6=6G
6CHK6G:I;yG6G7:IH"
B>A?yC»

;<J;H<OH7vH Vk`dchiVci`c^c\Vk
h_j`h`g^kc^c\VgcVa^\\ZgYZcj[g[ghiV
\c\ZchZYVc&..-jcYZgc^kc_~b[gi
bZYZiigi^Y^\VgZ!bZc[gi^YheZch^d"
cZgcV[dgih~iiZgVii`V#
9Zik^hVghiVi^hi^`[gcg^`h[gh~`"
g^c\hkZg`Zi#HVbi^Y^\i]Vg[gh~`g^c\h"
`VhhdgcV^ciZ`aVgViVkgZ]VW^a^iZg^c\h"
kZg`hVb]ZiZcdX][iiiZga~bcVÒZgV
b^a_VgYZgVkgZ]VW^a^iZg^c\heZc\Vgi^aa
hiVihWjY\ZiZc#
Ä9Zi~g^dX][gh^\\a~Y_VcYZViik^cj
[g[ghiV\c\ZchZYVc&..-`VchZZc
k~cYc^c\cZYiVkh_j`h`^kc^c\VgcV#9Zi
hdbcjh`Zg~gVii[gi^YheZch^dcZg^c\"
VgcV^hi~aaZi`Vg#;gh~`g^c\h`VhhdgcV
VgWZiVg[g[jaaibZYViiWZYbVk^a`Vhdb
cjdX`hWZ]kZgWa^[gi^YheZch^dcZgVYZ#
9Zhdb]VgkVg^ih_j`h`g^kcVa~c\ZdX]

Å:;JIOIJ;C7J?IA7 VgWZihb^a_VgWZiZi
]g]ZbbVY~gWjY\ZidX]kZg`hVb]Zi
WZ]VcYaVhHanYZgWjYh`VeZii^aaaZYVcYZ
eda^i^`Zg^`dbbjcZgdX]aVcYhi^c\[gc
6gWZihb^a_kZg`Zih\ZcZgVaY^gZ`ig@Zci]
EZiiZghhdc#
ÄEda^i^`ZgcVbhiZ`~ccVi^aakVYhdb
\~aaZg#9Z~gVgWZih\^kVgZdX]Y~gbZY
VchkVg^\V[gVgWZihb^a_c^YZeda^i^h`i
hingYVkZg`hVb]ZiZgcV![g`aVgVg]Vc#
Ebc\V]aa]VgYZ^ciZg^`i^\i^chZii
YZiiV#9Zi~ge]\hiVaZYc^c\hc^kbVc
WZhi~bbZg[gjih~iic^c\VgcVdX]^cg^`i"
c^c\ZceYZi[gZWn\\VcYZVgWZihb^a_"
VgWZiZi#=jg[a_ZgbVcjeeYZiiV4>c\g
i^aaZmZbeZaVgWZihb^a_]~chnc^jee]VcY"
a^c\hjcYZgaV\Zi!c~gbVca~\\ZgjiZc
kZg`hVb]ZieZcigZegZcVY4N

ZkZcijZaaigZYVch`jaaZ]VkVg^i[gi^Yh"
eZch^dcZgVYZ`Vch`ZcjdX`hWa^gYZi#
9Zi~gcVijga^\iViiYZibhiZWa^Zc`c^c\
Vk[gi^YheZch^dcZg^c\VgcV^ccVcYZi`Vc
Wa^ZcidiVab^ch`c^c\Vkd]~ahdiVaZc!
h~\Zg6ccV=ZYWdg\!\ZcZgVaY^gZ`ig!
G;K#
>YZXZbWZg'%%'~gVciVaZieZghdcZg
bZY[gi^YheZch^dc$h_j`W^YgV\)--*%%!
kVgVk*-egdXZci`k^ccdgdX])'egdXZci
b~c#6ciVaZi[gi^YheZch^dc~gZg$h_j`W^"
YgV\hbdiiV\VgZ~g^YZXZbWZg'%%'X^g`V
('%%%ÒZg~cZiigi^Y^\VgZ#
6ciVaZicnWZk^a_VYZ[gi^YheZch^dcZg$
h_j`W^YgV\kVg+'%%%jcYZgeZg^dYZc
_VcjVg^ÄcdkZbWZg'%%'!Zc`c^c\bZY'(
egdXZci_~b[gibZYbdihkVgVcYZeZg^dY
[ggVgZi#N

¼AuIE6GI:GC6K6G6>;G:9»
Å:;D8uIJ77H8;JIHuJJ;D h`VeVhVkZii

RUBRIK (06).
Rubrikalternativen på notissidorna ﬁnns klara i biblioteket att
dra ut på sidan.

k~aVkk~\ihVbheZabZaaVcaV\dX]VkiVa#
DX]YZchighiV^chVihZcaV\hi^[iVgZc`Vc
\gV~gViiaiVeVgiZgcVkVgV^[gZY#K^^kg
ijg[g\gVkgiW~hiV[gVii^ciZadX`V
^ceda^i^`ZgcVeVgZcVc#9ZihVYZH68Dh
dgY[gVcYZ6ccV:`higbc~g]dc^caZY"
c^c\hiVaVYZehi^[iZahZcK?H`dc[ZgZch
dbVgWZihg~ii#
Ä6kiVahahc^c\Vg]Vgh^cVYZÑc^i^kV
[gYZaVg#9Zah~gYZigda^\VgZdX]bZg
bZc^c\h[jaaiVii]VciZgV`ca^\VgZ\aZg
c~gbVch_~akV~gbZYVchkVg^\V#9Zah
~gVkiVahk~\ZcbZgÒZm^WZadX]Zc`aVgZ#
6kiVa~cYgVhbZYVkiVadX]aV\h`V~cYgVh

bZYaV\#6ii\^cdX]~cYgV^VkiVaVYZ
VgWZihg~iiha^\VgZ\aZgbZYaV\hi^[ic^c\
~gk~aY^\ihkgi#9~gbZY^ciZhV\iVii
VkiVahk~\Zc~gYZcg~iiV^VaaVa~\Zc#9Zi
ÑccheYZcd[[Zcia^\Vh^YVcdbgYZchdb
`g~kZgaV\hi^[iVYZgZ\aZg#
IgdihViiVkiVahahc^c\Vg~gVii[gZYgV
]VgYZihZcVhiZYZXZcc^Zi^ccZWjg^ibZg
dX]bZgVkaV\hi^[ic^c\eVgWZihg~iiZch
dbgYZ#>ciZb^chi\Zcdb:<"g~iiZc!Zc
jikZX`a^c\hdb6ccV:`higbigdg`db"
bZgVii[dgih~iiV#
;dicdi/Hi^[iZahZcK?H~g>chi^ijiZi[g
K^YVgZjiW^aYc^c\Vk?jg^hiZg!HVb]~aahkZ"
iVgZdX]:`dcdbZg#N

@E@I>AAyA6C9H7GDC
D8=@6AB6GHADII

@JGH:G;yG;68@A><6
;yGIGD:C9:BtC

AF AF B7D;H7H [gY^hig^`ihVkYZac^c\VgcVh

<79AB?==HKD:AKHI ]aahYZc&Ä'hZeiZb"

eZch^dc~gZg^@VabVg!@gdcdWZg\dX]?c"
`e^c\ha~chijY^ZWZh`i^aayaVcYhWgdc
dX]Y~g^c[dgbZgVhdbgZeVgVi^dch"dX]
jcYZg]aahVgWZiZi#HdX`hWZh`e
@VabVghadii#
KgVkh^`i~gViiYZiiV[ga~\\hi^aahZe"
iZbWZg#EZghdca^\^cW_jYVc`dbbZg#>bc
VkeaVih~g\^kZik^heZch^dc~gZg[gcVcYgV
Y^hig^`idX`hk~a`dbcV#N

WZg![VX`a^\[dgih~iic^c\h`jgh~gYZc,Ä.
d`idWZgdX]YZc]\gZ[VX`a^\V`jghZc
^cdbhiVi\ZhYZc(Ä&%hZeiZbWZg#9Zc
]\gZ[VX`a^\V`jghZc^cdb`dbbjcVa
hZ`idg\ZhkgZc'%%)#N

<yG6C=:CC>C<

'*
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H:@I>DCHHING:AH:C
;yG:<C6;yG:I6<6G:
B:99:A6G/
9ZbZYaZbbVg!hdb~ccj^ciZkZg"
h~cih^cZ"edhiVYgZhh!dX]hdbch`Vg
]VcYa^c\VghhdbbVig^`Za!egdid`daadX]
VccVc^c[dgbVi^dcbZYZedhidbWZYZh
Viia~bcVh^cZ"edhiVYgZhhi^aa`V_"
_5hl^ecZi#hZ[gViik^h`V`jccV]aaV
cZgZ`dhicVYZgcV#N

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

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

9^hig^`ihVkYZac^c\Zc^K~hiZgWdiiZc
`VaaVgh^cVbZYaZbbVgi^aa

uGHByI:
9V\/BcYV\&,/ZbVgh
I^Y/@a&,#%%
EaVih/H`ZaaZ[iZ`gV[i#HVba^c\^[dV_c#
Egd\gVb/ughbiZh[g]VcYa^c\Vg
Zca^\ihiVY\VgcV#:[iZgghbiZiW_jYZg
VkYZac^c\Zceb^YYV\ec~ga^\\VcYZ
gZhiVjgVc\#
6cb~aVci^aa/<hiV=dabhigb!iZa
%.&%",&%')*Vai%,%"*()--&)ZaaZg
AZccVgi=\`k^hi%.%"&'.,-(Vai%,%"
'&+)'-%#
K~a`dbcV

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

