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Juryarbetet i årets avissidetävlingar är över. Den norska täv-

lingen lockade ungefär lika många aviser till att delta som fjor.

Sammanlagt sände de 53 tidningarna dock några färre sidor,

drygt 450 mot cirka tio fler i fjor. Ingen stor förändring, men en

liten tillbakagång. Kanske inte så underligt – utdelningen i fjor

frös inne på grund av strejk bland journalisterna. Istället blev

priserna skickade med post till tidning-

arna. Inte så kul, och inte särskilt in-

spirerande för framtiden. 

I år ska det bli bättring på den fron-

ten. Priserna ska delas ut på Råd-

husplassen mitt i Oslo den 9 juni då

hela Avis-Norge markerar unionsupp-

lösningen (alltså att man slapp undan

svenskarna...) och 100 självständiga år. Fem

aviser får guld. Och de får guld för att de

förtjänar det. 

Den nordiska tävlingen lockade färre sidor

än vanligt. 67 tidningar från hela Norden skickade 830 sidor in til

bedömning. Bara en tidning kan resa hem från utdelningen i Hel-

singfors med ett gulddiplom i bagaget.

Juryleder Flemming Hvidtfeldt forklarar det med at nivån ge-

nerellt sett var lägre i år.

Men kan det också vara så att kraven för att få guld har blitt

för höga? En guldsida ska vara perfekt. Men vad är perfekt? Alla

som har deltagit i olika former för jurarbete vet att det självklart

är en god portion subjektivitet inblandad i bedömningen, och då

blir frågan om vad som är perfekt svår att besvara.

Visst ska guldet hänga högt, men den tidning som reser hem

med guld blir inte besviken av att fler får göra samma sak. Och

jag är helt säker på att alla de som får «hederlig omtale» inte

skulle ha något emot att istället ta med sig hem diplom av högre

valör.

Frågan «varför delta om man inte kan vinna?» kan vara en del

av förklaringen till varför färre skickar sidor till tävlingen. När

bara de som brukar vinna skickar sidor, mister tävlingen sitt vär-

de. 

Tillbaka till Norge. I årets tävling var det några ytterst få full-

formatsidor som vågade sig på att delta. Inte det att de var

mindre bra än de var tidigare, men på mycket kort tid har vi alla

vant oss av med formatet. Nu ser det bara alltför stort ut.

Vi ses i Helsinki. Seminarieprogrammet ligger på de åtta mitt-

sidorna. Följ också med på www.snds.org.
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Här finner du 
SND/S

Sydsvenskan bäst 
i A4 Redesign Award

2004 var året då tabloidboomen slog som hårdast
i Sverige. Det var därför i stark konkurrens som
Sydsvenskan segrade när A4 Redesign Award av-
gjordes på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Av Anders Tapola

– Det känns väldigt bra och det är alltid en uppmuntran att få pris. 

Särskilt i den här konkurrensen, tyckte formchef Benjamin Peetre,

som belönades med 10 000 kronor och som tillsammans med dåvaran-

de chefredaktör Hans Månsson fick ta emot diplom.

Juryns motivering löd bland annat: «Tidningens förvandling är den-

na gång ett habilt hantverk från första sidan till sista. Från att i fullfor-

mat ha känts något grafiskt klumpig, ger tabloidtidningen ett säkert och

självklart intryck. Någon direkt elegant har Sydsvenskan väl aldrig va-

rit, och kanske är det just därför den heller inte tappar ett uns i presti-

ge.»

Det var fjärde gången A4 delade ut pris till bästa redesign inom dags-

tidningar och tidskrifter. Något pris i tidskriftsklassen blev det däremot

inte i år. Inget bidrag ansågs fylla kriterierna fullt ut: att visa «god de-

sign och läsvänlig typografi i en väl motiverad förnyelse».

Syftet med priset är att bidra till en nivåhöjning för svensk tidnings-

design. I juryn satt Pelle Anderson från A4, grafiske formgivaren Barbro
Forsberg, Cecilia Laurén, Ny Teknik, Ulla Jerndin, Hallands Nyheter samt

Ulrica Ambjörn, Vår Bostad.

Vinnarna presenterades i samband med ett seminarium i tidnings-

form där den skotske tidningsdesignern Ally Palmer berättade om sina

erfarenheter från olika redesignprojekt, bland annat om förra årets om-

görning av Hufvudstadsbladet.

A4 passade samtidigt på att ha vernissage för en utställning om re-

designer. 103 dagstidningar och tidskrifter före och efter redesignen

kunde beskådas i utställningen «Före & Efter».

Sydsvenskans formansvarige Benjamin Peetre och tidigare chefredaktör Hans
Månsson fick ta emot diplom. Foto: Anders Tapola
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Av Anders Enström

Anders Enström är projekt-
ledare i nya Wermlands-Tid-
ningen i Karlstad. Han job-
bar för närvarande med ett
tabloidprojekt i den egna
tidnigen som ska gå över
den 2 maj.

anders.enstrom@nwt.se

I höstas gick tre av de stora svenska morgon-

tidningarna över till tabloid: Dagens Nyheter, Göte-

borgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet. Det var

en signal om att fullformatstidningen gjort sitt, åt-

minstone i Sverige. 

Och just nu sköljer eftervågen över landet. Bara

under februari och mars har sex stora landsorts-

tidningar tagit samma steg: Upsala Nya Tidning,

Östgöta Correspondenten, Nerikes Allehanda, Borås
Tidning, Sundsvalls Tidning och Västerbottens-Kuri-
ren.

En genombläddring av alla dessa nya tabloider

ger inledningsvis en viss mättnadskänsla: på

många sätt påminner de om varandra – och de sto-

ra elefanterna. Det är samma ettor, liknande sid-

struktur, oftast snarlikt typograferat. Och det är för

det mesta skickligt och genomtänkt gjort. Sverige

har blivit ett väldigt tabloidkompetent land. 

Jäsp och suck.

Men när den första mättnaden lagt sig finns det

faktiskt en hel del delikatesser att upptäcka i den

här sextetten. Särskilt gäller det Upsala Nya Tid-

ning och Östgöra Correspondenten (Corren), som

tagit sina tidningar längre än de övriga. 

I UNT:s fall handlar det om ett designarbete

som faktiskt slår ut allt annat i Sverige, det är helt

enkelt kusligt snyggt! Corren, som också formgetts

med smakfull precision, har uppnått den största

före/efter-effekten med ett upplägg som osar av

ambition och lust.   

Ett stort steg har också Sundsvalls Tidning tagit,

medan Västerbottens-Kuriren, Nerikes Allehanda

och framför allt Borås Tidning har gjort mildare

formförändringar.

Här följer en personlig snabbanalys, tidning för

tidning:

Borås Tidning. BT var som fullformat en ovanlig

tidning. Djärv i designen och extremt kontrastrik.

En tabloid i fullformat. Därför är det märkligt att

tidningen känns tamare när den nu faktiskt blivit

tabloid. Klöset är liksom borta. 

En förklaring kan vara att BT har valt att satsa

helt på enkelsidor. Bilder och rubriker går i princip

aldrig över vecket. Det gör att tidningen, åtminsto-

ne på nyhetsplats, känns lite vek och monoton.

Sidstommarna med notiserna i botten fungerar

dock fortfarande bra och ger BT en egen identitet.

Och tidningens redigerare imponerar, hantverket

på sidorna är av högsta klass.

Nerikes Allehanda. Nerikes Allehanda har blivit

NA på ettan, och här har ambitionen varit att ska-

pa en ljus och lätt tabloid. Ett mål tycks också ha

varit att förenkla designen, att ta bort formfinesser

som fanns i den gamla, men ändå ganska nyligen

omgjorda hybridtidningen (NA var under en period

en del fullformat och en del tabloid).

Tyvärr har resultatet blivit en alltför blek och

alltför finessfattig tidning. Formen kämpar liksom

emot den innehållsliga ambitionen att höja ny-

hetstempot. Nyheterna kommer ju numera direkt i

första delen, men när de lanseras med magra eller

halvmagra rubriker blir det ändå inget drag. Även

notisspalterna saknar kontraster, de spännande

kortisarna flyter ihop till en grå textmassa. 

NA har en del att jobba med. Men under den

bleka ytan kan man ana en välstrukturerad och le-

vande tidning.

Sundsvalls Tidning. Det här är en stor och skick-

ligt genomförd förändring. Designen är inte su-

persnygg, snarare ganska stökig med många typs-

nitt och färgsignaler. Men det skapar en känsla av

en tidning som ligger nära sina läsare. 

ST har bra kontroll på textlängderna, och bil-

derna tillåts breda ut sig över vecket. Redigeringen

har kraft.

Valet av rubriktypsnitt på nyhetsplats – egypti-

enne – är ovanligt och det tar ett tag innan man

vänjer sig. Det är inte särskilt svart, men kontras-

ter skapas genom skillnader i storlek.

Trots allt detta positiva lyfter tidningen inte rik-

tigt. Huvudsakligen beror det på de begränsade

färgmöjligheterna. Väldigt många sidor har svarta

bilder och gråa vinjetter. Bilder som dras över

vecket måste ofta vara svarta för att den ena av de

två sidorna saknar färg.

Men får ni tag i en ST, spana in sidan 3. En sida

Trött på att läsa om tidningar 
som gått över till tabloid? Okej,
här kommer sex till. Men flera av
dem är faktiskt värda att titta
närmare på.
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som ägnas helt åt hänvisningar till den egna nät-

tidningen, st.nu. Ovanligt och kul!

Upsala Nya Tidning. Oj, oj, oj. Vad ska man säga?

Om gamla UNT, enligt SND, var en av världens

bäst designade tidningar, så borde tidningen nu ge

sig ut i galaxen för att hitta ett större pris.

Det här är helt enkelt otroligt bra!

Millimetervackert i de små, små detaljerna.

Tonsäkert i de stora och kraftfulla inslagen. Nytt,

men inte sökt. Designat, men inte tillgjort.

Kvalitet!

Om jag ska välja en favoritdetalj: huvudena på

sektionsförstasidorna. Genialiskt läckert!

Den enda negativa kritik jag kan uppbåda gäller

textmängden på vissa av nyhetsuppslagen. Kanske

borde bild lite oftare gå före text.

Östgöta Correspondenten. Den här omgörningen

luktar svett. Jisses vad det måste ha jobbats i Lin-

köping. Inte bara när det gäller designen, utan ock-

så när det gäller innehåll, struktur, planering.

För det är en krävande tidning som skapats. Va-

renda sida vimlar av ingångar, vilket också betyder

hårt arbete, både för skrivare och redigerare. De

halvspaltiga utrymmena ger liv åt sidorna, men

slukar massor av kortisar och småbilder. Hittills

tycks dock Corren klara av sina nya uppgifter ga-

lant. Invändningen är att det kan bli väl många sy-

nintryck, och att nyhetssidorna ibland får lite fea-

turekänsla av alla dessa kuriösa smågrejer. Vissa

designelement – visserligen klurigt uttänkta – gör

också att sidorna får drag av tekniska manualer.

Finurligt, men tempodödande. Men som helhet:

vilket lyft!

Västerbottens-Kuriren. Här är en tidning som – i

likhet med Borås Tidning – bestämt sig för att ligga

lågt med designnyheterna. Det är liksom tillräck-

ligt att byta format och stuva om i innehållet, reso-

nerar man. Tidningen har till exempel valt att be-

hålla antikvatypsnittet Hollander i rubrikerna, vil-

ket förstås ökar igenkänningen. Men resultatet är

att de inledande nyhetssidorna känns lite veka, ve-

kare än i fullformat. 

Men somligt är nytt, och det nya ser bra ut. Et-

tan har fått ett ovanligt och skojigt huvud. Bildbox-

arna under ger sidan liv.

Riktigt bra fungerar typsnittet Unit som ersatt

Gill i notisrubriker, biltexter etc. Tydligt och mo-

dernt, men med personlighet.

Annars finns inte mycket i  VK:s nya design att

hetsa upp sig över, varken åt ena eller andra

hållet. Men det var ju också målet. t

Fakta om de sex
tidningarna.
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Borås Tidning
Utgivningsort: Borås
Upplaga: 49 100
Typsnitt: Oförändrade sedan tidigare.  DTL Argo i rubriker och ingresser.
Coranto som brödtext. En förändring är att Coranto används som rubrik-
snitt på ledarsidan, kulturen och debatt.
Formarbetet har gjorts av: BT:s Lars-Gunnar Stohm tillsammans med
konsulten och tidigare medarbetaren Mats Palmquist. John Bark, som
ledde den föregående omgörningen av BT, har gett ett visst bistånd även
denna gång.

Nerikes Allehanda
Utgivningsort: Örebro
Upplaga: 61 300
Typsnitt: Brödtexten är Concorde, samma som tidigare. Benton Sans an-
vänds i rubriker, mellanrubriker, faktarutor och bildtexter. Miller används
i första hand i del 3, ska signalera åsikter. 
Formarbetet har gjorts av: A4 har varit inne som konsulter och
bollplank i tabloidprojektet. Framför allt Pelle Andersson och Åsa Ros-
berg har jobbat mot personal på NA, i första hand Stefan Nilsson och
Annette Stannisson.

Sundsvalls Tidning
Utgivningsort: Sundsvall
Upplaga: 35 700
Typsnitt: Alla typsnitt är nya. Brödtext är Page 8,4 / 10. Rubriktypsnitt
är Egyptienne (huvudrubriktypsnitt i del 1) och Whitney (huvudrubriktyp-
snitt i del 2). Sidvinjetter och andra vinjettrubriker: Zigurat.
Formarbetet har gjorts av: Tidningens projektgrupp för design, där
Svenåke Boström varit projektledare. John Bark har varit inkopplad
som konsult.

Den största förändringen är att vi medvetet har
jobbat med innehållet, dispositionen och text-
längderna i tidningen, ett projekt som har löpt
parallellt med formarbetet. Bland annat har det
kommit till nya avdelningar, nöje, stan runt,
nyhetskommentarer etc.

Den största förändringen rör disponeringen.
Tidningen är uppdelad i tre sektioner och vi har
försökt lyfta fram det lokala mer än tidigare.
Tidigare låg Örebromaterialet både i den stora,
första delen och i den lilla del 2. Nu inleds hela
tidningen med Örebro- och länsmaterial. Vi har
dessutom flyttat fram övriga lokalsidor till del
1. Det gör att del 1 blir den tunga nyhetsdelen. 

Största förändringen är tydligare lokalt materi-
al, samt två lika  stora delar varje dag, där vi i
stort sett lyckats med att ha samma struktur
från dag till dag. Något som varit ett starkt
läsarönskemål. Vi har också infört en «nu-sida»
(sid 3 varje dag). Den puffar för extramaterial
på webben och berättar om sånt som vi räknar
med ska publiceras på webben under den dag
tidningen kommer ut.

”

”

”
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Östgöta Correspondenten
Utgivningsort: Linköping
Upplaga: 62 100
Typsnitt: Mercury (Magra rubriker, brödtext, magra ingresser) och Ben-
ton (feta rubriker, feta ingresser, bildtexter, faktatext, all fet text, vin-
jetter). Båda är helt nya. Som tidigare är loggan i Clarendon, som nu
också används till sidhuvuden på B1 och C1.
Formarbetet har gjorts av: Konsulterna Jacob Nordström och Rick-
ard Frank. På Corren: Lena Grape Lilliehorn och Åke Alvin.

Upsala Nya Tidning
Utgivningsort: Uppsala
Upplaga: 60 900
Typsnitt: Nya rakt över. Brödtext i Lexicon, från det holländska Ensche-
de Type Foundry. Rubriker: Miller Headline och Amplitude från Fontbu-
reau Inc, USA.
Formarbetet har gjorts av: Lars Andersson och John Hällström.

Västerbottens-Kuriren
Utgivningsort: Umeå
Upplaga: 40 200
Typsnitt: Rubriksnittet (Hollander) är detsamma som tidigare liksom
brödtexten (Nimrod). Grotesken Gill byttes mot Unit överallt där den fö-
rekom, i underrubriker, ingresser, mellanrubriker, bylines, bildtexter, vin-
jetter m.m. I sidhuvudena finns blå vinjettord i Glypha.
Formarbetet har gjorts av: En tabloidgrupp bestående av Carina Ask,
projektledare, Tomas Strandlund, redigerare och Björn Wånge, pro-
duktionschef. Expertkonsult har varit Ole Munk.

Den största förändringen är att vi numera kom-
mer ut sju dagar i veckan. Att själva formarbe-
tet integreras på ett hela annat sätt med pla-
neringen. Nyhetscheferna skissar på white-
boards upp morgondagens tidning. Våra för-
djupningssidor tycks ha fött en ny typ av inne-
håll i den vardagliga tidningen. Vi lyckas med
dessa visa vår journalistiska ambition på, en
för oss ny, nivå.

Dispositionen är den största nyheten. Tidnings-
huvudet har förändrats men det har inte
särskilt många läsare haft synpunkter på. Vi har
upplevt förändringen som odramatisk och posi-
tiv. I skarpt läge visar det sig att längden på
texterna inte är något bekymmer. Men det har
blivit viktigare att planera tidningen, den mås-
te detaljstyras mycket mer än tidigare.

Största förändringen är vårt nya planeringsverk-
tyg har gett en välplanerad tidning och en ökad
delaktighet. Nu har alla möjlighet att vara tid-
ningsmakare – reportrar, fotografer och redige-
rare.

”

”

”
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Innholdet er viktigere enn formen,
pleier man å si. Sjelden har denne
innsikt kommet bedre til uttrykk
enn i Aftenposten 2. januar. Avi-
sens historiske omlegging fra bro-
adsheet til tabloid fikk ikke engang
plass på forsiden.

Så forskjellig kan det være. Da de tre store

svenske morgenavisene Dagens Nyheter, Göte-

borgs-Posten og Sydsvenska Dagbladet gikk over til

tabloid i oktober, ble omleggingen lansert med sto-

re ord på stor plass. Tabloidovergangen var på en

måte hovednyheten i flere dager.

Nå hadde sikkert de svenske avisene reagert

annerledes dersom de hadde lagt om midt oppe i

en gigantisk katastrofe, men det er likevel et trekk

av ydmykhet – en sympatisk tilbakeholdenhet –

som skiller Aftenposten fra de svenske «drakene»:

Ok vi skifter format, men det er vel egentlig ikke så

merkverdig. De er ikke vi som er viktig, det er det

vi har å fortelle som er viktig.

Skal en koste på seg å være lidt kynisk så er der

naturligvis også en del fordeler med å legge om

format midt oppe i et dramatisk hendelsesforløp.

Avisen trenger ikke anstrenge seg for å være in-

teressant og betydningsfull, den er stappfull av yp-

perlige tekster og gripende bilder. Og ved hjelp av

tabloidformatet og en forbedret design, kan det

neppe slå feil.

Det gjør det heller ikke.

Ikke noen feig forandring. Omleggingen av Af-

tenposten er ikke noen sensasjon, men den er

vellykket. Som svenske har jeg ikke noen lang og

nær relasjon til avisen, og vil derfor ikke engang

prøve å sette fingeren på dens sjel. Men jeg kan se

at designen er en naturlig og tidsforenlig forlengel-

se av den gamle formen. Det nye henger sammen

med det gamle. Likevel er dette ikke noen feig oml-

egging.

Det er kort sagt et imponerende stykke arbeid

presentasjonssjef Unar Vegstein og hans medarbei-

dere har utført, spesielt med tanke på at Vegstein

begynte i avisen først så sent som i oktober. Mange

beslutninger er blitt tatt på ekstremt kort tid.

Nye Aftenposten er blitt renere og mer strin-

gent. Farvepaletten er mer moderne og ikke like

omfangsrik som før. Sammenlignet med gamle Af-

tenposten føles farvebruken kanskje litt kjølig og

stram, men sammenlignet med de fleste svenske

aviser er den både varm og full av nyanser. 

Såvel vignettsystemet som typografien i avisen

Av Anders Enström

Anders Enström är projekt-
ledare i nya Wermlands-
Tidningen i Karlstad. 

anders.enstrom@nwt.se

Artikeln har tidigare varit
publicerad i DagensMedier.

Aftenposten går mot sans-serif-strømmen

Aftenposten har ikke bare
skiftet til et mer moderne
format, også designen er
blitt mer tidsriktig. Den nye
forsiden ser bra ut, men det
vil bli vanskelig i lengden å
skape variasjon med så
mange faste elementer. 

De nye seksjonsforside-
ne (t.h.) er tydelige, men
fungerer betydelig dårligere
når de blir klemt sammen av
annonser både fra oven og
neden, som i denne kultur-
delen. Her gjelder det å væ-
re heldig med annonseform-
givingen.
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er vesentlig strammere og mer konsekvent. Hvis

gamle Aftenposten var en typografisk jungel er nye

Aftenposten mer å sammenligne med en velstelt

villahave. Redigererne i avisen vil sikkert savne

muligheten til å svinge seg i lianene, men leserne

føler seg med sikkerhet mer trygge i det nye mil-

jøet.

Miller sitter perfekt. Det enkelt sett viktigste

innslaget i den nye designen – rubrikkskriften –

sitter perfekt. Miller har et klassisk utseende, men

er samtidig moderne. Pent, men ikke overdrevet

elegant.

Rubrikkskriften er også avgjørende for at Aften-

posten føles annerledes enn de aller fleste andre

nyfødte tabloider i Norden. Nesten alle har satset

på et sans-serif-typsnitt som rubrikk, noe som har

bidratt til følelsen av at alle er like.

Aftenposten har valgt å skape kontraster med

størrelse isteden for med sverte – og det virker.

Miller brukes også i ingresser og brødtekst. 

Som komplementfont bruker Aftenposten sans-

serifen Gotham i forskjellige variasjoner. De første

dagene ble det brukt en altfor mager versjon i noti-

senes brødtekst. Denne ble raskt skiftet ut mot en

noe fetere versjon, en klok handling.

En mindre bemerkning: Ordmellomrommet i

notistitlene ser litt merkelig ut med altfor mye luft. 

Også grunnstrukturen på oppslagen gir en følelse

av at avisen ikke er helt i mål. Vel er det bra med

fleksibilitet, men noe færre grunnstommer hadde

skapt en mer sammenholden avis.

Bedre billedprioritering. Billedjournalistikken

ser ut til å være en av de store vinnerne i denne

omgjørningen. Prioriteringene og kontrastene er

blitt mye bedre. Det beste bildet er blitt større, og

de dårlige bildene er blitt fjernet. I gamle  Aften-

posten var det litt si og så med den saken.

Det er lett å ane at avisens ledelse har følt litt

økonomisk angst for å gå glipp av den store an-

nonseplassen på forsiden. Fem spalter x 70 milli-

meter er ikke mye å komme med for en avis som

før har solgt nære halve broadsheet-forsiden. En

del av dette tapet ser det åpenlyst ut som om man

ønsker å ta igjen på seksjonsforsidene – de ser rett

og slett litt kummerlige ut med annonser som

trykker på både fra oven og fra neden. 

Min personlige favorittdetalj i denne omgjøring-

en er den lille God Morgen-notisen på side 2, der

en skribent presenterer en tekst lenger inn i avisen

med noen få personlige ord. Lysende! Også det er

et innslag som gjør at nye Aftenposten føles som

om den tar sine lesere på alvor og gjør at de føler

seg velkommen. I lengden er det mye viktigere enn

hvilket format avisen kommer ut i.

ot sans-serif-strømmen

Side 2 i del 1 brukes som kombi-
nert nyhets- og henvisningssi-
de. Lengst opp til venstre ligger
God Morgenspalten der en journalist
sier noe personlig om en sak lengre
inn i avisen – en meget god idé.

Nye Aftenposten er blitt bedre på
å prioritere bilder, og bildejour-
nalistikken fremstår som en klar
vinner i denne omlegging.
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Motivasjonen fra redaksjonslokaler og styrerom

oppgis i de fleste tilfeller å være at man vil gi sine

lesere en mer lettlest og moderne avis. «Vi konkur-

rerer om folks tid» og «folk er vant til kjappe nyhe-

ter fra nettet» er andre standardfraser avisledere

slår om seg med når en omlegging skal motiveres.

Og bakom lever håpet om å kapre markedsandeler

fra konkurrentene.

Men et formatskifte eller en redesign innenfor

eksisterende format er en utfordring i forholdet

mellom leser og avis. En annen vedtatt sannhet er

at folk er konservative i sine leservaner og ikke i

utide vil bli forstyrret i sin leserytme, den de har

vendt seg til gjennom år. Da ligger det også en ki-

me til konflikt i forandringen, noe mange hastige

retretter fra kjekke designpåfunn vitner om.  

Det skal ikke så mange sinte lesere til for å få en

sjefredaktør til å skjelve i buksene og se med nye

øyne på den opprinnelig geniale ideen fra omleg-

gingsprosessen.

Bare spør Aftenposten, som lett kunne bli mis-

tenkt for å løpe brilleprodusentenes ærend da de

skiftet font på sportens resultatservice. Nå er de i

hvert fall tilnærmet leselige igjen.

Sett det før. I skyggen av Aftenpostens ombruste

overgang til tabloidformatet, snek Agderposten seg

i all stillhet inn på samme banehalvdel på selveste

julaften.  Møtet med den tidligere så trauste sør-

lendingen ga en solid følelse av deja vû.

Eller retro om du vil.  Eller «Back to the 80’s».

For der Aftenposten forsøksvis moderniserer og

transformerer sitt gamle uttrykk til det nye format,

tråkker Agderposten til med «total makeover» i en

grad som må gi selv den nærmeste familie proble-

mer med å kjenne barnet igjen.

Så kan man spørre seg om hensikten med å vel-

ge et aggressivt uttrykk som mest av alt minner

om diverse nummer to-aviser i A-pressefamilien

langt tilbake i det forrige årtusen. Noe særlig å

hente av markedsandeler kan det ikke være når

man er så suveren i sitt distrikt som Agderposten

vitterlig er. Altså må det være en villet handling i

den hensikt å bedre kommunikasjonen med leser-

ne. Mon det.

Gammelmodig. Metoden er et relativt hardt skrift-

bilde med Taz Extra Bold som hovedskrift og tyde-

lige fargekoder for den enkelte seksjon. Overtydeli-

ge etter min mening, langt over mot det glorete i

de to eksemplarene av den nye avisen som jeg har

fått. Bruken av tonplater tar fullstendig overhånd

når selv omfangsrike undersaker over tre-fire spal-

ter belegges med blått eller grått. Det øker ikke ak-

kurat lesbarheten, ei heller elegansen.

Den klemte førstesida, som annonsetrykket gir

de fleste tabloidene, søkes løst med utstrakt «bok-

sing». I mine to aviser er selv oppslaget lagt i grå

bokser (den ene med forløpning!) og frilagte bilder.

Igjen må det være troen på kommunikasjonseffek-

tivitet som ligger bak.  Skjønnhetslengsel er det i

hvert fall ikke.

Organiseringen av Agderposten er derimot tra-

disjonell, med distrikts- og fylkesnyheter, lokale si-

der, økonomi og samfunn, Norge og verden, leder-

og meningssider, temasidene Livet (for eksempel

familien, karriere osv.), sport og så kultur og perso-

naliastoff i egne seksjoner bak annonsene, bakerst

i avisen. Sistesiden brukes til leserkontakt (telefon,

e-post, SMS) og været.

I fullformattida holdt avisen seg med eget lør-

dagslegg i tabloidformat. Nå lages avisen over en

rygg hele uka.

Agderposten følger altså med i tiden, men jeg er

ikke like sikker på om de har fulgt med i timen. For

denne rapportør fremstår de gammelmodige fra

dag én etter omleggingen.

Typografi 
i Agderposten
Hovedtitler:
Taz Extra Bold
Taz SemiLight (kultur)
B-saker:
Miller Headline Regular
Notiser:
Taz EB 22pkt
Feature:
Miller Headline Regular
Seksjonsfarger:
Nyheter, meninger 
og sideblikk: Blå
Sport: Rød
Livet: Lilla
Helg: Lyseblå
Kultur: Oransje
Store og små: Mosegrønn

Av Rolf W. Pettersen

Rolf W. Pettersen er journa-
list og avisdesigner og dri-
ver firmaet NEXT PAGE i
Norge. 

rolfwp@online.no
Artikeln har tidigare varit
publicerad i DagensMedier.

Forandring
for forandringens skyld?

«Alle gjør det» synes å være den mest opplagte moti-
vasjonen for å skifte fra fullformat til tabloid. Men et
skifte kan bety mer for avisens identitet enn bare at
man følger med i tiden.

Agderposten gikk over til tabloid selveste julaften. Avise-
rats anmelder er lite imponert over omgjørningen.
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I Sverige var 2004 året som blev brytpunkten
för tabloidvågen. Från och med den nu välkända

tabloidtisdagen så blev tabloid branschstandard

för morgonpressen. Nu trycks de flesta morgontid-

ningar i tabloid. I antalet titlar har tabloid varit do-

minerande länge, men nu gäller det också räknat i

upplaga.

När det gäller tabloidtrenden så har Norge varit

föregångare. Där finns bara en handfull

broadsheet-tidningar kvar. Utvecklingen mot

mindre format har pågått sedan 1980-talet, även

om en del av de större tidningarna har bytt de se-

naste 2-3 åren.

Bröt isen i Sverige gjorde Svenska Dagbladet,

nummer två i storlek bland svenska morgontid-

ningar. Den 16 november 2000 blev Svenskan ta-

bloid och sedan dess har ett 20-tal svenska dags-

tidningar följt efter.

USA krymper bara på bredden. I USA och Stor-

britannien finns fortfarande en rädsla för att bli

stämplad som en low market-produkt om man går

över till tabloid. Därför minskar man i USA på

bredden. En dominerande del av de vanliga dags-

tidningarna är i ett format som i stort sett är bro-

adsheet på höjden och tabloid på bredden.

I Storbritannien har man löst det på ett annat

sätt. Man byter till tabloid men kallar det istälet

compact format. Som ni kunde läsa i Aviserat för

ett år sedan var det Londonbaserade The Indepen-

dent raskt följt av The Times som började trycka i

båda formaten. Eftersom the compact (läs tabloid)

För läsarna är det ingen tvekan – storleken har betydelse. En betydande majoritet älskar det
mindre behändigare formatet. Att vi tidningsfolk ofta är mer konservativa än läsarna får vi
gång på gång bevis för. Det kommer säkert att visa sig ännu mer när nästa trend växer sig
stark, nämligen dagstidningar i A4-format.

Tabloidvågen är 

bara början 
– A4 blir nästa trend

Av Svenåke Boström

Svenåke Boström er kva-
litetsutvecklare i Sunds-
valls Tidning.

svenake.bostrom@st.nu

Två av de tyska 
tabloiderna som
precis som i Storbri-
tannien inte kallas ta-
bloider utan beskrivs
som «kompakt for-
mat».

t
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snabbt blev mest populär har man nu övergett

broadsheetformatet.

I en strategirapport från WAN (World Associa-

tion of Newspapers) nämns succén för The Inde-

pendent. Där konstateras att tidningen på sex må-

nader ökat sin upplaga med 11 procent, på en

marknad som överlag minskat 3 procent. Inte

konstigt då att The Times snabbt följde efter i for-

mat-trenden.

Samma trend i hela Europa. Trenden mot

mindre format är densamma över hela Europa,

men hanteras olika i de skilda länderna. I Tyskland

till exempel har de stora medieföretagen startat

nya tidningar i tabloidformat istället för att byta

format på existerande tidningar. Den vägen har

bland annat välkända Die Welt gått genom att eta-

blera Welt Kompakt.

En annan markant skillnad är att det inte finns

ett lika stort sug efter tabloider i Tyskland som i

Norden. Anledningen är att många tyska tidningar

trycks i berliner-format, en storlek mellan bro-

adsheet och tabloid och ofta i samma bredd som

tabloiden.

Här är några av de övriga tyska dagstidningarna i

mindre format:

• The News, en tabloid publicerad av Handelsb-

latt gruppen. Istället för att göra som Die Welt,

kopiera en existerande tidning, har man skapat

en helt ny produkt. Ett antal unga  journalister

anställdes för att jobba i en redaktionell pool

som jobbar för hela gruppen och skapa en tid-

ning speciellt för unga storstadsbor.

• 20 Cents i Lausitz i östra Tyskland, även den

producerad för den yngre generationen.

• Kölner Stadt Anzeiger Kompakt, nyligen lanse-

rad i Köln.

• 20 Minuten, en gratistidning efter Metro-kon-

ceptet.

Inte bara storlek och design. Design är natur-

ligtvis en av de viktigaste ingredienserna när en

tidning byter format, men det är så mycket mer.

För att vara framgångsrik i ett formatbyte måste

utvecklingsplanen omfatta alla delar av tidningen.

När vi på Sundsvalls Tidning gick in i vårt tablo-

idprojekt hade vi följt ett antal andra tidningar och

lärt av deras framgångar och misstag. Utifrån des-

sa erfarenheter utformade vi en strategiplan som

förhoppningsvis ska lägga grunden till en fram-

gångsrik ny tidning, lanserad den 17 februari 2005.

Vårt projekt «ST 2005» har haft åtta delprojekt:

– Innehåll

– Design

– Intäkter

– Marknadsföring

Schweiziska LeMatín gick från berlinger till halv
berliner och ökade upplagan.

20 minutes utkommer i sex franska städer.

Den första dagstidningen att publiceras i A4-f
Quotidien, lanserad 1995. En abonner

t
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– Publiceringssystem

– Utbildning

– Tryckning

– Utvärdering

Målet för varje delprojekt har varit att hitta vä-

gar för att utveckla tidningen till en ny spännande

produkt. Vad gäller innehåll så inkluderar det na-

turligtvis nya medier med webb, mobiltelefoner

etc.

Intäktsprojektet har jobbat med nya spännande

annonsformat och nya tjänster via mobilen.

Att allting utvärderats i ett antal fokusgrupper

känns numera som självklart, men har för ST:s del

inneburit totalt fyra provtryck innan lanseringen.

Nästa steg – A4-format. Att publicera dagstid-

ningar i A4-format låter kanske som ett skämt för

många. Men faktum är att det finns ett antal ex-

empel från Europa som är riktiga succéprojekt. När

man visar dessa tidningar för svenska läsare är in-

tresset omedelbart mycket stort, särskilt från de

yngre.

Den första dagstidningen att publiceras i A4-

format var franska Mon Quotidien, lanserad 1995.

En abonnerad dagstidning skapad för unga läsare.

Mottagandet gav medieföretaget Play Bac Presse i

Paris råg i ryggen för ytterligare satsningar. 

Därför startade man ytterligare tre dagstidning-

ar för unga i olika åldrar, Le Petit Quotidien, 1998,

L’actu, 1998 samt Quoti, 2002 samtliga i A4-format.

Alla fyra har växande upplaga, och notera då att

ingen av dem är gratistidning. Mon Quotidien har

gått från 27 000 exemplar 1995 till 60 000 exemplar

2004. Störst är Le Petit Quotidien som 2004 har en

medelupplaga på 62 000 exemplar.

En annan framgångsrik tidning tryckt i ett for-

mat något större än A4 är LeMatín, Lausanne,

Schweiz. År 2000 gick man från berlinerformat till

halv berliner (235 x 320 millimeter). Antalet läsare

ökade från 260 000 till 331 000 på fyra år.

Om vi sedan tar en titt på gratistidningarna så

hittar vi bland annat 20 minutes lanserad den 15

mars 2002 i Paris. På tre månader var man uppe i

en upplaga på 967 000 exemplar. I dag publiceras

tidningen i sex av de största franska städerna.

Enda en svenske
blir tabloid
Helsingborgs Dagblad,
som er Sveriges største
lokalavis, skal etter sty-
rebeslutning gå over til
tabloidformat senest 3.
februar neste år. Avisen
skal fortsette med tre ut-
gtaver også etter omleg-
ningen, nemlig Helsing-
borgs Dagblad, Nordväst-
ra Skånes Tidningar og
Landskrona Posten, mel-
der SVT Text.

Här är tre av de franska dagstidningarna i A4-format för unga läsare. Medelupplagan för tidningarna under 2004 var för Quoti 21 000, Le Petit Quotidien
62 000, Mon Quotidien 60 000 och L´Actu 25 000 exemplar.

Fakta: Formatutvecklingen i Sverige
Utvecklingen för svenska morgontidningar 
(publicerade 5-7 dagar per vecka.

Format 2003 2004 2005
Broadsheet 28 26 13
Berliner 14 10 9
Tabloid 44 50 66

Upplaga 2003 2005
Broadsheet 1 639 200 209 400
Berliner 286 700 378 400
Tabloid 1 074 000 2 412 100

liceras i A4-format var franska Mon 
nnerad dagstidning för unga läsare. 

Om fremtid og format
– slik ser seks avis-
designere på saken.
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Avisene skal bli mindre og
definitivt mer kompakte. Ti-
den vi leser blir stadig knap-
pere og papirnyheter vil bli
noe eksklusivt. Aviserat har
snakket med seks avisdesig-
nere som alle har bidratt til
å forandre nyhetsbildet i
verden, eller i hvert fall i
Norden.

Av Ingrid Lohne

Med få minutter til disposisjon for avisle-

sing blir det stadig viktigere hvordan avi-

sene presenterer sitt innhold. Fullformat-

savisen passet fint på et stort kjøkken-

bord. Nå leser flere og flere avisen på vei

til et eller annet.   

– Mobilitet er en av de viktigste tren-

dene i hele samfunnet akkurat nå. Det

være seg bolig, møbler eller media, sier

Metrogründer Pelle Anderson.

Formatforandringen er en del av den-

ne trenden, mener han.

– På sikt blir avisen noe for de virkelig

rike. Hvilken klasse du tilhører i samfun-

net vil kunne avleses på papirstørrelsen

på din favorittavis. Eliten – de rike og de

intellektuelle – leser store aviser. Det yp-

perste tegn på klasse er at avisen blir le-

vert på døren. Middelklassen leser små

gratisaviser.

– Alle andre nyhetsforbrukere får ta til

takke med kjappe, forenklede nyheter fra

mobiltelefonen, eller lignende. De vil ikke

ha råd til å be-

tale hverken

for den tryk-

te avisen el-

ler for distri-

busjonen av

den, tror Pelle

Anderson. 

Riktig der er

vi ikke enda.

Men på veien

vil størrelsen på

papiret bli sta-

dig mindre. Ta-

bloid er neppe

noen sluttsta-

sjon.

– Halvberli-

ner er allerede

en suksess i de

markeder der trykkeri-

ene kan håndtere det formatet, under-

streker Pelle Anderson.

Kvalitetsutvikler Svenåke Boström i

Sundsvalls Tidning er helt enig i at tablo-

id ikke er det endelige formatet: 

– Se bare på 20 Minuten i Køln, Paris

og Barcelona som alle er i A4. Samme sak

med de franske barnavisene Kids Quoti-

dien og Lactu. Jeg tror at avisene innen ti

år ligger mellom A5 og A4.   

Pelle Anderson vil gå enda lenger:

– Jeg tror at vi innen den tid vil se avi-

ser som er mindre enn A4. Eneste hind-

ringen vil være annonsene, eller mer kor-

rekt mediebyråenes konservatisme med

hensyn til annonsene. 

Tony Sutton som har sin base på andre

siden Atlanteren er mer skeptisk i sin

holdning.

– Kanskje er  avisenes problem ikke så

mye et spørsmål om format, men at det

finnes så mange andre nyhetskilder som

er både kjappere og bedre informasjons-

kilder. 

– Den ultimate løsningen vil bli at

publisistene krymper seg selv vekk fra

det trykte papiret og inn i neste genera-

sjon på nettet.

Bilagshysteri. Parallelt med minkende

format vokser avisene i antall legg. Med

mange bilag blir en utro leser både villig

og trofast, synes tanken å være.

Men mer papir å bla i, øker følelsen av

å være utilstrekkelig. Den tykke avisen

med alle sine bilag gnager  på lesernes

samvittighet. 

– Å vade gjennom hauger av avisdeler

Svenåke
Boström, kvali-
tetsutvikler i Sund-
svalls Tidning: E-pa-
per er den perfekte kom-
binasjonen av to gode
medier – det trykte ord
og nettet.

www.tu.se  

Tony Sutton,
leder for News De-
sign Associates: 
«Det er et paradoks at
avisene på ene siden
overøser leserne med
papir og på den andre
serverer forelesninger
på livsstilssider om
hvordan vi kan redusere

husholdningsavfallet.  Hykleriet er utrolig og det
finnes bare én løsning: Hold opp å kjøpe avisen.

www.coldtype.net
www.newsdesign.net  

Pelle Anderson,
avisdesigner med
base i firmaet A4:
På sikt blir avisen noe
for de virkelig rike.
Hvilken klasse du tilhø-
rer i samfunnet vil kun-
ne avleses på papirstør-
relsen på din favoritta-
vis. Eliten – de rike og

de intellektuelle – leser store aviser. Det ypperste
tegn på klasse er at avisen blir levert på døren.
Middelklassen leser små gratisaviser.

Papiravisen – kun for de rik

Illustrasjon: Niels Poulsen
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er både en slitsom og frustrerende måte

å kaste bort tid på, sier Tony Sutton.

– Leserne vil ikke betale for noe de ik-

ke har tid å bruke, legger Svenåke

Boström til.

Det blir som å betale for fire tennisti-

mer, men bare spille én. Atpåtil blir det

tungt å bære alt papiret ut til papirinn-

samlingen...

– Bilag er en blindvei. 

– Tanken er å nå et spesifikt annonse-

marked og å tvinge annonsører til å kjø-

pe plass akkurat den dagen. Den grunnl-

eggende feilen i det resonnementet er at

det leseren ikke er interessert, i hopper

han eller hun bare over. Da mister bilaget

verdi også for annonsørene. Avisenes

forsøk på å styre bevegelsene til både an-

nonsemarkedet og leserne vil mislykkes,

og skal så gjøre, understreker Pelle An-

derson.

Han mener det er en fare i at de ansat-

te ofte forveksler sine egne ønsker med

lesernes interesser. 

– Personalet vil øke produksjonen, ar-

beide mer, ansette flere, tjene mer, mens

leseren stort sett vil ha et hardere redi-

gert produkt, som i konsentrert form gir

deg en kjapp oversikt, og det får gjerne

være billig, tilføyer han.

– Det er et paradoks at avisene på ene

siden overøser leserne med papir og på

den andre serverer forelesninger på livs-

stilssider om hvordan vi kan redusere

husholdningsavfallet, sier Tony Sutton.

– Hykleriet er utrolig og det finnes ba-

re én løsning: Hold opp å kjøpe avisen.

Personlig avis. En annen trend går mot

et mer personlig redigert innhold. Hvis

alle skal få det de ønsker og samtidig få

et kompakt produkt, står avisene foran

en gigantisk utfordring.

Svenåke Boström er ikke i tvil. Løs-

ningen på dette problem heter E-paper.

– E-paper er den perfekte kombinasjo-

nen av to gode medier – det trykte ord og

nettet, sier han.

La oss her ta en kikk inn i krystallku-

len. 

«I 2006 lanseres «GoogleGrid» – et pro-

gram som vil gjøre det lettere enn noen gang

å lage og å konsumere media. I 2007 lanserer

Microsoft «Newsbotster» – et program som

velger og redigerer nyheter. E-paper er nå

blitt billigere enn avispapir.

I 2008 forener Google og Amazon sine

krefter i «Gogglezon» som bruker detaljert

kunnskap om brukerne for å kunne tilby den

ypperste personaliseringen av innholdet. 

I 2010 vinner Googlezon over Microsoft og

lanserer teknikk der en datamaskin samler

informasjon fra hele verden for så å lage sa-

ker for hver enkelt bruker. New York Times

føler seg truet og saksøker Googelzon, men

taper og bestemmer seg deretter for å gå vekk

fra nettet for å bli en nyhetskilde kun for eli-

ten og gamle mennesker.

I 2014 lanseres EPIC – Evolving Personali-

zed Information Construct. Her kan alle delta

i innsamlingen av informasjon ved hjelp av

blogger, mobiltelefoner, digital video og så vi-

dere. Og alle som bidrar får sin del av

Gogglezons store annonsekake.

EPIC med alle sine bidragsytere, kan nå

tilby et bilde av det som skjer i verden som er

dypere, bredere og mer nyansert enn man no-

en gang sett tidligere.»

Dette ifølge flashfilmen «EPIC», laget

av Robin Sloan og Matt Thompson på

Poynter Institute i Florida, melder cyber-

journalist.net.

Fremtidsvisjon ja, men kanskje enda

ikke så fjernt. Allerede nå eksisterer

Google News og Google Alerts som tilbyr

akkurat de nyhetene forbrukerne er på

jakt etter. Dette vil medieledere som tar

turen til årets World Editors Forum (WEF)

i Seoul få høre mer om, skriver WEFs le-

der Bertrand Pecquerie på www.wan-

press.org. 

Viktig å være kreativ. Papirvisens død

er blitt spådd mange ganger før. Sett i et

femårsperspektiv vil papiret nok leve

godt. Men noen vil gjøre det bedre enn

andre.

– De som klarer å kombinere papir,

trådløse tilbud, sms og andre mobilbaser-

te produkter, nettsteder, e-postdistribu-

sjon, leseklubbaktiviteter og andre lokal-

samfunnsbaserte aktiviteter er de som

vil gjøre det best, sier Pelle Anderson.

– De aller smarteste direktørene har

innsett at distribusjonsapparatet sann-

synligvis er det mest verdifulle i hele be-

driften, legger han til.

– Kunsten vil bli å finne den løsning

som passer best akkurat for din avis. Det

er enkelt å følge trender andre har lagt

opp til, men det er ikke måten å redde

din avis eller noen annen bedrift heller

på. Det krever intelligens og masser av

svett og tårer, sier Tony Sutton.

Deler av stoffet har tidligere vært publisert i 
DagensMedier.

Unar Vegstein,
designsjef i Aften-
posten: «I en av ar-
tiklene i AVIS 2000 fra
et SNDS-seminar i Ber-
gen profeterte IFRA-di-
rektør Friedrich W.
Buckhardt at det i 2000
ville være minst 365
forskjellige avisforma-

ter. For tabloidformatet så han derimot ingen
fremtid. Ingen innertier for direktørens spådom-
mer, i hvert fall ikke her i Norden, men jeg skulle
ønske han hadde fått mer rett. Formatmangfold
ville trolig vært en styrke for papiravisene, men så
lenge uensartede fasonger koster penger ingen er
villige til å bruke, går det mot tabloid for flere og
flere.» www.aftenposten.no

Ole Munk, avis-
designer med base i
firmaet Ribergård &
Munk: «Jo mindre avi-
sen blir desto større er
risikoen at du mister fø-
lelsen av noe som tilbyr
et bredt perspektiv -
noe som alltid har vært
en av avisenes viktigste

ben å stå på. For fremtiden håper jeg at lokalavi-
sene innser at dersom de beholder kvaliteten,
fortsetter å utvikle produktet og holder seg til
konseptet å være den lokale fellesproblemet for
lesere og annonsører, så kan de sannsynligvis leve
for alltid.»

www.ribmunk.dk

Ally Palmer,
avisdesigner med
base i Palmer and
Watson: «Hvis avisene
blir mindre en tabloid så
går det ut over bilde-
journalistikken, men det
betyr ikke at de ikke vil
bli mindre. Jeg tror
kanskje vi kommer til å

få se fremveksten av personaliserte aviser der le-
seren kan velge ønsket innhold. De avisene vil
være i A4 for lettest å bli printet hjemme hos le-
serne. Noen lesere i fremtiden vil ha dårlig tid,
andre, som pensjonister, vil ha mye tid for lesing.
Kunsten vil bli å designe aviser som gjør at alle
blir fornøyde.»
www.palmerwatson.com

de rike og velutdannede
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67 aviser sendte 830 bidrag til
årets nordiske avissidekonkurranse.
67 av de innsendte bidragene og si-
dene kan glede seg til heder og
ære.

– Nivået lå litt lavere enn i 2004 og derfor er antal-

let premierte sider ikke så stort som i fjor, sier

juryleder Flemming Hvidtfeldt.
Det blir også bare utdelt ett gull i årets konkur-

ranse. Ni sølv, 13 bronze, 39 heder og en AHA-pris

gjør listen komplett.

– Juryen fungerte meget godt. Effektivt arbeid,

og mange og givende diskusjoner gjorde debatten

meget nyansert, uttaler Flemming Hvidtfeldt.

Nytt for året var at SNDS hadde invitert aviser

fra hele Europa til å delta i den Europeiske førstesi-

Jury i arbeid. Diskusjonens bølger gikk høye i Billund og resulterte i 67 premier som vil bli delt ut i Helsinki 12. mai.

Succé för europeisk tävling
Av Ingrid Lohne

aviserat 1-2005  23-03-05  10:11  Side 24



dekonkurransen. Interessen var god med i alt 140

deltagende sider. I tillegg til den nordiske juryen

inngikk her også polske Jacek Utko fra Puls Bizniu

i juryarbeidet. 

I denne klassen blir det utdelt en sølv, to bron-

se og tre heder.

– Men interessen for å delta var stor og derfor

kan det godt være at vi neste år også tar med ny-

hetssider og featuresider i denne klassen, sier

juryleder Hvidtfeldt.

1074 bidrag blev premierade i den
26 årgången av den internationella
avisdesigntävlingen i regi av Socie-
ty for News Design, SND.
Flest priser gick til Los Angeles Times och dess

magasiner som sammanlagt fick 77 premier. New

York Times fick 60, samt The Boston Globe och El

Mundo 49 var. USA var också det land som häm-

tade hem flest priser med 697 premierade sidor.

Spanien kom på andra plats men med bara 94 pri-

ser, något som kanske kan ha sammanhang med

jurysammansättningen. Bara tre av 27 jurymed-

lemmar kom från andra land än USA.

Också Danmark, Finland och Norge fick priser,

dock inte fler än tio i något fall. Sverige var det

land i Norden som där flest sidor vann juryns

gunst. Med 29 premierade sidor var Sverige sjunde

bästa land. Sverge fick också detta år en gång en

av «världens bäst designade» aviser, denna gång-

en var det Svenska Dagbladet. I fjor var det Upsala

Nya Tidning och tidigare har det varit Helsing-

borgs Dagblad.

Svenska Dagbladet och de andra fem «världens

bäst designade» tidningarna får motta heder och

ära i samband med SNDs workshop i Houston,

den 8 oktober. De fem blev utvalda i konkurans

med sammanlagt 423 deltagande tidningar.

De fem är:
Die Zeit
Hamburg – Upplaga: 450 000
Juryn: En veckoavis med förfinad design
och stark typografi.

Svenska Dagbladet
Stockholm – Upplaga: 189 000
Juryn: Svenska Dagbladets struktur, färg-
kodning och typografiska hierarki gör det
enkelt för läsaren att navigera genom sek-
tionerna.

Der Tagesspiegel
Berlin – Upplaga: 150 000
Juryn: En elegant, sofistikerad och än-
då nyhetspräglad
tysk tidning.

The Hartford Courant
Hartford, Connecticut – Upplaga: 250 000
Juryn: Denna tidning är enastående på den
amerikanska marknaden.

Marca
Madrid – Upplaga: 386 413
Juryn: Denna sporttidningen klarar att en-
gagera en testosteronladdad läsekrets med
en design som är lika levande och passio-
nerad som sporten själv.

Över tusen priser...

sk tävling
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Namn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titel/Stilling:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Företag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Land:.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Privat adress:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Privat telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mina arbetsuppgifter:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Som medlem i SND/S får du:
• aviserat fyra gånger per år.
• Häftet med resultaten från Årets Avissida 1998.
• Löpande information om aktuella mässor och seminarier 

av intresse för SND/S medlemmar.
• Möjlighet att delta i det årliga SND/S seminariet. 

SND/S har också en hemsida www.snds.org med nyheter
om design och föreningsaktiviteter. Där finner du också
intressanta länkar till hela världen.

Du kan också bli associerad medlem i SND. Välj typ av
medlemskap. Fyll i kupongen och sänd per fax 
+45 87 38 31 99.
o SND/S för DKK 700
o SND/S + SND för DKK 1 400 (ev. något dyrare)
o Jag vill ändra mitt medlemskap i SND/S till ett associe-
rat medlemskap: SND/S + SND för DKK 1 400

Bli medlem i  

Vill du vara med i gänget? 
Eller är du helt enkelt intresserad 

av design?    

København 2004: Fredagen avslutades med båttur i hamnen ut til den lille havfruen. Fra venstre Eva Engwall, Helsingborgs Dagblad, Anders 
Enström og Daniel Lundström, Nya Wermlands-Tidningen. Foto: Ingrid Lohne

Sä
nd

 t
ill

: 
Lo

ne
Jü

rg
en

se
n

M
or

ge
na

vi
se

n 
Jy

lla
nd

s-
Po

st
en

,
DK

-8
26

0 
VI

BY
 J

Da
nm

ar
k

aviserat 1-2005  23-03-05  10:11  Side 26



aviserat nr. 1, 2005 27

Seminarier, möten 
och annat på gång

2005
4 WAN, 88th World Newspaper Congress, Seoul, Korea 29 maj–1 juni
4 SND, Seminar, Houston, Texas 7-9 oktober
4 IFRA, Expo, Leipzig 17-20 oktober
4 WAN, Beyond the Printed Word, Madrid 10–11 november

2006
4 SNDS, Seminar, Trondheim maj

Hent inspiration i Avisside-bøgerne
«Årets Avisside i Norden 2004» er nu udkommet, og du skulle gerne
have modtaget et eksemplar med posten. Yderligere eksemplarer kan
købes, ligesom vi har fortsat bøger fra 1999, 2000, 2001 og 2002 til
salg. Vindersiderne fra 2002, 2003 og 2004 findes desuden på CD.

Priser incl. porto er: 
Bøger 1999 - 2002: DKK 50 pr. stk.

2003 DKK 75 pr. stk
2003 incl. CD DKK 150 pr. stk

2004 DKK 100 pr. stk.
2004 incl. CD DKK 300 pr. stk

Til prisen skal lægges porto.
Årets vinnerne finnes også på CD som kan kjøpes fra sekretariatet.
Pris: DKK 225 og bog + CD for DKK 300

Bøgerne kan bestilles hos:
SND/S sekretariat
SNDS
c/o Jyllands-Posten
DK-8260 Viby J.
Tlf. +45 8738 3108
Email: snds@mail.dk

Behöver du föredragshållare 
eller hjälp med redesign?

Ønsker du at avisen din skal sette design på

dagsorden? I såfall kunne det kanskje være

en ide å snakke med en eller flere av dem

som står oppført på SND/S liste over ressursperso-

ner. Kontakt styremedlem i SND/S, Torfinn Sol-

brekke  torfinn.solbrekke@dagbladet.no, som kan

hjelpe videre, eller ta direkte kontakt med dem

som er oppført på listen. 

Danmark
Henrik Birkvig hbi@dgh.dk, Typografisk konsultasjon, 
redesign
Ole Munk ole@ribmunk.dk, Redigeringskurser, redesign,
nyhetsgrafik
Hans Møller mollers@mollers.dk Design, informasjons-
grafikk, animasjoner, se: www.mollers.dk
Kim Pedersen kim@kimswebsite.dk Redesign og opstram-
ning af netaviser.
Flemming Sørensen fls@djh.dk, Redaktionel produkt-
udvikling, redesign

Norge
Pål Berg palan@vg.no Grafik
Trygve Berg trygve.berg@aftenposten.no Presentasjon
Dag Bjørndal dag.bjorndal@ba.no Redesign
Arne Edvardsen arne.edvardsen@bergens-tidende.no og 
Jan Granlie jan@jazzforum.no Redesign
Christen Hvam christen@okdesign.no Design/redesign,
workshops, foredrag
Curt Johnson curt.johnson@dn.no Design/layout/
presentasjon
Jan Nyberg  jan.nyberg@bergens-tidende.no Bedrifts-
interne eller regionale kurs/workshops.
Rolf W. Pettersen rolfwp@online.no Presentasjon, 
redesign, workshops

Sverige
Pelle Anderson pelle@a4.net Redesign
John Bark john@barkdesign.se Workshops, redesign
Svenåke Boström svenake@st.nu Workshops, seminarier,
redesign
Jonas Dagson dagson@algonet.se Workshops, grafik
Bengt Engwall bengt.engwall@nt.se Redaktionell utveck-
ling, seminarier om läsarkunskap, redesign
Rikard Frank www.nordstromfrank.se rickard@
frankgraphics.se Redesign, föredrag, utbildning, grafikk
Martin Gradén martin.graden@telia.com Grafik
Ludvig Grandin ludvig@grandinform.com Redesign
Lena Grape Lilliehorn lillie@corren.se Workshops, 
seminarier, redesign, inspiration
Jacob Nordström jacob.nordstrom@jndesign.se
www.nordstromfrank.se Redesign, föredrag, utbildning.
Tommy Säflund tommy@saflunddesign.se Redesign, 
seminarier
Helena Åberg helena.aberg@tidningochform.se Redesign,
tidningsdesign, workshops.

ps. Vi vet att detta inte är någon komplett lista. Hör av dig
så får du också vara med!

Framtidens tidning under produktion
Framtidens tidning – hur ser den ut och vad innehåller den? SND/S

har tagit initiativet till projektet Framtidens tidning under Designåret

2005. Designstudenter i Grafisk teknologi vid Högskolan Dalarna och Berg-

hs school of communication i Stockholm är de som engagerats i produk-

tionen av Framtidens tidning.

En förstasida, ett nyhetsuppslag och ett featureuppslag ska produceras

med utgångspunkt från hur dagstidningen kan tänkas se ut om 10-15 år.

Bidragen kommer att genomgå en nagelfaring i en jury bestående av Anna
Östlund, SND/S ordförande, Anders Tapola, seminarieansvarig i SND/S

samt designkonsult John Bark.

De bästa bidragen är tänkta att redovisas vid SND/S seminarium i Hel-

singfors den 12-14 maj samt vid TU:s Branschdagar i september.
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I Stavanger får vi vite om avisdesignen vår
er så leservennlig som vi tror
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Retur: SND/S
Lone Jürgensen
Jyllands-Posten
DK-8260 Viby J.

2005 är ett bra år. Ett år då det händer saker.

• Svenska Dagbladet har blivit utsedd till en av

världens bäst designade tidningar av SND (vår

moderorganisation),.

• European Frontpage competition har genom-

först för första gången och med över förväntan

många deltagande bidrag.

• Designåret har dragit igång och därmed vårt

eget projekt Framtidens tidning.

Förra året utsågs Upsala Nya Tidning, UNT, till

en av världens bäst designade tidningar. En

överlycklig Lars Nilsson ringde mig dagen efter

de hade fått beskedet och undrade vad vi hade

ställt till med?

Det var 2004.

Nu skriver vi 2005 och återigen har en

svensk tidning blivit utsedd till en av världens

bäst designade tidningar: Svenska Dagbladet. Ett

stort grattis! 

Det är den tredje svenska tidningen som fått

utmärkelsen. Det måste betyda att vi gör bra

tidningar, både till innehåll och form. Oavsett

vad Tony Sutton tycker (Why are Scandinavian

newspapers so boring).

Annars verkar årets upplaga av SND:s tävling

Best of News Design mest ha varit en intern an-

gelägenhet för de nordamerikanska tidningar-

na. 190 tidningar från 29 länder deltog i tävling-

en. Av 1 074 priser som delas ut går 697 till tid-

ningar i USA. Men det kanske inte är så kons-

tigt: Av de 27 personerna i juryn var bara tre

från andra länder, och alla tre från samma sida

av Atlanten: Kanada, Argentina och Mexiko.

Det känns nu ännu mer angeläget att arbeta

för fortsatt samarbete och utbyte mellan regio-

nerna i Europa, och inte minst mellan de fyra

nordiska medlemsländerna i SND/S. Tillsam-

mans är vi starka och tillsammans kan vi göra

skillnad. Ett sätt är att delta i årets SND/S-semi-

narium som äger rum i Helsingfors i mitten av

maj.

Programmet är internationellt, intressant

och inte minst spännande. Ryska journalisten

Anna Politkovskaja berättar hur det är att jobba

i Putins Ryssland. Susan Mango Curtis har fors-

kat i och om Generation Y i många år och kom-

mer att berätta om deras vanor och attityder ur

ett skandinaviskt perspektiv. Jacek Utko, prisbe-

lönad Art Director på polska Puls Biznesu, är

just nu involverad i Dagens Industris nya om-

görning och kanske får vi höra lite om det. Där-

till blir det tabloidsnack och typografi.

Precis som det bru-

kar.

Dessutom kommer

projektet Framtidens

tidning, som SND/S dri-

ver tillsammans med

Högskolan Dalarna och

Berghs School of Com-

munication att presen-

teras i Helsingfors. Hur

ser tidningarna ut om tio

år? Finns de kvar? Vilka är

läsarna? Finns det nyhetstidningar eller är alla

nischade? Det är några av frågorna som desig-

nstudenter på Berghs och Grafisk Teknologi,

Högskolan Dalarna, ska fundera på. Det ser jag

personligen fram emot att få ta del av.

Som sagt 2005 är ett bra år. Vi ses i Helsingfors!

Svensk tidning bäst i världen – igen

O Anna Östlund anna.ostlund@confetti.se

Nu skriver
vi 2005

och återigen har
en svensk tid-
ning blivit ut-
sedd till en av
världens bäst
designade tid-
ningar.

”

rdföranden har ordet
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