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1. Inledning
1.1. Bakgrund

Upplands Väsby kommun har i dagsläget ungefär 40 000 invånare (Upplands Väsby
kommun 2009c, [Elektronisk]). Kommunen har en egen tidning vid namn Vår
Kommun, som används som ett medium för att nå ut till kommunens befolkning med
relevant information och nyheter som rör kommunen. Tidningen är en gratistidning,
som skickas hem direkt till alla hushåll i kommunen.
Sedan 2002 har mediabyrån Voff Media AB stått för produktionen av kommunens
tidning, som utkommer sex gånger per år. Detta ger en upplaga på ungefär 15 000
exemplar. Produktionen innefattar såväl redaktionellt arbete, som fotografering och
formgivning av tidningen.
Upplands Väsby kommun har uttryckt önskemål om en ny, mer modern, form på
tidningen, och därav bestämdes det att förslag på en ny design skulle tas fram, för att
presenteras för kommunen efter sommaren 2009. Ytterligare skäl för en redesign var
byte av format, från tabloid till magasin. I enlighet med detta uttryckte Voff Media
AB att en magasinkänsla är önskvärd i den nya designen. Efter kontakt med Voff
Media, uppstod detta projekt, som kommer att resultera i ett förslag på en ny form
av Vår Kommun.

1.1.1. Upplands Väsby kommun

Kommunen Upplands Väsby är belägen cirka 30 minuter norr om Stockholm och
skapades 1952, genom en sammanslagning av de tre socknarna Ed, Fresta och
Hammarby (Upplands Väsby kommun 2009c & d, [Elektronisk]).
Det finns många historiska fornlämningar från vikingatiden i kommunen, sammanlagt har 76 runristningar hittats i området. Kommunens anknytning till forntiden
återspeglas även i dess vision, vilken är ”Upplands Väsby – den vackra kommunen, där
framtid och forntid möts. Upplevelserik, öppen och trygg” (Upplands Väsby kommun
2009a & b, [Elektronisk]).

1.1.2. Målgrupp för Vår Kommun

Tidningens målgrupp är alla boende i Upplands Väsby. Statistiken över invånarna
visar att kommunen har en högre andel invånare födda utrikes än riket, att invånare
mellan 25–64 år står för 55 procent av hela befolkningen och att kommunen har
en lägre andel invånare med eftergymnasial utbildning än vid jämförelse med riket
(Upplands Väsby kommun 2009e, [Elektronisk]).
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Hur ska innehållet disponeras och formen läggas upp för att kommunicera innehållet
väl?
En annan viktig fråga är hur designen ska utformas för att förmedla den magasinkänsla som önskas. Visserligen är det redan bestämt att Vår Kommun ska ha ett
magasinformat. Men, vad krävs det ytterligare av formen för att uppnå den rätta
känslan?

1.3. Effektmål

Projektets långsiktiga mål är att den nya designen ska tillämpas i utformningen av Vår
Kommun i framtiden och att den tilltalar en majoritet av målgruppen.

1.4. Mål

Det främsta målet är att skapa en redesign av Vår Kommun, med ett nytt magasinformat. Denna redesign ska ge en känsla av modernitet och magasin, samt tilltala den
större delen av målgruppen. Redesignen ska även kommunicera innehållet väl.
Målet är även att förslaget är färdigt till slutet av augusti 2009, för presentation för
Upplands Väsby kommun.

1.5. Avgränsningar

Avgränsningen för detta projekt är att designen skapas för att attrahera så stor del av
målgruppen som möjligt, istället för att arbeta mot att attrahera hela målgruppen. Att
försöka nå precis alla är ett orealistiskt mål.

1.6. Målgrupp

Målgruppen för detta arbete är människor som studerar eller arbetar med grafisk
design, med intresse för tidskriftsdesign. Då en presentation för Upplands Väsby
kommun är en del av detta projekt, förklaras teorin bakom arbetet grundligt. Detta för
att låta kommunen ta del av arbetet och se motiveringarna bakom de val som gjorts.

1.2. Problemformulering

En av de viktigaste faktorerna i bakgrunden till detta projekt, är att Vår Kommun
behöver en ny och mer modern design som kan tilltala en större del av målgruppen.
Detta ger upphov till två viktiga frågor. Hur ska den nya designen utformas, för att få
en mer modern stil? Samt, hur ska den anpassas så att de flesta boende i kommunen
(det vill säga målgruppen) tilltalas av formen? En för nischad design kan leda till att
endast en liten del av målgruppen vill läsa magasinet, men det är fortfarande av vikt
att designen står ut från dess konkurrenter, som andra gratistidningar och post.
Eftersom Vår Kommun förmedlar nyheter och information, uppstår ännu en fråga.
8

9

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Redesign av tidskriften Vår Kommun

Helena Hedin
Caroline Nilsson
Examensarbete, 15 hp

2. Teori och data
2.1. Redesign
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2.3. Papper

Om inget annat anges är källan till detta avsnitt Grafisk Kokbok 2.0: Guiden till grafisk
produktion ( Johansson, Lundberg & Ryberg 1998, s. 203–209)

I Tidskriftsdesign definierar Eva Jais-Nielsen begreppet redesign som "Grafisk, strukturell och innehållslig omgörning av en tidning" (2004, s. 359). Detta innebär att en
redesign inte nödvändigtvis endast innefattar en förändring av form, utan även själva
innehållet kan göras om ( Jais-Nielsen 2004, s. 332).
Det finns flera faktorer som kan påverka varför en redesign är nödvändig. En viktig
faktor är de faktum att trender, tidsandan och samhället är i ständig förändring, därav
är det av vikt för tidskriften att följa med i utvecklingen ( Jais-Nielsen 2004, s. 330).
Ytterligare faktorer kan vara att den redaktionella idén, konkurrensen eller målgruppen har förändrats (Rothstein 2007, s. 2). Därutöver kan det vara rena formmässiga
skäl som ligger till grund för redesignen, baserade på exempelvis format och känsla
( Jais-Nielsen 2004, s. 333).
Innan redesignen påbörjas är det viktigt att ha en klar idé om vad den faktiskt ska
åstadkomma och hur den ska genomföras (Rothstein 2007, s.1). Under arbetets gång
kan formgivarna ta fram några ledord som hålls i åtanke vid skapandet av den nya
designen. Dessa ledord ligger då till grund för den känsla och helhet som eftersträvas
( Jais-Nielsen 2004, s. 334).
En redesign bör påbörjas med en analys av den nuvarande tidskriften, där både
form och innehåll ses över. Därefter kan uppdraget för redesignen formuleras. Viktiga
steg i en redesign är val av format, papper och färg, skapandet av den strukturella
hierarkin med olika avdelningar samt utformning av gridsystemet och typografin
(Rothstein 2007, s. 3–4).
Det finns inga klara regler över hur länge en redesign ska hålla, däremot finns det
en generell åsikt om att formen bör användas i minst två år. Alltför täta omgörningar
kan påverka tidningens varumärke och identitet på ett negativt sätt ( Jais-Nielsen
2004, s. 331).

2.3.1. Papperskvaliteter

2.2. Format

2.3.2.1. Ytvikt

Flera faktorer påverkas av en trycksaks format. Vid val av format måste hänsyn tas till
tryckpressens begränsningar, råformatet (papperets format innan slutgiltig beskärning)
samt ekonomiska och distributionsreleterade aspekter ( Jais-Nielsen 2004, s. 68). Då
kunden betalar för allt papper som används vid tryck, är ett format som ger upphov till
så lite pappersspill som möjligt att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv. Om formatet
utgått från ett standardformat, exempelvis A- eller G-serien, behövs vanligtvis inte så
mycket papper skäras bort (Heine 2005, s. 224; Map 2009c, [Elektronisk]).
Tidskriftens funktion bör även hållas i åtanke vid val av format. Med det menas att
tidskriftens innehåll samspelar med formatet. Detta gör att tidskrifter i regel har ett
stående format, för att marginalerna ska kunna ge plats åt ett bekvämt grepp av och
bläddring i tidskriften, samt för att radbredden då kan anpassas till ett lämpligt mått
för god läsbarhet (Heine 2005, s. 225). Dessutom påverkar formatet även tidskriftens
känsla och estetik.
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Det finns olika sorters papperskvaliteter och dessa lämpar sig för olika ändamål, på
grund av deras olika egenskaper.

2.3.1.1. Bestruket papper

Bestrukna papper har preparerats med en bestrykningssmet vid tillverkningen, vilket
jämnar ut dess yta. Utjämningen av ytan förbättrar inte bara papperets tryckbarhet,
utan även dess optiska egenskaper. Det finns olika grader av bestrykning, från lättbestrykning till konsttryck.

2.3.1.2. Obestruket papper

Denna sortens papper har, till skillnad från bestrukna papper, en obehandlad yta.
Vanligt är dock att de ytlimmas, för bättre ytstyrka.

2.3.1.3. Matta och glansiga papper

Både bestrukna och obestrukna papper finns med olika nivåer av glans, från matt till
högblank. Matta papper lämpar sig bäst för trycksaker där läsbarheten prioriteras, då
dess yta inte ger upphov till störande reflektioner.
Glansiga papper har högre glans och jämnare yta och lämpar sig därmed bäst för
trycksaker där god bildåtergivning är viktigast.
Det finns papper som kombinerar både god läsbarhet samt bildåtergivning. Dessa
kvaliteter kallas för silkpapper eller sidenmatta papper.

2.3.2. Pappersegenskaper

Det finns olika egenskaper hos papperet som påverkar dess känsla och utseende.
Några av de viktigaste är ytvikt, opacitet och bulk.
Ytvikten är ett mått på hur mycket ett papper väger i gram per kvadratmeter.
Ytvikten påverkar bland annat ett pappers tjocklek, opacitet och styvhet (Map
2009b, [Elektronisk]). Med styvhet menas papperets förmåga att stå emot böjning
(Map 2009a, [Elektronisk]).

2.3.2.2. Opacitet

Detta mått anger papperets genomskinlighet. Papper som har hög opacitet är mer
ogenomskinliga, vilket därmed innebär att papper med låg opacitet är mer genomskinliga. Därför är ett papper med hög opacitet att föredra, för att undvika att text och
bild syns igenom på papperets baksida.

2.3.2.3. Bulk

Måttet bulk anger hur luftigt ett papper är. Papper med hög bulk är tjocka men lätta,
medan ett papper med låg bulk är tunnare och tyngre. Hög bulk innebär med andra
ord att ett papper är luftigt och låg bulk att det är mer kompakt. Papper med hög bulk
känns i regel styvare och tjockare än papper med låg bulk, då de har samma ytvikt.
11
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2.4. Struktur

Hur ett magasin struktureras varierar naturligtvis beroende på magasinets innehåll
och dess ändamål. Vissa magasin har en mer strukturerad form, där innehållet har
delats upp i olika avdelningar och tydligt märkts ut för att underlätta navigeringen för
läsaren. Andra magasin har en medveten ostruktur, där formgivarna har valt att arbeta
utan struktur, för att kunna överraska läsaren och på så sätt skapa uppmärksamhet.
Dessa två är båda medvetna varianter, dock finns det magasin och tidningar som har
en omedveten ostruktur. I dessa är det viktigaste inte formen, utan att utnyttja alla
ytor för att ge läsaren intrycket att hon får ut mycket av magasinet för en mindre
summa ( Jais-Nielsen 2004, s. 16–18, 62–63).

2.4.1. Strukturskapande modell

En av de idag vanligaste modellerna ( Jais-Nielsen 2004, s. 16) är att likna magasinet
vid ett tåg. Modellen placerar magasinets innehåll i olika avdelningar, dessa kallas lok,
framvagn, mitt och bakvagn. Placeringen avgörs av textens karaktär. Denna form av
struktur är vanligt förekommande i månadsmagasin, men återfinns även i andra typer
av magasin, tidningar och tidskrifter ( Jais-Nielsen 2004, s. 17).

2.4.1.1. Lok

Loket är magasinets framsida och är således det första läsaren får se. Framsidan ska
spegla magasinets innehåll och locka läsaren att läsa magasinet.

2.4.1.2. Framvagn

Efter loket kommer framvagnen, karakteristiskt för denna avdelning är att den
innehåller sidor med innehållsförteckning, kortare notiser om skilda ämnen (även
kallat plocksidor), ledare, presentation av redaktionen, krönikor och läsaråsikter. ( JaisNielsen 2004, s. 17, 52–60).

2.4.1.3. Mitt

Detta är den avdelning som innehåller de större artiklarna, som erbjuder mer vad
gäller djupare läsning. Den brukar inledas med coverstoryn, vilken är den artikel som
brukar ha störst fokus på framsidan. Därefter kan andra större reportage, intervjuer
och essäer följa, vilka ofta kan löpa över flera sidor ( Jais-Nielsen 2004, s. 17, 60).
I denna avdelning behöver formen inte nödvändigtvis följa lika strikta mallar som i
övriga tidskriften, utan den kan lekas med mer. Här återfinns även de största bilderna
( Jais-Nielsen 2004, s. 17, 60).

2.4.1.4. Bakvagn

Denna avdelning kan till stor del bestå av samma sorts innehåll som framvagnen.
Dessutom kan korsord, pyssel, recensioner, kalendarie och fortsättningsläsning placeras där. Material av avvikande karaktär kan även med fördel hamna i bakvagnen
( Jais-Nielsen 2004, s. 17, 62).
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2.5.1. Tidningshuvud

Med tidningshuvud menas tidskriftens logotyp, som är dess titel utformad på ett
unikt typografiskt sätt. Tidningshuvudets främsta funktion är att agera som tidskriftens varumärkesbärare, vilket gör att läsarna kan känna igen tidskriften, trots varierande form från nummer till nummer ( Jais-Nielsen 2004, s. 20).

2.5.2. Puffar

Puffar är benämningen på textsnuttar, vilka är utdrag från tidskriftens innehåll. Dessa
återges på omslaget och ska skapa intresse hos läsaren för att få henne att vilja ta upp
tidskriften och läsa den. Antalet puffar och deras utformning påverkar läsarens bild
av tidskriften. Exempelvis ger många puffar i olika teckensnitt och färger en känsla
av att läsaren får mycket för pengarna. En sparsmakad form med få puffar ger istället
känslan av exklusivitet ( Jais-Nielsen 2004, s. 30, 34).

2.6. Layout

En layout består av flera element (olika texter, bilder etcetera) och dessa ska knytas
samman till en helhet i layouten. Meningen med layouten är att fånga läsarens uppmärksamhet och sedan bibehålla denna. Layouten ska också klargöra för läsaren i
viken ordning innehållet ska berättas ( Jais-Nielsen 2004, s. 288).
För att uppnå en layout som kommunicerar innehållet på ett bra sätt, finns tre
kriterier som bör uppfyllas ( Jais-Nielsen 2004, s. 291):
• Layouten ska vara ändamålsenlig och funktionell.
• Layouten ska organisera och orientera läsaren.
• Layouten ska attrahera läsaren och fånga hennes uppmärksamhet.

2.7. Layoutmall

Då en layout skapas kan en layoutmall underlätta arbetet samt ge ett konsekvent och
profilerande intryck, då mallen kan implementeras på alla uppslag ( Jais-Nielsen 2004,
s. 320). Mallen bestämmer först och främst satsytan, vilket är den yta som befinner sig
innanför marginalerna, det vill säga där text och bild placeras. Denna delas i sin tur
in i ett rutnät, vilket även kallas för "grid". Antal rutor och hur avancerat rutnätet är,
beror på hur formgivaren själv väljer att arbeta. Det finns två olika former av layoutmallar, spaltsystem respektive gridsystem.

2.7.1. Spaltsystem

Denna typ av layoutmall (se Figur 1) består främst av vertikala linjer som bildar spalter och mellanrummen mellan dessa. Linjerna markerar var text och bild kan placeras.
Tillsammans med de horisontella linjerna för över- och undermarginal skapar de hela
layoutmallen ( Jais-Nielsen 2004, s. 320).

2.5. Omslag

En tidskrifts omslag är det första läsaren ser och påverkar därför intressefaktorn för
läsning. En bra form ökar intresset för tidskriften och kan då attrahera fler läsare.
12
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Flygande bäckasiner söka hwila på
mjuka tuvor.
Figur 3: Garamond, Regular, 24 punkter.

2.8.1.2. Sans seriffer

Figur 1: Exempel på ett uppslag med spaltsystem.

2.7.2. Gridsystem

Till skillnad från spaltsystem, bygger denna typ av layoutmall (se Figur 2) på fler
horisontella linjer. Tillsammans med de vertikala linjerna skapas då ett rutnät, utefter
vilket text och bild placeras. Detta system ger en mer styrd design än spaltsystem, då
det finns fler linjer att gå efter ( Jais-Nielsen 2004, s. 320).

En sans serif (se exempel i Figur 4), även kallad linjär, saknar seriffer. Denna typ av
teckensnitt har ett mer tekniskt utseende än antikvor (Bergström 2007, s. 128). De
lämpar de sig väl för kortare texter, som rubriker, ingresser, stora citat, bildtexter och
för utmärkning av viss text ( Jais-Nielsen 2004, s. 237).
När det gäller sans seriffer påverkas läsbarheten av bokstävernas konstruktion, vilken kan vara öppen eller stängd. Öppna sans seriffer underlättar för läsaren att knyta
ihop bokstäverna till en ordbild, genom rörelseriktningen som skapas av bokstävernas
form (se Figur 5 för exempel på en öppen sans serif ). Detta påverkar läsbarheten på
ett positivt sätt. Bokstävernas form i en stängd sans serif påverkar däremot läsbarheten negativt, då rörelseriktningen är sluten (se Figur 6 för exempel på en stängd sans
serif ). De bokstäver som lättast kan fastställa om sans seriffen är öppen eller stängd
är a, s, c och e (Bergström 2007, s. 133).

Flygande bäckasiner söka hwila
på mjuka tuvor.

a
Figur 5: Öppen sans
serif. Frutiger LT,
55 Roman, 60 punkter.

a

Figur 6: Stängd sans
serif. Helvetica LT Std,
Roman, 60 punkter.

Figur 4: Futura Std, Regular, 24 punkter.

2.8.1.3. Linearantikvor

Figur 2: Exempel på ett uppslag med gridsystem.

2.8. Typografi
2.8.1. Teckensnitt

Det finns många olika typer av teckensnitt och de passar för olika ändamål. De två
största grupperna som teckensnitt delas in i, är antikvor och sans serifer. Därefter kan
de delas in i en rad olika undergrupper (Bergström 2007, s. 127).

2.8.1.1. Antikvor

Det mest utmärkande för denna typ av teckensnitt, är att bokstäverna har seriffer.
Traditionellt sett är antikvor (se exempel i Figur 3) mest lämpade för brödtext, då de
med sina seriffer skapar ordbilder som är lätta att läsa ( Jais-Nielsen 2004, s. 234).
14

Intressant för detta arbete är även linearantikvan (se exempel i Figur 7), som är en typ
av antikva. Dessa teckensnitt har en skrivmaskinsliknande karaktär, med stora, tjocka
seriffer som är vinkelrätt anslutna till bokstäverna ( Jais-Nielsen 2004, s. 236). Dessa
typsnitt kallas även för slab seriffer (Heine 2005, s. 52) och benämns hädanefter som
detta.
Slab seriffer kan varieras i vikt och vidd, utan att förlora sin karaktär ( Jais-Nielsen
2004, s. 236). I en tjockare typvikt lämpar de sig för olika sorters rubriker (Heine
2005, s. 52).

Flygande bäckasiner söka
hwila på mjuka tuvor.
Figur 7: Serifa Std, 55 Roman, 24 punkter.
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2.8.2. Läsbarhet

ord
ord

Figur 8: Radavståndet
är detsamma som det
gröna streckets längd.
De grå strecken är
respektive rads baslinje.

Ögat läser inte varje bokstav för sig, utan de sätts ihop till en ordbild. Därför är det
viktigt med en god typografering, för att dessa ordbilder inte ska störas. Om läsbarheten är av hög prioritet för tidskriften, är följande faktorer viktiga att ha i åtanke vid
typograferingen (Bergström 2007, s. 132):
• Val av teckensnitt – som tidigare nämnts spelar valet av teckensnittet stor
roll för läsbarheten. Högre läsbarhet uppnås med en antikva, om en sans serif
används uppnås en högre läsbarhet med en öppen sådan.
• Teckengrad – bokstävernas storlek spelar en stor roll i läsbarheten av en text. I
en tidskrift är det viktigt med en tydig hierarki mellan de olika typerna av text
(Bergström 2007, s. 134). I brödtexten bör teckengraden anpassas efter läsarna.
Barn och äldre gynnas exempelvis av en större teckengrad.
• Radlängd – hur många tecken en textrad innehåller. I tidskrifter bör antalet
tecken ligga mellan 30–65 tecken ( Jais-Nielsen 2004, s. 258).
• Radavstånd – avståndet från baslinje till baslinje (se Figur 8). Detta bör minst
vara 120 procent av teckengraden, förutom vid teckengrader över 18 punkter,
där det istället minskas (Heine 2005, s. 23; Bergström 2007, s. 134).
• Ordmellanrum – mellanrummen mellan orden bör inte vara för små, då det
kan leda till att orden flyter samman. De bör heller inte vara för stora, eftersom
det då finns risk för att ord på olika rader flyter samman (Bergström 2007, s.
136).
• Horunge – den sista textraden i ett stycke som hamnat längst upp i nästa spalt
(Heine 2005, s. 248).
• Bakgrundsfärg – kontrasten mellan text och bakgrund bör vara tillräckligt
stor, för att inte försvåra läsningen (Bergström 2007, s. 136).

2.9. Byline

En byline placeras i nära samband med ett foto eller en artikel och består av fotografens/skribentens namn ( Jais-Nielsen 2004, s. 356).
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3. Material och metod
3.1. Material

För att göra detta examensarbete används följande program:
• Adobe InDesign CS3
• Adobe Photoshop CS3
• Adobe Acrobat 8 Professional
För analys och research av Vår Kommun ligger följande tidningar som underlag:
• Vår Kommun, nummer sex 2007 (tryckt form).
• Vår Kommun, nummer tre 2008 (tryckt form).
• Vår Kommun, nummer fem 2008 (tryckt form).
• Vår Kommun, nummer ett 2009 (PDF).
• Vår Kommun, nummer två 2009 (tryckt form och PDF).

3.2. Möte med uppdragsgivare

För att få uppdraget förklarat, hålls ett möte med Voff Media AB på företagets kontor
i Stockholm. Tidningen Vår Kommuns befintliga form diskuteras och möjliga åtgärder läggs fram för den nya formen som ska skapas.
Det beslutas att tidningen ska genomgå en redesign från befintligt format (tabloid)
till ett mindre format där magasinkänsla ska uppnås. I övrigt ges mycket fria händer,
för skapande av den nya formen (för mer detaljer från detta möte, se Bilaga A).
Det bestäms att regelbunden kontakt ska hållas med Voff Media AB under projektets gång för feedback och handledning, gällande själva designen.

3.3. Analys av Vår Kommun

Innan designarbetet med den nya formen kan tas vid, studeras Upplands Väsby kommun, för att få en bild av hur kommunen ser ut. Detta genom besök på kommunens
hemsida, samt genom samtal med Voff Media.
En analys av Vår Kommun genomförs, vilket innefattar dess nuvarande form och
redaktionella innehåll.

3.4. Idé till ny form

Det hela uppdraget bygger på är att Vår Kommun ska gå från en design med dagstidningselement i tabloidformat, till en mer magasinliknande tidskrift. Detta innebär att
den nya designen ger tidskriften en helt ny karaktär, med mer luft, större bilder och
många ingångar till artiklarna.
Vår Kommun ansågs redan vara en lättläst, informativ och trovärdig tidning (Voff
Media AB 2009, [Elektronisk]), vilket är något som behålls i den nya formen. Utöver
detta ger designen ett ljust och vänligt intryck, är luftig och lättillgänglig, samt innehåller mer färg än den ursprungliga designen. Voff Media AB uttryckte även att det
är viktigt att hålla fokus på människorna i kommunen.
För att kommunicera innehållet väl, baseras designen på Eva Jais-Nielsens layoutkriterier, som presenterades i denna rapport i kapitel 2.6. Layout, på sida 13.
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3.5. Val av format

Av ekonomiska och trycktekniska skäl grundas tidskriftens format på ett standardformat, för att undvika stora mängder pappersspill. Dessutom har de flesta tidskrifter
numera ett format runt A4-format (210x297 mm), där bredd och höjd kan ha ändrats
för att anpassa formatet till tidskriftens funktion. Exakt A4-format undviks, då det
kan ge smala radbredder vid flerspaltig layout, vilket gör texten svårare att läsa ( JaisNielsen 2004, s. 68).
Tidskriften har ett stående format, med marginaler och spalter som ger upphov till
radbredder som bidrar till god läslighet. Då uppdragsgivaren önskat en tidskrift med
magasinkänsla, förminskas det befintliga tabloidformatet till ett något bredare format
än A4-format. Ett format av denna karaktär förknippas med magasin ( Jais-Nielsen
2004, s. 69).

3.6. Papper

Detta projekt innefattar att ta fram en rekommendation av ett papper, som kan
användas till den nya formen om förslaget antas. Vid valet av papper hålls flera viktiga
faktorer i åtanke, som är avgörande för tidskriftens utseende, funktion och känsla.
För denna redesign är läsbarheten viktig, men även god bildåtergivning har hög
prioritet. Därför eftersöks ett lågreflekterande papper med blank och jämn yta.
Det slutgiltiga resultatet ska ge en magasinskänsla, vilket innebär att papper av en
högre ytvikt och högre bulk är att föredra. Detta skapar uppfattningen om ett tjockare
papper, vilket i sin tur genererar en magasinskänsla ( Jais-Nielsen 2004, s. 69).
För att uppnå en god kontrast mellan papper och text föredras ett papper med relativt hög vithet. Ett sådant papper ger även en god färgåtergivning, utan att papperets
egen färg i hög grad påverkar hur de tryckta färgerna ser ut på papperet ( Johansson,
Lundberg & Ryberg 1998, s. 209).
Papperet ska även tåla offsettryck och fungera väl i tryckpressen. Detta på grund av
att offsettryck är den tryckmetod som önskas för magasinet om redesignen antas av
Upplands Väsby kommun. Skälet till att offset är den metod som föredras är för att
det ger en bättre bild- och textåtergivning än digitaltryck, som annars är ett alternaiv
för denna redesign ( Johansson, Lundberg & Ryberg 1998, s. 232).
Dessutom är offsetmetoden ett billigare alternativ än digitaltryck, vid upplagor över
1000 exemplar. Detta beror på att digitaltryck har låg startkostnad, men högt styckpris, medan offset har det motsatta ( Johansson, Lundberg & Ryberg 1998, s. 231).
Den efterbehandling som planeras för denna tidskrift är falsning och häftning.
Detta innebär att ytvikten inte får vara för hög, då det skulle medföra att tidskriften
även skulle behöva bigas ( Johansson, Lundberg & Ryberg 1998, s. 210). Däremot får
ytvikten heller inte vara för låg, då det kan medföra att även opaciteten blir låg och
trycket syns igenom ( Johansson, Lundberg & Ryberg 1998, s. 204).
För att finna ett papper med dessa egenskaper undersöks papperskvaliteterna i olika
magasin, dessutom rådfrågas Gustav Boklund, handledare för detta projekt. Även
pappersprover beställs.

3.7. Upplägg av innehåll

Denna redesign läggs upp enligt den strukturskapande tågmodellen. Det är en metod
som väl kan implementeras på tidskriftens innehåll, samt lämpar sig väl för tidskrif18
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tens ändamål. Dessutom är modellen vanlig vid struktureringen av magasin.
Texterna undersöks för att ta reda på var i tidskriften de platsar, för att sedan organiseras och delas in i de olika vagnarna. När en översiktlig bild skapats över mängden
text, bestäms sidantalet utifrån detta.

3.8. Layoutmall

När formatet är bestämt, skapas en layoutmall. Då ett spaltsystem kan ge utrymme för
ett mer flexibelt arbete (till skillnad från ett gridsystem), används ett sådant för denna
redesign, eftersom hänsyn inte behöver tas till många horisontella linjer.
Väl tilltagna marginaler ska ge ett luftigt intryck. Dessa är större än spaltmellanrummen, vilket gör att ögat lättare dras in mot innehållet på sidan och undviker att
ögat distraheras av papperets kanter (Samara 2005, s. 27).

3.9. Typografi

Vid val av teckensnitt är det relevant att undersöka vad som först och främst skulle
kunna spegla innehållet och tidskriftens redaktionella idé på bästa sätt. För denna
redesign innebär det att typografin ska utformas så att innehållet upplevs trovärdigt,
då det handlar om förmedlingen av nyheter och information. Samtidigt ska det presenteras på ett lättsamt och strukturerat sätt, för att lyfta fram magasinskänslan.
För att uppnå detta utformas typografin traditionellt, då mer experimentella bokstavsformer lätt skulle kunna sänka trovärdigheten. För att sätta själva tonen i typografin väljs teckensnitt med mer runda former, vilket förmedlar den vänliga ton som
eftersöks i den nya formen av Vår Kommun. Själva magasinskänslan fås genom den
typografiska helhet som skapas av de olika typer av texter som återfinns i tidskriften.
Även läsbarheten är av stor vikt, så att personer av alla åldrar kan läsa tidskriften
utan problem. Detta är skälet till att öppna sans seriffer föredras framför stängda
sådana.
Flera teckensnitt undersöks och testas mot varandra, för att ta reda på om de harmonierar med varandra, samt uppfyller de egenskaper som eftersträvas.

3.9.1. Brödtext

Vid val av teckensnitt för brödtext, är först och främst läsbarheten i fokus, då personer av alla åldrar innefattas i målgruppen. Detta medför att en antikva ses som ett
självklart val.
När brödtexten formateras är det flera aspekter som ses över. Att börja med teckengraden är en bra utgångspunkt, då det påverkar många av de andra faktorerna som har
med brödtexten att göra. En teckengrad mellan nio och elva punkter är normalt för
brödtexten i en tidskrift ( Jais-Nielsen 2004, s. 244). Efter att teckengraden bestämts,
justeras radavståndet till ett behagligt avstånd, vilket för det mesta kan bedömas lättast rent visuellt (Bergström 2007, s. 134). Även radlängden kontrolleras, så att den
varken överstiger 65 tecken eller underskrider 30 tecken.
Tester genomförs med vänsterjusterad samt marginaljusterad brödtext. Vilken typ
av justering som väljs är en smakfråga. Enligt Eva Jais-Nielsen ( Jais-Nielsen 2004,
s. 254, 258), ger en marginaljusterad text vanligtvis en känsla av lugn, medan en
vänsterjusterad text med ojämn högerkant kan bli "fladdrig", men (om använt på ett
fördelaktigt sätt) en god dynamik.
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För god form i brödtexten undviks horungar i största möjliga mån, detsamma gäller
för avstavningar. De avstavningar som görs sker enligt svenska skrivregler. Att baslinjerna för raderna linjerar mellan spalterna hör också till god form, samt underlättar
läsningen.
I brödtexten används blankrad mellan olika avsnitt och indrag vid nytt stycke, då
det gör texten mer tillgänglig samt skapar pauser i läsningen ( Jais-Nielsen 2004, s.
297).
För att markera slutet på längre artiklar, används ett artikelslut i form av en kvadrat
med rundade hörn.

3.9.2. Rubrik

Rubrikens uppgift är att attrahera läsarens uppmärksamhet för att uppmuntra till
läsning. Därför används ett rubrikteckensnitt som starkt sticker ut från den övriga
typografin i fråga om färg och storlek.
I rubriker används en ackompanjerande sans serif, i samspel med och i kontrast
mot huvudrubrikteckensnittet. Detta sekundära rubrikteckensnitt ska dock ha samma
varma stil, men kontrastera mot det andra teckensnittet i fråga om storlek, färg och
tjocklek. På detta sätt skapas en mer lekfull och lockande typografi för rubriker. I samråd med Voff Media AB bestäms det att denna kombination av teckensnitt endast ska
användas i de största artikelrubrikerna. Detta för att undvika att ge ett rörigt intryck,
samt för att de större artiklarna då hamnar mer i fokus. Rubrikerna avstavas ej och
placeras heller inte på bilder, detta på grund av estetiska skäl.
Notisernas rubriker är satta i samma teckengrad, för att ge ett enhetligt intryck av
dessa.

3.9.3. Ingress

Då ingressen är nära sammanbunden med rubriken, placeras denna i samband med
rubriken. Tillsammans med en teckengrad som är mindre än rubrikens, men större än
brödtextens, får läsaren en naturlig guide till vilken ordning dessa texter ska läsas i.
Teckensnittet är detsamma som det mer anonyma sekundära rubrikteckensnittet,
för att inte stjäla uppmärksamheten från rubriken.

3.9.4. Byline

Bylinen placeras efter ingressen, då det är brukligt i magasin att ha bylinen i närheten
av denna ( Jais-Nielsen 2004, s. 262). I bylinen placeras både skribentens och fotografens namn. För att skilja bylinen från både ingressen och brödtexten, sätts den i
huvudrubrikteckensnittet, samt i mindre teckengrad. Av funktionella och designmässiga skäl används olika typvikter i bylinen. Namnen är i fet stil, för att framhävas.

3.9.5. Citat

Viktigt för denna redesign är användandet av stora ryckcitat ur brödtexten. Dessa är
typiska för magasin ( Jais-Nielsen 2004, s. 262) och tjänar som ingångar till brödtexten. Ryckcitaten har utöver detta fler funktionella betydelser för designen. De kan ge
texttunga sidor ett lättare utseende, fånga upp och skapa intresse för läsaren, agera
typografiska dekorelement och bidra till att skapa en helhet i layouten ( Jais-Nielsen
2004, s. 262, 264).
För citaten används huvudrubrikteckensnittet, då det är mer dekorativt än de övriga
teckensnitt som används. Dessutom sätts de i en färg, för att sticka ut mer på sidan
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och för att bidra till helheten. Däremot är det inte meningen att de ska stjäla all uppmärksamhet på sidan, därför sätts de i en tunnare variant av teckensnittet.
Citaten placeras över två spalter i brödtexten, eller som ett fristående element.

3.9.6. Bildtext

För att bildtext inte ska förväxlas med brödtext, används en sans serif, en mindre
teckengrad och kursiv stil. För att minimera antalet teckensnitt samt ge ett mer konsekvent utseende, används det sekundära rubrikteckensnittet även till bildtext.
Bildtexterna förklarar vad som sker i bilderna, utan att återge det uppenbara, som
läsaren själv kan se. Då bilder är det första många uppmärksammar på ett uppslag, har
bildtexter ett högt läsvärde, eftersom de ger mer information om bilden ( Jais-Nielsen
2004, s. 264). Därför placeras bildtexterna i denna redesign intill bilderna, med mycket luft runt omkring. Detta gör att läsaren direkt kan koppla samman informationen
i bildtexten med bilden i fråga.

3.9.7. Markerade ingångsord

För att få fler ingångar för läsarna i texten samt för att lätta upp i brödtexten, används
versaler vid början av nya avsnitt, i det sekundära rubrikteckensnittet. Dessa sätts i
en avvikande färg mot brödtexten. Utmärkningar som dessa är typiska för tidskrifter
(Heine 2005, s. 74).
Enligt Eva Jais-Nielsen (2004, s. 266), bör sans serifer sättas i något mindre teckengrad än brödtexten (om denna är en antikva), då sans serifer oftast har en något högre
x-höjd. På detta vis harmonierar de olika typografiska elementen på ett fördelaktigt
sätt. Jais-Nielsen skriver också att två till fyra ord (beroende på ordens längd) är en bra
måttstock för hur många ord som ska markeras i det nya avsnittet. Dessa två rekommendationer beaktas i detta projekt.

3.9.8. Faktarutor

I samband med artiklar placeras faktarutor med information som kan vara av intresse
för läsaren. Den har en typografi som skiljer sig från brödtexten, för att undvika att
dessa två förväxlas med varandra. Det sekundära rubrikteckensnittet lämpar sig för
de korta textstycken som finns i rutorna och för tydlighetens skull är rubrikerna som
vanligt i huvudrubrikteckensnitt. Vid behov används även en tonplatta.

3.9.9. Utmärkning i brödtext

Vid intervjufrågor och annan avvikande text i brödtexten, används det sekundära
rubrikteckensnittet.

3.9.10. Redaktionsruta

I redaktionsrutan används det sekundära rubrikteckensnittet för att visa att det är en
annan typ av information, genom särskilja det från brödtexten i artiklarna.

3.10. Bildidé

I den nya designen av Vår Kommun, används större bilder för att ge en känsla av
magasin. Större artiklar har de största bilderna, medan de minsta notiserna inte har
några bilder alls. I designen används fotografiska redaktionella bilder, som ska knyta
an till textens innehåll för att uppnå relevans mellan text och bild.
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Metoden för att hitta passande bilder till redesignen, är att genomsöka diverse
bildbanker som erbjuder gratis bilder, då detta endast är en dummy och bilderna ej är
menade för publicering.

3.10.1. Placering, storlek och rytm

Placeringen av bilderna sker enligt spalterna, vilket innebär att bildstorleken horisontellt styrs av antalet spalter. Vertikalt finns större utrymme för olika höjder, men
höjden anpassas dock efter baslinjerastret. Detta för att bilden ska linjera med den
tillhörande texten. Bilderna går heller inte utanför marginalerna, vilket medför att
utfallande bilder ej används. Detta gör att placeringen av bilderna följer en viss mall,
men för att uppnå en god rytm i tidskriften behövs även en viss variation ( JaisNielsen 2004, s. 311–312).
Variationen skapas genom att bilderna inte placeras på samma positioner genom
hela tidskriften, dessutom har de inte samma storlek. Där det finns flera bilder på
samma uppslag används bilder med olika betraktelseavstånd, det vill säga närbilder
mot avståndsbilder. Även liggande mot stående bildformat bidrar till att skapa denna
variation.

3.10.2. Bildmanér

Valet av bilder spelar stor roll för att uppnå det intryck som eftersträvas i denna redesign. De bilder som används väljs ut efter ett antal kriterier.
För att få ett vänligt intryck sätts tonen i bilderna till varm och ljus. Genom samtal
med Voff Media AB (se Bilaga A för anteckningar från samtalet) bestäms det att
människorna ska vara fokuspunkten i bilderna och dessutom visa på kommunens
mångfald, från yngre till äldre personer och människor av olika kulturell bakgrund.
Då Vår Kommun redan sågs som en trovärdig tidning, behålls trovärdigheten som
en kriterie för bilderna, samtidigt som de ska kännas relevanta för texten.

3.10.3. Bildbehandling

Innan bilderna sätts in i layouten, genomgår de en grundläggande bildbehandling,
för att de ska tala samma språk. Det som behandlas är kontrast, ljus, färgkorrigering
och i vissa fall en mindre omfattande retusch. Bilderna behandlas i Adobe Photoshop
CS3.

3.11. Omslagsidé

För att läsarna ska känna igen tidskriften, ska omslaget alltid följa samma mönster.
Detta för att skapa en identitet för tidskriften, så att läsarna vet vad de får redan vid
första anblick av omslaget. Då Vår Kommun helt ändrar form från tabloid till magasin, ska det första numret ses som nytt och därav spännande. Detta kan göra att människor uppmärksammar tidskriften och därmed börjar bläddra i den ( Jais-Nielsen
2004, s. 19). Då Vår Kommun är en gratistidning som kommer med posten till de
boende i Upplands Väsby kommun, behöver den ej konkurrera med andra tidskrifter
i butiker. Däremot bör den sticka ut från exempelvis annat som kommer med posten,
andra gratistidningar, samt konkurrera med andra medier som till exempel tv ( JaisNielsen 2004, s. 20).
Viktigt är även att omslaget speglar innehållet och att formen är ändamålsenlig, så
att läsarna får vad de förväntar sig efter att ha sett framsidan.
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3.11.1. Tidningshuvud

Inledningsvis tas förslag till ny titel på tidskriften fram och presenteras för Voff
Media AB. Denna titel ska knyta an till kommunen och spegla tidskriftens innehåll.
För att särskilja tidningshuvudet från den övriga formen, används ett annat teckensnitt för detta. Det är viktigt att tidningshuvudet betraktas som en logotyp som
bidrar till identifikationen av tidskriften. En mängd teckensnitt prövas för att finna
det teckensnitt som lämpar sig bäst för titeln. Dessutom genomförs vissa justeringar
av teckensnittet, för att anpassa titeln till ett väl fungerande tidningshuvud.
Utöver titel innehåller tidningshuvudet även information om avsändare, samt nummer och årgång.

3.11.2. Omslagsbild

Motivet på omslagsbilden föreställer personerna som är i fokus i coverstoryn. Detta
gör att en eller flera invånare från kommunen kommer att synas på framsidan i varje
nummer. Då målgruppen själv porträtteras på framsidan kan därmed en samhörighet
med tidskriften skapas för läsarna.
Bilden är utfallande över hela framsidan och det är endast en bild på omslaget.
Bakgrunden består av en stark solid färg. Efter samtal med Voff Media AB (se Bilaga
B för anteckningar från samtalet) bestäms det att detta ska appliceras på alla nummer för att bidra till Vår Kommuns igenkänningsfaktor. Dessutom kommer färgen
att fungera som ett medel för att visa att ett nytt nummer av tidskriften har kommit, då varje nummer måste ha en bakgrundfärg som skiljer sig från det föregående
numrets.

3.11.3. Puffar

Framsidan har ett flertal puffar som är placerade på ett organiserat sätt längs framsidans vänstra sida. De är även vältypograferade, i samma teckensnitt som återfinns
i inlagan. Enligt Eva Jais-Nielsen ( Jais-Nielsen 2004, s. 34) ger detta intrycket av
exklusivitet, samtidigt som läsaren erbjuds bred läsning.
Puffarna är endast i svart eller vitt, för att kontrastera mot bildens färgstarka
bakgrund och varandra. Framsidan har också en så kallad dragarpuff, vilken hör till
omslagsbilden och coverstoryn. Den är större än de övriga puffarna och är den puff
som främst ska fånga läsarens uppmärksamhet.

3.11.4. Splash

På framsidan finns en splash, det vill säga en typ av puff som skiljer de övriga puffarna. Splashens funktion är att lyfta fram någonting särskilt med numret och innehållet
i denna varierar därmed beroende på vad varje respektive nummer innehåller.
Splashen är uppbyggd av två runda tonplattor och innehåller text som är satt i det
sekundära rubrikteckensnittet, för att inte ta uppmärksamhet från dragarpuffen.

3.12. Navigering

För att orientera läsaren genom tidskriften används en kombination av färgkodning,
vinjetter och paginering. Tidskriften inleds dessutom med en innehållsförteckning.

3.12.1. Färgkodning

För att tydligt markera tidskriftens olika avdelningar, färgkodas de med olika färger.
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Dessutom uppfattar läsaren färgen innan hon uppmärksammar innehållet i texten
( Jais-Nielsen 2004, s. 301). Dessa färger återfinns i avdelningarnas respektive vinjetter, rubriker, ingångsord, ryckcitat och artikelslut. Detta underlättar inte bara navigeringen, utan ger även en sammanhängande layout ( Jais-Nielsen 2004, s. 303).
Färgerna väljs i första hand i enlighet med Upplands Väsby kommuns profilfärger,
för att tydliggöra tidskriftens avsändare. Dessutom används ett par komplementfärger,
som är mer färgstarka än profilfärgerna. Detta för att liva upp designen något.

3.12.2. Innehållsförteckning

På inlagans första sida finns en innehållsförteckning, så läsaren får en överblick över
innehållet och då snabbt kan hitta det som återgavs i puffarna på framsidan. I innehållsförteckningen finns även korta beskrivningar över vad artiklarna handlar om, för
att skapa ett intresse hos läsaren.
Texten i innehållsförteckningen sätts i en kombination av de båda rubrikteckensnitten, för att markera att det inte är fråga om brödtext. Dessutom avviker färgen från
avdelningens färgkodning, av anledningen att den inte ska förväxlas med artiklarna.

3.12.3. Vinjetter och paginering

Vinjetter och paginering placeras tillsammans i uppslagens övre hörn mot yttermarginalen. Pagineringen är skiljd från vinjetten genom en tonplatta som ligger bakom
pagineringen. Denna tonplatta har rundade hörn för att ge ett mjukt intryck.
Pagineringen är satt i huvudrubrikteckensnittet, medan vinjetterna är i det sekundära rubrikteckensnittet.

3.13. Presentation för Voff Media AB

Det framtagna förslaget på en ny design av Vår Kommun presenteras för Voff Media
AB. Förslaget skrivs ut för att mediabyrån ska få en känsla av hur designen fungerar
i tryckt form.
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4. Resultat
Redesignen resulterar i en helt ny form för Vår Kommun, där formatet gått från
tabloid till magasin (se Bilaga C för ursprunglig form och Bilaga D för redesignen).
Redesignen baseras på Vår Kommun, nummer tre, juni 2008. Den nya formen har
även satt upp riktlinjer för hur framtida nummer ska utformas, förutsatt att Upplands
Väsby kommun godkänner förslaget.

4.1. Resultat av analys

Vår Kommun har i dagsläget en dagstidningsutformning, där alla ytor nyttjas för text
och bild. Det är mycket text i förhållande till bild och bilderna är relativt små. Det
finns inget tydligt bildspråk, då alla bilder skiljer sig mycket från varandra. Vad gäller
färg är det kommunens blå profilfärg som används. Typografin är uppbyggd med två
teckensnitt, en linjär och en serif. Vid analys av Vår Kommun tolkas den redaktionella
idéen som förmedling av nyheter och information som rör Upplands Väsby kommun
(för hela analysen se Bilaga E).
Analysen av Vår Kommuns befintliga form och innehåll resulterar i nya idéer om
vad som behålls samt vad som förändras i redesignen. En inblick i tidningens redaktionella idé skapar dessutom förståelse för hur innehållet ska presenteras. Analysen
ger en idé till den nya formen.

4.2. Formatval

Det slutgiltiga formatet är 215x285 millimeter, alltså något lägre och bredare än
A4-format. Detta format sammanfaller med de aspekter som togs upp i kapitel 3.5.
Val av format, på sida 18, samt ger ett estetiskt tilltalande intryck.

4.3. Rekommendation av papper

Vid första handledningsmötet med Gustav Boklund (Högskolan Dalarna, 090428),
visades en tidning, vars papper skulle lämpa sig väl för detta projekt. Papperet är
G-Print, ett matt lättbestruket finpapper.
Producenten av papperet är Grycksbo Paper AB och enligt företaget passar det
utmärkt för tidskrifter (Grycksbo Paper AB 2009a, [Elektronisk]). G-Print ger god
läsbarhet, på grund av dess lågreflekterande yta. Papperets släta och bestrukna yta ger
även hög kvalitet på bildåtergivningen. G-Print åstadkommer även ett jämnt tryck i
tonplattor (Grycksbo Paper AB 2009b, [Elektronisk]).
Trots låga ytvikter kan G-Print åstadkomma en magasinskänsla, då papperet har
hög opacitet samt hög bulk. Detta betyder att slutresultatet blir en tjock tidskrift,
utan att trycket syns igenom på andra sidan av papperet (Grycksbo Paper AB 2009b,
[Elektronisk]).
Trycktekniskt har G-Print många fördelar. Dess styvhet ger bra körbarhet i tryckpressen och en stabil, färdigställd trycksak (Grycksbo Paper AB 2009d, [Elektronisk]).
G-Print finns både tillgängligt som ark och rulle och kan offsettryckas (Grycksbo
Paper AB 2009c, [Elektronisk]).
Alla dessa egenskaper möter de kriterier som detta projekt satt för redesignen.
Detta är anledningen till att G-Print är det papper som rekommenderas för den nya
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formen av Vår Kommun. Den tänkta ytvikten är 100 g/m2 och är densamma för både
omslag och inlaga. Vid denna ytvikt av G-Print krävs ingen bigning vid falsning
(Grycksbo Paper AB 2009a, [Elektronisk]).

4.4. Strukturering av innehåll

Den slutgiltiga struktureringen av innehållet ses nedan (se Bilaga F för översiktsbild).

4.4.1. Lok

4.4.6. Färgkodning av avsnitt

Struktureringen av innehållet innefattar också en färgkodning av de olika avsnitten.
Sammanlagt används fem färger, dessa presenteras nedan.
Silver; CMYK: 0, 0, 0, 30

4.4.2. Framvagn

Blå; CMYK: 100, 44, 0, 0

4.4.3. Mitt

Mittsektionen börjar med coverstoryn, som löper över hela uppslaget. I spalten längst
till höger finns en tillhörande frågespalt, som behandlar det ämne som tas upp i
coverstoryn. Tre personer från kommunen får där svara på en fråga och i denna spalt
presenteras deras respektive svar.
På följande uppslag kommer en längre intervju, som tar upp hela uppslaget.
Sektionen avslutas därefter på nästa sida, med en kortare intervju. På dessa sidor kan
matierialet komma att variera i efterföljande nummer, beroende på karaktären på
numrens huvudartiklar. Gemensamt är att de är längre artiklar och därav passar för
placering i mittsektionen.
I mittsektionen förekommer även en faktaruta. I kommande nummer kan liknande
faktarutor förekomma. Deras funktion är att göra läsaren uppmärksam på vidare
information om ämnet eller andra ämnen som förknippas med det som tas upp i
artikeln.

4.4.4. Bakvagn

I slutet av tidskriften kommer lättare läsning och bakvagnssektionen inleds med
Konst & Kultur. På denna sida samlas artiklarna med kulturell karaktär. Därefter följer
avsnittet Eldsjälen, en djupare intervju med en driven person från Upplands Väsby
kommun som har åstadkommit något speciellt.
Baksidan är en form av kalendarie, som kallas På gång i Upplands Väsby. Kalendariet
beskriver vad som händer i kommunen och på resterande plats återfinns ytterligare
notiser. Likt mittsektionen, förekommer det även i bakvagnen en del faktarutor.

4.4.5. Antal sidor

Denna redesign av Vår Kommun, nummer tre, 2008, är tolv sidor lång. Detta beror på
tillgången av material, samt ekonomiska aspekter.
I samråd med Voff Media AB bestämdes det att framtida nummer ska kunna
variera mellan tolv och sexton sidor, beroende på hur mycket material som finns till-
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handa för numret. På grund av detta utökades redaktionsrutan med en hälsning från
redaktionen. Hälsningen kan tas bort vid en sextonsidig tidskrift, för att göra plats
för en längre innehållsförteckning. Vid en tolvsidig tidskrift kan hälsningen innehålla
exempelvis tips om läsning i tidskriften, eller som i denna redesign, en fras som önskar
läsarna en trevlig sommar.

Loket är tidskriftens framsida.
Denna sektion inleds med innehållsförteckningen, samt en redaktionsruta. Sedan
följer Hallå där, vilket är en stående artikel som ska återkomma i varje nummer. Här
intervjuas en person från Upplands Väsby kommun, som är aktuell på något sätt.
På motstående sida finns plocksidan Kort & gott, vilken innehåller kortare nyhetsrapporteringar som rör kommunen. Här finns två mindre artiklar samt tre notiser.
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Ljusblå; CMYK: 50, 22, 0, 0
Grön; CMYK: 50, 0, 100, 0
Orange; CMYK: 0, 40, 100, 0
Den blå färgen är en av kommunens profilfärger och används i framvagnen. Samma
färg används i mittsektionen i 50 procents ton, vilken här betecknas som ljusblå.
I bakvagnen används grön, orange och silver till olika avsnitt. Grön för Konst &
Kultur, då en lugnare färg passar för ämnet. Till Eldsjälen används en orange färg,
för att knyta an till artikelns karaktär. Silverfärgen används i det sista avsnittet På
gång i Upplands Väsby. På det här sättet möts läsaren av kommunens profilfärger i
tidskriftens början och slut.

4.5. Spaltsystem

Med relativt stora marginaler resulterade spaltsystemet i en satsyta på 190x242 millimeter. De stora marginalerna bidrar även till att ögat inte störs av papperets kanter,
utan lättare kan fokusera på innehållet på sidan. Det blev totalt sex spalter, vilket ger
flexibilitet i formgivningen samt möjliggör många olika bildstorlekar, som alla hålls
till spaltsystemet.
För annan typ av text än brödtext (rubriker, bildtexter etcetera) används en eller
fler spalter. För brödtexten används alltid två spalter, för att ge en bekväm radlängd
med inte alltför många avstavningar. Spaltsystemet används konsekvent genom hela
tidskriften, vilket ger en enhetlig form.
Se Bilaga G för bild och mått på spaltsystemet.

4.6. Teckensnitt

De slutgiltiga teckensnitten som används, presenteras nedan.

4.6.1. Joanna MT Std

För att uppnå god läsbarhet används antikvan Joanna MT Std i brödtexten, med teckengraden tio punkter. Teckensnittet är känt för sin mångsidighet och goda läsbarhet.
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Dessutom är det mycket ekonomiskt, då bokstäverna är relativt smala och därmed
kan mycket text få plats på en sida (Linotype 2009c, [Elektronisk]). Se figur 9 för ett
prov på Joanna MT Std.

Flygande bäckasiner söka hwila på
mjuka tuvor.

Figur 13: Myriad Pro, Semibold, 24 punkter.

Figur 9: Joanna MT Std, Regular, 24 punkter.

4.6.2. ITC American Typewriter Std

4.7. Bilder

Flygande bäckasiner söka
hwila på mjuka tuvor.
Figur 10: ITC American Typewriter Std, Bold, 24 punkter.

Flygande bäckasiner söka
hwila på mjuka tuvor.
Figur 11: ITC American Typewriter Std, Light, 24 punkter.
Detta teckensnitt används även i bylines, ryckcitat samt i paginering.

4.6.3. Myriad Pro

Som ett komplement till huvudrubrikteckensnittet används den öppna sans seriffen
Myriad Pro, tidigare nämnt som det sekundära rubrikteckensnittet. Det är känt för
dess vänliga form och goda läsbarhet (Linotype 2009a, [Elektronisk]). Dess öppna
form bidrar till dess goda läsbarhet. Se figur 12 och 13 för prov på Myriad Pro.

Flygande bäckasiner söka hwila på
mjuka tuvor.
Figur 12: Myriad Pro, Light, 24 punkter.
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Flygande bäckasiner söka hwila
på mjuka tuvor.
Myriad Pro används förutom i rubriker även till ingresser, vinjetter, utmärkning i
brödtext, bildtext, redaktionsrutan, innehållsförteckningen, faktarutor och för markerade ingångsord i brödtexten.

Till rubriker används två teckensnitt. Huvudrubrikteckensnittet är ITC American
Typewriter Std, en slab serif som är baserad på bokstävernas former i gamla skrivmaskiner (Linotype 2009b, [Elektronisk]). Valet baseras på dess runda former och
utstickande karaktär. Se figur 10 och 11 för prov på ITC American Typewriter Std.
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De bilder som används i redesignen kommer till största del från bildbanken johnér.se,
där skissbilder har laddats ner från hemsidan. Detta innebär att dummyn i stort består
av lågupplösta bilder. Enligt Voff Media AB är det acceptabelt att använda lågupplösta bilder i just en dummy (se Bilaga B för antecknade kommentarer från medarbetarna på Voff Media AB). Det viktiga att se till vid betraktning av bilderna är den
känsla redesignen söker att förmedla. Övriga bilder tillhandahölls av Voff Media AB,
på företagets ftp-server samt hemsidan passivhus.nu. Dessa bilder följer de kriterier
som eftersöks för bilderna i redesignen, dessutom skapar de det tänkta bildmanéret.
Alla bilder är av relevans för innehållet i artiklarna och fokus ligger på att avbilda
människorna som är aktuella i texterna. Därmed är motivet i regel en person.

4.8. Omslag

Framsidan av redesignen har en omslagsbild på de personer som skildras i coverstoryn, som är fotograferade mot en färgstark, gul bakgrund.
En ny titel tas ej fram, då de förslag som lagts fram ej levde upp till varken tidskriftens eller kommunens karaktär. Vår Kommun anses lämpa sig bäst som titel och
behålls därför i den nya formen.
Teckensnittet som används i tidningshuvudet är Aachen Std, Bold. För att få en rak
överkant, förminskas och sänks accenten över "å", så att det linjerar med versala v och
gemena k. För att skapa en bra ordbild kernas (ändras teckenmellanrummen) titeln.
För att balansera titelns vänstra och högra kant, inkluderas avsändare och nummerinformation i tidningshuvudet. Avsändaren placeras till vänster under titeln och
nummerinformationen placeras överst till höger. Detta bidrar även till en rak överkant, vilket bidrar till tidningshuvudets helhetsintryck. Båda dessa texter är satta i
ITC American Typewriter Std, i en kombination av Bold och Medium.
Puffarna är svarta och placerade längst ner på framsidans vänstra kant. I typografin
samspelar ITC American Typewriter, Bold och Myriad Pro, Light. Dragarpuffen är
däremot skiljd från de övriga puffarna, genom högre placering på sidan, större teckengrad samt vit färg istället för svart. Detta gör att den syns mer och därav drar åt sig
större uppmärksamhet.
I splashen framhävs det faktum att Vår Kommun har en ny design och teckensnittet som används i denna är Myriad Pro. Vid en tidig presentation för Voff Media (se
Bilaga B för anteckningar från mötet), ansåg både Charlotte Steneram och Carina
Järvenhag att den fyllde en bra funktion, samt passade in väl i designen och var este29
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tiskt tilltalande.
För att visa hur framsidan kan utformas, skapas en ytterligare version av framsidan.
Denna framsida är tänkt för ett påhittat nummer av Vår Kommun och följer samma
mönster som framsidan i redesignen (se Bilaga D för de olika versionerna).

4.9. Kommentarer på redesignen från Voff Media AB

Vid presentationen av den slutgiltiga redesignen för Voff Media AB, erhålls kommentarer som rör hur väl redesignen har utförts.
Charlotte Steneram på företaget anser att en god layout är en layout som inte stör
läsaren, vilket hon även anser att denna design inte gör (se bilaga B för anteckningar
från möte med Voff Media AB). Enligt Steneram är designen väl genomförd, men
hon nämner att exempelvis tidningshuvudet kan arbetas med vidare för att skapa en
mer identitetsskapande ordbild, med anknytning till Upplands Väsby kommun (se
bilaga H för anteckningar från möte med Charlotte Steneram).

4.10. Presentation för Upplands Väsby kommun

Under mötet med Voff Media AB den 27:e augusti berättar Charlotte Steneram att
det i dagsläget inte finns möjlighet att presentera redesignen för Upplands Väsby
kommun, då företaget för tillfället diskuterar avtal med kommunen. De är heller inte
längre säkra på om en redesign är möjlig att genomföra, på grund av ekonomiska
begränsningar hos Upplands Väsby kommun.
Om en redesign av Vår Kommun kommer på tal igen, tar Voff Media AB kontakt
med projektgruppen, då de vill visa denna redesign som ett förslag till ny form.
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5. Analys och slutsatser
5.1. Analys
5.1.1. Uppnådda mål

Detta projekt har resulterat i en redesign med magasinformat som färdigställts inom
den givna tidsramen (augusti 2009), vilket var ett av målen med projektet. Gruppen
anser själv att Vår Kommun, vid jämförelse med den nuvarande formen, har fått en
mer modern design och att en magasinkänsla har uppnåtts. Detta kan givetvis diskuteras, då det i fråga om design handlar mycket om individers eget tycke och smak.
Det positiva gensvaret från Charlotte Steneram styrker dock gruppens reflektioner
angående detta.
Huruvida redesignen kan tilltala majoriteten av målgruppen kan inte utvärderas
utan tillämpning av redesignen. Därför går det inte att säga att målet angående målgruppen är uppnått. Voff Media AB berättade dock att de tror att den kan nå ut till
en stor del av målgruppen, då designen är stilren och lätt att ta till sig.
För att nå målet att kommunicera innehållet väl, arbetade gruppen utefter Eva JaisNielsens kriterier angående layout för att uppnå detta. En av kriterierna är att layouten ska vara funktionell och ändamålsenlig. Detta innebar att redesignen utformades
så att alla element har ett syfte och är relevanta för innehållet. För att organisera och
orientera läsaren, har gruppen använt sig av en tydlig hierarki för hur innehållet ska
läsas, samt vinjetter och färgkodade avdelningar för att navigera läsaren. Dessutom
har magasinet en tydlig struktur. Den tredje och sista kriterien är att layouten ska
fånga och behålla läsarens uppmärksamhet. Att uppskatta om denna redesign uppnår
detta är svårt utan att ha applicerat designen. Men gruppen har arbetat med en färgstark framsida, stora bilder, lekfulla rubriker och många ingångar till texten, i försök
att uppfylla denna kriterie. Gruppen kallar dock inte detta mål uppnått, då redesignen
inte har testats i läsarkretsen. Men gruppen anser att det finns stora chanser att nå
detta mål om designen appliceras.
Då redesignen ej kommer att presenteras för Upplands Väsby kommun, nåddes inte
målet med att göra just detta. Huruvida det kommer att ske eller inte i framtiden, kan
det bara spekuleras i, i dagsläget.

5.1.2. Designen

Arbetet med att skapa en design som kan tilltala en målgrupp som innefattar personer
av alla åldrar och värderingar fick gruppen att inse tidigt att det kan vara problematiskt att försöka nå precis hela målgruppen. Därför har denna redesign skapats för
att försöka nå en så stor del av målgruppen som möjligt och inte utformats med ett
extremt formspråk. Hade designen varit mer experimentell hade det funnits risk för
att den istället riktat sig till en snävare målgrupp. Det är alltså viktigt att målgruppen
alltid hålls i åtanke under skapandet av en design som denna och att man fokuserar
på att nå majoriteten av målgruppen.

5.1.3. Val av bilder

Vid skapandet av denna redesign har den största utmaningen varit att hitta bilder av
god kvalitet som kan förmedla den ton som eftersökts. Gruppen har inte haft resurser
att köpa bilder, därför inleddes sökandet av bilder på bildbanker som tillhandhål30
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ler gratis, högupplösta bilder. Dock upptäcktes det att majoriteten av bilderna inte
levde upp till den känsla som eftersträvades. Detta ledde till att gruppen vände sig
till mer professionella bildbanker där skissbilder fanns tillgängliga, utan kostnad. I
och med detta är den tekniska kvaliteten på bilderna ej optimal. För denna redesign
var det dock inte den tekniska kvaliteten som avgjorde bildvalet, då gruppen främst
prioriterade känslan och tonen i bilden, samt att det den förmedlade var relevant för
ändamålet.
När processen med att skapa en redesign som denna inleds, är det viktigt att
formgivaren specificerar vad bilderna ska fylla för syfte i designen. Formgivaren bör
även vara medveten om att bildletningen är det mest tidskrävande momentet i hela
designprocessen.
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6. Tackord
Vi vill särskilt tacka Charlotte Steneram och Carina Järvenhag på Voff Media AB,
för all handledning och feedback vi har fått under projektets gång. Vi vill också tacka
Jenny Beckman på Grycksbo Paper AB för de pappersprover vi fick. Tack även till
Gustav Boklund, lärare på Högskolan Dalarna, för råd om och handledning av projektet. Slutligen vill vi tacka Inga-Lill Nilsson, som korrekturläste denna rapport.

5.1.4. Titelformulering

Vid inledningen av detta projekt fick gruppen helt fria händer för redesignen, inklusive titeln på tidskriften. Gruppen försökte att finna en titel som kunde ha bättre
genomslagskraft än Vår Kommun, men samtidigt ha relevans för kommunen. Dessa
försök lyckades dock inte, då gruppen insåg att för att finna en bra titel, behövdes en
mer nära samhörighet med och anknytning till Upplands Väsby kommun. Med detta
som grund anser gruppen att det är av yttersta vikt att titelformuleringen görs av en
person som verkligen är insatt i magasinets syfte och bakgrund.

5.2. Slutsatser

En slutsats som kan dras efter detta projekt är att det är viktigt ha en klar idé om vad
det är som redesignen ska åstadkomma. När idéen är formulerad bör en tydlig struktur skapas och vid utformningen av designen bör målgruppen alltid hållas i åtanke.
Gruppen anser själv att Vår Kommun genomgick en förändring till det bättre och
att resultatet blev lyckat, vilket förstärks av Voff Media AB:s positiva gensvar.
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Bilaga A – Anteckningar från möte med Voff Media AB, 090415

Bilaga B – Anteckningar från möte med Voff Media AB, 090514

Följande bilaga innehåller anteckningar från mötet som hölls med Charlotte Steneram och Carina Järvenhag på Voff Media
AB, den femtonde april 2009, på företagets kontor i Gamla Stan, Stockholm.

Följande bilaga innehåller anteckningar (feedback och kommentarer) från mötet som hölls med Charlotte Steneram och
Carina Järvenhag på Voff Media AB, den fjortonde maj 2009, på företagets kontor i Gamla Stan, Stockholm.

Uppdrag – redesign av Vår Kommun, Upplands Väsbys kommuntidning.
Formatet (tabloid) ska gå ner till magasinformat. Uppnå magasinkänsla.
Upplands Väsby – stor målgrupp, unga–äldre, olika kulturer. Fokus på människorna i
kommunen! Lättläst, politiskt oberoende, lätt att ta till sig innehållet.
Mycket fria händer i nya formen, får ändra allt (inklusive tidningshuvud och titel).
Viss anknytning till kommunen – bra. Kolla på närliggande kommuners liknande
tidningar (Botkyrka, Sundbyberg).
Hålla kontakt med Charlotte via mail och besök, feedback på det vi gör. Tillgång till
Voffs FTP för bilder till redesignen (skickar lösenord och inloggning via mail).
Hör av oss för att boka nytt möte.

Framsida
• Stark enfärgad bakgrund – använd genomgående för igenkänning. Gör ett till
förslag.
• Ha ett "blaffigt" tidningshuvud.
• Inte ha text på omslagspersonens huvud.
• Splashen – också genomgående. Bra splash (funktionellt och designmässigt)!
Sida 2–3
• Alla notiser i endast American Typewriter – bättre. Leka mer med de större
rubrikerna.
• Se över Lilhagerubriken.
Sida 4–5
Citatet i texten istället – samma på alla sidor.
Sida 6-7
Händer inte så mycket (mycket text) – OK att kapa texten.
Sida 8-9
Eventuellt låta texten flöda runt hans huvud.
Sida 10-11
• Tomt – större bild, mer text?
• Något stor rubrik?
Sida 12
Jättebra strukturerat.
Allmänt
• Bra arbete med luft.
• Sida 12 och 1 – mycket bra!
• Kunna växla mellan 12 och 16 sidor, beroende på material.
• Eventuellt göra en frispalt.
• Kanske ha coverstory på äkta uppslaget?
• Bra färgindelning. Svart+vitt+komplementfärg är bra. Gillar färgvalen, samt att
det är genomgående.
• Tydliga och snygga vinjetter.
• Bildspråk? OK att använda lågupplösta bilder i dummy.
• Inte säga samma sak i vinjett, ingress och rubrik.
• Införa artikelstopp i längre artiklar.
• Höra av oss igen innan midsommar (går på semester).
• Stördes inte av något – bra grafisk design!

(1)

(1)
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Bilaga C – Ursprunglig form av Vår Kommun
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Bilaga C – Ursprunglig form av Vår Kommun

Denna bilaga innehåller den ursprungliga formen för Vår Kommun i 45 procents storlek. Tidskriften är inscannad från ett
tryckt original, därmed är kvaliteten inte optimal. Bilagan ska ge en översiktsbild.

(1)

(2)
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Bilaga C – Ursprunglig form av Vår Kommun
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Bilaga C – Ursprunglig form av Vår Kommun
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Bilaga D – Resultat av redesignen
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Bilaga D – Resultat av redesignen

I denna bilaga presenteras redesignen av Vår Kommun. Framsidorna (version 1 på sida 1 och version 2 på sida 2) visas
i 65 procents storlek och de följande uppslagen är i 45 procents storlek. Redesignen visas i denna bilaga i en lågupplöst
version.
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Intervju
Jan Holmberg (m) berättar om
planerna inför vårbudgeten,
där barnen står i fokus.
Intervju
Fyra frågor till Leif Berglund (s)
om vårbudgeten.
Konst & Kultur
Vår Kommun utforskar Upplands
Väsbys upplevelsestråk.
Eldsjälen
Kajsa Hjelte gjorde verklighet av
sin dröm och nu driver hon sitt
eget företag, där hon tar hand
om äldre.
På gång i Upplands Väsby
Sommaraktiviteter på
kommunens ungdomsgårdar.
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Vår kommun utkommer med 6 nummer per år.
Den finns även på www.upplandsvasby.se

Tryck:
Svenska Tryckcentralen AB Vällingby,
tel: 08-620 24 00

Redaktör:
Carina Järvenhag, carina@voff.se

Produktion (text, bild och form):
Voff Media AB, www.voff.se

Ansvarig utgivare:
tf Informationschef Lena Persson

Upplands Väsby kommun,
194 80 Upplands Väsby

Trevlig sommar,
önskar redaktionen
på Vår Kommun.

Frågan
Tar ni emot sommarjobbare?

05

Reportage
Ungdomar som önskar feriejobb
får nu hjälp av kommunen.

Hallå där
Vår Kommun gratulerar Josefin
Lillhage och passar på att ställa
några frågor.
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nummer 3 · juni 2008

Innehåll

Hallå där Josefin Lillhage

Vår Kommun nummer 3 · juni 2008

sommarjobb

ZEYNAL BARAN och Hawjin Alipour är två
av eleverna vid Vilunda gymnasium som
sökt sommarjobb genom Work Center.
– Det är svårt att hitta något innan man
fyllt 18 år, säger Hawjin, som går första året
på Hotell och Restaurang.
Zeynal har redan sitt sommarjobb klart,
han ska jobba som säljare på Teknikmagasinet i Väsby centrum. Jobbet fick han genom
kontakter med anställda där.

Platserna har delats upp på treveckorsperioder, som är spridda över sommaren,
där ungdomarna kommer jobba 6 timmar
om dagen. Totalt blir det alltså 90 timmars
arbete under en sådan period, där arbetsgivaren betalar 55 kronor respektive 65
kronor i timmen i lön – det lägre för högstadieelever, det högre för gymnasister.
Elevernas ansökningar passerade AnnaLena Blomqvist, syv-konsulent på Vilunda
gymnasium, då Work Centers feriejobb i
första hand ska tilldelas dem som inte så
lätt skaffar sig en ferieplats på egen hand.
– Det har varit en mycket värdefull hjälp,
vi hade haft väldigt svårt att göra de här bedömningarna själva, säger Bülent Curku.
Han konstaterar nöjt att det är en ganska
jämn könsfördelning bland ansökningarna,
och en ganska god spridning över vilka arbeten de är intresserade av – med en svag
övervikt mot parkförvaltningsjobben.
– Ja, det är väl många som vill passa på
att vara ute på sommaren, säger Lisa Tegelmark.

något innan man fyllt
18 år.«

»Det är svårt att hitta

Högst upp i Work Centers lokaler i Infracity sitter arbetsmarknadscoachen Bülent
Curku tillsammans med Lisa Tegelmark,
som i vanliga fall arbetar med ungdomar
på Vega, och går igenom ansökningarna
inför den stundande sommaren. Ungefär
130 platser ska fördelas på i stort sett lika
många ansökningar från högstadie- och
gymnasieungdomar.
– Vi var lite sent ute, så det har bara
kommit in önskemål om feriearbetare från
ett privat företag, berättar Lisa Tegelmark.
De hade redan hunnit täcka luckorna, med
andra. Vi ska helt enkelt se till att ringa runt
tidigare nästa år.

växeln i kommunen, tar emot en feriearbetare genom Work Center i år.
– Jag har annars många fasta vikarier som
fyller upp på sommaren, men det är viktigt
att kunna hjälpa till och bistå med arbetstillfällen för ungdomarna, säger hon.
För att sitta i växeln krävs en bra koll på
kommunens organisation, så hon efterlyser
feriearbetare med en viss ”mognad”.
– Men jag hade unga feriearbetare för
några år sedan också, och jag har haft tur.
De var väldigt duktiga.
I stort sett alla intresseanmälningar från
arbetsgivarhåll kom alltså från kommunen;
allra flest från äldreomsorgen, som stod för
över hälften av de platser som fanns att fördela. Men det har även tillkommit helt nya
arbetsplatser inom kommun. Ett av dem är
”Kunskap, kultur och fritid” där Eva Dahlgren är chef.
– Ja, det kändes spännande att pröva om
det var möjligt att ha sommarjobbare, säger hon. Det är ju en utmaning för oss som
arbetsgivare att hitta bra arbetsuppgifter, så
att det känns att de får göra ett arbete på
riktigt.
– Det är svårt att hitta något innan man
fyllt 18 år, säger Hawjin, som går första året
på Hotell och Restaurang.

ÄVEN LENA JOHANSSON, som ansvarar för

– Det känns bra. Lönen är 100 kronor
i timmen, men så får jag provision också.
Jag märkte att det var mycket lättare att få
jobb när man fyllt 18 år och tagit körkort,
säger han.
I stort sett alla intresseanmälningar från
arbetsgivarhåll kom alltså från kommunen;
allra flest från äldreomsorgen, som stod för
över hälften av de platser som fanns att fördela. Men det har även tillkommit helt nya
arbetsplatser inom kommun. Ett av dem är
”Kunskap, kultur och fritid” där Eva Dahlgren är chef.
– Ja, det kändes spännande att pröva om
det var möjligt att ha sommarjobbare, säger hon. Det är ju en utmaning för oss som
arbetsgivare att hitta bra arbetsuppgifter, så
att det känns att de får göra ett arbete på
riktigt.
I sommar tar de emot två feriearbetare
som kommer att få ”rena kontorsuppgifter” som hon kallar det, vilket i första hand
kommer att handla om att sortera papper
men de kan eventuellt även få genomföra
enklare undersökningar.

Utförsäljning, ”loppisar” och kaféer – skyltarna finns överallt. Men många vet kanske
inte att det krävs bygglov för att sätta upp
skyltar på allmän plats.
– De skräpar ned och orsakar tillbud i
trafiken, säger Anders Sjöholm på Teknik &
Service.
Regeln är att alla skyltar som är större än
bilens registreringsskylt kräver bygglov. En
regel som få följer.
– Strunta i skylten om du inte har ett
tillstånd. Kommunen plockar också ned
otillåtna skyltar, säger Anders Sjöholm.

Skyltar
– en trafikfara

Intresserade husköpare kan höra av sig
till Maud Enquist på stadsarkitektkontoret,
till e-post: maud.enquist@upplandsvasby.se
eller telefonnummer: 590 973 52. Det går
också bra att vända sig direkt till de två
byggbolagen: Svenska Klimathus (www.
svenskaklimathus.se) eller GW Projekt,
(www.gwprojekt.se).

– Jo, vi tar emot
sommarjobbare, men
endast i väldigt liten
omfattning. Vi har
inte resurser att ta
emot så många och
en väldigt stor del
av vår verksamhet
går ner på sparlåga
under juli månad.
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– Ja, på Siemens
kommer vi att ta
emot sommarjobbare
i år. Vi har utgått från
vilka behov som finns
på avdelningarna.
Det handlar om att
det behövs en extra
resurs för att arbeta
undan, alternativt
att en arbetsuppgift
behöver utföras när
någon är ledig.

HR-administratör på Siemens

MARIA KÄLLSTRÖM

– Vi har tidigare, när
vi producerade även
under sommaren,
tagit emot några
sommarjobbare till
vår tillverkningsenhet
i Upplands Väsby.
Men nu stänger vi
ner verksamheten
under sommaren,
så därför är det inte
aktuellt längre.

JAN-ERIC CARLSSON
HR-chef Cederroth

HR-chef på Xerox

MARIA TREMURA

Hur ser det då ut hos de stora privata
arbetsgivarna i kommunen – de som
inte skaffar sommarvikarier genom
Work Center – tar de in feriearbetare
överhuvudtaget? Vår Kommun tog
kontakt med några av bjässarna:

Tar ni emot
sommarjobbare?

Frågan

Sommarjobb Reportage
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Tops, kondomer, kattsand – det är bara
några av de saker som kan orsaka stopp i
avloppen. Ett problem som är både kostsamt och tidsödande för kommunen.
– Det är bara mänskligt avfall och toalettpapper som kan spolas ner på toaletten.
Allt annat kan orsaka driftstopp eller göra
att pumpstationerna går sönder, säger Carl
Bachman på Teknik & Service.
Det drabbar i slutändan alla Väsbybor
eftersom det märks på VA-taxan.
– Vi ska ju inte göra någon vinst på vatten
och avlopp, utan taxan täcker endast våra
kostnader. Driftstopp och störningar med
arbetstimmar som följd gör förstås att avgiften blir dyrare, säger Carl Bachman.

Bara kroppens
avfall i avloppet

Vårdnadsbidrag införs i Upplands Väsby
från den 1 oktober 2008. Beslut fattas i
kommunfullmäktige den 16 juni.
Bidraget uppgår till 3 000 kronor per
barn och kalendermånad, för barn i åldern
ett till tre år som inte har plats i offentligt
finansierad verksamhet. Vårdnadsbidrag
utbetalas först efter att föräldrarna haft föräldrapenning i minst 250 dagar.
På kommunens hemsida finns det mer
information. Det går också bra att ringa
barn- och utbildningsförvaltningen, tel:
590 97 000 (växeln).

Vårdnadsbidrag
införs från 1 oktober

Helena Hedin
Caroline Nilsson
Examensarbete, 15 hp

Unga får hjälp med

Zeynal Baran och
Hawjin Alipour sökte
sina sommarjobb
genom Work Center.

Text Peter Wiklund
Foto Anna Persson

Från och med i år hjälper
kommunen till att matcha ihop
ungdomar som vill ha feriejobb
med de företag och kommunala
förvaltningar som behöver hjälp
över sommaren.
– Vi tror att det är en bra
lösning och räknar med ett stort
intresse från företagen nästa år,
säger Bülent Curku kommunala
Work Center.

– Det är svårt att säga än så länge. Nu ska vi
först ha det här träningslägret, och sedan
några europeiska tävlingar före OS. Men jag
satsar hårt förstås!

Upplands Väsby vill stimulera ett energieffektivt byggande. Två byggare har därför
fått i uppdrag att uppföra fem passivhus i
norra Bollstanäs.
Ett passivhus har en så bra isolering att
det bara behöver tillföras extra värme under årets allra kallaste månader. Det gör att
uppvärmningskostnaderna blir minimala. I
övrigt har husen lika goda egenskaper vad
gäller ventilation och inomhusklimat som
andra nybyggda hus.

Nya energisnåla villor

Ett av passivhusen i norra Bollstanäs står snart klart.

En ny typ av asfalt ska läggas för att minska
bullret i kommunen. Två hårt trafikerade
vägar, Breddenvägen och Stockholmsvägen,
kommer att få ny beläggning under 2008.
Målet är att minska bullernivån och skapa
en bättre miljö för boende i området.
En ny metod med så kallad tyst asfalt
som ska minska oljudet längs sträckorna
med nästan hälften.
Mätningar av bullernivån har redan
gjorts på sträckorna längs de två vägarna
och en ny mätning ska göras ungefär två år
efter det att den nya asfalten har anlagts.

Ny asfalt
ger mindre buller
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Reportage Sommarjobb

– När jag slutade på gymnasiet bestämde
jag mig för att satsa helt på simningen,
och redan då var Väsby Simsällskap en bra
klubb. Det fanns en bra tränare och tufft
motstånd på träningarna, vilket var något
jag behövde för att kunna utvecklas.

Till sist då:
hur ligger det till med OS-formen?

– Ja, jag har alltid varit mycket intresserad
av marinbiologi. När jag inte längre kan
simma professionellt, kanske det är något
jag kommer att ta upp. Men som det ser ut
nu så kommer simningen i första hand, för
det är ju det som jag tycker om allra mest.

Du är uppvuxen i Göteborg,
men flyttade till Väsby för snart tio år sedan.
Varför flyttade du?

Finns det något annat än simning som du
skulle vilja göra?

– Visst, jag vet ju att det är många som ser
det jag gör, så jag försöker ta mig tid, hjälpa
till, ge råd och även lyfta fram Väsby i olika
sammanhang.

– Ett ställe som är väldigt fint är kring
Oxundasjön. Där gillar jag att vara! Jag
tycker dessutom att det är skönt att bara
komma hem och umgås med familjen och
mina vänner. Då spelar inte själva platsen
så stor roll.

Är det något som du
satsar medvetet på att vara?

Utöver simhallen,
vad har du för smultronställen i Väsby?

– Nja, jag är inte i Sverige då, så jag får
skicka en representant. Men det är riktigt
kul att bli uppmärksammad på det sättet för
det jag gör. Och så blev jag glad av själva
motiveringen, där de skriver att jag är en
bra förebild för barn och ungdomar.

– Ja, äntligen! Det blir superbra, för det
kommer att underlätta att marknadsföra
Väsby. När den är klar kommer vi till exempel kunna arrangera både svenska och
internationella mästerskap. Jag tror att det
kommer erbjuda medlemmarna i Väsbys
Simsällskap fler och större möjligheter.

Och nu blir det ny simhall till och med...

Och sedan ska du alltså ta
emot utmärkelsen hemma i Väsby...

– Tack! Nu är jag i spanska Sierra Nevada på
träningsläger ett par veckor. I början av juni
kommer jag sedan att åka på ett par tävlingar kring Medelhavet. Det kommer att
bli roligt, men det innebär självklart även
en hel del hård träning.

Stort grattis!
Berätta: vad sysslar du med just nu?

Vår Kommun tog kontakt med
2007 års Väsbybo och ställde
några frågor om utmärkelsen,
hemkommunen och hennes
förhoppningar inför OS.

Josefin Lillhage

Hallå där

Kort & gott

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Redesign av tidskriften Vår Kommun
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(4)

(5)
Kommunalrådet Jan Holmberg (m)
besöker förskolan Visselpipan.

Det är budgetdebatt i kommunfullmäktige den 16 juni. Både Miljöpartiet och
Vänsterpartiet kommer att ta fram sina
egna budgetar.
På www.upplandsvasby.se under
politik kan du hitta avhandlingarna inför
sammanträdet.

Budgetdebatt 16 juni

Text Leif Andersson
Foto Anna Persson

Alliansen lägger totalt 35 miljoner
kronor på barn, skola och äldreomsorg i vårbudgeten.
– Det känns bra att vi satsar
på barnen, bland annat genom
ökad skolpeng och förstärkningar
av familjecentralen, säger kommunalrådet Jan Holmberg (m).

vårbudgeten

Barnen i fokus i

Intervju Jan Holmberg (m)

Vår Kommun nummer 3 · juni 2008

– Ja, där är vi ense. men just med tanke
på de stora investeringarna tycker jag att

– Helst vill vi minska barngrupperna i förskolan. För oss är det en fråga om kvalitet. Sedan skulle jag både vilja ta bort både
skattesänkningen och vårdnadsbidraget. De
pengarna behövs bättre i förskolan.

Vad väljer du om fick
genomföra ett enda av dina förslag
– och ta bort ett av alliansens?

det är ekonomiskt lättsinne att genomföra
de aviserade skattesänkningarna. Det är ett
risktagande för kommunen.

– Vi gör inte några skattesänkningar, därför
har vi mer pengar att fördela på verksamheterna. Vi ger till exempel mer pengar till
social- och äldreförvaltningen samt barnoch utbildningsförvaltningen så att de ska
slippa göra besparingar på sin verksamhet i
den omfattning som alliansen kräver. Detta
gör vi för att vi anser att dessa områden är
viktiga att fokusera på, eftersom de utgör
en så viktig del i vårt samhälle.

Vad är den stora skillnaden
jämfört med alliansens budget?

Upplevelsestråket i Upplands Väsby gör
det möjligt att njuta både av natur, kultur
och lära sig mer om kretsloppet – och få
mycket motion på köpet. Stråket omfattar
nästan 40 kilometer och gör det möjligt att
promenera eller cykla mellan de fyra sjöarna Norrviken, Edssjön, Oxundasjön och
Fysingen.
Totalt består upplevelsestråket av tolv
olika etapper. Häftiga regnskurar gör att Vår
Kommuns utsända bestämmer sig för en
kortare sträcka. Från Ladbrostenen i Runby,
genom Barockparken och stora Wäsby bort
till Hammarby kyrka, cirka 3,2 kilometer.
Vädret tillåter en kort begrundan av Ladbrostenens inskription: ”Ingrid reste stenen
över Ingemar sin man, och över Dan och
Benke sina söner.” På baksidan får man
veta att familjen ägde gård i Runby, som på
vikingatiden bestod av två större och två
mindre gårdar. Vad en ladbro är för något
tvistar de lärda om – lastkaj är ett förslag.
En träbro leder över Väsbyån och sedan

Text Carina Järvenhag
Foto Anna Persson

stammar från Hammarby kyrka. Härifrån
har man en betagande utsikt över sjön
Fysingen. Sedan slingrar sig stråket vidare
österut över ängar och hästhagar. Terrängen är kuperad, men det finns bänkar för
den som behöver vila fötterna.
www.upplandsvasby.se/upplevelsestraket har mer information med bland annat
en ”klickbar” karta. Kartor finns även att
hämta i Informationscentrum. På några
ställen längs stråket testas också teleguidning för den som vill veta mer på plats.

NÅGRA AV LINDARNA i Barockparken här-

är det bara att följa stigen förbi Ladbrodammen. Det är en av Väsbys dagvattendammar
med syfte att rena regn- och smältvatten.
De holländska lindarna i Barockparken
syns på långt håll. Likaså de gula anläggnings- och grävmaskiner som håller på att
färdigställa parken. Träden står i strama
geometriska former enligt franskt 1700talsmanér.

Alldeles intill villorna i Runby Hage ståtar runstenen
som Ingrid reste till maken Ingemars minne.
I centrum går en träbro längs Väsbyån. Upplevelsestråket är rikt på såväl kontraster som upplevelser.

upplevelser

Stråk kantat av

På upplevelsestråket
kan man blandannat
ta vägen förbi träbron
längs Väsbyån.
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Fontänen framför stationen är gjord av
landskapsarkitekt Monica Sandberg.

Sten och vatten
i samklang

Det finns också en cykelkarta över Upplands
Väsby. På framsidan är en karta i skala 1:20 000
med cykelvägar inom kommunen. På baksidan finns en mindre kartbild samt tips om
utflyktsmål och sevärdheter. Kartan kommer att
skickas hem till alla hushåll och finns även att
köpa i Informationscentrum.

TIPS

Konst & Kultur
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DE STORA INVESTERINGARNA i budgeten
är kända sedan tidigare. Det är avsatt 149
miljoner under 2008 och 2009 till den nya
badanläggningen i Vilundaparken. Till detta kommer vissa arbeten för parkering och
ny entré.
– Det är det första steget i omdaningen
av Vilundaparken. Nästa steg, som blir klart
redan i år, är att vi får en konstgräsplan och
som ett tredje önskemål har vi en ishall
med tak. Om vi mäktar med det under den
här mandatperioden vågar jag inte uttala
mig om, säger Jan Holmberg.
Ett enhälligt politiskt beslut är också att
det ska byggas en ny gymnasieskola i kvarteret Messingen vid stationsområdet, som
ska stå färdig till höstterminen 2011.

Även hemtjänsten har blivit utsatt för
konkurrens sedan alliansen fick majoritet.
Idag utförs tjugo procent av hemtjänsttimmarna av privata företag.
– Det är ett mycket glädjande uttryck för
den ökade valfriheten i kommunen. Den
utvärdering som gjorts visar också att de
privata anordnarna får mycket höga betyg.
Sedan värnar vi även om den kommunala
hemtjänsten, säger Jan Holmberg.

»Det föds 500 barn i
kommunen varje år
och vi måste ge alla en
bra start i livet.«

också till helgerna, för att kunna erbjuda
ungdomarna fler aktiviteter.
– Vi ser att det är mycket populärt, säger
Jan Holmberg. En nyhet är att vi låter elever från gymnasiets individuella program
praktisera på Vega. På det viset sker en kunskapsöverföring ungdomarna emellan.
Som tidigare aviserats blir lärlingsplatser
nu verklighet. Det handlar om 20 platser
från höstterminen 2008.
120 miljoner kronor går också till förvärv och ombyggnad av dragongården med
äldreboendet Diamanten i Väsby centrum.
– Vi ska göra om Diamanten till ett mer
modernt äldreboende med 40 platser. Dessutom kommer vi att bygga 30 trygghetslägenheter, säger Jan Holmberg.
Boendet planeras vara klart till våren
2010 och driften kommer att upphandlas
i konkurrens mellan privata entreprenörer
och kommunens egen regi.

Helena Hedin
Caroline Nilsson
Examensarbete, 15 hp

Men ni är ense om
investeringarna i Vilundaparken och
bygget av ett nytt gymnasium?

– Vi gör inte några skattesänkningar, därför
har vi mer pengar att fördela på verksamheterna. Vi ger till exempel mer pengar till
social- och äldreförvaltningen samt barnoch utbildningsförvaltningen så att de ska
slippa göra besparingar på sin verksamhet i
den omfattning som alliansen kräver.

Vad är den stora skillnaden
jämfört med alliansens budget?

– Vi har en stark budget eftersom vi inte
gör några skattesänkningar. I stället väljer
vi att lägga mer pengar på barn och äldre.
Vi vill bland annat minska barngrupperna
i förskolan, ha mer personal och lärare i
grundskolan och göra en språksatsning på
svenskan i gymnasiet. Vi vill också göra Vilundas lärlingsplatser till några av de bästa
i Mälardalen. När det gäller äldreomsorgen
ska den spegla ett mångkulturellt Upplands
Väsby, till exempel genom en avdelning
med finskspråkig personal. Vi vill också ge
de äldre ett rikare kultur- och fritidsliv som
gör att de håller sig friska och vitala längre.
Det åstadkommer vi genom att ge stöd till
föreningslivet och ordna fler träffpunkter
för äldre.

Vilka är de viktigaste
satsningarna i er budget?

Text Carina Järvenhag
Foto Anna Persson

Leif Berglund vill ge mer pengar
till förskolan för att minska barngrupperna. Fick han bestämma
ryker även vårdnadsbidraget. De
pengarna behövs bättre i förskolan. Vår kommun ställde fyra
frågor om socialdemokraternas
vårbudget.

”Vi vill ha bort vårdnadsbidraget”

Leif Berglund (s)

FÖR DE ÄLDRE BARNEN blir projektet Vega
i Kulturhuset en permanent verksamhet.
Vega är en mötesplats för ungdomar i åldrarna 15 till 25 år. Öppettiderna förlängs

– Det föds 500 barn i kommunen varje
år och vi måste ge alla en bra start i livet.
Vi stärker också förskolan med 5,2 miljoner
kronor och förskoleklass med 2,4 miljoner,
vilket ger mer personal och färre barn i
grupperna, säger Jan Holmberg.
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Intervju Leif Berglund (s)

Den gemensamma budgeten för moderaterna, kristdemokraterna, folkpartiet och
centerpartiet är fortfarande inte riktigt klar
när Vår Kommun träffar Jan Holmberg
i Väsby centrum. Men huvudinriktningarna är klara. 35 miljoner kronor går till
de så kallade kärnverksamheterna, barn,
skola och omsorg. Familjecentralen, som
ger stöd åt ensamstående föräldrar och erbjuder föräldrautbildning, får 2,4 miljoner
kronor.

Jan Holmberg (m) Intervju

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Redesign av tidskriften Vår Kommun
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(6)

(7)
Text Ingela Ström
Foto Rudolf Andersson

En artikel i DN, ett telefonsamtal
och ett besök på Edsby slott.
Sedan behövde Kajsa Hjelte inte
fundera länge innan hon sa ja.
Nu är det snart tio år sedan hon
startade demensboendet på
slottet och kunde förverkliga sin
dröm.

– När jag såg stället kände jag att
här hade jag min chans att få skapa det
äldreboende jag ville – laga egen mat och
ha öppna dörrar ut mot trädgården. Så
jag bildade bolag och startade min verksamhet, menad för Väsbybor och med
inriktning på demensboende.
På den vägen är det. Det riktigt lyser
om Kajsa Hjelte när hon talar om verksamheten, de boende och deras anhöriga
och personalen. Visst kan det vara tungt
och jobbigt ibland. Men om man hjälps
åt, är prestigös och inte glömmer bort att
också ha roligt så ger arbetet en stor tillfredsställelse, säger hon.
– Humor är en del av min policy. Man
måste ha roligt på jobbet – vi kan inte ta
bort elände, sjukdomar, att våra gäster går
bort och allt som är sorgligt. Men vi kan ta

»Det är viktigt att se
alla, att fråga hur
det är, hur man mår
och stötta i livets
olika skeden.«

Redan som 30-årig sjuksköterska gick Kajsa
Hjelte vidare och utbildade sih till distriktssköterska. Det var så hon kom in på äldrevård.
– Som distriktssköterska arbetar man
mest med äldre människor. Jag tyckte
om det, det fanns så mycket gott man
kunde göra. Men genom åren som anställd på olika ställen såg jag också
brister i vården. Och insåg att nya idéer
är svåra att få igenom i stora tunga organisationer.
Efter att ha gjort en utredning om
kvalitet i äldrevården fick hon sin chans.
Lars Ingerstam, som drev ett privat äldreboende på Edsby slott, läste artikeln,
och ringde upp Kajsa Hjelte. Skulle hon
kunna tänka sig att ta över verksamheten
på slottet?
PÅ EDSBY SLOTT är man noga med att
säga ”gäster”. Patienter kan betyda lidande och klienter och boende låter så
avståndstagande, tycker Kajsa Hjelte.
Sådana nyanser är viktiga, för de speglar
synsättet, menar hon.
– Det är ju klassiskt att säga att äldreomsorg är sista anhalten. Men jag brukar
säga att det är det inte – du väljer att bo
här och du väljer hur länge. Vill man flytta
härifrån så gör man det. Bo här i två veckor
och känn efter om det är något för dig.
Sedan kan det vara ett spel för gallerierna, säger hon, för det finns sällan
någon valmöjlighet. Men det är en känsla,
och sådana är viktiga. Man ska inte behöva
känna att man bara skjutsas omkring.
Kajsa Hjelte tycks alltid vara glad och
pigg och full av kraft. Är det så?
– Ja, säger hon, så är det nog. Nu när jag
har fyllt femtio och ser tillbaka på mitt liv
så tänker jag att jag nog är en glad person
för att jag alltid har tyckt att det är roligt att
leva. Och spännande. Jag är nyfiken av mig,
vill veta vad som finns bakom nästa krök,
jag är alltid på väg och vill pröva nytt.
Hon gillar att driva saker hon tror på och
inte begränsas av byråkratiska resonemang.
En entreprenör, kort sagt.
– Här är det roligt att komma med nya
idéer som prövas och som man går vidare
med eller förkastar.
– Det är viktigt att se alla, att fråga hur
det är, hur man mår och stötta i livets olika
skeden. Vi har ingen hård linje här, vi försöker hela tiden se till personen. Ju bättre vi
i personalen mår, desto bättre jobb gör vi.
När Kajsa Hjelte arbetade i landstinget
slogs hon av att folk kunde sluta utan att någon frågade varför eller vad de skulle göra.
– Alla är unika, ingen är utbytbar, så för-

vara på alla glädjeämnen som finns och bry
oss om varandra. Det är ändå ett förtröstansfullt arbete, för vi vet att våra gäster har
haft ett bra liv här. Och man måste givetvis
tycka om att jobba med dementa när man
arbetar här, för det är inte alltid så lätt.

Kajsa satsar på de äldre

Eldsjälen

Eldsjälen Kajsa Hjelte
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RUNBY
Fotbollscamp den 14–19 juni 09.00–16.00.

Uppsökande arbete i hela Upplands Väsby
Kommun tre kvällar i veckan under sommaren.
Fältarbetarna kan nås på telefonnummer
073-910 48 33, 073-910 41 59 och 073-910 47 22.

FÄLT VECKORNA 24–34

Kvällsöppettider under sommaren:
Vecka 25: tisdag 19.00–23.00.
Vecka 26, 27 och 34: tisdagar 19.00–23.00 och
fredagar 19.00–00.00.

Grimbogården

Sommarjobbare från och med måndag till
torsdag klockan 09.00–16.00 under vecka
25, samt måndagar–fredagar 09.00–16.00
under vecka 26 och 27.

GRIMSTA

Kvällsöppettider under sommaren:
Vecka 24: fredag 19.00–00.00.
Vecka 25: torsdag 19.00–23.00.
Veckorna 26–28, 33–34: torsdagar 19.00–23.00
och fredagar 19.00–00.00.

Runbygården

Tvätta inte bilen på gatan. Kemikalier samt
smuts från bilen rinner ned i avloppsbrunnarna. Förorenat vatten hamnar sedan i
dagvattenbrunnarna och förs ut i närmaste
sjö eller vattendrag. Norrviken, Fysingen,
Oxundasjön och Edssjön är alla negativt
påverkade.
Åk alltid till närmaste biltvättanläggning
när det är dags att tvätta bilen. Tänk på att
använda miljömärkta rengöringsmedel och
att inte överdosera!

Tvätta bilen på macken

Nu finns ett nytt förslag till gemensam
avfallsplan för nio kommuner, där bland
annat Upplands Väsby ingår. Fram till den
19 juni finns det möjlighet för allmänhet,
företag, föreningar och organisationer att
lämna synpunkter. Förslaget till avfallsplan
finns utställt i Informationscentrum.

Tyck till
om ny avfallsplan

Sommar Café på Ladan. Linda och Annika tar en fika ihop.

Helena Hedin
Caroline Nilsson
Examensarbete, 15 hp

14.00–18.00 i Elis park bakom Vega.
Summer Night Party. Kodie, Dj Chrill-Oh,
Dj Al Azif och May. 14 juni klockan 20.00
på Vega.

UngArr
Reggae Summer Jam. Fredagen den 13 juni

Vega har öppet tisdag–torsdag 16.00–22.00
under vecka 24 och 34. Det kommer även
att arrangeras diverse aktiviteter på Vega
under sommaren.
Street Summer Camp. Dans med lärare från
Floorfiller. 16–19 juni klockan 11.00–15.00
på Vega och Danshuset. Anmälan till Kina
på telefon 073-910 40 12 senast 5 juni.
Movie Summer Camp. 23–27 juni klockan
12.00–17.00 på Vega. Anmälan till Kina på
telefon 073-910 40 12 senast 18 juni.
Ungdomsutbyte med Piaseczno, Väsbys
vänort, den 30 juni–6 juli.
Design Summer Camp. 7–11 juli klockan
13.00–18.00.
Vega Natt. Nattcafé, nattbio och fältande
fritidsledare från Vega i centrala Väsby. Fredag och lördag klockan 19.00–02.00 under
veckorna 29–34. Mer information finns på
www.upplandsvasby.se/vega.

Vega

Kvällsöppettider under sommaren:
Vecka 24: lördag 19.00–00.00.
Vecka 25: måndag och onsdag 20.00–23.00.
Veckorna 26–28, 32–34: måndagar och onsdagar 20.00–23.00, lördagar 19.00–00.00.
Sommar Café på Ladan under veckorna
25–27 och 32–34. Måndagar till onsdagar
13.00–20.00, torsdagar familjeutflykt och
fredagar ungdomsutflykt. Sommar Café
Ungdoms och familjedag med övernattningsläger under vecka 28.

Ladan

Under vecka 28 anordnas även ett Summer
Camp läger på Öland.

SMEDBY/VÄSBY
Summer Camp hålls under veckorna 25–27.

ungdomsgårdarna

nummer 3 · juni 2008 Vår Kommun

– Här är det roligt att komma med nya
idéer som prövas och som man går vidare
med eller förkastar.
Den stora utmaningen är att få personalen att orka med, säger hon.
– Det är viktigt att se alla, att fråga hur
det är, hur man mår och stötta i livets olika
skeden. Vi har ingen hård linje här, vi försöker hela tiden se till personen.

Bilaga D – Resultat av redesignen

Sommar på

På gång i Upplands Väsby

– Då kan vi på en gång säga vad vi kan
infria och inte infria. Men vi löser de
flesta problem på vägen. Att ta med sig ett
husdjur eller en flygel är inga problem,
eller att bo tillsammans som par. Fåniga
barriärer är bara att ta bort.
Hon gillar att driva saker hon tror på och
inte begränsas av byråkratiska resonemang.
En entreprenör, kort sagt.
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Hjelte noga med att ta reda på vilka förväntningar de har.

I KONTAKTEN MED ANHÖRIGA är Kajsa

söker jag att tänka. jag vill ha en verksamhet som är stabil, det finns ingenting som
säger att det behöver vara stor omsättning
på personal bara för att man har ett psykiskt krävande arbete.

Kajsa Hjelte tyckte det
var viktigt med god
äldrevård och startade
sitt eget företag inom
området.

Född: 1957
Bor: På en gård i
Österhaninge
Brinner för:
Äldreomsorgens
utveckling i framtiden.
Motto: Livet är
fullt av möjligheter,
det gäller bara att
fånga dem!
Okänt intresse:
Familjen – make
och tre döttrar,
varav en är ridlärare
– har tre hästar.

KAJSA

Kajsa Hjelte Eldsjälen

Helena Hedin
Caroline Nilsson
Examensarbete, 15 hp
Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi & Design
Redesign av tidskriften Vår Kommun

Bilaga D – Resultat av redesignen
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Bilaga E – Analys av Vår Kommun

Helena Hedin
Caroline Nilsson
Examensarbete, 15 hp
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Bilaga E – Analys av Vår Kommun

Följande bilaga innehåller en analys av den ursprungliga formen av Vår Kommun. Analysen genomfördes 090421.

Utgivare		
Produktion		
Tryck		
Upplaga		
Antal nr/år		
Målgrupp		
Distribution
Format		
Marginaler		
		
		
		
Antal sidor		
Antal spalter
Radlängd		
Grid		
Navigering		
		
		
		
Typsnitt		
		
		
Textjustering
		
Bilder		
		
		
Färg		
		
Papper		

Upplands Väsby kommun.
Voff Media AB.
KPH Trycksaksbolaget AB, Uppsala.
Cirka 15 000 exemplar
6 nr/år.
Invånare i Upplands Väsby kommun
Skickas hem till alla boende i denna kommun.
A3 (297×420 mm).
Alla marginaler varierar från nummer till nummer.
Huvudmarginalen är cirka 40–60 mm, fotmarginalen 20–25 mm,
ytter- och innermarginal är ungefär 20 mm och det är de
marginalerna som är de mest konsekventa mellan numren.
4 st, vid specialfall 8 st.
Fyra spalter/sida.
Runt 42 tecken.
Spaltgrid.
Pagina och vinjett (tidningstitel, nummer, månad och årtal) är
placerade längst upp mot yttermarginalen. Olika teman framhävs
med olikfärgade typografiska designelement, vars placering
varierar. Dessa återkommer i varje nummer.
Rubriker, underrubriker, ingresser, ryckcitat och faktarutor är satta
i DIN. Även nya stycken efter ingressen inleds med DIN.
Brödtext och bildtext är satta i Electra LH.
All text är vänsterjusterad, förutom underrubriker i större artiklar,
som är centrerade.
Bilderna i tidningen är i färg, högupplösta och placerade enligt
spalterna. Motiven är främst människor och ger en gemytlig
känsla.
Tidningen är tryckt i fyrfärg. Upplands Väsby kommuns profilfärger används som CMYK-blandningar.
Bestruket, cirka 110 g/m2.

att synas och uppmärksammas på bästa sätt. Det faktum att formgivarna har hållt sig
till två typsnitt gör att designen inte känns rörig, utan stilren. Det är även bra kontrast
dem emellan, då det ena typsnittet är en linjär och den andra en serif. Dock anser vi
inte att linjären gör sig bra i gemena bokstäver i stora rubriker. Däremot passar den
bättre i underrubrikerna, som är i versaler.
Bildkvaliteten är god och bilderna ger ett välkomnande intryck. Däremot är bilderna överlag relativt dova, vissa skulle dessutom gynnas av en högre kontrast.
Vad gäller innehållet i tidningen får man en positiv bild av kommunen och fokus
verkar ligga på människorna som bor där.

Tidningens överensstämmelse med kommunens vision

Kommunens vision är ”Upplands Väsby – den vackra kommunen, där framtid och
forntid möts. Upplevelserik, öppen och trygg”. Ställs designen mot kommunens
vision, känns det som att den överensstämmer vad gäller öppenhet och trygghet,
eftersom formgivningen är harmonisk och innehållet tar upp frågor som rör hela
målgruppen. Däremot ger designen inte känslan av att kommunen är upplevelserik, då
den inte innehåller tillräckligt djärv design (större kontraster, starkare färger etc).
Tidningen förmedlar väl vad som händer i kommunen och i viss mån förmedlas en
inblick i dess historiska arv, i form av artiklar om detta ämne.

Når tidningen sin målgrupp?

Vi tror att Vår Kommun når i stort sett hela sin målgrupp. Det känns dock inte som
att ungdomar skulle vara lika intresserade av att läsa den som den äldre delen av
målgruppen.
Enligt Voff Media AB:s hemsida (http://www.voff.se/vara_uppdrag.shtml) ansåg
nio av tio läsare att tidningen var trovärdig, informativ och lättläst, enligt den senaste
läsvärdesundersökningen.

Intryck

Vid första anblick ger Vår Kommun ett informativt intryck. Vi förknippar genast
layouten med en typisk utformning av nyhetsförmedling, som i exempelvis dagstidningar. Designen känns dock inte så spännande, då det är mycket text i förhållande
till bilder och det inte används så mycket färg.
Rent designmässigt känns det som att innehållet är väl anpassat för formatet och
layouten ser välbearbetad ut. Dock känns själva formatet något otympligt.
Vi upplevde designen som diskret, vilket kommunens blå profilfärg kan vara en
bidragande orsak till, då färgen blå vanligtvis förknippas med lugn.
Hierarkin i typografin är bra, då man tydligt kan följa innehållet och texterna.
Däremot anser vi att temaindelningen inte riktigt får den plats som den behöver, för
(1)

(2)
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Bilaga F – Sidplanering

Bilaga G – Spaltsystem

Strukturering av avdelningar och placering av innehåll.

Figur av spaltsystemet i 40 procents storlek (ett helt uppslag).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Lok
Framvagn
Mitt
Bakvagn

1. Framsida
2. Innehållsförteckning, redaktionsruta, Hallå där
3. Kort & gott
4–5. Coverstory, Frågan
6–7. Större intervju*
8. Intervju*
9. Konst & Kultur
10–11. Eldsjälen
12. På gång i Upplands Väsby
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Satsyta:			
Övermarginal:		
Undermarginal:		
Innermarginal:		
Yttermarginal:		
Antal spalter:		
Spaltbredd: 		
Spaltmellanrum:		

190x242 mm
25 mm
18 mm
10 mm
15 mm
6 st
27,5 mm
5 mm

*Ej fast placering (innehållet kan variera från nummer till nummer på dessa sidor).
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Bilaga H – Anteckningar från möte med Voff Media AB, 090827
Följande bilaga innehåller anteckningar från mötet som hölls med Charlotte Steneram på Voff Media AB, den 27:e augusti
2009, på företagets kontor i Gamla Stan, Stockholm. Anteckningarna innehåller den slutgiltiga feedbacken på redesignen.

Bra format – behändligt och bekvämt.
Konceptet med färgstark bakgrund på framsidan fungerar väl – dock kan tidningshuvudet behöva finjusteras. Mer lek med bokstäverna – skapa ordbild med anknytning till kommunen?
Tunna citat, svårlästa – öka typvikt.
Generellt om designen – bra arbete med luft, bra färger, fräscht, bra att hålla fokus på
människorna. Väl genomfört. God indelning i framvagn, mitt och bakvagn. Tror att
den tilltalar en stor del av målgruppen, då den är relativt stilren.
Baksidan – bra att visa bild som knyter an till innehållet i texten, mindre statiskt.
Inget annat förslag är framtaget, det blir heller ingen presentation för kommunen.
Voff Media är just nu i upphandling med kommunen, vet därför inte hur det kommer
bli framöver, eller om kommunens ekonomiska situation tillåter en redesign.
Om Upplands Väsby kommun vill genomföra redesign – det går bra att lägga fram
vårt förslag om Voff Media hör av sig till oss först.
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