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Följande typografi gäller (styckeformat 
inom parentes):
n Topprubrik (01-Topprubrik) för den ny-
het som du toppar sidan med. Alltid vän-
sterställd. Går att minska eller öka i grad.
n Rubrik (03-Rubrik) till övriga nyhetsru-
briker. Alltid vänsterställd. Går att minska 
eller öka i grad.

n Ettatexten är den vanliga brödtexten 
(08-Brödtext utan indrag, 09-Brödtext med 
indrag).  Inget indrag i första utgången.
Första utgång börjar med två fyllda röda 
fyrkanter. Skriv två gemena ”n”, markera 
dessa och använd teckenformatet (01-Etta-
fyrkant).
n  Sidhänvisningar (04-Hänvisning) ligger 
sist i texten, på egen rad. Alltid i versaler. 
Högerställd.

n Bildtext (12-Bildtext med fotobyline) ska 
finnas till de större bilderna. Glöm inte fo-
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tobyline, högerställd och sist i bildtexten. 
Klicka markören mellan bildtext och fotoby-
line och slå Skift-Tab. Skriv t ex FOTO: TT. 
Lägg fotobyline även på småbilder. Den hit-
tar du i teckenformat (04-Fotobyline).

n För ettapuffarna i spalten använder du 
notisrubriken (13-Notisrubrik), alltid 24 pkt 
och tvåradiga. Pufftexterna i spalten sätts 
med notistext (16-Notistext med datering 
och 15-Notistext med indrag). Dateringen 
ska markera tidningens olika avdelningar 
tex KULTUR/NÖJE: eller SPORT:

n För topp-puffen gäller också notisrubrik 
som går att minska eller öka i grad. Fri, krea-
tiv layout uppmuntras i topp-puffen.

n Eventuella ramar skall vara 0,5 pkt. Linjer 
1 pkt och helfyllt svarta.
n Samtliga mallade färger finns i färgrutor-
na och benämnes NU, t ex NU blå 1.       

Ettan finns i bara en version som är tänkt att fungera i de flesta fall, men du får naturligtvis 
ändra i layouten så att det passar dagens material.
Sidans huvud med topp-puffen och vädret är dock heligt.
Glöm heller inte att ändra dateringen i huvudet.



Dummysida

Glöm inte att kon-
trollera rätt pagina i 
sidhänvisningen.

En liten, gärna frilagd, bild 
lyfter topp-puffen.

Glöm heller inte 
aktuell datering och att 
ändra symbol och uppgif-
ter i vädret.

Huvudutrymmet 
på ”ettan” är tänkt 
för lite friare re-
digering. Mallens 
grundlayout är allt-
så bara ett exempel 
som fungerar i de 
flesta fall. ”Ettan” 
kan lika väl ha en 
bildlös topp och en 
dragarbild till arti-
keln därunder 
Oftast innehåller 
huvudutrymmet 
två nyheter, men 
avsteg får före-
komma.

Använd sidopuffarna i 
normalfallet. Spalten kan 
dock slängas om nyhets-
värdering eller layout krä-
ver det.



Följande typografi gäller (styckeformat 
inom parentes):
n Topprubrik (01-Topprubrik) för den ny-
het som du toppar sidan med. Alltid vän-
sterställd. Går att minska eller öka i grad.
n Komplettera topprubriken med nedryck-
are (03-Nedryckare) om det behövs.
n Rubrik (03-Rubrik) till övriga artiklar. All-
tid vänsterställd. Går att minska eller öka i 
grad.

n Försök hålla artikelns ingess (07-Ingress 
med datering, 06-Ingress med indrag) kort. 
Första utgång utan indrag, följande med 
indrag. Ortdateringen står först i ingressen 
och markerar var nyheten har hänt eller vil-
ken sport eller kulturgenre artikeln handlar 
om. På västsvenska nyheter skriver vi ut 
ort t ex KUNGÄLV:, på Göteborgsnyheter 
stadsdel t ex BERGSJÖN: Alltid blankrad 
efter ingressen.
n Brödtexten är den vanliga (08-Brödtext 
utan indrag, 09-Brödtext med indrag).  Inget 
indrag i första utgången samt vid ingångs-
ord. I övrigt med utgång.
n Ingångsord hittar du i paletten Tecken-
format (03-Ingångsord). Tre-fyra ord brukar 
vara helt okej som ingångsord. Inget indrag. 
Alltid blankrad före.
n  Byline (10-Byline) läggs högerställd på 
egen rad sist i texten.

n Bildtext (12-Bildtext med fotobyline) ska 
finnas till alla större bilder. Glöm inte foto-
byline. Den skrivs i versaler och ligger hö-
gerställd sist i bildtexten. Klicka markören 
mellan bildtext och fotobyline och slå sedan 
Skift-Tab. Skriv t ex FOTO: TT. Lägg fotoby-
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line även på småbilder där du kanske inte 
har någon bildtext. Då hittar du den i teck-
enformatpaletten (04-Fotobyline).

n Notisrubrikerna (13-Notisrubrik) är all-
tid 24 pkt och tvåradiga. 
n Texterna sätts med notistext (16-Notistext 
med datering och 15-Notistext med indrag). 
Utan indrag i första utgången, i övrigt med 
ingång. Ortdatering enligt riktlinjer för in-
gress.

n Om du vill kan du också komplettera 
med en billboard (26-Billboard) som en ex-
tra ingång till artikeln. Lägg den centrerad 
mellan två spalter så att brödtexten går att 
läsa på båda sidor.

n Faktarutor är alltid välkomna. Lägg fak-
tarubrik och faktatext i ett eget block. An-
vänd formaten faktarubrik (21-Faktrubrik) 
och faktatext (22-Faktatext). Lägg match-
ande bakgrundsfärg till rubrikens linje i 
blocket, t ex NU grön 2..

n På någon eller några sidor vill du kanske 
ha en något mer featurebetonad redigering. 
Använd då mallen NU 4-spalt. Här kan 
du också använda den luftigare rubriken 
(23-Featurerubrik) med tillhörande ned-
ryckare (24-Underrubrik, feature). Vill du 
bryta loss ingressen från brödtexten så an-
vänder du en överingress (25-Överingress).

n Eventuella ramar skall vara 0,5 pkt. Linjer 
1 pkt och helfyllda svart.
n Samtliga mallade färger finns i färgrutor-
na och benämnes NU, t ex NU blå 1.

Alla sidor, förutom första- och sista sidan, görs enligt mallarna NU 5-spalt eller NU 4-spalt. 
NU 5-spalt är tänkt för rena nyhetsidor och NU 4-spalt för mer featureinriktat material.
I dessa mallar ligger en notisvinjett och en avdelande linje redan inlagda för notispalten. 
Ska du inte ha en notisspalt på sidan/uppslaget så tar du bara bort vinjetten och linjen.
Glöm heller inte att ändra dateringen i huvudet.



Dummysida

Alltid topprubrik 
(01-Topprubrik) på 
den artikel som lig-
ger överst på sidan.

Linje, 1 pkt svart, 
mellan notisspalt 
och artiklar.

Alltid vinjetten 
”I korthet” när du 
använder notisspalt.

Minst en notisspalt ska 
alltid finnas per avdel-
ning. Cirka 450 tecken 
utan bild, 
300 tecken med bild.

1 punkts heldragen 
linje avgränsar 
mellan artiklarna.

Vanlig rubrik 
(03-Rubrik) på si-
dans övriga artiklar.

Är artikeln runt  
1 000 tecken är 
oftast ingångsord 
överflödiga.



Följande typografi gäller (styckeformat 
inom parentes):
n Använd featurerubrik (21-Featurerubrik) 
för artikeln. Alltid vänsterställd. Går att 
minska eller öka i grad.
n Artikelns övrig typografi enligt nyhetssi-
dorna.

n Till krönikan använder du en liten krö-
nikerubrik (18-Krönikerubrik, liten). Alltid 
centrerad och 22 punkt. 
n Kröniketexten sätts med (19-Kröniketext 
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utan indrag, 20-Kröniketext med indrag).  
Inget indrag i första utgången.
Första utgång börjar med en anfang. An-
fangen sätts i Myriad bold och bygger fem 
rader på höjden. Färgen är NU röd 1.
Sätt indrag på textblockets alla fyra sidor på 
3 mm och placera blocket på färgplattan.

n Eventuella ramar skall vara 0,5 pkt. Linjer 
1 pkt och helfyllda svart.
n Samtliga mallade färger finns i färgrutor-
na och benämnes NU, t ex NU blå 1.       

Sista sidan är en slutpunkt som består av en nyhetskrönika samt en artikel av lättsammare 
slag. Använd gärna lite featurebetonad layout.
Glöm inte att ändra dateringen i huvudet.



Dummysida

Lättsam artikel som en 
skön slutpunkt på tid-
ningen.

Glöm inte att byta 
bylinebild och namn 
i krönikevinjetten.

Krönikan börjar 
alltid med en an-
fang, Myriad Pro 
bold, satt i NU röd  1, 
och som bygger fem 
rader.

Rubriken sätts som 
17-Krönikerubrik, li-
ten, och ligger alltid 
figursatt i texten.

Krönikan är tänkt 
som en personlig 
text, med glimten i 
ögat, om nyhetsdyg-
net som gått. 

Glöm inte att ändra 
uppgifterna i 
redaktionsrutan.


