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Seminarier, möten 
och annat på gång

2006
4 SND Spain, Malofiej, Pamplona 22-25 mars
4 Nordiske Mediedager, Bergen 10-13 maj
4 SNDS, Seminar, Trondheim 11-13 maj
4 WAN, 59th World Newspaper Congress, 

13th World Editors Forum, Moskva 4-7 juni
4 SND, Seminar, Orlando, Florida 31 augusti

2007 -2 september
4 SNDS, Seminar, Stockholm xx maj

Hent inspiration i Avisside-bøgerne
«Årets Avisside i Norden 2005» er nu udkommet, og du skulle gerne
have modtaget et eksemplar med posten. Yderligere eksemplarer kan
købes, ligesom vi har fortsat bøger fra 1999-2004 til salg. Vindersider-
ne fra 2002-2005 findes desuden på CD.

Priser incl. porto er: 
Bøger 1999 - 2003: DKK 50 pr. stk.

2004 DKK 75 pr. stk
2004 incl. CD DKK 150 pr. stk

2005 DKK 100 pr. stk.
2005 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 idé å snakke med en eller flere av dem

som står oppført på SND/S liste over ressursperso-

ner. Kontakt styremedlem i SND/S, Ingrid Meisin-

set  iinnggrriidd..mmeeiissiinnggsseett@aaddrreesssseeaavviisseenn..nnoo eller ta direk-

te 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

Finland
Saku Heinänen saku.heinanen@elisanet.fi Tidningsdesign

Norge
Pål André Berg pal.andre.berg@haugesunds-avis.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
Peter Alenäs peter.alenas@telia.com Redesign, workshops,
utbildning Pelle Anderson pelle@a4.net Redesign
John Bark john@barkdesign.se Workshops, redesign
Svenåke Boström svenake@st.nu Workshops, seminarier,
redesign
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. Hör av dig så får du också vara med på listen.

En redesignet gåsefjær
Hanne Grønlund har moderniseret et gammelt symbol for den svenske lo-

kalavis Barometern. Gåsefjeren har været Barometerns kendetegn næsten

siden starten i 1841, men figuren var ikke omfattet af det tabloid-redesign

som avisen gennemførte i 2001 med hjælp fra Ribergård & Munk. Symbo-

let er imidlertid forblevet en integreret del af Barometerns visuelle identi-

tet, og oplagschef Mikael Larsson Ek ønsker nu at intensivere anvendelsen

af gåsefjeren i markedsføringsøjemed. Hanne har tegnet tre versioner af

symbolet til gengivelse i forskellige størrelser.

Kilde: Nyheter fra Ribergård & Munk

        



I Stavanger får vi vite
om avisdesignen vår er så leservennlig
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Retur: SND/S
Lone Jürgensen
Jyllands-Posten
DK-8260 Viby J.

Place branding är inget nytt. Det är ett gam-

malt begrepp, som helt plötsligt har blivit väl-

digt inne. Simon Anholt, skräder inte orden –

om nu en mycket korrekt engelsman i grå ko-

stym kan göra det – när han inleder sin föreläs-

ning på Region Dalarnas seminarium om just

Place branding. På svenska skulle vi kunna

översätta det till destinationsmarknadsföring

eller marknadsföring av en plats.

Place branding är något som alla kommuner,

län och regioner i Sverige håller på med nuförti-

den. Och målgruppen brukar för det mesta vara

småbarnsfamiljer i Mälardalen. Läs Stockholm

med omnejd.

Alla lockar med natur, närhet och livskvali-

tet. Efter ett tag får man en fadd smak i mun-

nen. Jag kan förstå att småbarnsfamiljerna

stannar kvar i Mälardalen, trots skyhöga hus-

priser, usla pendlingskommunikationer och

trängselavgifter.

Simon Anholt, jobbar för ansedda earth-spe-

ak.com, är rådgivare i just varumärkesstrategi

åt den brittiska regeringen bland andra. Hans

anseende är högt i branschen och han kan sitt

ämne. Utan manus, utan en enda power point

slide snackar han om branding och vad det är.

Pedagogiskt nog börjar han med att definiera

begreppet för att sedan ge exempel på lyckad

och mindre lyckad branding.

Ett brand är, säger Simon Anholt, helt enkelt

ryktet. Gott renommé eller dåligt rykte. Brand

kan också liknas vid en religion. «And the bot-

tom line is a common story, that tells us who

we are and what we stand for» Förklarar Simon

och fortsätter sitt förtydligande: A bad brand

can say anything and no one believes you, but a

good brand call talk crap and everyone loves it.

Och just så är det väl med tidningar. Vissa

har gott renommé, kan skriva om allt utan att

någon höjer på ögonbrynet. Andra misstros för

minsta lilla kommatecken. Branding är som

sagt inget nytt.

Nytt däremot är att Tidningsutgivarna vill

skrota det publicistiska syftet i sitt egna organ

Pressens Tidning och bli mer affärsmässig.

Undrar om de har funderat genom detta or-

dentligt. En tidning utan ett publicistiskt syfte, i

synnerhet en tidning som företräder alla dags-

tidningar i Sverige, kan den överleva?

Vad finns kvar? Och om man nu skrotar den

publicistiska tanken i Pressens Tidning, hur går

det då med medlemstidningarnas dito? Min

följdfråga är givetvis: Finns det då någon grund

överhuvudtaget för att ge ut en tidning i Sveri-

ge? Naturligtvis vill alla företag tjäna pengar,

det är ju the bottom line för att överleva, men

om det bara går ut på att tjäna pengar utan en

bakomliggande tanke? Utan att ge kunden, i

detta fall läsarna, något utöver? Hur säljer man

då en tidning?

Tanken med dagstidningarna, den oberoen-

de pressen är precis som Bertil Torekull och

Olof Kleberg skriver på Svenska Dagbladets de-

battsida den 18 december, «... ärligt informera

folk om vad som sker, öppet och dolt i samhäl-

let. Att driva opinion för att förändra detta sam-

hälle var pionjärernas drivkraft».

Det är som Simon Anholt skulle säga, själva

själen i verksamheten. The context. Och utan

själ, en plats i det sammanhang mediet, i detta

fall tidningen, verkar, ja då kan vi hälsa hem

alldeles. Vill vi det? 

2005 har varit ett händelserikt, lärorikt och

spännande år. 2006 blir ännu bättre. För SND

Scandinavia kommer flera förändringar att ske

under 2006. Vår webb, snds.org, kommer äntli-

gen att få såväl en ansiktslyftning som ett lyft

tekniskt. Vi byter

system och gör

sajten än mer

interaktiv

och funktio-

nell. 2006

kommer också

föreningen att

få en helt ny

och egen gra-

fisk profil. 

Branding är or-

det. Gott Nytt

År!

O Anna Östlund anna.ostlund@confetti.serdföranden har ordet

Branding är ordet 


