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Hur är det
att vara chef?
Ledarna vill veta vad du tycker och tänker om aktuella
frågor som rör chefer och ledarskap. Därför har vi
startat Ledarnas chefspanel – en internetbaserad panel
som speglar svenska chefers åsikter inom olika områden. Resultaten kommer bland annat att användas till
att driva viktiga frågor och utveckla Ledarnas tjänster.
Dina åsikter och synpunkter är därför mycket viktiga.
Genom att vara med bidrar du även till att göra svenska
chefers röster hörda i samhällsdebatten. Som panelmedlem har du dessutom möjlighet att vinna fina priser,
få inbjudningar till seminarier och få specialerbjudanden
på produkter och tjänster.
Du anmäler dig på www.ledarna.se, där du även
hittar mer information om chefspanelen.
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Vad kan
1908 års
män lära oss?
När du får denna tidning i din hand är du troligen mitt uppe i julförberedelserna. Därmed
kan vi också snart lägga ännu ett år bakom om
oss. Ett år som bl a inneburit att ytterligare ett
antal av våra medlemmar har blivit arbetslösa,
gått i avtalspension eller i bästa fall till ett nytt
arbete, när företag lagts ned eller valt att flytta
produktion utomlands. Vi har
också den högsta arbetslösheten, drygt sju procent, bland
Ledarnas föreningar. Den har
alltså fortsatt att öka under
2004. När produktion flyttas
är det i första hand till de baltiska länderna och Polen, som
har lägre löner och i de flesta
fall även sämre arbetsförhållanden än vad som är fallet i
Sverige. Om och i vilken
utsträckning detta innebär
lägre kostnader för beställarna/kunderna eller ökade
vinster för de som levererar
trycksakerna vore intressant
att undersöka.
Inför 2005 skall förbundsstyrelsen lägga fast
en verksamhetsplan. I skrivande stund är den
under utarbetande och kommer att diskuteras
vid styrelsemötet i början av december. Tanken
med det triangelsamarbete som jag skrev om i
min förra ledare är att Ledarnas föreningar
genom samarbete skall nyttja våra gemensamma resurser så att vi skapar största möjliga
värde för den enskilde medlemmen. Därför
krävs att varje förening utarbetar en plan för
sin verksamhet så att föreningarna, medlemsserviceorganisationen (MSO) och Ledarnas
förbundsstyrelse (FS) gemensamt kan besluta
om var, när och hur vi prioriterar resurserna.
Vid den senaste konferensen i november med
föreningar, MSO och Ledarnas FS sade sig de
flesta stå bakom idén med triangelsamarbetet.
Jag hoppas att alla som har någon del i ansvaret
för denna samarbetsform är beredda att arbeta
efter den i annat fall kan det för Ledarna som
federation komma att innebära påfrestningar.
Min förhoppning är dock att vi som tror på
idén och ser den som en möjlighet att stärka
föreningarna och därmed Ledarna kan övertyga
de som till äventyrs ännu tvekar.
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En stor och viktig fråga för GMf inför nästa år
är den plan, som Medieledarna utarbetat och
som skall presenteras för Ledarnas ledning i
månadsskiftet november-december och vid
förbundsstyrelsens möte i december. Medieledarnas målsättning är att öka medlemsantalet
med cirka 500 under nästa år. För att uppnå
detta och genomföra verksamhetsplanen krävs resurser, som
vi med ett utökat samarbete
och gemensam planering har
större möjligheter att skapa
förutsättningar för. När jag
skriver detta kommer jag att
tänka på en liten skrift utgiven vid vårt 60 års jubileum
1968, som jag tittade i för en
tid sedan. Där påpekades att
bildandet 1908 av GMf eller
Sveriges Grafiska Faktorsförening, som vi då kom att
heta föregicks av en skrivelse
med parollen ”Enade vi stå –
söndrade vi falla”. I det avseendet har tiderna inte förändrats, den parollen gäller i lika
stor grad nu som då! Det kan vi lära av 1908
års män trots att det snart gått ett sekel sedan
dess.
Låt mig så uppmana alla avdelningar att så snart
ni fastställt årsmötesdag och andra aktiviteter
som ni planerar under nästa år att rapportera
detta till ombudsman Rolf Johansson. Då kan
vi lägga in det i planeringen för nästa år och
undvika att aktiviteter kolliderar eller konkurrerar om resurser.
Slutligen så vill jag och med mig hela förbundsstyrelsen önska alla medlemmar en god
jul och ett gott nytt år! Ett år med en som jag
hoppas bra och spännande kongress där vi får
tillfälle att diskutera hur vi tillsammans skall
möta framtiden.

Hans-Erik Forssten, förbundsordförande
hans.forssten@swipnet.se
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Elanders sätter fart

på lönebildningen
Tillsammans med arbetsgivarsidan (Grafiska Företagen) vill GMf
nu utveckla den lokala lönebildningen vid fyra grafiska företag.
Tanken är att erfarenheterna från
utvecklingsarbetet ska spridas till
resten av branschen.
”Det är en utmaning. Men vi är
tillräckligt progressiva för att
anamma det här lönesystemet”,
säger Lars Karp vid Elanders som
är ett av de fyra företagen.

”Lönen ska stå
i relation till det
värde individen
skapar och den
prestation som
utförs”

Elanders har nyss påbörjat arbetet med
att implementera nästa generations
ledaravtal. Hur går det arbetet?
Företagsledningen är med på tåget och
det gör att det känns lättare. Vi har alltid
försökt att ligga i framkant både när det
gäller teknik, personalvård och nu avtal.
I januari ska vi ha ett möte där vi
stämmer av hur långt vi har kommit.
Svårigheten är att få alla lönesättande
chefer att tänka på samma sätt när det
gäller själva processen och att de ska ha
mandat att genomföra de försäkringar
de vill göra.
Har ni skräddarsytt lönebildningsprocessen i ett lokalt avtal?
Ja, vi är på gång att teckna ett eget företagsavtal. Det centrala avtalet ger inte
oss något stabilt förhandlingsmandat
men om vi får ett lokalt avtal blir det
enklare att ta upp frågor som vi tycker är
viktiga till exempel att alla blir behandlade på samma sätt. Framför allt när det
gäller arbetstid och beredskap där vi inte
kan fråga varje individ vid varje enskilt
tillfälle hur vi ska lösa ersättningar och
arbetstidsrelaterade frågor.
Sedan är andra saker som förläggning
av arbetstid som ska in i avtalet.
Vad vill ni med den lokala lönebildningen?
Låt värdet bestämma lönen var en devis
som sålde in lokal lönebildning för några
år sedan. Det är ju just det det handlar
om – att få betalt för det vi gör. Det är ju
det vi vill att våra medlemmar ska känna.
Vi ska inte känna att SIF får tre procent
och så får vi kastat till oss tre procent i
ren godhet. Vi vill göra så bra jobb som
möjligt. På LO-sidan har vi ett lönesättningssystem som ger poäng efter kunskap
och maskinkompetens. Så kanske det inte
kan fungera hos oss men lönen ska stå i
relation till det värde individen skapar
och den prestation som utförs.
Vad tycker medlemmarna?
Majoriteten tycker också att lönen ska
spegla prestationen. Idag har alla lönesamtal men inte riktigt på de premisser
som avtalet avser. Vi vill att det ska läggas större kraft på just samtalen så att
utfallet också speglar samtalen och de
mål som uppnåtts.
Har ni en tydlig lönepolicy?
Nej.
Vad tycker du själv om den här processen?
Vi har försökt genomföra det här länge
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men inte lyckats, delvis beroende på att
vi har haft alldeles för många direktörer
som slutat och nya kommer in. Hela processen ska inte stanna upp för att någon
chef slutar. Vi vill göra klart att så här
fungerar lönebildningen med fasta rutiner. Vi vill få tydliga och klara regler
samt dokumentation så att vi i stort sett
kan fortsätta utan att processen stannar
upp bara för att en chef byts ut. Annars
kan det ju dröja innan en ny chef har tillräcklig kunskap.
Annars tycker jag att det är viktigt att
lönesättande chef inte ensam gör en
bedömning utan frågar interna ”kunder”
eller andra medarbetare hur de uppfattar
det arbete personen, som ska lönesättas,
utför. Ofta gör man en bit i processen
och lämnar vidare och då gäller det att
den biten är väl gjord så att nästa led inte
måste börja om från början.
Vad gör du som fraktchef?
Jag hanterar samtliga frakter som vi själva köper. Vi skeppar ut cirka 200-250
ton per arbetsdag, allt från brev till bil
och släp. Det är roligt fortfarande – ändå
har jag jobbat här i 20 år. Det är en hel
del nya kunder och transporterna kräver
planering, så att det inte blir tio bilar
istället för fem. Det gäller ju att optimera
lastmängden per bil.
Du är nyvald ordförande för klubben.
Vad fick dig att acceptera uppdraget?
Det är ju mer ansvar och ställs högre
krav, men med tanke på att vi har rätt bra
samarbete i styrelsen så behöver jag inte
ta alla frågor själv. Som viceordförande
var det naturligt att jag fick uppdraget
när tidigare ordförande avgick. Dessutom var jag ju redan insatt i de flesta frågorna. Nu sitter jag som klubbordförande fram till årsmötet i mars 2005.
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Hur skulle du vilja utveckla klubbarbetet?
Vi behöver öka informationen till våra
cirka 30 medlemmar, genom till exempel
månadsinformation via e-post. Vi får
information på ett antal sätt, varav ett är
ett informellt fackkaffe där VD sitter tillsammans med fackliga representanter
och diskuterar aktuella frågor.
Du har också andra uppdrag. Vilka är det?
Jag sitter med som representant för tjänstemännen i Elanders styrelse och i vårt
koncernråd, som sammanträder dagen
före varje styrelsemöte. Där får man
mycket information och det är intressant.
Hur går det för Elanders?
Koncernen går bra, det är ingen vinstmaskin men det är ett progressivt företag
och vi har gjort bättre ifrån oss än de
flesta andra grafiska företag. Den befarande nedgången har inte kommit i den
omfattning som vi har trott. Basen är
telefonkataloger sedan gör vi en hel del
kringtjänster. Om kunden vill ha något
extra, som lottsedlar, rabatthäften eller
till exempel kontokort på sina kataloger,
så har vi utrustning och kunskap att
klara av det. Vi gör en större del i processen än vi gjorde tidigare. När kunden
vill höja attraktionskraften i sina produkter kan vi hjälpa till med det.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Namn: Lars Karp
Titel: Fraktchef
Arbetsplats: Elanders
Tryckeri AB, Kungsbacka
Uppdrag: Klubbordförande
samt kassör och representant i
Elanders AB styrelse
Bästa med ledarklubben:
Vi är ett sammansvetsat gäng.
De som arbetar här har jobbat
i många år medelanställningstiden är 20 år
Vill helst förändra: Vill få
ett rättvist lönesystem som
accepteras i alla led – även hos
arbetsgivaren.
Surfar till: sidor som är
adekvata för mitt jobb.
På nattduksbordet: Liza
Marklunds Studio sex, gillar
deckare.
Fritid: Har hund, familj och är
mycket ute, tränar 2-3 i veckan.
Dold talang: Akvarellmålning
– fast det är länge sedan, gillar
att bygga om och har alltid
projekt på gång.
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Ombudsmannen har ordet:

Ett modernt
managementverktyg
Vårt arbete med att utveckla och implementera ledaravtalet fortsätter. Som jag
tidigare kunde meddela är avtalet nu disponibelt i alla delar under förutsättning
att man är överens lokalt. Ledaravtalet
är ju ett vinna-vinna-koncept och rätt
tillämpad skapar avtalsmodellen obegränsade möjligheter till ett givande samarbete för båda parter.
Det är glädjande att kunna meddela
att vi har träffat överenskommelse med
några större företag i branschen om en
djupare implementering av ledaravtalet. I
första hand är det Strålfors i Ljungby och
Elanders i Kungsbacka som är aktuella
men även några andra företag är intressanta i sammanhanget. Dessa företag ska
tillämpa ledaravtalet fullt ut och vara
referensföretag för övriga, kunna beskriva sina erfarenheter och också delge
media sin syn på avtalsmodellen. Arbetet
på referensföretagen följs av en central
gemensam projektgrupp där Grafiska
Företagens förhandlingschef Göran
Henriksson och ombudsman Göran
Johansson ingår tillsammans med Hans
Forssten och undertecknad från GMf.
Vi ser med stort intresse fram emot
utfallet av avtalstillämpningen hos referensföretagen och hoppas att detta ska
sprida sig till många flera inom och utom
branschen. Och även om ledaravtalet
formellt omfattar våra medlemmar är
det ingenting som hindrar en arbetsgivare att tillämpa avtalsmodellen på
samtliga medarbetare i ledande ställning.
Även inom vår nya avdelning
Medialedarna väcker ledaravtalet stort
intresse och är utan tvekan en bidragande
orsak till den positiva medlemsutvecklingen på detta område. Medieledarna har i
nuläget cirka 100 medlemmar och vi planerar nu tillsammans med avdelningens
styrelse en stor satsning på rekrytering av
chefer och ledare inom medieområdet.
Målsättningen är att under 2005 få 500
nya medlemmar i Medieledarna. Detta
kan synas djärvt men målsättningen är
enligt min uppfattning klart möjlig att nå
med de förutsättningar som råder. Även
chefer inom media har behov av en egen
organisation för att driva sina frågor!
Nå, så långt var det positiva saker att
meddela men verkligheten har som
bekant också en baksida. Inom den traditionella grafiska branschen har vi nu
nära åtta procent arbetslösa och dessa
har mycket få arbeten att söka.
Stödinsatserna för de drabbade fortsätter
inom Ledarna men många gånger är det
kanske bara ett arbete inom ett annat

område som kan vara lösningen.
Tidigare erfarenheter som chef är här
mycket värdefulla.
I detta sammanhang förekommer
ibland att avgångsvederlag betalas ut av
arbetsgivaren. Då är det viktigt att ta del
av de regler som försäkringskassan har
innebärande att den som fått/får ett
avgångsvederlag måste anmäla sig till
arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete
inom tre månader för att bibehålla rätten
till sjukpenning och föräldrapenning.
Har du varit ledig i slutet av din anställning, exempelvis för sjukdom, studier
eller föräldraledighet räknas de tre månaderna från den dag då du avbröt arbetet.
Är du sjukskriven när avgångsvederlag
betalas ut ska anmälan göras hos arbetsförmedlingen senast första dagen efter
avslutad sjukperiod. Olika regler inom
arbetslöshetsförsäkringen och sjuk- och
föräldraförsäkringen ökar risken för att
du som enskild kan göra fel och därmed
falla ur sjuk- och föräldraförsäkringen.
Läs därför mer om försäkringskassans
regler på annan plats i tidningen.
När detta läses är vi
nära vintersolståndet
och går mot ljusare
tider. Trots allt tror jag
att även inom GMf
väntar ljusare tider.
Jag vill tacka alla medlemmar och läsare av
vår tidning för det
gångna året. Avslutningsvis vill jag önska
samtliga En God Jul
och Ett Gott Nytt År
2005!

Rolf Johansson, branschombudsman GMf
Mobil: 070-575 48 60
rolf.johansson@ledarna.se
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Samhall
jobbar för personlig utveckling
Målet för Samhalls verksamhet är både att skapa arbetstillfällen och ge
personlig utveckling för de uppåt 26 000 anställda runt om i landet.
Den grafiska verksamheten är nu koncentrerad till Norrköping sedan
de övriga orternas verksamhet köpts upp av privata intressenter.
Vad gör Samhall?
Samhall erbjuder jobb åt arbetssökande
personer som har ett eller flera funktionshinder. Hindret medför nedsatt
arbetsförmåga och kan utgöra ett arbetshandikapp, det vill säga svårigheter att få
eller behålla ett jobb på den övriga
arbetsmarknaden.
En funktionsnedsättning kan vara
fysisk, psykisk, intellektuell eller socialmedicinsk. Den kan vara medfödd eller
bottna i till exempel förslitningsskador,
olyckor, allergier, psykisk sjukdom eller
missbruk.
Vilka får jobb på Samhall?
Samhall är en del av den svenska arbetsmarknadspolitiken vars mål är att skapa
full sysselsättning och rusta arbetssökande för de krav som arbetsmarknaden
ställer. Vägen till en anställning i Samhall
går via arbetsförmedlingen. Först prövas
möjligheterna på den övriga arbetsmarknaden, eller andra åtgärder inom
arbetsmarknadspolitiken.
Samhall har närmare 26 000 anställda
i hela landet. 90 procent har någon form
av funktionsnedsättning. Övriga 10 procent arbetar med arbetsledning eller
administration.
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Vilken uppgift har Samhall?
Samhall är ett aktiebolag, helägt av staten. Samhall arbetar för att ge personer
med funktionshinder en starkare ställning på arbetsmarknaden genom att
erbjuda meningsfulla och utvecklande
jobb.
Samhall finns i hela landet och verkar
i en rad olika branscher.
Varför behövs Samhall?
Samhalls verksamhet bygger på den
grundläggande värderingen att alla
människor har lika värde och lika rätt till
arbete. Arbetslösheten är högre bland
personer med funktionshinder än bland
övriga. Därför spelar Samhall en viktig
roll på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
Vad är unikt med Samhall?
Förmågan att erbjuda varierande arbetsmiljöer för människor med olika funktionshinder och få de anställda att
utvecklas och växa, utifrån vars och ens
individuella förutsättningar.
Vad är målet för Samhall?
Ett arbete i Samhall ger möjlighet till personlig utveckling samt lärande. Själva

arbetet, deltagande i produktionen, är
basen för personalutvecklingen. Utöver
det dagliga arbetet erbjuds olika stödinsatser och utbildning som både har betydelse för arbetet i Samhall och för våra
anställdas möjligheter på den övriga
arbetsmarknaden.
Genom att bedriva affärsverksamhet
skapar Samhall arbete som ger de
anställda möjligheter att utveckla sin
arbetsförmåga utifrån individuella förutsättningar. Det är Samhalls sätt att arbeta
med personalutveckling.
Minst fem procent av de anställda
ska varje år gå vidare till ett arbete utanför Samhall.
Vad är målet för individen
i Samhall?
Varje anställd har egna mål för sin personliga och arbetslivsinriktade utveckling. Grunden i personalutvecklingsarbetet är personliga utvecklingssamtal och
individuella utvecklingsplaner som berör
arbetet, kompetensutveckling, byte av
arbetsuppgifter och praktik.
Det finns ett brett utbud av arbetsuppgifter inom olika branscher. Arbetstakten anpassas efter individens förutsättningar. Funktionshinder kompenseras genom särskilt utformade arbetsmiljöer och arbetsanpassning.
Personalutvecklingsarbetet är kvalitetssäkrat för att säkerställa Samhalls
huvuduppgift – personalutveckling genom
arbete.
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Vilka krav ställer ägaren på
Samhall?
Samhalls uppdrag från staten kan sammanfattas i fyra mål. Samhall ska:
• ha ett visst antal anställda med funktionshinder
• rekrytera minst 40 procent av medarbetarna från särskilt prioriterade
handikappgrupper
• varje år medverka till att minst 5 procent av medarbetarna får arbete utanför Samhall (övergångar)
• uppnå ett visst ekonomiskt resultat
Hur finansieras Samhalls
verksamhet?
Samhall omsätter cirka åtta miljarder
kronor om året. Hälften är intäkter från
försäljning av varor och tjänster. Knappt
hälften är ersättning från staten för det
arbetsmarknadspolitiska uppdrag som
Samhall har.
I vilka branscher verkar Samhall?
Samhall ska spegla den övriga arbetsmarknaden och erbjuda arbetstillfällen i
både industri- och tjänstesektorn.
I takt med att arbetsmarknaden förändras och globaliseras kommer allt fler
av Samhalls anställda att arbeta med service- och tjänsteuppdrag.
En enhet i Samhall jobbar med grafisk
verksamhet. Den grafiska enheten finns i
Norrköping och består av 56 personer.
De jobbar där med offsettryck, digitaltryck och efterbearbetning. De har en
egen reproavdelning, ett bokbinderi och
en konstruktionsavdelning som tar fram
skyltar och displayställ.
Den grafiska verksamheten är en
mycket komplett enhet som har många
välkända företag som kunder. Till exempel
Cloetta, Bredbandsbolaget, Konfekta &
SAAB aircraft.

Den grafiska verksamheten är numera koncentrerad till Norrköping där 56 personer
arbetar med offset- och digitaltryck.

De tar även efterbearbetningsjobb
från flertalet tryckerier i Östergötland,
där man har insett vilken hjälp man kan
ha av Samhall.
Samhall i siffror
Samhalls omsättning är c:a 8 miljarder
varav knappt hälften är merkostnadsersättning från staten och den andra hälften intäkter från försäljning av varor och
tjänster.
Cirka 5 procent (drygt tusen personer)
av Samhalls anställda går varje år över
till ett arbete på den övriga arbetsmarknaden (övergångar).
Minst 40 procent av alla rekryteringar
görs ur prioriterade grupper – personer
med utvecklingsstörning, psykiska handikapp eller flera olika handikapp.
Samhall arbetar i olika branscher
inom både industri- och tjänstesektorn.

Drygt hälften av de anställda arbetar
idag med tjänste- och serviceuppdrag.
Samhall har många mindre och medelstora företag som kunder. Bland Samhalls
kunder finns också IKEA, SonyEricsson,
Flextronics, Kodak, Tarkett, Volvo,
Husqvarna, AstraTech, Gambro, Plockmatic, Kungliga Biblioteket, Telia och
Hennes & Mauritz.
Text och bild: Patrick Remann

Visste
du att...
…300 000 personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga
har jobb i Sverige. Av dessa jobbar
24 000 i Samhall och 62 000 med
lönebidrag i andra företag?
…drygt 1 000 personer varje år
utvecklat och stärkt sin arbetsförmåga och fått jobb utanför
Samhall?
…Samhall under de senaste 10 åren
skapat 12 000 nya jobb inom service- och tjänstesektorn?
…många av Samhalls anställda
arbetar med bemannings-verksamhet hos kommuner och i andra
företag?
…Samhall inte säger upp personer
med funktionshinder vid arbetsbrist. Samhall bedriver ständig
affärsutveckling för att skapa nya
arbetsuppgifter när gamla uppdrag
tar slut?

Förutom tryckning erbjuds efterbearbetning, repro, binderi och konstruktion.
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Från vänster: José Estigarribia, klubbsordförande (Bengt Perssons Bokbinderi), Göran Johansson, GFF, Eva Gustafsson, GFF
Albert Sundqvist, Sif, Hans-Erik Forssten, GMf, Göran Persson, Bengt Perssons Bokbinderi, Jonny Olsson, GF, Hans Johansson, GFF.

Grafiska Miljörådets ”Mälarturné”
Grafiska Miljörådet är en organisation som funnits i drygt 30 år, med
representanter från Grafiska Företagens Förbund, Grafiska Fackförbundet Mediafacket,Tidningsutgivarna, Ledarna, Sif och CF.Vi rapporterar
här från vår ”Mälarturné” i början av oktober med tre studiebesök
samt ett informationsmöte för alla medlemsföretagen som avslutning.
lingar och behov av
att nyanställa 2-3
utbildade tryckare.
Bland personalen
finns 7-8 personer
som är utbildade
som certifierade rulloffsettryckare. NAtryck satsar på
utbildning för sin
personal och tycker
att denna givit ett
lyft för hela personalen och också
givit dem ett helt
annat engagemang i
tryckfrågor.
Produktionschefen Johan Peterson guidar runt på NA-tryck.
Brita Hedengren
presenterade NAGrafiska Miljörådet samlades hos NAtrycks arbete med att kartlägga de kemiTryck i Örebro där flera dagstidningar
kalier som används vid företaget, vilket
trycks (se stycket ovan). Nerikes Alleär ett lagkrav enligt Miljöbalken. Man
handa har en upplaga på 63 900 ex. Att
använder enbart Svanengodkända levemiljön är särskilt viktig med så mycket
rantörer och är särskilt noga när man
papper (90-95 procent av allt som köps
exempelvis ska ta in en ny kemikalie i
in är papper) och tryckfärg i produktioproduktionen.
nen förstod vi.
Då har man som rutin/krav att
Vi träffade Brita Hedengren ekoVaruinformationsblad ska finnas. En
nom/administratör med särskild inriktriskbedömning ska göras och ett riskbening på miljöfrågor samt Jonas Peterson
dömingsprotokoll ska upprättas. Protoproduktionschef på tryckeriet där cirka
kollet ska undertecknas av arbetsgivaren.
80 personer arbetar. Vi fick veta att föreBedömning ska göras så att produkten
taget arbetat med miljönyckeltal i många
inte är sämre för hälsa och yttre miljö
år. Man trycker tidningar i 2-skift 7
än den ersatta kemikalien och sist, men
dagar/nätter/vecka.
inte minst, ska information ges till den
Företaget har i produktionen nästan
personal som ska arbeta med den nya
inga sjukskrivna eller någon större sjukkemikalien. För varje kemikalie finns ett
frånvaro att tala om. De har idag 6 lärproduktblad som finns lätt tillgängligt i
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pärmar i närheten av arbetsplatserna.
Bladet har en speciell risksammanfattning, rekommendation av skyddsutrustning samt en Första hjälpen anvisning
om något skulle hända.
Ett övergripande kemikaliestatusblad
upprättas för allt om används inom produktionen. Detta uppdateras med jämna
mellanrum. På bladet ser man alla kemikalier, papper, tryckfärg etc. som används.
Man kan se förbrukning/inköp per år och
vilka på företaget som använder produkterna. Vi blev mycket imponerade av
denna detaljerade kartläggning.
Miljönyckeltal för tidningsföretag är:
(branschgemensamma nyckeltal). Miljöindikatorer. Relation till nyttomått samt
Betydande miljöaspekter för branschen
vilka särskilt är energianvändning –
materialanvändning – transporter –
utsläpp till luft VOC samt avfall.
Brita Hedengren kunde berätta att
man räknat ut att ett dagstidningsexemplar ger upphov till utsläpp av 40 g koldioxid (från skogen till din brevlåda). Detta
kan jämföras med en genomsnittlig personbil som släpper ut cirka 250 g koldioxid per km. Alltså; en dagstidning motsvarar 160 m bilåkning.

Fakta om
Nerikes Allehanda –
NA-tryck – i Örebro
Nerikes Allehanda är moderföretag
till Bergslagens Tidnings AB (Bergslagsposten, Örebro-Kuriren, Karlskoga Kuriren), Motala Tidning
AB, NAtryck AB, NAförsäljning
AB, Distributionstjänst i Örebro
AB, Radio RIX Örebro KB, NA
Media AB. Läs gärna mer på
www.nerikes.se.
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Krognotor la grunden
Idag är Bergslagens Grafiska ett
fullservicetryckeri men ursprungligen startades företaget för att
trycka krognotor. De tryckte som
mest 300.000 notor/dag.
Bergslagens Grafiska är beläget i det
natursköna Bergslagen, nämligen i
Lindesberg. Uppdragsgivare är i huvudsak rikstäckande organisationer, verk och
företag för vilka man sätter, trycker,
adresserar, kuverterar, lagerhåller och
distribuerar. Företaget har idag 24
anställda och VD är Kjell Björnemalm.
Ursprungligen startade företaget som
tryckeri för krognotor, en stor produkt
innan modern teknik tog över. Företaget
var till och med ensamt i Norden om att
trycka krognotor och man tryckte som
mest cirka 300.000 notor/dag.
En storkund sedan lång tid tillbaka är
Scandic-koncernen i Sverige och Norden,
vilka har ett aldrig sinande behov tryckt
papper såsom visitkort, broschyrer, konferensblock, blädderblock, namnskyltar,
affischer etc. Denna koncerns olika
hotell beställer sina behov direkt online
hos Bergslagens Grafiska vilka dels specialtrycker vid behov, dels lagerhåller
gemensamt material åt koncernen. Även
andra stora organisationer som Svensk
Handel har här en utmärkt partner som
trycker, lagerhåller, distribuerar m.m. allt
i trycksaker för dem, även direkta
medlemsutskick. Andra stora organisationer är Jordbruksverket, Pliktverket

och Socialstyrelsen. Förutom dessa
kunder har man också, förstås, både
mindre och mel-lanstora kunder/företag i
olika branscher.
Bergslagens Grafiska är sedan 199905-31 ett Svanenmärkt tryckeri. Man
har en detaljerad miljöpolicy att leva upp
till och att arbeta med. Arbetsmiljön för
personalen bedöms som mycket viktig
och innefattar såväl bra luftväxling,
fuktväxling i lokalerna samt ljus och bra

maskiner. Svanen-licensen är nu förnyad
till år 2005-03-14.
Skyddsutrustningen som finns vid olika
maskiner fungerar ibland bra och upplevs
ibland som ett hinder. Det faktum att det
snart inte används några kemikalier och
snart ingen film har via den nya tekniken
gjort att miljön förbättrats avsevärt.
Texter: Eva Gustafsson
Grafiska Miljörådet

Läs mer om GMRs Mälarturné på www.gmf.ledarna.se
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Allt fler binderijobb försvinner utomlands
Konkurrensen är stenhård. Samtidigt kortas produktionstiderna.
– Idag har vi bara två dagar på
oss, säger Göran Persson,VD vid
Bengt Perssons Bokbinderi i‚ och
med 63 anställda är ett av de tre
största i landet.

Fr v Hans Johansson i samspråk med VDn på
Bengt Perssons Bokbinderi, Göran Persson.

med bland annat tre klammermaskiner,
två limbindare och åtta falsmaskiner
varav det bara finns tre i Sverige av den
största – en Stahl T122. De senaste tre
åren har de investerat 20 miljoner kronor
i maskinparken, senast en Multiplex
trådhäftningsautomat 2003.
Bengt Perssons efterbehandlar alla
typer av trycksaker men numera har det
blivit mer renodlad bokproduktion i
form av hårdband som idag står för
nästan hälften av omsättningen.
På konkurrentsidan har de förlorat
jobb till bland annat Estland, Lettland
och Finland medan de när de gäller nationella samarbeten hjälper många stora och
medelstora tryckerier över hela landet.
Med sitt fullserviceföretag kan Bengt
Perssons hjälpa till med olika bokbinderiuppdrag, stora såväl som små upplagor.
Göran Persson märker en tendens i
fler titlar och mindre upplagor samtidigt
som spridningen på antalet papperskvaliteter ökar.
– Det är också tydligt hur produktionstiden krymper i och med allt kortare
leveranstider. Det tog tidigare tre dagar
att klamra 100.000 ex av en tidskrift
inklusive ibladning. Idag får vi bara två
dagar på oss.

Halverad sjukfrånvaro
VDn Göran Persson är son till grundaren
Bengt Persson som startade binderiet
1960. Sedan 1965 har företaget funnits i
den nuvarande byggnaden som byggts ut
15 gånger – från 800 till 6000 kvm.
Bengt Perssons är ett komplett bokbinderi

Bengt Perssons kör tvåskift 6–24 men
har beredskap för treskift när det behövs
och det händer eftersom beläggningen är
ojämn. Personalomsättningen är låg och
de senaste åren har sjukfrånvaron halverats från 8,5 till 4,3 procent.

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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Bokbinderiarbete bedrivs i hög ljudvolym och innehåller mycket lyft, plock
och stående arbete vilket är ett problem
och arbetsmiljön är något de jobbar
aktivt med. Ljudnivån för när man ska
ha hörselskydd är 80 decibel och i binderiet ligger bullret på 75–80 och alla
anställda har därför individuellt utprovade hörselskydd. Skyltar om kravet på
hörselskydd finns uppsatta och alla
anställda är anslutna till företagshälsovård och erbjuds 50 procent rabatt på
gymkort.
Antalet kläm- och skärskador har
generellt ökat i verkstadsindustri de
senaste åren och 2002 drabbades en
anställd av en allvarligare handskada då
han fastnade i en maskin som märkligt
nog var godkänd ur säkerhetssynpunkt.
Sedan dess har maskinskydden kompletterats ytterligare.
När det gäller kemikalier så kontrollerar de alla preparat. De gör av med 20
ton smältlim på ett år vilket enbart är
varmlim. Till det kommer lim till bland
annat pärmbindning. Produktionsmässigt
krävdes det en del tester i början men de
har inga tekniska problem med det idag.
Smetning och stoftning hör annars till de
vanligast förekommande problemen i
produktionen och många gånger är leveranstiden en bidragande orsak till det.
Bengt Perssons Bokbinderi är godkänd
leverantör till Svanenmärkta företag men
Göran tycker sig se ett svagt intresse för
Svanen, speciellt på leverantörssidan.
Det var ett på alla sätt givande och
intressant studiebesök. Göran Persson
gav en öppen bild av branschens konjunkturläge där många producerande
företag har det tungt.
Text och bild: Jonas Hedman
jonas.hedman@textograf.com

Fakta om
Bengt Perssons Bokbinderi
Bildat: 2 januari 1960
Antal anställda: 63 (varav 7 på
kontoret)
Omsättning: 37 miljoner (2004–05)
Kunder: 100 kunder står för 98%
av omsättningen. Bl a Natur &
Kultur, Fagerblads AB, Hedemora
Grafiska, Västerås Mediaproduktion,
Sörmlands Grafiska och Elanders.
Utrustning: Tre klammermaskiner
med 4–10 iläggare (Müller Martini),
två limbindare som kan hantera upp
till 17 ark (Kolbus resp Müller
Martini), en Multiplex trådhäftningsautomat, inhängningsmaskin
(Stahl VBF), pärmgörningsmaskin
(Hörauf), åtta falsmaskiner (Stahl
och MBO), inkjetadressering etc.
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Fokusera på möjligheterna
– och inte problemen
– De som misslyckas har inte haft
bra förutsättningar, säger Birger
Rexed som på ett engagerat sätt
berättade om sin syn på arbetsmiljöarbete och långtidssjukskrivningar. Han var en av sex
föreläsare vid GMRs arbetsmiljöseminarium.
Sex föreläsare berättade om det senaste
inom bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, kommande sjuklöneregler
och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i samband med långtidssjukskrivningar. Det gavs också flera intressanta exempel där kirurgen, konsulten
och medförfattaren till boken ”Långtidsfrisk”, Birger Rexed, berättade om
hur man på Stora Ensos kartongfabrik i
Fors genom minskad sjukfrånvaro kraftigt höjt företagets vinst de senaste åren.
Fors Kartongbruk utsågs 2003 till
Sveriges friskaste företag.
Boken ”Långtidsfrisk” kom ut hösten
2003 med Birger, Johnny Johnsson och
Anders Lugn som författare. Birger
berättade att svenskarna är mer sjukskrivna än människorna i något jämförbart land. 14 procent av den arbetsföra
befolkningen är på grund av arbetsoförmåga inte i arbete och Sverige har nått en
nivå där kostnaderna för hälsan är nära
att knäcka välfärden.
– Hälsa skapar effektivitet och effektivitet skapar lönsamhet och viktigt i detta
sammanhang är också den mentala
biten. Det är inte hur den anställde har
det som präglar tillvaron utan hur den
anställde tar det. Rehabilitenten måste
själv bestämma om han verkligen vill bli
frisk och det gäller för arbetsgivaren att
skapa bra förutsättningar för det, förklarade Birger.

Hälsa – effektivitet –
lönsamhet
De tre orden hänger ihop och det gäller
att fokusera på det som finns – möjligheterna – och inte problemen. Människor
som får goda förutsättningar gör en bra
insats.
– Alltid! De som misslyckas har inte
haft bra förutsättningar, förklarar Bengt
och pekar på fyra viktiga faktorer:
• Tydliga mål
• Främjande ledarskap
• Kommunikation
• Allas delaktighet
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– Människor som får goda förutsättningar gör en bra insats, menar Birger Rexed.

Tidssatta mål med år, månad, dag
och klockslag som är utmanande men
realistiska. Chef och medarbetarskap i
samverkan. Diskutera med varandra –
kommunikation med relation. Alla ska
känna sig delaktiga i resultatet.
Långtidsfrisk är man när man varit
anställd i tre år och inte haft något sjukfrånvaro de två senaste åren.
– Främjandeprincipen är något av
min trosbekännelse: Hur skall det vara
när det är som bäst? När man har det
klart för sig så får man det hur kul som
helst! Hälsa smittar!

Drivkrafter för
minskad frånvaro
En annan föreläsare var Bengt Sibbmark
från Socialdepartementet som informerade om nya sjuklöneregler. I mitten av
oktober lämnade regeringen in en lagrådsremiss till riksdagen med avsikten
att de ska besluta om en proposition där
arbetsgivarna från och med den 1 januari
2005 ska få ett medfinansieringsansvar
på 15 procent av sjukpenningkostnaden
för anställda. Anledningen är att sjukfrånvaron fördubblats sedan 1997.
Förändringen innebär att sjukförsäkringsavgiften sänks så att förändringen
blir kostnadsneutral för arbetsgivarkollektivet.
Arbetsgivarnas ekonomiska ansvar
är inte någon passiv medfinansiering
utan det ekonomiska ansvaret kan
reduceras genom aktiva åtgärder. Medfinansieringsansvaret upphör om den försäkrade beviljas rehabiliteringspenning
eller kommer tillbaka till arbetet på deltid.

Avsikten med förslaget är att arbetsgivare ska stimuleras till aktiva insatser
för att minska sjukfrånvaron. Medfinansieringen gäller så länge hel sjukpenning
betalas ut till arbetstagaren och en
arbetsgivare ska inte ha rätt att överklaga
en arbetstagares rätt till hel sjukpenning.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Jonny Ohlson från Grafiska Fackförbundet informerade om vilka medel som
finns för Systematiskt arbetsmiljöarbete
(det som tidigare hette internkontroll)
vilka finns i en ny skrift. Den innehåller
bland annat regler som förenklar arbetsmiljöarbetet: bland annat ska riskbedömningar alltid vara skriftliga. Materialet
innehåller också checklistor för tryckerier
för skyddsrond, kontor och bildskärmar.
Jonny poängterade också vikten av att
göra en arbetsmiljöanalys i samband med
till exempel nedskärningar i arbetsstyrkan
som kan leda till stress, mobbing och även
trakassering.
Hans Johansson berättade att
Grafiska Miljörådet för en dialog med
Afa – Arbetsmarknadens försäkringsbolag
– för att söka projektpengar för förebyggande av arbetsskador och långtidssjukdomar. Veckan efter seminariet hade
GMR ett möte med Afa och allt pekar på
att GMR efter årsskiftet inleder ett
projekt med dem.
Seminariedeltagarna fick en fullmatad
eftermiddag med både information,
inspiration och aha-upplevelser och det
var ingen tvekan om att intresset var stort!
Text och bild: Jonas Hedman
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Hur avstavar man och varför?
Hur avstavar man egentligen? Och
har reglerna förändrats under de
två senaste decennierna? Ja, det
har de faktiskt. Och hur påverkar
reglerna egentligen layoutprogrammens avstavningsprogram?
Hur-somhelst; algoritmer kan
aldrig ersätta perception i ett
levande språk. Vilket ska uttydas
som att vår språkuppfattning
måste vara det som styr och att
reglerna måste underordna sig
denna.
Årgång-svin är inte samma som
årgångs-vin, prog-ram något annat
än pro-gram och fisk-låda är
sannerligen ingen fis-klåda.
Ni har sett det i Indesign, ni har sett det
i Xpress, och ni har definitivt sett det i
Word – så fort ett ord inte finns i det programnära lexikonet (och det är förvånansvärt många, till synes vardagliga,
ord som inte är det), så avstavar programmen efter enklaste algoritmen, alltså benhårt idiotkonsekvent efter vad som
ser ut som en förvrängd enkonsonantsprincip: koncen-trationssvårigheter, volymjustering, Ma-cintosh…
Nå, vem är ansvarig för detta? Ja, det
snopna svaret är att det är – vi själva.
Som användare har vi det sinistra ansvaret att se till att de ord vi använder som är
aningen mer avancerade än grundskolans
första läsebok blir korrekt avstavade. Vi
får alltså manuellt lägga in dem i programmets lexikon, med angivna första-,
andra-, och tredjehandsval.
Alla tillverkare och leverantörer av
redigerings- och layoutprogram, redaktionella applikationer, sidombrytningsprogram och liknande har denna svårknäckta nöt att bita i. Från det enklaste
ordbehandlingsprogrammet till det mest
avancerade layoutprogrammet – samma
dilemma.
Och alla leverantörer har en eller
annan avstavningslösning i sitt program,
dyrare eller billigare. Både i bokstavlig
och andlig mening. Programföretagen
skickar med en grunduppsättning med
avstavade ord, och bifogar avstavningsalgoritmer för resten, och de förefaller
inte vara baserade på språkförståelse
eller ordled. Överhuvudtaget verkar ordböcker och språkbehandling vara en sak
de stora programföretagen helst inte tar
i, utan outsourcar, och man kan förstå
dem – det är en hel, och egen, vetenskap.
Indesign köper sina ordböcker från ett
företag som heter Proximity och på
huvudkontoret i Kista medger Adobe att
man inte ens vet efter vilka principer det
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Årgångs-vin?

Årgång-svin?

sammansatta ord, egennamn, blandade
siffer- och bokstavsord med mera.
Naturligtvis kräver ett sådant program rejält med processorkraft och måste
vara oerhört elaborerat och kostsamt.
Ändå är det ungefär så ett avstavningsprogram fungerar, fast tämligen avskalat.
Ett företag med stor utgivning kanske
väljer att köpa tjänsten från till exempel
norska Tansa. Det företaget har ett
klient/serversystem som bygger på att
text från redigeringsprogram skickas till
en rejäl server som gör jobbet och lämnar
tillbaks texten igen, garanterat utan
korrekturfel. Naturligtvis dyrt men vad
kostar inte omtryck och goodwillförlust?

Ansvar för reglerna

inköpta avstavningsprogrammet agerar.
Så man kan räkna med avstavningsfel. Som man ofta inte hittar förrän det
är för sent, det vill säga i den tryckta produkten…

Svår svensk modell
Det förefaller som om just den svenska
avstavningen (eller möjligen den skandinaviska) är extra besvärlig att programmera för – användare som arbetar
mycket med engelsk, tysk och fransk text
brukar hävda att där är inte alls samma
problem med avstavningen. Kanske är
det ”kompositbygget” av metoder som
ställer till det – om nu programföretagen
överhuvudtaget programmerar efter ordledsmetoden; det verkar ju inte så.
I princip skulle ju i så fall de flesta av
de 120.000 orden i SAOL då ha två
rekommenderade avstavningsbilder för
varje ordförekomst. En del skulle vara
likadana, men de flesta olika. Hur väljer
man då bästa modellen i ett program?
Ska man räkna fram den vackraste ordoch radbilden, ska man för varje ordförekomst rangordna konsonant- och
ordledsavstavning för att sedan programmässigt kunna räkna ut vilken
metod som ska användas?
För att komma intill sanningen och det
evigt rätta måste man ha alla orden, alla
avstavningspunkterna, båda avstavningsmetoderna plus en mängd andra regler för

Det övergripande ansvaret för våra
avstavningsregler har faktisk vår egen
Svenska akademi, som är den myndighet
som med sin ordlista normerar vårt
språk och dess användning. Och just i
denna ordlistas elfte utgåva (som faktisk
kom redan 1986) flaggades enkonsonantsprincipen ut – och ordledsmetoden
in. Man motiverade detta med ”tydlighets- och lättlästhetsprincipen”. De
avstavningsregler vi lärde oss i skolan
gäller alltså delvis inte längre. Svenska
akademins ordlista (SAOL) har från 12:e
upplagan (1998) definitivt infört avstavningsmarkeringar som konsekvent bygger
på ordled. Detsamma gäller Nationalencyklopedins ordbok.
Detta innebär att sammansatta ord
förstås avdelas som vanligt (leveransavtal). Men det gamla stavelsetänkandet
som innebär att man sätter ett bindestreck
före den konsonant som kommer före
vokalen (leve-rans) är borta. Om man
tänker i ordled blir det i stället lever-ans,
vilket kan verka avigt och ovant. Logiken
blir tydlig om man jämför med lever-era.
Det första ordledet är "lever-", och på det
hakar man sedan på olika ändelser.

Igenkänning
Regeln bygger, som man skriver, på
"igenkännande" – nämligen av de delar
ordet består av.
Lika väl som man ska skriva av-stavning och inte avs-tavning (vilket ju alla
är överens om), så ska man skriva stol-ar
(ordledsmetoden) och inte sto-lar (konsonantmetoden). Det går fortare och
lättare att ta till sig texten när orden är
uppdelade på ett naturligt sätt, menar
akademin.
Man kan naturligtvis förhålla sig en
aning skeptiskt till reformen, alldenstund
regeln ges absolut makt – om inte annat så
för att den kräver en djupgående ordförståelse av dess användare. Hur ska våra
grundskoleelever begripa att de ska avstava räkn-ing, men läs-ning, skriv-ning,
men teckn-ing? Ja, det blir alltså att lära
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sig grundordens påverkan och bestämmande rätt: räkna, läsa, skriva, teckna för
att räkna ut om -n- hör till ordstammen
eller dess ändelse, men det blir jobbigt.
Och hur blir det det med ord av
utländskt ursprung. Hur ska dessa våra
minsta (för att inte tala om de flesta av
oss större) reda ut skillnaderna som föranleder följande olika avstavningar: kontrakt, kontr-ast, kont-ant? Ordlistan
anbefaller vidare kom-mentera men
komma-tera, margar-in men marg-in-al.
Ordledsprincipen leder också till att
många ord inte får någon avstavning alls.

Språknämnden vs Akademin
Men vår akademi är inte enda normgivare i språkfrågor – vi har även Svenska
språknämnden. Deras nyanserade, traditionella och väletablerade synpunkter är
mycket läsvärda. Det pikanta är att
Svenska akademien är representerad i
Svenska språknämnden, och att det tycks

Se upp med
avgångsvederlag
Avgångsvederlag kan bli en dyr affär
om du inte får arbete direkt. Den som
väljer att vara ledig under mer än tre
månader riskerar att bli nollad hos
försäkringskassan och därmed förlora möjligheten att få sjukpenning
eller få lägre föräldrapenning. För att
undvika nollning måste du anmäla
dig till arbetsförmedlingen och aktivt
söka arbete inom tre månader. Tiden
beräknas olika beroende på när du
slutat arbeta:
Har du arbetat till och med den dag
din anställning upphör räknas de tre
månaderna från sista anställningsdagen.
Har du varit ledig i slutet av din
anställningstid för till exempel sjukdom, studier eller föräldraledighet,
räknas de tre månaderna från den dag
du avbröt arbetet.
Är du sjukskriven när du får
avgångsvederlaget ska du anmäla dig
som aktivt arbetssökande senast första dagen efter avslutad sjukperiod.
Om du inte anmäler dig till arbetsförmedlingen i rätt tid får du tillbaka
sjukpenningen först när du får ett
nytt arbete. Sjukpenningen baseras då
på den nya inkomsten.
Din lokala försäkringskassa vet mer.
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råda en aning diskrepans i
dessa båda språkgiganters
uppfattningar beträffande
hur man i första hand bör
avstava.
Men enligt språknämnden är ordledsprincipen (den
morfologiska) vid avstavning inte den enda tillåtna
metoden. Den gamla enkonsonantprincipen gäller också fortfarande. Båda principerna bör kombineras för att ge ett bra
resultat. Den som är intresserad bör
skaffa Svenska skrivregler utgiven av
nämnda nämnd.
Språknämnden hävdar alltså att både
enkonsonants- och ordledsprincipen är
acceptabla. Fördelen med enkonsonantsprincipen är att man inte behöver hålla
reda på hur ord är bildade för att kunna
avstava dem. Man för en konsonant till
den senare stavelsen: bru-kar.
Ordledsprincipen å sin sida innebär
att man tar hänsyn till hur ord är uppbyggda: bruk-ar avstavas då så eftersom
bruk- är grundordet och -ar är en verbändelse. Den principen fungerar i de
flesta fall, men bör bytas ut mot enkonsonantsprincipen när den leder till svårlästa ordbilder som kontr-ast eller kan-in.
På ord som kastanj, vatten och kabeljo
går ordledsprincipen inte alls att tillämpa,

och då måste man använda enkonsonantsprincipen för att kunna avstava
överhuvudtaget. I många fall leder de
dock till samma resultat: ro-lig.
Avstavning innebär alltid ett avbrott i
texten, och det är viktigt att göra avbrottet så lite störande som möjligt.
Språknämnden menar därför att man bör
undvika vilseledande, löjeväckande och
oacceptabla avstavningar, oavsett vilken
huvudprincip man följer. När den ena
inte går att tillämpa, måste den andra
användas. Det är alltså helt korrekt att
blanda principerna i en och samma text.
Avstavning är alltså en praktisk angelägenhet. Man måste ha avstavningsregler som är så enkla att man inte skall
behöva slå upp enskilda ord i en ordlista
för att kunna avstava dem. Inte heller
skall man behöva grubbla över ett ords
etymologi och hur det bildats.
En enkel tumregel är att man tillämpar enkonsonantsprincipen, när man
tycker att man inte kan tillämpa ordledsprincipen. Alla ord med flera stavelser
måste kunna avstavas. Annars bleve det
förfärligt o-igt att beskriva en sådan
oordning som råder på Zoo –
Zoooordning…
www.spraknamnden.se/
www.svenskaakademien.se/SVE/index.html
Ingemar Härd

Come gather round, ye kartritare
För den som drömmer om en karriär
som kartritare, eller som bara vill göra
kaxiga illustrationer till sina geografiuppsatser, för den personen finns nu ett
dedikerat program.
Om man alltså har behov av att framställa en egen karta, till exempel för att
man vill presentera geografiska data på ett
tydligt sätt, finns det i princip två vägar att
gå: Antingen tar man en befintlig kartbild,
skannar in den (eller försöker interpolera
en lågupplöst giffare från webben) och
placerar ut symboler och redigerar, eller så
använder man ett program som iMap.
iMap kombinerar information ur olika
databaser med kartbilder eller vektoriserade kartor, och framställer på så vis färdigredigerade kartor med de uppgifter
man vill presentera inlagda. Fördelen mot
att manuellt sitta och klistra in bilder är
bland annat att man med ett program

som iMap inte behöver gissa var till exempel en ort befinner sig. Beroende på den
importerade kartdatan är den sortens
information redan inbyggd i kartan. iMap
3 kostar 199 dollar, och det finns ett gäng
gratis kalibrerade kartfiler att ladda hem
för olika kontinenter, även europa.
Systemkravet är OS X 10.3.

Allmänna villkorsavtalet på
TU-området underskrivet
Protokollet är nu justerat och klart. Avtalet kommer att tryckas först efter årsskiftet för att därefter skickas till alla medlemmar inom TUs avtalsområde. Skälet till
att vi väntar med tryckningen är att vi vill få med de nya sjuklönebestämmelser som
väntas beslutas innan årsskiftet. Du kan läsa protokollet på www.gmf.ledarna.se
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Formgivning = materiella koder
Årets bokmässa i Göteborg rymde mer
än litterära skönandar, den såg även
lanseringen av sprillans ny och medveten bok. Om design, alltså. Eller formgivning, för att med Gunnar Sträng
använda adekvat svensk vokabulär.
Det är ingen mindre än Vetenskapsrådet som står bakom utgivningen av
denna temabok, som år 2004 heter
just Designmedvetenskap. Något särskilt skäl? Jo, med anledning av
Designåret 2005 har Vetenskapsrådet
fått i uppgift att ge ut en bok i ämnet.
Uppdragsgivare är faktiskt Sveriges
regering, Vetenskaps-rådet svarar för
innehållet och för formen står designbyrån Amigos.
På Bokmässan föreläste med anledning av detta Torsten Weimarck, professor vid institutionen för konst- och
musikvetenskap vid Lunds universitet.
Diskursen gällde design som varuestetiskt och ideologiskt uttryck, med

en historisk tillbakablick. Torsten
Weimarck kopplade också ihop
designhistorien och designen med en
existentiell verklighet, där han hävdade att design – utöver att vara ett
modeord som beskriver allt eller inget
i samhället – också utgör betydelsefulla fragment av språkliga system.
Bland annat menade han att på
samma sätt som språket och orden
kan ses som frusna metaforer, bör vi
också se formen och de designade
tingen. Formspråket talar ofta till vårt
undermedvetna, och professorn uppmanade till en bredare definition av
design, eftersom design i tillägg till den
gängse definitionen också ska ses som
materiella koder, snarare än som en
företeelse som estetiserar en politisk
debatt.
Boken Designmedvetenskap går att
beställa på Vetenskaprådets hemsida.
http://db2.ordform.com/vrshop/

Bossen
Böcker slår nytt
sprätter upp försäljningsrekord
dina brev
Ja, inte dina ”analoga”; där finns
en vedertagen praxis, att om
mottagarens namn står före eller
över företagets namn så räknas
brevet som privat trots att det ställts
till företagsadressen, och varken
öppnas, läses eller diarieförs. Med
eposten är det annorlunda.
30 procent av stora och medelstora svenska företag läser, öppet
eller i smyg, de anställdas mejl. Det
visar en undersökning som Hitachi
Data Systems genomfört. För att ha
rätt att utan misstankar om exempelvis
brottslig verksamhet eller illojalitet kontrollera anställdas privata e-post måste
företag ha riktlinjer för vad som gäller
som de tydligt informerat de anställda
om. Annars riskerar de att bryta mot
personupplysningslagen. Det kan till och
med vara straffbart om de tittar på mejl
som innehåller känsliga personuppgifter.
Få svenska företag har tagit fram riktlinjer och regler för e-posten, även om
det håller på att bli vanligare. Det betyder
att ett stort antal företag mycket väl kan
göra sig skyldiga till brott mot pul.
13 procent av företagen i Sverige
kontrollerar inte bara mejl utan även de
anställdas direktmeddelanden.
Svenska företag är dock inte värre än
andra. Undersökningen visar att spanska
företag är mest kontrollivriga. 77 procent av dem avlyssnar anställdas mejl
och 70 procent kontrollerar anställdas
direktmeddelanden.
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Under 2003 såldes 40 miljoner böcker
enligt Svenska Förläggarföreningens statistik. Det är nytt rekord. Svenska Förläggarföreningen pekar på den sänkta
bokmomsen från den första januari 2002
som den främsta orsaken till den kraftigt
ökade försäljningen. Föreningen har
också fått in fler medlemmar vilket påverkat statistiken. Siffran 40 miljoner böcker
avser både nyutgivning och backlist.
Branschstatistiken för 2003 och mer
information finns att ladda ner från
www.forlaggareforeningen.se.

Stenålderssurfning
Rubriken syftar dock inte
på webbläsare
från mitten av
90-talet, utan
på möjligheten av att kunna kolla på hällristningar (och annat stenåldrigt musealt) på webben. Det är
Vitlycke museum som driver sajten. Här
kan du surfa runt i bildarkivet och fascineras över bildmeddelanden från forntida
människor. Sök bland bilder från det hällristningstäta Tanum i västra Sverige, på
teman som människor, djur och vapen.
För den analogt sinnade är Vitlycke
museum under vinterhalvåret enbart
öppet för bokade grupper.
http://vitlycke.bohusmus.se/bohusmus/
www-vitlycke

Lösning nr 3-04

Här publicerar vi lösningen på vårt
Mediakrypto nr 3-04. Tack för alla svar.
Vinnaren i dragningen är Gunnar
Klingberg, Bjursås. Lycka till med
skrapningen!
Kryssred.

Personligen
upphör
På denna plats under olika vinjetter
har Media Grafica genom åren
publicerat namn på personer som
fyllt år, avlidit och nyligen inträtt i
Grafiska Medieförbundet. Det har
varit en mycket uppskattad service
där medlemmarna kunnat notera
vilken dag nära kollegor och vänner har bemärkelsedag även om de
flyttat eller slutat på sin arbetsplats.
Tyvärr tvingas vi nu upphöra med
Personligen sedan vi gjorts uppmärksamma på att publiceringen strider
mot Personuppgiftslagen. Däremot
tar redaktionen gärna emot foto och
ett par rader för publicering vid
bemärkelsedagar. Adressen är:
kerstin.orsen@ledarna.se
eller Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.

Mannen på bilden
Personen på bilden från
Skansen i förra nr av
Media Grafica är Gustav
Sandberg, mångårig lärare på Skolan för bokhantverk.
"Han var även lärare
i kalkylering på TOL-kurserna. En
mycket bra lärare. Han är född 1912.
Jag träffade honom på bussen för ett par
år sedan", mejlar Åke Hansson i Solna
och skickar även med en typografisk
hälsning från en gammal sättare och
faktor, 81 år, som fortfarande kan kasten.
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Julmediakrypto nr 4-04

Här kommer något att bita i för alla kryptoälskare.
Den här gången har vi ett extra stort krypto, tänkt att
ta fram för att klura ut en vintrig dag. 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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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.

