
Motion om fasta inslag och tydlighet i tidningen till Folket i Bild/Kulturfronts stämma 25 
april 2020.  

Tidskrifter och veckotidningar har i allmänhet en viss struktur och uppbyggnad , som står sig 
under en längre tid. Vissa inslag är stående eller ofta återkommande. Kännetecknande är ett 
visst mått av överskådlighet, som gör det lätt för den trogne läsaren att orientera sig. 

Folket i Bild har ett fåtal stående/ofta förekommande inslag. Titt som tätt sker ommöbleringar 
i tidningsmaterialet och införs förändringar i upplägget. Läsaren har svårt att orientera sig   
eller genast förstå vad som motiverar vissa texter.  

Parollen ”För en folkets kultur”  har fått en alltmer undanskymd plats i tidningen. I parollen 
torde ingå det tillägg som gjordes till avsnitt 4 Tidningen i stämmomaterialet för år 2015, 
nämligen att i tidningen skulle ingå ”Inslag av förströelse, roliga saker, kanske korsord, knåp 
och knep, barnmaterial, kåserier, (kultur)historia och folkbildande material i lättsam form”.   
Korsordet, kanske det enda inslaget enligt ovan, försvann  utan förvarning med nr. 10 år 2019 
(redaktörsbyte då) och hade inte återinsatts i julnumret, där det naturligtvis skulle ha passat 
ypperligt. 

Avslöjande och djuplodande social- och andra reportage à la Lubbe Nordströms Lort-Sverige 
från år 1938 finns inte i Folket i Bild. Det är en bok som ännu inte fallit i glömska och som på 
sin tid  öppnade samhällets ögon för den bostadsnöd som rådde bland landets breda folklager. 
Det goda socialreportaget  som  djärvt och utan skygglappar går till botten med att skildra de 
många gånger allt uslare och osäkra levnads- och arbetsvillkoren för vanligt folk, det vi kallar 
folket, borde vara en självklarhet i dagens Folket i Bild.  

Med väl genomtänkta fasta inslag i tidningen, där föreningens tre paroller ingår utan att någon 
av dem behandlas styvmoderligt, skulle innehållet lättare kunna planeras och balanseras.  
Läsaren skulle  ha lättare känna igen sig och  bli  förtrogen med tidningen.  

Nya grepp och experimenella textillustrationer bör ej gå ut över läsbarheten.  Tydlig kontrast    
mellan text och ev.  bakgrundsfärg/bakgrundsmotiv måste finnas. 

Folket i Bilds redaktörer har i perioder avlöst varandra med oroväckande korta mellanrum. 
Det är givet att varje nytillträdd redaktör  vill sätta en viss  egen prägel på tidningen och ska 
kunna göra det. Men ramar och strukturer bör finnas som en vägledning för redaktören 
(ensamanställd på tidningen).  Det bör på sikt kunna underlätta arbetet, förbättra tidningen 
och ge stadga åt redaktörskapet. 

Vi föreslår 
 -  att  tidningen får fler  fasta inslag och att de tre parollerna ingår i de fasta inslagen.             
          Styrelsen är ytterst ansvarig. 

-  att  varje nytillträdd redaktör får möjlighet ta del av det tidningen står för samt av tidigare 



          fattade beslut och dokument, som berör  tidningsarbetet.  Ombesörjs av utsedd 
ansvarig.    
          
-  att  varje text ska gå lätt att läsa. I första hand svart text på vit botten. 
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