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”Kalle verkar sur, skicka honom på kurs så blir
han glad”. Arbetet med kompetensutveckling
är ofta inte mer genomtänkt än så. Det måste
till en riktig uppryckning inom kompetens utbildningen hos oss som jobbar i de grafiska
företagen för att vi ska hänga med och klara
av våra arbetsuppgifter.
Arbeta med grupputveckling. Grupper behöver
utvecklas och förnyas, utveckling sker i en process
över tiden. Genom att fokusera på mål, arbetssätt
och uppgifter kan gruppen
komma vidare och arbetet förbättras. Du som är
ledare har ett ansvar för
gruppens utveckling och
prestation. Medarbetarna har själva ett eget
ansvar, men genom att du skapar förutsättningar för ett gott lärande i gruppen utvecklas
den. Ni presterar bättre. Det finns beprövade
sätt att arbeta med utveckling. Genom ett metodiskt arbete, feedback och med sikte på en
lärande organisation kan ni nå framgång. Ta
kontakt med din chef eller kollega och diskutera just era behov i ditt företag.
Vi måste bli bättre på att utbilda oss inom grafisk bransch. Ledarna har under hösten en stor
mängd kostnadsfria seminarier och kurser från
Luleå i norr till Malmö i söder. Vad sägs om en
utbildningsdag i konflikthantering, coaching,
utvecklingssamtal eller om feedback i arbetslivet? För de medlemmar som är mellan två jobb
eller ni som vill söka andra vägar inom arbetslivet finns det två kurser, en i ”Karriär på dina
villkor” och ”Söka jobb”. Alla seminarier ger
ny kunskap, inspiration och förhoppningsvis
en och annan tankeställare. Missa inte tillfället
att få inspiration om möjligheterna att ta tag i
ditt arbetsliv oavsett om du är mitt uppe i det
eller det snart är dags att söka ditt första jobb.
Mental träning minskar risken för utbrändhet.
Att jobba med sig själv, lära sig avslappning,
mental träning och stresshantering, att få redskap för att kunna hantera och förändra sitt
liv på ett bra sätt, ger bättre självförtroende,

ökad arbetstrivsel och lägre stressnivåer. Mental träning kan du använda inom livets alla områden. Som när du vill förbättra din självkänsla,
öka kreativiteten och intuitionen. Med hjälp av
mental träning kan du lära dig att påverka yttre
och inre stress. Du kan öka din koncentration
och förbättra minnet, du
kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och
talanger. Du kan påverka
dina prestationer och det
går att påverka hälsan med
tankens kraft.
Är det inte bra märkligt
hur lite vi diskuterar våra
positiva upplevelser med
varandra, de små vardagliga guldkornen som vi alla upplever. Ett bra sätt
att lära sig tänka mer positivt är att leta efter
och se tillvarons guldkorn. Det lär oss också att
de flesta höjdpunkter i tillvaron är enkla och
vardagliga upplevelser. Det kan handla om möten med andra, en varm kram, skratt eller att få
dela en speciell upplevelse med en god vän. Att
vakna utvilad och pigg. Naturen är en skattkista att ösa guldkorn ur. Fågelsången, bär- och
svampplockning en skön höstdag, att se solen
gå upp eller ner. Eller varför inte känslan när
du lär dig något nytt, eller hittar en lösning på
något du funderat över. Ett gott tips är att göra
till en vana att gå igenom det goda och roliga
som hänt dig under dagen när du går och lägger dig. Tänk tillbaka och ta med dig minst
fem av dagens guldkorn in i sömnen varje
natt från och med nu. Mitt guldkorn som jag
tar med mig vid sängdags är när jag såg mitt
ettåriga barnbarn i somras resa sig och ta sina
fem första steg i livet, det ansiktsuttrycket med
glädje och förvåning glömmer jag aldrig.
Med hopp om en utvecklande höst för alla våra
medlemmar.

Lars-Erik Karlsson
lars-erik.karlsson@stff.se
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Utveckla en
organisation
för framtiden
Hur ska GMf utvecklas för att möta medlemmarnas krav och attrahera nya
medlemmar? Det är frågor som Linda Schentz i GMfs framtidskommitté
just nu brottas med.
I samband med att Medieledarna bildat
en egen förening inom Ledarna minskade antalet medlemmar i Grafiska Medieförbundet, GMf, med drygt 100. Annars
har GMf ett relativt jämt medlemsantal
de senaste åren. Dock väntas pensionsavgångarna bli omfattande de närmsta
åren framöver. Ett sätt att möta den utvecklingen är att synas mera, anser Linda
Schentz i GMfs organisationskommitté.
– Antagligen syns vi och märks för lite.
Det är för få som känner till oss. Jag tror
inte att det är många som har
hört talas om GMf utanför
föreningen. Jag tycker att vi
borde synas mer på mässor
och konferenser som rör den
grafiska branschen, säger
hon.
– Vi vänder oss ju till både
chefer och specialister. Det är vår styrka
att vi samlar hela den grafiska branschen
på tjänstemanna- och chefsnivå samtidigt. Vi borde se till att marknadsföra oss
så att folk i branschen känner till oss och
minska begreppsförvirringen genom att
vara tydliga med hur det hänger ihop.

”

slagits samman. I dagsläget finns 14 avdelningar. En av frågorna för kommittén
att diskutera är just antalet avdelningar
och vilken service avdelningarna kan erbjuda medlemmarna.
– I dagsläget har vi en del avdelningar
som är väldigt små och någon har väldigt lite aktiviteter. Jag tror att det är viktigt att vi skapar en organisation som är
beredd att ta emot lite nya idéer och att
vi får med oss de som är nya i branschen.
Annars riskerar vi att tappa kraft och dö
ut på sikt, säger
Linda Schentz.

Det gäller att få
med de som är
nya i branschen

Möter stort engagemang

Organisationskommittén består av, förutom Linda Schentz också ordförande
Hans-Erik Forssten, kassör Lars-Erik
Karlsson och styrelseledamot P-A Bäcklund. De har kongressens uppdrag att se
över organisationen.
– Jag tror att det är nyttigt att vi ser
över organisationen. Det finns saker som
vi är väldigt bra på och saker som kan
bli bättre. Jag är överraskad över att det
finns ett väldigt stort engagemang ute i
vissa avdelningar och det är ju en styrka
för hela organisationen som vi ska fånga
upp och fortplanta.

Fånga upp nya idéer

GMfs organisation har främst förändrats
de senaste åren genom att avdelningar



Prioriterar
fackliga frågor

Idag då de flesta
har svårt att få tiden att räcka till
i vardagen och väldigt få engagerar sig
aktivt i fackliga frågor är Linda Schentz
ganska unik. Hon väljer att prioritera de
frågorna.
– Jag tycker att det är intressanta frågor och att den fackliga biten är viktig.
Många yngre är säkert bortskämda med
att det alltid funnits äldre som engagerat
sig i fackliga frågor. Men det är viktigt att
vi yngre också kommer in och tar hand
om de här bitarna när företagen förändras och trycket ökar och arbetsbördan
blir större i arbetslivet generellt.

Vägen till Strålfors

Linda Schentz är uppvuxen på en gård
utanför Ljungby och är intresserad av
natur, miljö, teknik och i viss mån formgivning. På teknisk linje med sikte på att
bli byggnadsingenjör blev det för mycket
fokus på isolering och k/y-värden så
hon tänkte om och fick jobb på Strålfors i produktionen. Efter några år fick
hon tjänstledigt för att studera och blev
klar med utbildningen -99. Idag är hon
miljöspecialist eller miljökoordinator på
koncernnivå. Arbetsuppgifterna är väl-

Den geografiska indelningen av avdelningarna inom GMf är en av de punkter Linda
Schentz tillsammans med organisationsgruppen kommer att titta närmare på.

digt omväxlande med fokus både på den
yttre miljön och arbetsmiljön.
– Jag analyserar miljökonsekvenserna
av bland annat våra transporter, lösningsmedelsanvändning, avfallshantering och
ser vilka förbättringar som kan göras.
Flera av dessa saker är samtidigt både en
miljöfråga och en arbetsmiljöfråga.
– Miljöfrågorna ligger mig varmt om
hjärtat. Till exempel växthuseffekten
– är rädd för hur den kommer att påverka oss. Jag önskar att vi skulle slippa,
men jag tror att det kommer klimatförändringar som kommer att påverka livet
för oss människor lever i alla delar av
världen.
Kerstin Orsén
kerstin.orsen@ledarna.se

Faktaruta:
Namn: Linda Schentz.
Ålder: 32 år.
Titel: Miljökoordinator.
Arbetsplats: Strålfors Svenska AB.
Favoritwebb: sr.se.
Gillar layouten i: Tidningen Arbetsliv som ges ut av Prevent.
Motto: Livet ska vara gott att leva.
Fritid: Rör mig i skog och mark. Gillar att odla saker, altanen är alldeles
för full.
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Ombudsmannen har ordet:

Nordisk träff i Stockholm
I slutet av augusti träffades den Nordiska
samarbetsgruppen i Stockholm.
Våra finska vänner Risto Pirhonen
och Pekka Teinilä redovisade den grafiska industrins utveckling i Finland.
Den grafiska produktionen har minskat med ca 1 procent jämfört med föregående år. Mediareklamens värde steg
3,3 procent, mest steg nätreklam och
utereklam.
Exportvärdet har fortsatt att sjunka
något, exporten av böcker och reklam
minskade. De viktigaste exportproduk-

terna är tidningar och tidskrifter och
viktigaste köparländerna var Ryssland,
Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland.
Enligt arbetsministeriet har antalet
arbetslösa minskat en aning, antalet anställda inom branschen är nu ca 29 000
personer. Mediaunioni MDU:s arbetslöshet är idag 9,4 procent.
Norrmännen, Erik Mathiesen och Per
Aanonsen, vidimerade branschens vikande trend även i Norge, de redovisade
dock en arbetslöshet på ”endast” 3,5

Bilden är tagen i
restaurangen i
Kaknästornet.

procent. Motsvarande siffra för GMfs
medlemmar är 6 procent.
Hans-Erik Forssten, Lars-Erik Karlsson
och Kurt Engberg redovisade b.la. GMRs
3G projekt i Göteborg, mer om detta kan
du läsa på annan plats i Media Grafica.
Undertecknad informerade gruppen
om Ledaravtalets implementering i några
större företag i Sverige. De nordiska representanterna, främst de finska, visade
stort intresse för lönebildningsmodellen.
Träffen i Stockholm avslutades med en
utsökt lunch på Kaknästornet.

Ett modernt managementverktyg
Arbetsgruppen GFF-Ledarna/GMf träffades i månadsskiftet augusti-september på
Viking Lines Cinderella på Ålands hav.
Arbetsgruppen som består av förhand
lingschef Göran Henriksson och ombuds
man Göran Johansson GFF samt ordföran
de Hans-Erik Forssten och ombudsman
Rolf Johansson Ledarna/GMf träffades
för utvärdering av Ledaravtalets implemen
tering i några grafiska företag i Sverige.
Gruppen konstaterade att Ledaravtalet
skapar en grund för dialog mellan chef och
medarbetare. Nyckelord är mål, kompe-

tensutveckling, resultat, lön och ”annat”.
Vidare konstaterades att Ledaravtalet
bygger på en kontinuitet i arbetet för att
uppfylla företagets och medarbetarens
mål. Därför är det viktigt att tillämpningen kvalitetssäkras med en beskrivning
hur lönebildningsprocessen ska fungera i
det enskilda företaget. Utvärderingen visade att fyra större företag i den grafiska
branschen i Sverige nu, på ett seriöst sätt,
arbetar med att utveckla den lokala lönebildningen (Ledaravtalet) i sina respektive företag. Dock är det i dagsläget för

tidigt att uppvisa företagen som
referensföretag för andra intresserade. Kontakta gärna undertecknad för mer information.

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

Stockholms
skärgård.
Media
Grafica
3/06	

Är den internetanslutna datorn på jobbet ett arbetsredskap lika anonymt
självklart som telefonen, eller är den mera att jämställa med företagets
brevpapper och kuvert? Många skulle nog tycka att den senare liknelsen
är mest giltig; att kunna ringa några privatsamtal från företagets
telefon är närmast att betrakta som praxis, medan de flesta
nog skulle dra sig för att dagligen skicka privatbrev
med företagets logotype på, och låta det
stå för portot.

Arbetsgivaren har rätt att
övervaka din internetanvändning
När det handlar om oetisk eller rentav
kriminella transaktioner är nog inställningen självklar på alla håll: företagets
telefon eller brevpapper får naturligtvis
inte användas. Men väldigt få torde ha
något upprättat regelverk gällande privat användning av dessa två media.
När det kommer till internetanvändning, däremot, har de flesta företag någon form av uttalad policy eller regelverk – eller tror att de har det. Och det
skiljer mycket åt i synen på hur e-post
och webben kan och får användas, vilket
tydligt framgår av Media Graficas egen
lilla enkät. En större enkät utfördes av

	

Datainspektionen i vintras, och våren
2006 presenterade myndigheten resultatet av undersökningen.

Bristfällig information

I sin undersökning av hur arbetsgivare
övervakar och kontrollerar anställdas
internet- och e-postanvändning slår Datainspektionen fast, att även om de flesta
företag har någon form av regelverk, så
lämnar endast hälften tillräcklig information om vad den anställde får göra.
Ofta saknas också regler för hur internetanvändningen ska kontrolleras.
Myndigheten lät 103 slumpmässigt

utvalda företag och myndigheter svara
på en enkät om övervakning av arbetstagare. Fokus låg på internet- och e-postanvändning men enkäten kartlade också
om biometri eller kameror används för
övervakning.
Undersökningen visade att det är möjligt för arbetsgivare att noggrant övervaka vad den anställde gör på sin arbetstid,
men att få utnyttjar denna möjlighet.
Hälften anger att de utövar någon form
av kontroll men skälen till kontrollen är
dock nästan uteslutande säkerhetsmässiga, tekniska eller för att utreda misstankar om brott.
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Inkongruens mellan
teori och praktik

Ett icke ovanligt glapp mellan teori och
praxis var att informationen angav att
den anställde inte fick utnyttja internet
eller e-post för privat bruk över huvud
taget trots att viss sådan användning i
praktiken var tillåten.
En allvarlig brist som Datainspektionen noterade var att ett stort antal
arbetsgivare, ca 25 stycken, lämnade
ingen eller otillräcklig information om
den kontroll av den anställdes internetanvändning som kunde bli aktuell.
Av informationen kunde exempelvis
framgå att ”internettrafiken loggas”
och att det genomfördes ”kontroll av
loggarna vid misstanke om missbruk”.
Enligt PuL är det aldrig tillåtet för en
arbetsgivare att behandla personuppgifter om arbetstagaren i smyg. Det är
inte tillräckligt att den anställde har
fått information om att kontroller eller
loggning kan förekomma. Syftet måste
alltid framgå.

Enkät
1. Har ert företag upprättat regler gäl
lande de anställdas internetanvändning?
2. Är de anställda tydligt informerade
om de regler som gäller?
3. Följer ni den av Datainspektionen före
slagna checklistan?
4. Loggar ni all internettrafik, och vilka
har tillgång till de loggfilerna?
5. Får de anställda skicka och ta emot
privata mejl?
6. När är det tillåtet att kontrollera inne
hållet i de anställdas e-post?

1. Ja, vi har datapolicy
som alla anställda får
skriva på vid anställning
och som reglerar hur datoranvändning ska ske
inklusive Internetanvändning.
2. Ja.
3. Generellt sett ja.
4. Ja. Vår centrala ITdrift.
5. Ja.
5. Endast pga säkerhetsSven Björkman,
relaterade saker eller vid
Arkitektkopia,
misstanke till brott.
Göteborg
Kjell Åke Jönsson ,
Strålfors AB, Ljungby

Checklista

Sammanfattningsvis kan sägas att Datainspektionens utredning visar att
många arbetsgivare bör komplettera
eller omarbeta sina riktlinjer för användning av internet och e-post. Någon form av ”standardriktlinjer” som
passar alla arbetsgivare finns dessvärre
inte. I vilken omfattning de anställda
får använda internet och e-post för privat bruk och vilken kontroll av denna
användning som befinns nödvändig är
en fråga som måste avgöras på den enskilda arbetsplatsen. För att underlätta
för arbetsgivare att utforma riktlinjer
som uppfyller PuL:s krav på information har Datainspektionen sammanställt en checklista. Denna, liksom hela
rapporten, finns för nerladdning i pdfformat på myndighetens hemsida:
www.datainspektionen.se/infobestall/infomaterial/rapporter.jsp
Ingemar Härd
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1. Ja vi har en policy om
vad som är ok att göra
under arbetstid.
2. Ja
3. Nej, någon sådan lista
har jag inte tagit del av.
4. Nej, vi loggar inte internettrafik på det sättet.
5. Ja, så länge det inte Anders Lundin,
Informtrycket,
påverkar jobbet.
Göteborg
6. Det är inte något vi
gör utan tillåtelse av respektive person.
Vi tar emot mycket jobb via mail. Det
kan därför ofta vara nödvändigt att läsa
varandras boxar vid ev. semester eller dirigera om lådan under en sådan period.

1. Ja.
2. Ja, dels på vårt intranät och dels i form
av individuella användaravtal.
3. I allt väsentligt.
4. Ja. Administratörerna på IT-avdelningen har tillgång till loggfilerna, men
dessa öppnas endast vid befogad misstanke om missbruk och då i närvaro av
verbörandes arbetsledare och en representant från den anställdes fackklubb.
5. Enligt vår policy ska såväl e-post som
Internet ses som hjälpmedel för de ordinarie arbetsuppgifterna och det är ”normalt inte tillåtet att använda dessa applikation för privat bruk”. Något absolut
förbud finns således inte - sunt förnuft
och omdöme ska tillämpas. Trafik som
kan vålla tekniska problem får inte förekomma.
6. Vid befogad misstanke om missbruk
kan innehållet kontrolleras. Även i detta
fall ska kontroll ske i närvaro av vederbörandes arbetsledare och en representant från den anställdes fackklubb.
* Strålfors är sedan maj -06 är ett dotter
bolag till Posten, och kommer under
hösten att sammanjämka sin internetpolicy så att den följer moderbolagets.

1. Ja!
2. Ja, alla anställda har
skrivit på en policy som
tydligt beskriver vad som
är tillåtet och inte tillåtet
i e-post- och internet
utnyttjande.
3. Ja, med undantag att
vi inte i dokumentet beskriver hur länge loggarna arkiveras. Våra auto
matiska rensningar av
dessa ligger dock i linje
med datainspektionens Magnus Befwe,
Elanders,
(3 mån).
4. Ja, med vissa undan- Mölnlycke
tag (bärbara datorer som
av praktiska skäl ligger utanför proxy).
Det är enbart it-drifts personal som har
tillgång till dessa loggar.
5. Ja, förutsatt att de följer våra grundkrav på etik & moral som finns beskrivet
i e-post & Internet policyn.
5. Enskild användares post kontrolleras
enbart på arbetsgivarens inrådan, oftast
vid misstake om missbruk av policy regler. Alternativt kontrolleras enskilda meddelanden av it-personal då de av ett eller
annat skäl fastnat i våra automatiska epost filter, såsom virus, spam eller om de
innehåller otillåtna filtyper i bilagor.



Digaloo
– ett växande
digitaltryckeri
med service i fokus

Foto: Jonas Hedman

Fakta Digaloo
Bildades i november 2002
VD: Jannes Dahlgren
Antal anställda: 8 stycken
Omsättning: Ca 10 Mkr (budgeterat för 2006)
Utrustning: En HP Indigo 5000 digitalpress i utfallande
A3-format med fem färgverk och eget bokbinderi:
skärmaskin, big, fals, klammer, wire-o-bindning med mera.

Digaloo är en kombination av inledningen i ordet Digitalt och förkortningen
av Arne Löfgrens Offset. Det var på det
sistnämnda tryckeriet som kvartetten
som idag äger Digaloo jobbade innan
de beslöt sig för att starta eget hösten
2002. Kärnan i Digaloo är Jannes Dahlgren (VD/projektledare), Hasse Hallberg
(produktionsansvarig), Tommy Svensson (prepressansvarig) och Peter Shaw
(tryckansvarig).
Efter att ha kört en HP Indigo 1000 i
tre år så uppgraderade de till en HP Indigo 5000 i samband med Grafex-mässan i
oktober 2005. Det innebar ett stort lyft.
– Först tänkte vi uppgradera till 3050modellen men när vi insåg 5000-modellens kapacitet med bland annat inkapslad
iläggare, automatinställning och tre pappersfack så ändrade vi oss, säger VD:n
Jannes Dahlgren, 31.
Med 5000-modellen fick de också ett
femte färgverk som kan användas för
en Pantone-färg eller effektlack. De har
dock inte börjat utnyttja det än eftersom
de tycker att inställningstiden och rengörningen tar för lång tid.
– Men vi är väldigt nöjda med pressen. Den har inneburit att vi fördubblat
produktionshastigheten vilket innebär
1000 dubbelsidiga A3-ark i timmen i
fyrfärg. Det har i sin tur lett till att vi anställt ytterligare, fortsätter Jannes.
I dagsläget går pressen tolv timmar per
dag men senare i höst ska de öka produktionstiden till femton timmar per dygn.

Flexibilitet, snabbhet och service

Kvaliteten på digitalt tryck är idag i princip lika bra som offset. Det är bara ett
tränat öga som kan se skillnaden.
– För några år sedan kunde man se digitaltryckets kvalitetsbrister i tonplattor
men så är det inte längre. Det är i tunna
rastrerade linjer det går att se att offset
är bättre. Det beror på rastertätheten. En
offsetplåt har en upplösning på 2400 dpi
medan till exempel vår Indigo-press ligger på 800 dpi, förklarar Jannes.
Det är istället flexibilitet, snabbhet
och service som är digitaltryckets fördelar. Digaloo trycker upplagor på allt från
1 till 5000 ex och det gör de på nästan
alla typer av papper.
– Vi trycker faktiskt inte på digital-
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papper utan på vanligt offsetpapper i
ytvikter från 70 till 300 gram. Vi beställer hem papper i formaten 46x90 och
70x100 och skär sedan ner arken själva.
Lagret innehåller obestruket och bestruket papper i en rad ytvikter samt liksidig
och oliksidig kartong plus flera andra
kvaliteter, säger Jannes.
De kan också trycka på OH-film, vinyl och självhäftande papper. Gränsen
går vid högblanka papper. Då får färg
svårt att fästa.
Indigo-pressen har tre papperskassett
er som kan laddas med olika papper om
trycksaken så kräver. Det går också att
fylla på papper under produktion om det
är en stor upplaga.
Något som kommer allt mer på marknaden är variabelt tryck – det vill säga
målgrupps- eller individanpassat tryck
där text och bild är anpassat efter en
specifik edition eller person.
– Variabelt tryck ökar lite för varje
år men det är fortfarande framför allt
adresser det handlar om. Det är dock
inte tekniken som gör utvecklingen långsam utan det faktum att kunden måste
ha en uppdaterad databas.
Programvarorna måste också bli enklare att använda
för kunden, förklarar Jannes och berättar att Digaloo nyligen startat ett stort
pilotprojekt där de varierar
bild, text och namn med
hjälp av variabelt tryck.

den möjligheten, säger Jannes och poängterar att service har ett värde.

Binderi för digitaltryck

Digaloo satsade på en stor lokal redan
från början och har nu vuxit in i sina
300 kvadratmeter som bland annat innehåller ett nästan komplett binderi.
– Det är efterbehandling för digitaltryck vilket innebär att utrustningen är
anpassad för just digitaltryck. Vår senaste investering är en Plockmatic klammermaskin med speciella Indigo-valsar,
berättar Jannes.
Att ha efterbehandlingen i huset är
i det närmaste en förutsättning för att
kunna klara av de korta ledtider som
krävs. Marginalerna är små.
Bland Digaloos kunder märks Svenska Moderådet, Hewlett Packard och
Universal Music. Åt Svenska Moderådet
trycker de deras trendguider som kommer ut efter modemässorna vår, sommar
och vinter. För HP produceras foldrar
för deras vår- och höstkampanjer som är
tryckta med variabeldata i form av kundregister, logotyper, kontaktuppgifter och

Foto: Jonas Hedman

Digaloo är ett renodlat digitaltryckeri som håller till i Vasastan i
Stockholm. Det bildades för fyra år
sedan och för knappt ett år sedan
investerade de i en ny digitalpress
– en HP Indigo 5000. Sedan dess
har de fördubblat omsättningen.

Ledtiderna
allt kortare

Snabbhet är ett nyckelord
när det gäller digitaltryck.
Ledtiderna pressas ständigt
och det är också en kon- Karin Forsman visar vad som döljer sig bakom skalet på
kurrensfaktor som blir allt Digaloos flaggskepp HP Indigo 5000.
större.
– Om en kund ringer på eftermidda- olika produkter. Universal Music är ett
gen och till exempel vill ha med sig ett av de största musikbolagen i Sverige. Ditryckt produktblad till en mässa utom- galoo trycker deras förhandsorderblad
lands dagen efter så ordnar vi det om de till butiker inför release av nya album.
har ett tryckfärdigt original. Vi rippar
det samma dag, trycker det morgonen Positiv framtid för Digaloo
efter och levererar det på eftermiddagen, Att digitaltryck ökar generellt är helt
säger Jannes.
klart. Jannes Dahlgren tror också att
Digaloo har 10–15 intag i pressen Digaloo har goda möjligheter att kunna
varje dag och oftast har de inplanerade fortsätta att växa:
jobb bara två dagar framåt.
– Om tre år tror jag att vi har optime– Vi fokuserar på service och kvalitet. rat produktionen ytterligare och har ett
Service handlar om att ge kunden det de fullt tvåskift. Eventuellt har vi också en
vill ha vilket inte alltid innebär lägsta pri- press till som back-up.
set. För många är det viktigare att få med
– Om fem år så tror jag att vi har
den senaste informationen i till exempel dubblat vår omsättning och då har vi
en folder nära inpå en mässa. Det är troligen ytterligare 4–5 anställda. Då har
möjligt med digitaltryck men då kanske vi också fullt utvecklade lösningar för
det kostar mer än om de skulle tryckas i web-to-print, avslutar Jannes.
offset. Men när kunden tycker att det är
värt det så ska vi kunna tillhandahålla Jonas Hedman



Projektgruppen i Göteborg identifierar fem olika
delprojekt för att minska antalet arbetsskador
och sjukskrivningarna.

GMRs Göteborgsprojekt

Tufft mål sparar mänskligt lidande
Målet med Grafiska Miljörådets
projekt som drivs med hjälp av
AFA är att minska antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar och arbetsskador med 25 procent.

verkarna kommer att tas för att undersöka om skydden kan anpassas bättre till
produktionsförhållandena. Säkerhetsföreskrifterna kommer också att ses över
så att befintlig kunskap via checklistor
sprids eller nykonstrueras.

– Det är ett tufft mål och jag hoppas
verkligen att vi lyckas. Varje procents
minskning innebär att människor slipper
ett kanske livslångt lidande, säger Hans
Forssten i GMR.
En brutalare beskrivning är att den
grafiska branschen kanske slipper så
många amputerade medarbetare. För så
är det. Enligt AFA som utreder arbetsskadorna och för statistik över skadorna
i olika branscher är antalet maskinrelaterade frakturer och amputationer fortfarande oacceptabelt många.
Därför har AFA Försäkring beviljat
Grafiska Miljörådet 4,1 miljoner kronor för att genomföra ett treårigt hälsoprojekt i Göteborgsregionen. Syftet är
att hitta metoder för att långvarigt och
uthålligt minska arbetsskador och sjukskrivningar hos de deltagande företagen
med 25 procent inom 3 år.
Arbetet inom projektet kommer att
ske främst inom fem olika hälsoprojekt.

Informationssystem

Maskinskador

Det kanske viktigaste delprojektet blir
att inventera och riskanalysera den maskinpark som används i de olika delbranscherna. Skyddsombuden rapporterar att det är vanligt att man arbetar
med borttagna eller frånkopplade maskinskydd vilket kan tyda på att de är
olämpligt utformade. Kontakt med till-
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AFA har erfarenhet av hur andra branscher utvecklat system för att sprida
kunskap och erfarenheter av arbetsskador inom sina respektive branscher.
Systemen skulle kunna göras tillgängligt
för branschen och i så fall spridas direkt
över hela landet. Det skulle hjälpa företagen att uppfylla kraven på systematiskt
arbetsmiljöarbete.

Skiftarbete

En stor andel anställda har oregelbundna
arbetstider och skiftarbete. Dag & Natt
är en handbok i skiftarbete som tagits
fram av GMR förra året. Här framgår
vad man bör tänka på vid skiftarbete för
att undvika ohälsa och skador. Målet är
att skapa en skiftarbetarutbildning med
handboken som utbildningsmaterial.
Eventuellt kan det också ingå att utarbeta ett skiftarbeteskörkort.

Småföretag

Mindre företag saknar ofta resurser i
form av företagshälsovård, personalavdelningar och kunskap om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs utan
löser problemen allt eftersom. Projektet
vill bygga upp nätverk av småföretag
som jobbar gemensamt med arbetsmiljöfrågor och till exempel gör en gemensam
upphandling av företagshälsovård.

Ohälsa och rehabilitering

Göteborgsföretagen har utryckt önske
mål om att bättre kunna hantera de prob
lem som uppkommer vid sjukskrivning
och rehabilitering. Företagen upplever
kontaktproblem med myndigheter, sjukvård och företagshälsovård. De vill också ha en genomarbetad metodik för att
arbeta med hälsofrågor generellt i samverkan med företagshälsovården.
GMRs ambition är att de erfarenheter
och metoder som utvecklas i Göteborg
ska spridas till grafiska företag i resten
av landet när projekten är avslutade

Stort intresse

Ett stort antal intresserade Göteborgsföretag fanns också på plats när projektet
officiellt inleddes med ett informationsmöte den 24 augusti. Göteborg har valts
ut eftersom regionen representerar den
grafiska branschen med både stora och
små företag, tidnings- förpacknings- och
civilgrafiska företag. I området finns 158
företag med 4 812 anställda.
Text: Kerstin Orsén, Foto: Ewa Gustafsson

Fakta: AFA Försäkring är ingen för

kortning utan ett samlingsnamn för
tre bolag inoom sjukförsäkring, livförsäkring och trygghetsförsäkring.
Grafiska miljörådet är en partssammansatt grupp där Ledarna/Grafiska
Medieförbundet ingår tillsammans
arbetsgivarna Grafiska Företagens
Förbund samt Tidningsutgivarna och
arbetstagarorganisationerna CF, GF,
Sif.
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Inbjudan till Svenskt Bokkonst 2006
Nu är det dags att skicka in bidrag till
Svensk Bokkonst. En kunnig och erfaren
jury väljer ut de 25 bidrag ur tryckproduktionen 2006 som tekniskt och estetiskt är goda representanter för svensk
bokframställning. De utvalda böckerna
kommer bland annat att visas i Kungliga
biblioteket.
Sänd in böcker till Svensk Bokkonst
för bedömning. Den uppmaningen riktar
vi främst till svenska tryckare, bokbindare, förläggare och formgivare. Men vem
som helst är välkommen med förslag. Ju
livligare deltagandet är, desto bättre kan
Svensk Bokkonst spegla och stimulera

den tryckta bokens utveckling.
Begreppet ”bok” bör inte fattas alltför snävt. Sänd gärna in fler exempel
på bra formgivning och produktion av
pocket, bruksböcker och läromedel eller
på trycksaker som inte säljs via bokhandeln.
För att komma ifråga ska boken vara
framställd mellan 1 november 2005 och
31 oktober 2006. De böcker som produceras i november och december i år
bedöms i nästa års urval.
Mer information och adressen finns
på www.gmf.ledarna.se

Grafiska utbildningar
rekryterar elever från hela landet
Broby grafiska utbildning i Sunne,
Tumba gymnasium i Botkyrka och
Lugnetgymnasiet i Falun kan till höstterminen 2007 rekrytera elever från
hela landet. Det står klart efter att regeringen har fattat beslut om den första omgången riksrekryterande gymnasieutbildningar.
– Utbildningen är av stort nationellt intresse, säger skolminister Ibrahim Baylan till www.grafiska.se. Tekniken som krävs för att kunna bedriva
utbildningen är kostsam, och därför
kan den inte anordnas på så många
ställen i landet. Genom riksrekryteringen tillgodoses behovet av personer
med denna utbildning och vi slår vakt

om behovet av kvalificerad personal
till grafisk produktion, säger Ibrahim
Baylan.
Syftet med riksrekrytering är framför allt att göra det möjligt att skapa
tillräckligt elevunderlag för att kunna
genomföra utbildning inom små yrken som är starkt specialiserade och
kostnadskrävande. Genom riksrekrytering får elever från hela landet
chans att delta i utbildningar som deras hemkommun inte har möjlighet
att erbjuda. Får en utbildning status
som riksrekryterande kan en elevs
hemkommun inte neka eleven att gå
utbildningen, och kommunen är skyldig att betala för utbildningen.

Grafisk Kokbok 3.0 ger en sammanfattning av hela den grafiska produktionsprocessen. Nu utökad med nya delar inom
digital bild, bildbehandling och framställning av layoutoriginal. Boken utges av
Bokförlaget Arena (www.arenabok.se)

Grafisk Kokbok
3.0 ute nu
Nu finns en helt nyskriven och nydesignad version av Grafisk Kokbok ute.
Grafisk Kokbok har sedan 1998 tryckts
i över 100 000 exemplar och ges ut på
nio språk. Grafisk Kokbok 3.0 innehåller mer än 400 nya illustrationer och
har vuxit med över 100 sidor. Den nya
ordlistan innehåller cirka 1500 ord mot
tidigare 850.
Den nya versionen är mer inriktad på
hur man gör själv – både för dig som beställer och för dig som är med och producerar trycksaker. Bokens innehåll och
struktur är anpassat efter dagens grafiska
arbetsflöde.

GFF:s konjunkturrapport

Uppgången på väg att avta
Det kom tidiga tecken under våren som
pekade på att branschens måttliga men
stabila uppgång var på väg att avta. Behovet av papper minskar och företagen
är för närvarande generellt mer återhållsamma i sina marknadsbedömningar.
I maj jämfört med februari, sjönk storleken på de förväntade investeringarna
under 2006 sammantaget med ca 10
procent och visar att den förväntade avkastningen på nyinvesteringar sjunker,
vilket är ett litet orostecken, rapporterar
Grafiska Företagens Förbund i sin senaste konjunkturanalys.
– Utfallet för perioden bekräftar detta, säger GFFs branschekonom Henrik
Rosengren i en kommentar. Det mesta
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stod stilla: volymer, orderingång, priser
och kapacitetsöverskott rörde sig marginellt. Å andra sidan har orderingången
– med undantag för något kvartal – stigit
oavbrutet sedan slutet av 2004. Sammantaget innebär det dock ett kvartal
med i stort sett nolltillväxt. Även lönsamhetsomdömet är förändrat. Företagen har under senare år arbetat mer intensivt med produktionsekonomin vilket
ger en motståndskraft mot svängningar
i branschkonjunkturen. Ordervärderna
från utlandet sjunker som ett svar bland
annat på en osäker europamarknad och
pågående strukturella förändringar i
Östeuropa och Baltikum. Prisbilden försämras också, om än i liten omfattning.

Även om den grafiska marknaden ser
något osäker ut i det korta perspektivet
med förväntningar på en viss volymförbättring under hösten, är makrobilden
just nu desto ljusare. Ekonomin går på
högvarv och bör även fortsättningsvis bidra med ett stöd för att upprätthålla efterfrågan på grafiska produkter och inte
minst tjänster av mer komplex karaktär.
(Källa: Grafiska Företagens Förbund)
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I Lidköping, alldeles intill floden
som gett staden dess namn, ligger
landets enda egentliga uppfinnarskola. Där får varje termin 10-15
innovatörer från hela landet hjälp
med att utveckla sina projekt. Mats
Gustafsson tillhör skolledningen.
Men för tio år sedan var han elev
här, och tog steget från idérik
mångsysslare till professionell uppfinnare och entreprenör.
Ideums och Ciels lokaler ligger naturskönt vid den trögflytande Lidan.

Bli uppfinnare i Lidköping
Det ska genast påpekas, att ”här” då inte
var liktydigt med Lidköping; skolan låg
då i Grimslöv utanför Växsjö, och det
var alltså där som den första prototypen
till Mats Walkstool växte fram.
Mats Gustafsson har alltid varit intresserad av teknik, är el/teletekniker i
botten och arbetade som sådan i tio år,
även som lärare. 1995 gjorde han en källarstädning och hittade prototypen till en
uppfinning han tidigare gjort, Det var en
ny typ av inlines. Han beslöt sig där och
då för att bli professionell uppfinnare.
Han sökte – och blev antagen – till uppfinnarskolan med en annan idé han hade,
nämligen det som kom att kallas kickboard, en ”rullbrädesparkcykel”, som var
så populärt bland yngre barn på 90-talet.
Men eftersom han arbetat som elektriker
visste han hur besvärligt det ofta var att
arbeta i midjehöjd och neråt med elinstallationer och beslöt sig för att istället utveckla det som kom att bli Walkstool.

Att skriva ner ett insett behov

Han satt på en lektion och uppgiften var
att skriva ner ett insett behov (ett peda-

Mats Gustafsson
sitter bekvämt på
sin Walkstool.
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gogiskt grepp som skolan fortfarande
använder) och då föddes idén: ”Man
måste ha något lätt, litet, portabelt att
sitta på. Fyra ben är ett för mycket, två
ett för lite – tre blir perfekt.”
Det fanns redan något som jägare använder och som följaktligen kallas jaktstol.
– Men dessa var för långa och klumpiga, så jag beslöt mig för att använda
teleskopben i min konstruktion.”
Ett par veckor senare ringde Ingvar
Oldsberg till skolledningen och frågade
om de hade någon hugad uppfinnare
som kunde vara med i hans tv-program
och visa upp sin skapelse. Uppdraget
gick till Mats, trots att han inte ens hade
en färdig prototyp. Men redan efter några dagar – och en del nattarbete – hade
han två prototyper klara och åkte upp
till direktsändningen. Han hade specialsytt en väst med en innerficka i vilken
den hopfällda stolen fick plats. Allt gick
som smort.

Walkstool
– nu även för sumobrottare

– Men jag blev rejält nervös när plus
hundra-bjässen Oldsberg, improviserade
utanför det överenskomna och satte sig
på stolen – den hade inte testats för vikter i den klassen då, och den patentsökta
knuten hade jag inte fått fram än; benen
satt ihop med en trådkonstruktion.
Men stolen höll, och nu är den kliniskt
testad och garanteras bära trehundra
kilo. Om nu någon sumobrottare skulle
vilja ha en vid ringside…
Det gav naturligtvis en jätteskjuts i
projektet och det blev mycket massmedial
uppmärksamhet i Småland. Samtidigt hyrde han in sig i en fabrik i närheten för att
bygga en riktig prototyp som kunde ligga
till grund för massproduktion. 1997 utvecklades den patenterade varianten, och
han och hans företagspartner startade tillverkning i Lidköping. Idag har stolen sålts
i 170.000 exemplar i cirka 40 länder.

I CIEL-huset möter
innovatörer entreprenörer

Idag är Mats föreläsare, konsult och
medlem av Ideums skolledning. Att
skolan nu ligger i Lidköping beror också lite på Mats. I början av 2000-talet
sökte man sig från de tidigare lokalerna i
Småland. Lidköpings kommun nappade
omedelbart på Ideum. I steg två har det
utvecklats till Ciel – Centrum för innovation och entreprenörsskap i Lidköping.
Enligt Mats är Lidköping, i sällskap med
Skellefteå de två starkaste generatorerna
för innovation och entreprenörskap i
Sverige. Chalmers entreprenadskola har
ett projektrum i samma korridor som
Ideum.
– Det blir ett informellt utbyte av
idéer tvärs över korridoren, säger Mats
Gustafsson och rektorn håller med.
För närvarande är 12 elever det optimala. Denna hösttermin är det nio. Antal sökande till varje termin brukar ligga
på runt 50.
Karl Erik Norling är rektor för skolan. Vad anser han om dess möjlighet att
växa?
– Mycket goda. Men då måste staten ta sitt ansvar för denna skola som
är ”särskilt värdefull ur nationell synpunkt” (Skolverkets formulering), och
öka på bidragen.
På frågan om vilka kriterier skolan
går efter när ansökningarna kommer in,
svarar han och Mats Gustafsson så här:
– Personliga. Vi väger in faktorer som uthållighet, trovärdighet och engagemang.
Man kan aldrig förutsätta om en idé är
bra eller dålig. Under projektets gång
har det många gånger visat sig att idéer
man inte trott på har varit de bästa. Vi
utvecklar personer till att utveckla produkter och tjänster.

Tillvarata kreativitet

Dagens elever utvecklar idéer inom ett
brett spektrum – leksaker, hjälpmedel
för stridspiloter, skogsvård, en variant
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av husvagnar och specialverktyg för bilindustrin är några av projekten. Elever
från den grafiska branschen och mediasektorn i stort har det varit ganska ont
om på senare år. Karl-Erik Norling välkomnar fler sökanden från det hållet och
säger:
– Som arbetsledare borde man ha i
åtanke att i större utsträckning bidra till
att ta tillvara sina medarbetares kreativa
förmåga att kunna skapa lösningar på
vardagsproblem i form av nya produkter,
och han hänvisar till en lag från 1934,
Rätten till arbetstagarens uppfinningar.
– Det är en bra lag, instiftad för att på
ett positivt sätt stimulera den innovativa
processen.
Ingemar Härd
Foto: Robin Johansson

Rektor Karl Erik Norling
och Mats Gustafsson är
en dynamisk duo i skolledningen.

Malmöavdelningen i Sassnitz

Många deltagare på en solig båtresa
En lördag i början av september träffades
52 medlemmar och respektive till en trevlig och inspirerande konferens på ”rutten” Trelleborg-Sassnitz. Konferensens
huvudtema var förhandlingsteknik.
Frågeställningen gällde vad man bör
tänka på vid förhandling med arbetsgivaren vid uppsägning av personal. Här tar
vi med ett axplock av allt en förhandlare
bör tänka på före, under och efter en förhandling:

Före förhandling
•
•
•
•
•
•

Utse förhandlingsdelegation
Kolla rättsläget, lag, avtal
Faktainsamling, anställningstid, ålder mm
Kontakta berörda, ombudsman m.fl
Förbered argumentation
Ta fram målsättning, konsekvensanalys
• Informera

Under förhandlingen
• Var eniga
• Provocera ej

•
•
•
•
•
•
•

Var saklig
Inge förtroende
Var konkret
Ajournera vid behov
Visa enighet
Hitta alternativa lösningar
Kontakta eventuellt ombudsman 		
och/eller berörda
• För anteckningar
• Lyssna

Efter

• Skapa dokumentation (gemensam)
• Sammanfatta
• Tolkning av överenskommelsen
(gemensam)
• Ta upp återanställningsrätt, TRR mm
• Informera berörda och övriga
• Följ upp och utvärdera
En klok man sa en gång för många år
sedan att en bra förhandling har två vinnare. Tänk på att vardagen ska fungera
även efter förhandlingen.

Tipsa om medlem!
Har du en kollega som skulle ha nytta
av att vara med i GMf och Ledarna?
Tipsa oss, just nu får du en väska och
en trisslott för varje tips som ger en
ny medlem. Kontakta Rolf Johansson,
rolf.johansson@ledarna.se, eller gå in
på www.gmf.ledarna.se. Erbjudandet
gäller för tips som är oss tillhanda
senast den 31 december 2006 eller
så långt lagret räcker.
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Kalendarium
Oktober
17	 ”En chef, en chef, en chef – och så
en kvinnlig chef!”, Göteborg
19	 Hur skapar man gemensam bild av
en organisation?, Göteborg
19	 Smarta människor är vilseledare 		
– modiga är vägledare, Lund
20 Hur skapar man gemensam bild av
en organisation?, Stockholm
21 GMf:Yxtaholms Slott i Flen
23 Hjärnsläpp – Mångfaldsdagen, Gävle
Pris: 796 kr (1250 kr ej medlem)
23 Karriär på dina villkor, Lund
24	 Söka jobb, Karlstad
25 Hjärnsläpp – Mångfaldsdagen,
Uppsala Pris: 796 kr
(1250 kr ej medlem)
26 Hjärnsläpp – Mångfaldsdagen,
Västerås Pris: 796 kr
(1250 kr ej medlem)
26 Konflikthantering, Kristianstad
30 GMf: AU-möte
30 Karriär på dina villkor, Umeå
31 Chefens arbetsmiljöansvar, Gävle
November
6 Karriär på dina villkor, Linköping
8 Leda Jämt, Göteborg
9	 Coaching, Örnsköldsvik
9	 Professionellt ledarskap, Stockholm
15 Leda Jämt, Malmö
16 Professionellt ledarskap, Göteborg
17	 Professionellt ledarskap, Malmö
17	 Feedback i arbetslivet, Västerås
21 Feedback i arbetslivet, Norrköping
21 Söka jobb, Helsingborg
23 Feedback i arbetslivet, Stockholm
December
4	 Hjärnsläpp – Mångfaldsdagen,
Örebro Pris: 796 kr
(1250 kr ej medlem)
5 Hjärnsläpp – Mångfaldsdagen, 		
Malmö Pris: 796 kr
(1250 kr ej medlem)
6 Hjärnsläpp – Mångfaldsdagen,
Ronneby Pris: 796 kr
(1250 kr ej medlem)
12 GMf: Styrelsemöte
Aktiviteter som arrangeras runt om i
landet för medlemmar. Mer information
finns på www.ledarna.se och de i fetstil
på www.gmf.ledarna.se
14

Foto: Katarina Skagenholt

Hösten 2006

Stockholmsavdelningen

Södervandring på anrik mark
Titeln på den guidade turen ”Herrans
Högalid och rusiga Reimersholme” säger
en hel del. Vår mycket duktige ciceron
Rune Lemon visade och berättade både
skrönor och sanningar som har rört sig
i dessa områden från tidigt 1700-tal till
nutid.
Vi fick se bland annat Wirwachs
malmgård, Kristinehov, Högalids kyrka,
Lasse i parken, Pålsundet, Anders Reimers malmgård, kvarteret Bränneriet,
Bergsunds strand och Liljeholmsbadet.

Hörde anekdoter om stora ägor och
små gårdar. Malmgårdspersonligheterna
trädde fram. Berättelser om vin och sprit
blandades med Nobel och ångmaskiner.
Vid den enkla måltiden på restaurang
Dragon house på Söder hade Lars-Erik
Karlsson fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att tilldela Hedersmärket till
Arne Jonasson för ett mycket gott arbete
i förbundsstyrelsen och Stockholmsavdelningen som förtroendevald revisor i
drygt 15 år.

Lösning nr 2-06

Sammanslagning
av avdelningar
Västergötlands GMf avdelning 519
inom Ledarna beslutade vid sitt årsmöte på Axevalla travbana den 9 maj,
om ett samgående med Göteborgs GMf
avdelning 503 inom Ledarna. Beslutet
som årsmötet tog är för GMfs förbundsstyrelse en riktig åtgärd, och i riktning
mot de riktlinjer som arbetsgruppen för
en ny organisation fick av kongressen
2005. Detta innebär att Göteborgs GMf
nu har cirka 370 aktiva medlemmar och
87 passiva.
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Tack för alla svar till Sommarkryptot.
Vinnaren i dragningen är Börje Fritz
från Eksjö.
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Media Grafica, Box 120 69,
102 22 Stockholm.
Glöm ej att ange namn och adress.
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En utmaning för alla kryptoälskare!
Den först öppnade rätta lösningen
belönas med trisslotter.
Skicka lösningen till:
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Postadress...................................................................................................
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POSTTIDNING B
Media Grafica
Box 120 69
102 22 Stockholm

En jury kommer att utse
Årets GMf:are under våren 2007.
Vi vill gärna ha nomineringarna
så snart som möjligt eller senast
den 16 april 2007.

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

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.

