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Ledarna 100 år
– jubileumsseminarier
2005 fyller Ledarna 100 år och det firar vi bland
annat med jubileumsseminarier. Startskottet för
jubileumsfirandet går den 27 april med ett eftermiddagsseminarium på Chinateatern i Stockholm med många
intressanta medverkanden och Mikael Tornving som
moderator.
Under maj månad kommer ett antal seminarier att
genomföras runt om i landet där vi bjuder på en inspirerande föreläsning om ledarskap, kommunikation
och teambuildning med Kjell Sundvall, regissör.
Du kommer också att få
möta chefer, som under
ledning av programledarna Anna Lindmarker
och Katarina Hulting,
samtalar om ledarskapets
glädjeämnen och utmaningar. Arrangemangen
avslutas med mingel.

www.gmf.ledarna.se

Du är välkommen att anmäla dig och få mer information
på www.ledarna.se.
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Kongress
ja, nej
eller. . . ?
I skrivande stund är det tio dagar kvar till vårdagjämningen och utanför mitt fönster är det
gnistrande vit snö, minus sex grader och sol
från en klarblå himmel. Vet inte om jag upplever ljuset så påtagligt under någon annan del
av året som under den här tiden. Den som vi
här i norr kallar vårvinter. Vinterns mörker
förefaller redan nu så långt
bort att det nästan inte tycks
ha existerat. Det känns som
om att jag skulle kunna ta mig
an vad som helst och känna
entusiasm, inspiration och
lust inför vad det nu än må
vara. En känsla svår att förklara men härlig att känna.
När jag summerar 2004 års
verksamhet tvingas jag åter
notera ett år med sjunkande
medlemstal. Trots att 165 nya
medlemmar vunnit inträde i
GMf hade antalet aktiva vid
årsskiftet minskat med 27 och
passiva med 30 medlemmar.
Jag har sagt det tidigare och
gör det igen. Medlemsantalets utveckling är till
stor del en spegling av den grafiska branschens
utveckling! Hur vi möter det faktum att basen
för rekrytering av medlemmar i traditionell
grafisk bransch hela tiden minskar är en fråga
som vi alla bör ställa oss. Likaså om vi är
tillräckligt attraktiva för de unga, som trots
branschens negativa utveckling, om än i ett
mindre antal nyanställs.
Det ekonomiska resultatet för föregående år är
bättre än budget. Till stora delar till följd av att
det tidigare varit oklarheter omkring hur och i
vad mån den extra utdelning som GMf fått
från SGF:s fastighetsförening skulle beskattas.
Vi har nu ett positivt besked på den punkten,
vilket innebär att vi kan redovisa ett överskott
på 606 000 kronor. För 2005 innebär kostnaderna för vår 22:a kongress, som äger rum 30
september till 2 oktober, att förbundsstyrelsen
beslutat om en underbalanserad budget där
underskottet uppgår till cirka 390 000 kronor.
Vi kan alltså genomföra kongressen med dess
kostnader utan att vi tär på vårt kapital.
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Som alla känner till hålls inget representantskapsmöte, RS, under ett kongressår. Däremot
kommer en gemensam konferens med förbundsstyrelsen och avdelningsordförandena
att hållas den 28-29 maj. Den som besökt
GMfs hemsida, där vår verksamhetsplan för
2005 finns och uppdateras när så krävs, har
säkert redan noterat detta.
Kallelse kommer även brevledes inom kort. Bland annat
ska vi diskutera försäkringsfrågor och hoppas jag även få
en konstruktiv debatt om hur
vi, i första hand inom GMf,
ska använda våra resurser
men även hur vi kan göra det
tillsammans med Ledarna
och/eller övriga föreningar.
Ska vi hålla kongress vart fjärde år på nuvarande sätt? Ska
vi förändra formen för våra
kongresser i syfte att minska
kostnaderna och använda de
resurser som frigörs för att
söka skapa en aktivare verksamhet? Såväl på förbundsnivå som ute i avdelningar och klubbar där sådana finns.
Jag kan i dagsläget inte ge något konkret
svar på de två frågor jag ställer. Av det enkla
skälet att jag ännu inte tagit ställning. Men vid
konferensen i maj är jag beredd att redovisa
mina synpunkter. Till dess vill jag att debatten
skall kännas fri och oberoende av vad jag anser.
Det bör kanske påpekas att våra stadgar inte
säger något om formen för våra kongresser
enbart att det skall hållas kongress vart fjärde år.
Därmed krävs ingen stadgeändring för att förändra utformningen av våra kongresser. Det är
en av förbundsstyrelsens arbetsuppgifter att
verkställa att kongressen genomförs men jag vill
att frågan lämnas till debatt i en vidare krets.
Därför har jag valt att väcka den på det här
sättet.

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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EO Print har fyra arkoffsetpressar från Heidelberg. En fyrfärgare i 70x100-format (bilden), en sexfärgare i 50x70, en A3-press
med fyra färgverk och en tvåfärgare i 70x100-format.

EO Print satsar på
utveckling och bredd
Att utveckla och bredda sig är en förutsättning för att överleva som
grafiskt företag. Detta är något som EO Print utanför Stockholm tagit
fasta på med bland annat kundutbildning, variabeldatatryck och förvärvet av tryckeriet Comprint.
EO Print har 35 anställda och är ett
familjeföretag som ägs av syskonen
Annika, Håkan och Torbjörn Dannemann. Deras far Anders köpte 1985
tryckeriet Enskede Offset och företaget
har växt kontinuerligt sedan dess. 1999
togs namnet EO Print och året efter tog
barnen över tryckeriet med Torbjörn
som VD.
Arkoffsettryck är stommen i företaget
som med åren kompletterats med bland
annat originalframställning, digitaltryck,
webbpublicering och medialösningar.
Pressparken består av fyra stycken
Heidelberg-maskiner: en fyrfärgare med
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lackverk i 70x100-format från 2003, en
50x70-maskin med sex färger, en A3maskin med fyra färgverk plus lack från
2002 och en tvåfärgare i 70x100-format.
Allihop servas av en Creo CTP som hanterar fyra olika plåtstorlekar.
EO Print består av tre affärsområden
– EO Print, EO Digital och EO Media.
Print är offsettryckeriet med tillhörande
prepress-, sälj- och originalavdelning och
har 30 anställda. Digital startade 2001
och är ett dotterföretag med tre anställlda i vilket EO är majoritetsägare. Digital
kör en Xerox DocuColor 2060 med
efterbehandlingsutrustning i form av

fals, klammer och en kuverteringsmaskin. Media är en bifirma med två
anställda som startade 2002 och som
jobbar med medialösningar för bland
annat webben, pdf-produktion och
distribution av digitala annonser.

Nya lokaler 2004
Förra året köpte EO Print ett hus på
Skarpnäcksfältet söder om Stockholm
och flyttade i juli in i skräddarsydda
lokaler. EO Digital och EO Media håller
till i samma byggnad liksom det ägarmässigt helt fristående TM Bokbinderi
som har åtta anställda.
Förra året växte EO-koncernen ytterligare då de köpte tryckeriet Comprints
kundstock. Comprint valde att lägga ner
verksamheten och en av de anställda
började på EO Print som också förstärkte med tre personer.
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– Köpet innebär en långsiktig stabilitet
och en breddning av byråsidan i vår
kundstock. Förvärvet innebär också att vi
gått upp till treskift på två av pressarna,
säger VD:n Torbjörn Dannemann.
Ytterligare ett konkret resultat av förvärvet är att de budgeterat en omsättning
på 60 miljoner kronor för 2005 vilket är
15 miljoner mer än 2004. I höstas blev
EO Print också ett av åtta tryckerier som
fick ramavtal med Verket för högskolestudier (VHS). 40 tryckerier sökte och
EO Print var ett av dem som valdes ut i
den omfattande upphandlingen där
bland annat miljöarbete, arbetssätt,
service och soliditet bedömdes.
EO Prints kundfördelning är 80 procent direktkunder och 20 procent byråkunder men de har också ramavtal med
både statliga och kommunala kunder. De
trycker allt från visitkort, foldrar och
broschyrer till hårdböcker och affischer
men det är kundtidningar som står för
drygt hälften av omsättningen.

Största variabeldatajobbet
i Sverige
2004 fick EO Print det största fyrfärgsjobbet i Sverige med kundanpassat digitaltryck – 240 000 kartor åt Jordbruksverket. Alla kartorna trycktes i två
exemplar och bestod av ett gemensamt
grundmaterial kombinerat med unika
uppgifter om respektive jordbrukare.
Dessa skickades ut till jordbrukarna som
returnerar en av kartorna tillsammans
med ansökningsblanketten i samband
med att de söker EU-bidrag. Kartorna
trycktes på digitalpressen Xerox DocuColor 2060 som mer eller mindre producerade dygnet runt i tre veckor.
30 procent av EO Prints alla digitaltrycksjobb är variabeldatajobb vilket är
en hög siffra.
– En av anledningarna till att variabeldatajobben är förhållandevis få beror på
okunskap – dels hos kunden men också
hos de kreativa människorna och ibland
även på tryckeriet. Kunden måste ha en
korrekt databas vilket är en förutsättning
för variabelt tryck, säger Torbjörn.

EO Prints VD Torbjörn Dannemann och
tryckaren Håkan Ericsson vid styrpulpeten
till en av tryckeriets fyra Heidelberg-pressar.

Kundutbildning
I november 2004 presenterade Grafiska
Företagens Förbund (GFF) en omfattande
rapport med titeln ”Kundfokus 2004”. I
undersökningen framkom bland annat
att trycksaksköpare generellt sett vill ha
mer grafiska kurser och detta gällde
framförallt byråer och förlag. Störst
intresse fanns paradoxalt nog bland dem
som redan har någon form av längre
grafisk utbildning.
Detta har EO Print tagit fasta på och
i januari genomförde de tillsammans
med Adobe ett halvdagsseminarium där
fokus låg på kommunikation mellan
kund och tryckeri – vad kunden respektive tryckeriet ska göra.
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Tryckaren Håkan Ericsson kontrollerar
ett ark i Heidelberg-pressen.

Joakim Lind är en av tre anställda i det
majoritetsägda dotterföretaget EO
Digital. De håller till i samma lokaler
som EO Print och producerar allt på en
Xerox Docucolor 2060.

EO Print har en diger maskinpark med fyra arkoffsetpressar och även en tillfredställande beläggning. Planeringstavlan håller på att digitaliseras, berättar VD:n
Torbjörn Dannemann.

internutbildning här på företaget det som
jag tycker är bäst, fortsätter Torbjörn.

Platt organisation

EO Print trycker allt från visitkort till
hårdböcker där kundtidningar står för
över hälften av omsättningen. Förra året
digitaltryckte de bland annat 240 000
kartor åt Jordbruksverket.

– 20 av våra kunder var på plats och
bland föreläsare var Roger Risdal från
Adobe, Kaj Johansson från konsultföretaget Kapero och vår egen prepresschef
Tommy Eriksson som gick igenom
grundförutsättningarna för att skapa
bästa möjliga kontroll över det egna
produktionsflödet, berättar Torbjörn.
Seminariet var lyckat och EO Prints
målsättning är att genomföra liknande
kurser 3–4 gånger om året. De bedriver
också fortbildning för den egna personalen:
– Just nu läser en av våra anställda en
20 poängskurs på kvällstid på Grafiska
Institutet. Vi betalar hälften och den andra
halvan är stipendiefinansierad. Annars är
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När det gäller ledarskap så förespråkar
Torbjörn Dannemann en platt organisation med frihet under ansvar. Han nämner bland annat befattningsbeskrivningar som en bra sak.
– Det är viktigt att tro på människor
och att det är möjligt att förändra dem.
När det gäller de anställda så är det flera
som har gått GFF:s ledarskapskurser,
säger Torbjörn och berättar också att
flera av projektledarna är medlemmar i
Ledarna.
När det gäller nyanställningar så ser
han gärna att sökande antingen har en
grafisk utbildning och/eller en bred
arbetslivserfarenhet. EO Prints 35
anställda ligger i åldersintervallet 25–60
år med ett snitt på 35. Övervägande
delen är män.

Framtidsperspektiv
När det gäller konjunkturläget så tycker
Torbjörn att det är tuffare på den grafiska marknaden idag än för fem år
sedan. Han tror inte att EO Print kommmer att växa så mycket volymmässigt
utan menar att det mer handlar om att
förädla affärerna.
– Min uppfattning är att det är 25
procents överkapacitet på tryckerimarknaden. Vi hör regelbundet om grafiska företag som går omkull eller blir
uppköpta. Jag tror att det är bra för
branschen att antalet företag minskar
även om det är tråkigt att många måste
slå igen, säger Torbjörn.

Han menar att det behövs mer för att
skaffa en ny kund idag än för bara några
år sedan, att det behövs andra tjänster
och det är det EO Print strävar efter – att
kunna erbjuda kunden mer.
På frågan om vad som blir nästa
större investering så tror han att det blir
inom digitaltryck.
– Det är digitaltrycket som ökar. Vår
presspark på offsetsidan är ganska ny så
där kommer det nog dröja men på den
digitala sidan kan det nog bli en investering lite längre fram, avslutar Torbjörn.
EO Print lever som de lär med lyhördhet och kundens bästa i blickpunkten –
två viktiga parameter för att klara sig på
dagens grafiska marknad.
Text och foto: Jonas Hedman

Fakta EO Print
Bildat: 1985
VD: Torbjörn Dannemann
Antal anställda: 35 (30 på tryckeriet,
3 på EO Digital och 2 på EO Media)
Omsättning: 45 miljoner kr (2004)
Kunder: 450 stycken varav 150 är
digitaltryckskunder
Utrustning: Fyra arkoffsetpressar
från Heidelberg: två i 70x100-formatet, en 50x70 och en A3 samt en
Creo Lotem 300 II Quantum CTP.
En Xerox DocuColor 2160 digitalpress.
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Ombudsmannen har ordet:

Ledarskapets betydelse
för en frisk organisation
Löntagarna har i modern tid fått ett allt
större inflytande över sin arbetssituation
och sina anställningsförhållanden genom
lagar och avtal. Genom sina organisationer har alla rätt till information och förhandling och rätt nyttjat är detta mycket
positivt. Fortfarande är det dock helt
klart så att det är ledarskapet som är
nyckeln till effektiva enheter med motiverade och effektiva medarbetare. Detta
gäller oavsett vilken form av verksamhet
det gäller. Samhällsdebatten har de
senaste åren väldigt mycket handlat om
hur vi ska kunna minska sjukfrånvaron.
I denna debatt har det goda ledarskapet
inte fått det fokus som är nödvändigt för
att i grunden ändra på situationen.
Ett främjande ledarskap är det ledarskap som skapar förutsättningar för
engagerade och motiverade medarbetare,
som tydligt känner till och kan beskriva
de övergripande och enskilda målen och
som känner delaktighet i arbetet. Detta
ledarskap handlar i hög grad om att lyfta
fram de mjuka frågorna.
Ledarna som den enda renodlade chefsorganisationen i landet har tillsammans
med arbetsgivarna och deras organisationer ett ansvar för att cheferna får de
kunskaper och det stöd som behövs för
att ett gott ledarskap ska etableras på
arbetsplatserna. Detta ansvar delas självfallet av det offentliga utbildningsväsendet, som enligt min uppfattning gärna
kunde engagera sig mycket mer i en
offentlig utbildning för ledare och chefer.
Här pågår ett arbete med att skapa insikt
om behovet av en offentlig ledarutbildning.
Glädjande nog kan vi redan nu rapportera
att vi är några föreningar inom Ledarna

som gått samman och som under 2005
arrangerar ett antal seminarier under just
rubriken "Ledarskapets betydelse för en
frisk organisation". Bakom denna satsning står förutom GMf också Teknik &
Motor, Allmänna Chefsföreningen, Enskilda Chefsföreningen samt Föreningen
för företagsledning, FFF.
Seminarierna kommer att genomföras
enligt följande:
Stockholm torsdag 3 mars
Norrköping torsdag 17 mars
Halmstad torsdag 2 juni
Sundsvall onsdag 7 september
Malmö torsdag 8 september
Västerås tisdag 13 september.
Alla seminarier genomförs kl. 18.3020.30, en lättare måltid serveras kl. 17.45
I skrivande stund kan jag konstatera att
till seminariet i Stockholm är 150 deltagare anmälda, vilket visar att intresset
och behovet är stort.
Vid seminarierna kommer företagsläkaren Birger Rexed att medverka. Rexed
har tillsammans med företagsläkaren
Johnny Johnsson och journalisten Anders
Lugn skrivit boken "Långtidsfrisk - så
skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet".
Enligt Birger Rexed är ledarskapet
avgörande för arbetsklimatet och på
seminariet kommer han att ta upp följande huvudfrågor:
– Hur skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet?
– Långtidsfrisk eller långtidssjuk – ett
aktivt val av organisationen.
– Hur kan vi erövra vår största outnyttjade tillgång - hälsan?
– Vilken betydelse har du som chef?

Birger Rexed är en av författarna till
boken "Långtidsfrisk - så skapas hälsa,
effektivitet och lönsamhet".

Som synes är det frågor som är högaktuella för alla ledare och chefer.
Seminarierna är kostnadsfria och jag
uppmanar alla att anmäla sig till något
av dessa. Tag också gärna med en kollega, chef eller vd.
Anmälan görs på www.ledarna.se, ring
Ledarna Kurs & Konferens 0200-87 11
11 eller maila till kurser@ledarna.se.
Hjärtligt välkomna!

Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60
rolf.johansson@ledarna.se

Tid för motioner till kongressen
Grafiska Medieförbundet håller kongress i den 30 september – 2 oktober
2005. Kongressen är GMfs högsta
beslutande organ där alla har möjlighet
att påverka föreningens verksamhet
genom motioner. Enligt stadgarna ska
ärenden ”som lokalavdelning eller
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klubb önskar förelägga ordinarie kongress, skall skriftligen anmälas till
GMfs styrelse senast tre månader före
kongressen.”
Det innebär att motionerna ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast den
30 juni.
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Extra RS-möte:

Ledarna lanserar ny
inkomstförsäkring
Ledarna inför en inkomstförsäkring för alla medlemmar. Försäkringen
ger en ökad trygghet för de 93,3 procent av medlemmarna som har
inkomster över lönetaket i a-kassan.
A-kassa ger inte tillräckligt inkomstskydd vid arbetslöshet. Idag är den högsta ersättningen från a-kassan 80 procent
av inkomster upp till 20 075 kronor per
månad (de första 100 dagarna). Det kan
ge maximalt 16 060 kronor per månad.
”Inkomstbortfallet vid arbetslöshet
blir orimligt stort för medlemmarna,
vars medellön uppskattas till närmare
32 000 kronor per månad”, säger Björn
Bergman, Ledarnas ordförande.
Ledarnas representantskap, RS, har
därför, vid ett extra möte i januari, beslutat att Ledarna ska införa en obligatorisk
inkomstförsäkring för att stärka medlemmarnas inkomstskydd vid arbetslöshet.
”Det är mycket glädjande att vi nu
kan erbjuda medlemmarna en inkomstförstärkning vid arbetslöshet”, kommenterar Björn Bergman RS-beslutet.

Inkomsttrygghet
Försäkringen ger vid arbetslöshet cirka
80 procent av den försäkrade inkomsten
efter skatt tillsammans med ersättning
från a-kassan och andra eventuella
ersättningar. I basförsäkringen, som alla
omfattas av, försäkras inkomster upp till
35 000 kronor i månaden. Försäkringen
kan kompletteras för dem som tjänar
mer i en tilläggsförsäkring som gäller för
inkomster upp till 50 000 kronor i månaden.
Villkoren för att få ersättning är i
stort sett desamma som a-kassans, dock
med undantag för den som säger upp sig
själv.

ringen och länk till försäkringsgivaren
Bliwa finns på www.ledarna.se.

Positiva reaktioner
Ledarna har redan fått positiva reaktioner från medlemmarna efter beslutet att
inför försäkringen.
”Det är väldigt roligt att medlemmarna spontant är så positiva. Det visar
att inkomstförsäkringen är ett välkommet tillskott i vårt erbjudande”, säger
Thomas Nystedt, chef för Medlemskap
och Kommunikation.

Kortfakta om Ledarnas inkomstförsäkring:
Kvalificeringstid
Maximal ersättningstid
Karensperiod
Godkända arbetslöshetsorsaker
Ersättningsnivå
Max försäkrad lön, Basförsäkring
Max försäkrad lön, Tillägg
Åldersgräns vid inträde
Slutålder
Ytterligare krav
Återkvalificeringstid

18 månader
100 dagar
5 ersättningsdagar
i stort som a-kassan (ej egen uppsägning)
ca 80 % av tidigare lön efter skatt
35 000 kr/mån
50 000 kr/mån
upp till 58 år
60 år
Medlemskap i Ledarna och Ledarnas a-kassa
Aktivt ta del av Ledarnas verksamhet för
arbetslösa
12 månader

Informationspaket
Senast den 15 mars ska du ha fått mer
information i brevlådan om försäkringen
tillsammans med blanketter för att ange
inkomst eller avanmäla försäkringen.
För att inte riskera att någon får för låg
ersättning kommer de som inte uppger
sin inkomst att placeras i den högsta
inkomstklassen i basförsäkringen (dvs
35 000 kr/mån). Om du inte vill ha försäkringen har du som är medlem möjlighet att avanmäla inkomstförsäkringen
före den första maj.
Mer information om inkomstförsäk-
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Kostnad för inkomstförsäkring:
Basförsäkring månadslön (före skattereduktion):
20 076 - 25 000 kr
20 kr/mån
25 001 – 30 000 kr
35 kr/mån
30 001 – 35 000 kr
55 kr/mån
Tilläggsförsäkring månadslön:
35 000 – 40 000 kr
40 001 – 45 000 kr
45 001 – 50 000 kr

(totalkostnad, inkl basförsäkring 55 kr/mån)
107 kr/mån
136 kr/mån
165 kr/mån
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Frågespecial:

Om inkomstförsäkringen
Ett antal vanliga frågor och svar
rörande Ledarnas inkomstförsäkring publiceras här och
besvaras av Jan Liukkonen som
är ansvarig för Ledarnas medlemsförsäkringar. Fler frågor och
svar samt mer information finns
på www.bliwa.se/ledarna.

Till dig som har en lön under a-kassans
ersättningstak, f n 20 075 kr/månad, ger
försäkringen ingen ersättning.
Du som har en högre lön kan teckna
Frivillig tilläggsförsäkring som försäkrar
lön upp till 50 000 kr/månad.
På www.bliwa.se/ledarna finns en
räknesnurra där du kan se hur försäkringen utfaller i just ditt fall.

Hur fungerar försäkringen?
Behöver jag som har trygghetsavtal inkomstförsäkringen?
Om du blir arbetslös får du ersättning
från a-kassan med 80 procent av 20 075
kr/månad de första 100 dagarna och därefter 80 procent av 18 700. Den ersättningen kompletteras genom trygghetsavtal och inkomstförsäkringen, som
tillsammans med a-kassa ger cirka 80
procent av din lön i ersättning under 100
dagar för en inkomst upp till 35 000
kr/månad.
Den ökade trygghet inkomstförsäkringen ger innebär att personer som till
exempel arbetar i statlig verksamhet med
bra trygghetsavtal kan våga ta ett annat
arbete inom den privata sektorn även om
den har sämre trygghetsavtal.

Vad ger inkomstförsäkringen?
Ledarna har beslutat att det i medlemsavgiften ska ingå en försäkring som ger ersättning utöver a-kassa vid arbetslöshet.
Med inkomstförsäkringen får du
cirka 80 procent av din lön upp till
35 000 kr/månad i sammanlagt 100
dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Inkomstförsäkringen ger tillsammans
med a-kassan cirka 80 procent av lönen
upp till 35 000 kr/månad i ersättning.
Denna ersättning är skattefri. När ersättningen bestäms räknas därför alla
belopp om till nettobelopp efter skatt.
Då används skattetabell 30, oavsett var i
landet du bor.
• Ersättningen betalas ut efter 5 dagars
arbetslöshet.
• Ersättningen betalas ut i högst 100
dagar.
• För att få ersättning måste du, utan
uppehåll, ha varit medlem i Ledarna och
i Ledarnas a-kassa i minst 18 månader,
samt ha omfattats av inkomstförsäkringen i minst 18 månader innan du blir
arbetslös.
• Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av
de senaste 18 kalendermånaderna samt
påbörja en ny a-kasseperiod med fem
karensdagar för att ersättning ska betalas
ut från inkomstförsäkringen.
• Du måste uppfylla de krav som ställs för
att få ersättning från Ledarnas a-kassa.
Om du har en högre månadslön än
35 000 kr kan du teckna en tilläggsförsäkring.

Sjukkapitalförsäkringen
förhandlas om just nu
Fråga:
Jag är idag med i gruppförsäkringen
som heter Sjukkapital. Finns det någon
anledning för mig som fyllt 58 år att
vara kvar i den försäkringen?
”Spara premie?”
Svar:
Tidigare gällde att du för att få ersättning
från försäkringen sjukkapital skulle ha
råkat ut för en skada före 58 års ålder.
Om du har en skada som leder till bestående men kan du innan 61 års ålder få
ersättning från försäkringen.
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Nu håller vi på att förhandla om sjukkapitalförsäkringen med Trygg Hansa
med syfte att kunna ge ersättning vid
skada även efter 58 års ålder.
Så snart förhandlingarna är klara och
vårt avtal undertecknat kommer vi att gå
ut med information om exakt vilka villkor som gäller. När denna tidning når
dig finns troligen informationen redan
på www.gmf.ledarna.se
Thomas Nystedt
Chef, Medlemskap och kommunikation
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Dags att diskutera lönen?
En bra början i dina förberedelser
inför lönesamtalet är att kontrollera hur löneläget för just din
tjänst ser ut. Nu är lönestatistiken
för 2004 klar och ligger under
löneguiden på www.ledarna.se.
Statistiken är exklusiv för dig som medlem och därför krävs inloggning för att
se löneuppgifterna.
En av nyheterna i år är att det finns
ytterligare ett befattningsskikt.
”Det ger bättre löneinformation med
större möjligheter att tillgodose varje
enskild medlems behov”, säger Dag
Gillgren, statistikexpert på Ledarna.
De fem befattningsskikten är:
• Företagsledande befattning
• Högre chefer (nytt)
• Mellanchefer
• Gruppchefer/arbetsledare
• Specialister
Allt fler har förmåner vid sidan om
lönen. Enligt Ledarnas Chefsbarometer
har till exempel sjukvårdsförmåner blivit
mer vanligt, vilket också bekräftas i årets
chefslöneinformation. Under förmåner

redovisas därför som ny uppgift andel
medlemmar med sjukvårdsförmåner.

Fler lämnar löneuppgifter
Antalet svar från medlemmarna har
ökat med närmare 30 procent.
”Jag har blivit glatt överraskad över
att vi har fått så många svar från många
chefer på högre nivå. Vi kan nu därför
redovisa löneinformation för till exempel
it-direktör, teknisk direktör, och informationsdirektör”, säger Dag Gillgren.
”Vi har också kunnat utöka antalet
valmöjligheter för olika variabler”, fortsätter han. ”Nu kan man för att ta ett
exempel se hur lönerna påverkas av fyra
olika utbildningsgrupper, jämfört med
två tidigare.”
Du kan allt efter sina behov söka
detaljerad eller övergripande löneinformation för viss befattning. Någon kanske är intresserade av lönesituationen
inom en viss bransch för en viss del av
landet medan någon annan vill ha en bild
av lönerna för Sverige som helhet ser ut
för ett visst arbete.
”Vilken typ av löneinformation du
vill ha avgör du som medlem”, avslutar
Dag Gillgren.

MARKNADSTORGET
TEKNISK GUMMI
SVERIGE AB
Störst på grafiska
GUMMIVALSAR!
Tel 035 -17 87 80 • Fax 035 -17 87 83
Kristinebergsvägen 17, 302 41 Halmstad

Din leverantör av traditionellt eller digitalt
grafiskt material
Tel 031-84 00 30, 08-18 13 18, 18 32 18
Fax 031-84 30 04, 08-18 15 18
www.boll-nordeke.se
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Lönesamtal med
medarbetare för
första gången?
Var väl förberedd inför dina lönesamtal. En bra grundregel är att ju
svårare samtalet känns desto mer
behöver du förbereda dig. Tänk
igenom vad du vill säga och hur du
ska motivera den nya lönen.
Förbered din inledning och undvik att gå som katten runt het gröt.
Klargör syftet med samtalet, det är
lätt att samtalet bär iväg. När du
bedömer resultat kommer du att
väcka känslor. Var beredd på att
din kompetens som chef kan bli
ifrågasatt. ”Du vet väl inte…” Stå
för din bedömning, men respektera
att andra inte delar den.
Om du möts av starka reaktioner försök att hålla dig lugn och
saklig. Lyssna och undvik att prata
för mycket själv. Låt inte samtalet
spåra ur, det ska handla om medarbetaren och om dig som chef, inte
om andra. Om din medarbetare
blir missnöjd, kan det vara svårt
att prata personen nöjd igen. Ha
rimliga krav på dig själv. Din roll
är att visa på möjligheter för framtiden, att ge en riktning. Det kan
du göra genom att förmedla en
bild av hur medarbetaren ska
kunna påverka sin lön framåt.
Vilken utveckling vill du se?
Väl fungerande lönesamtal förutsätter att ni har en tät dialog
under hela året så att du faktiskt
kan lära känna varje medarbetare.
Ge kritik och feedback löpande så
att du inte sparar allt till de planerade samtalen. Du behöver också
ha en lönepolitik och kända lönekriterier att utgå ifrån. Kom ihåg
också att övning ger färdighet!
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Utrota spionerna

Välkommen till ett nytt
nätverk för GMf:are
Nu i januari startades ett nytt nätverk på Ledarnas webb för GMfs
medlemmar med grafisk anknytning. Initiativtagare och motor i
nätverket är Patrik Remann:
Varför startar du ett nätverk för GMf:s
medlemmar?
Medlemmarna är utspridda över hela
Sverige, och nätverket är ett utmärkt
medel att lättare kommunicera med
varandra.
Vad är syftet med nätverket?
Att utbyta erfarenheter och att hjälpa
varandra med olika frågor.

Vad vill du åstadkomma med nätverket?
Jag tror att vi kan känna en större
samhörighet om man har varit med i nätverket ett tag. Jag tror dessutom att fler
engagerar sig i fackliga frågor om man
kan diskutera dem enkelt i ett nätverk.
Vilka kan vara med i nätverket?
Alla grafiker inom GMF.
Hur gör man för att bli medlem?
Man går in på Ledarnas hemsida
www.ledarna.se och loggar in sig, sedan
går man till fliken "Nätverk" och letar
upp GMF nätverket och klickar på att
man vill bli medlem.
Du kommer direkt till www.ledarna.se
genom att klicka på länken www.ledarna.se

Det finns redan en hel del gratisprogram
som hjälper oss upptäcka och utrota de
otäcka spionprogrammen, till exempel
Ad-aware och Spybot. Att nu Microsoft
kommer med en egen klient vittnar om
hur allvarligt programgiganten ser på
problemet.
Windows har alltså ingen inbyggd
spywaredetektering, det är nu detta
Microsoft vill råda bot på genom att lansera en betaversion av sin nya antispywareprogramvara – ytterligare ett verktyg
för dig som vill bli kvitt detta gissel som
styr annonser till din dator, öppnar bakdörrar och stjäl systemresurser.
Och av en del användarbloggar att
döma är mjukvaran ifråga efterlängtad –
MS Windows Antispyware hittar fler
otrevliga spioner än de två ovannämnda
gratisprogrammen. Programmet rapporterar utförligt vad den hittar och ger
rekommendationer om vad du skall göra
åt eländet. Här finns också inbyggd realtidssökning. Det är bara en betaversion,
men alltså en mycket lovande sådan.
Programmet bygger på teknik från
GIANT Antispyware, ett företag Microsoft nyligen köpt.
Windows AntiSpyware, som fungerar
under Windows 2000 och XP, är ungefär
6 megabyte stort, skyddar i realtid mot
ett femtiotal kända program och sajter
som sprider spioner. Microsoft räknar
med att automatiskt uppdatera programmets referenslista månadsvis framöver. Inget antispionverktyg hittar alltså
det är en god idé att pröva fler olika.
www.microsoft.com/spyware

Akta dig för Wordgate
Om man öppnar ett worddokument i
en annan ordbehandlare eller textredigerare, eller ”burköppnarprogram”
som CanOpener, så ser man raskt att
den inskrivna ”synliga” texten, är den
som upptar minst plats i dokumentet.
Mångdubbelt mer area går åt till att
härbärgera styrkoder av diverse slag.
Och information om dokumentskaparen (det vill säga du) och din dator.
Detta skulle naturligtvis kunna
utnyttjas av ondsinta personer alldenstund dina dokument och dator bär
på känslig information, och för
Windows finns ett verktyg som rensar
bort den här informationen, på
användarens begäran. Men för Mac
finns ännu ingen sådan lösning.
Enligt en undersökning innehåller
upp till 75 procent av alla affärsdokument information som avsändaren
anser vara känslig. Och än värre: 90
procent av de tillfrågade hade ingen
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aning om att det är på det viset.
Vilken sorts information handlar
det om då? Jo, Word lägger till data
varje gång det sparas om, såväl
datum, klockslag som namnet på den
användare som registrerat programmmet. Detta kan vara ett problem i flera
sammanhang, exempelvis lär just
Wordfiler ha använts i flera företagsskandaler för att fastställa vilka personer som haft tillgång till specifik information.
Microsoft är naturligtvis medvetna
om problemet och har därför släppt
ett verktyg som raderar den berörda
informationen. Om man är windowsanvändare, vill säga. För Macanvändare återstår för närvarande bara
möjligheten av att använda sig av ett
annat ordbehandlingsprogram än
Microsoft Word om alltså man bedömer att det kan finnas känslig information.
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Debatt:

Ledarskapet nyckeln
till ett friskare och mer
framgångsrikt Sverige
Medborgarna betalar allt mer för att
få allt mindre av en krympande
offentlig sektor. Nedskärningarna i
offentliga sektorn fortsätter, trots att
det i dagsläget är ett av de minst
effektiva sätten att spara pengar.
Det mest effektiva sättet att spara
är att se till att de anställda är friska
och närvarande, istället för sjukskrivna. Det finns idag
väl dokumenterad
kunskap om hur vi
kan sänka sjukfrånvaron till den biologiskt motiverade
nivån, som är mellan
två och fyra procent. Ett främjande
ledar/chefskap i såväl den privata
som den offentliga sektorn är nyckeln.
Den kunskapen används inte i alla
företag och frågan är varför. Ett möjligt svar är att det är enklare att fortsätta göra det man brukar göra, än att
nyorientera sig och göra det som är
nödvändigt. Ett annat är att de processer som leder till sänkt sjukfrånvaro obönhörligen avslöjar dåligt
ledare/chefer.
Vi behöver bra ledare och därför
måste vi satsa på våra ledare och ge
dem de förutsättningar de behöver
för att nå framgång. Först när vi har
ett bra ledarskap på alla företag
kommer Sverige att lyckas. Att lyckas
skapa det goda arbetet, att skapa det
goda livet med ökad livskvalitet och
låta den som kan och vill utvecklas,
göra det.

Det goda ledarskapet innefattar
naturligtvis fackkunskap, kunskap
om lagar och avtal, arbetsmiljö etc.
Men framför allt måste det innehålla
kunskap om människan. Det är ju
människorna som skapar resultaten i
våra verksamheter och förstår vi inte
vad det är som driver människan
kommer vi inte att lyckas.
Det främjande
ledarskapet är det
ledarskap
som
skapar förutsättningar för engagerade och motiverade medarbetare,
som tydligt kan beskriva vad vi skall
uppnå, som kan samla oss runt det
målet och som möjliggör att vi kännner delaktighet i vårt arbete. Det
ledarskapet är vinnande och gör att vi
lyckas.
Ge oss kompetenta och humanistiska ledare/chefer som gör Sverige
framgångsrikt.

”Ge oss kompetenta
och humanistiska
ledare”

Hans-Erik Forssten,
Grafiska Medieförbundets ordförande
Debattartikeln har också skrivits under av
Ledarna Teknik & Motor, Maj Levander,
Föreningen För Företagsledning, Bertil
Palmgren, Allmänna Chefsföreningen inom
Ledarna, Bert Bohlin, Ledarna inom Kommunikation, Service och Kultur, Bo-Göran
Nilsson, Energi och Teknik, Stig Lindberg
samt Ledarnas Enskilda Chefsförening, Lisa
Björnström.

Mouseposé ger snyggare muspekare
Om man kör MacOSX, och jobbar
mycket med presentationer på stora
dukar, blir man glad över alla program
och hjälpmedel som förenklar och förbättrar presentationen.
Mouseposé är ett sådant hjälpmedel.
Det är ett litet program som framhäver
muspekaren på ett mycket snyggt sätt. Vi
vet ju alla hur liten och fladdrig en muspekare gärna blir när den ska användas

12

för att peka på någonting på en skärm.
Det är Boinx Software som har lanserat
Mouseposé. Programmet löser åskådlighetsproblemet genom att göra skärmen
lite mörkare, förutom en ljuskägla runt
pekaren. Onekligen mycket lättare att se
vad pågår, och samtidigt mycket snyggt.
Programmet är helt gratis, men kräver
en registrering för att alla funktioner ska
fungera. www.boinx.com/mousepose

KB vill öka
säkerheten för
Sveriges bibliotek
Nu påbörjas för första gången i Sverige
ett organiserat samarbete mellan bibliotek, polis och antikvariatbranschen. En
databas där biblioteken kan registrera
stulna böcker kommer att upprättas.
Genom denna åtgärd kommer det i framtiden att bli lättare att spåra försvunna
böcker och genom aktivt samarbete med
antikvariaten kommer det att bli svårare
att bedriva handel med stulna böcker.
Arbetet leds av Kungl. bibliotekets
nationella bevarandesekretariat i samråd
med en arbetsgrupp bestående av representanter från landets olika bibliotek. De
kommer att kartlägga tidigare stölder
samt utveckla metoder för registrering,
ägarbestämning och märkning av värdefulla samlingar.

Bli ett kvinnligt
toppnamn
”Är det inte för sorgligt att det alltid är
männen som får uppmärksamhet när man
pratar om det som händer i näringslivet?
Det borde vi göra något åt.”
Sade ett gäng västerbottenkvinnor, och
gick till verket, skapade Toppnamn.nu.
Nu står de här, 12 månader, två miljoner
kronor och en databas senare!
Grundidén är att ha en databas över
kompetenta kvinnor, för att på så sätt
underlätta för företag och organisationer
att hitta bra personer för olika uppgifter.
Och du ska tro på dig själv – känner du
dig som ett toppnamn är det bara att
lägga in ditt eget namn här. Finansieringen för toppnamn.nu kommer från
Länsstyrelsen, NUTEK, ALMI
Företagspartner i Västerbotten och
EUs strukturfonder. www.toppnamn.nu
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Årsmöte i Universitetsmiljö!

Medlemmar från avd 506 Östergötland på studiebesök i Campus Norrköping VR-studio

GMf avd 506 Östergötland har hållit sitt
87:e årsmöte på Campus Norrköping
den 3 mars 2005. 15 medlemmar hade
hörsammat kallelsen. Årsmötet började
med sedvanliga mötesförhandlingar.
Styrelsen omvaldes men Kent
Karlsson, nybliven pensionär, ersattes av
nyvalde Patrik Reman som suppleant.
Under punkten föreningsangelägenheter redogjorde Mauritz Thofvesson för
Triangelsamarbetet som syftar till att
samverkan mellan föreningar och avdelningar ska ge ett bättre resursutnyttjande.
Gerhard Dreilich talade om Ledarnas
100 års jubileum i år som firas med jubileumsseminarier för medlemmar.
Efter förhandlingarna mötte två guider

från NVIS (Norrköpings Visualiseringsoch Interaktionsstudio) upp och tog oss
till VR-teatern. Där blev det en kort
information om vad de kunde göra med
de senaste superdatorerna de har till förfogande och vi förevisades allt från en
sagoäng till det senaste inom flygledning
samt gångna tider om hur Skvallertorget
i Norrköping har utvecklats.
Avslutningsvis gjorde vi en resa på
flera 1000 ljusår tur till universums
yttersta. Att tiden bara flög ifrån oss
märkte vi först när vi skulle gå till den
avslutande måltiden där alla var mycket
nöjda med kvällen.

Veteranernas
årsmöte
Stockholms GFTs Veteranklubb höll sitt
årsmöte i januari med 51 deltagare.
Verksamhetsberättelsen delades ut och
redovisade ett mycket livligt verksamhetsår 2004 med kamratlig samvaro med
trevligt nöje.
Deltagarantalet vid arrangemangen
har varit mycket gott. Vid årets slut hade
Veteranklubben 216 medlemmar. Förvaltningsberättelsen visar att ekonomin
varit god med stöd av GMf, Stockholm
och medlemsavgifter. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
Val hölls och styrelsen består nu av:
Berndt Svensson, ordförande
Wilmer Gustafsson, sekreterare
Bernt Johansson, kassör
Ingvar Wahlberg, klubbmästare
Mer information finns på veteranernas
hemsida: www.veteranklubben-sgft.org

Gerhard Dreilich

Ljungby arrangerar Köpenhamnresa Verksamhetsplan
finns på webben
Numera finns även GMfs verksamhetsplan på www.gmf.ledarna.se. Du når den
genom att klicka på GMF-nytt då får du
upp de olika aktiviteterna runt om i landet samt verksamhetsplanen.

Samhall säljer
tryckeridel
Samling kring lite värmande glühwein på den danska julmarknaden.

Avdelning 521 valde att förlägga årets
resa till Köpenhamn. I december for 49
resenärer till Helsingborg för att ta färjan
till Helsingör där det både blir julmarknad på torget och julshopping strax
utanför staden. Och naturligtvis blir det
ingen riktig julresa om det inte också
vankas julbord.
När julbordet var tömt gick färden
vidare mot Köpenhamn. Busen släppte
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av resenärerna utanför Tivoli, där många
tog tillfället i akt och gick ströget ner
mot Nyhavn för att skölja ner julmaten.
Därefter besöktes Tivoli med deras fantastiska julmarknad.
Resenärerna vill tacka festkommittén
för en mycket trevlig resa.
GMf styrelse avd 521 Ljungby

Samhalls grafiska verksamhet i Norrköping övertas av Tellotryck. Uppgörelsen innebär att sex anställda med arbetshandikapp och tre tjänstemän erbjuds
anställning hos Tellotryck i Söderköping
från den 1 mars 2005. Med affären skapar Samhall arbete för anställda utanför
Samhall. Det ligger helt i linje med det
uppdrag som Samhall har.
Ett annat motiv är att det på längre
sikt kan bli svårt att hänga med i konkurrensen utan stora investeringar.

13

Två hedersmän har lämnat oss
Gösta Ek, född 1925, streotypichef på Stockholms
Tidningsaktiebolag, sedermera Aftonbladet.
Innehade ledande befattning i såväl
klubbstyrelsen på företaget som i styrelsen för Stockholms GFT-avdelning.
Gösta Ek kom därefter att efterträda
Gunnar Blomgren som förbundsordförande i GFT, en post han innehade ett
flertal år och under den period en
anpassning av verksamheten inom SALF
skulle utarbetas. Utöver de nationella
aktiviteterna med många klubb-, och
avdelningsbesök, som ingick i en ordförandes uppdrag, deltog också Gösta Ek i

internationella möten och kongresser.
Bland annat i Nordiska Samarbetskommittén för grafiska faktorer och tjänstemäns regelbundna sammankomster och
vid kongresser med Internationella
Grafiska Federationen, IGF.
Gösta Ek var en genuin Stockholmskis med glimten i ögat och med ambitionen att på bästa sätt föra medlemmarnas
talan. För sina insatser för sin insatser för
förbundet och dess medlemmar utsågs
Gösta Ek till hedersledamot i GFT 1989.

Bertil Breitfeld född 1928, tryckerichef på Elanders
Tryckeriaktionebolag i Kungsbacka.
I likhet med tidigare ordförande i
Göteborgs GFT var Bertil Breitfeld en
färgstark företrädare för sina kolleger.
Vid flera av förbundets Västsvenska faktorsträffar ledde han verksamheten på
ett förtjänstfullt sätt. Även medföljande
till mötesdeltagarna fick uppleva intressanta miljöer i Göteborg med omnejd,
vilket var mycket uppskattat. Bertil
Breitfeld kom även att ingå i GFTs förbundsstyrelse som representant för
Västra regionen. Hans inlägg och syn-

punkter var alltid balanserade och framåtsyftande. Eftersom den grafiska branschen befanns sig i omvandling under
hans styrelsetid var det viktigt att
komma fram till kloka beslut. Bertil
Breitfeld bidrog verksamt till detta.
För det mångåriga och framgångsrika
arbete Bertil Breitfeld nedlagt för sina
kolleger i Kungsbacka, för ledning av
Göteborgsavdelningen och för sitt stora
engagemang i GFTs förbundsstyrelse
utsågs han till hedersledamot i GFT 1983.
Lars-Erik Lundell,
pensionerad ombudsman för GFT

Göthe Parkander har avlidit

Göthe Parkander, född 1924, började sin
anställning på Strålfors 1948. Företaget,
ett litet accidenstryckeri, hade startats
1919 av hans blivande svärfar. 1953
övertog Göthe Parkander ledningen och
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satsade tre år senare allt på tillverkning
av hålkort i hård konkurrens med IBM.
Göthe Parkander, som varit styrelseledamot i Strålfors sedan 1955, övertog
1993 ordförandeskapet, vilket han innehade fram till bolagsstämman 2004.
Efter att varit verksam i Strålfors i 51 år
och lett företaget i 46 år avgick Göthe
Parkander 1999 som VD och koncernchef.
Under sina år som ledare för Strålfors
erhöll Göthe Parkander flera utmärkelser.
Göthe Parkanders var som företagsledare en ypperlig coach, ansvarsfull och
orädd, alltid beredd att satsa och med en
stor förmåga att kunna se in i framtiden.
Han var en verklig visionär. Egenskaper
som alla bidrog till att det lilla tryckeriet
kunde utvecklas till den internationella
koncern som Strålfors är idag.
Åke Fredriksson
Styrelseordförande

Lösning nr 4-04

Här publicerar vi lösningen på vårt
Julmediakrypto nr 4-04. Tack för alla
svar. Vinnaren i dragningen är Wivan
Petersson i Landskrona. Lycka till med
skrapningen av trisslotten!
Kryssred.
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Den här gången har vi ett extra stort krypto, tänkt att
ta fram för att klura ut en härlig vårdag. Den först
öppnade rätta lösningen belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till
Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.
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Namn
Adress
Postadress
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

Skicka nomineringen direkt till:
kerstin.orsen@ledarna.se eller post:
Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under senvåren 2005.
Vi vill gärna ha nomineringarna
så snart som möjligt eller senast
den 4 maj 2005.

Vem blir

årets GMF:are?
Vid Grafiska Medieförbundets kongress beslöts att utlysa en tävling för att utse Årets GMf:are.
Har du en kollega som är väl värd lite extra uppmärksamhet?
Nominera i så fall personen ifråga direkt till redaktionen.

