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Om du är intresserad av grafisk formgivning är CAP & Design en riktigt bra tidning. Den är 

inspirerande och hänger med i trenderna. Medlemmar i Ingenjörsamfundet får 45 procents 

rabatt när de prenumererar. 

AKTUELLT Starta din prenumeration av CAP & Design idag  

CAP & Design är ett magasin för yrkesfolk inom kommunikation och nischad för grafisk 

formgivning. Runt denna tidning häckar grafiska formgivare, kreativa designer, Art Directors 

och illustratörer – yrken som använder programvara ur Adobe Creative Suite (InDesign, 

Illustrator, Photoshop och Flash för att nämna några). CAP & Design är känt för att varje år 

ge ut ett specialnummer där nyheter i programmen presenteras. 

   Du som arbetar i projekt och samarbetar med kreatörer kan ha nytta av CAP & Design. Här 

lär du dig tekniker och funktioner, ser vad som inspirerar dem och vilka som är trendsättare. 

RESPONSIV MOBILWEBB 

Tidningen har också en koppling till yrkesgrupper inom IT. Om du arbetar med 

webbutveckling kan det finnas matnyttiga tips under vinjetten H – hantverk. I det senaste 

numret finns en artikel om att appen är död, länge(?) leve responsiv mobilwebb. 

   En annan vinjett som ibland erbjuder intressant läsning för en lite bredare läsekrets är K – 

karriär. Här kan du läsa om vilka underverk ett fantasifullt inrett kontor kan göra för din 

kreativitet. Eller hur du visar din bästa sida på nätet och därmed polerar upp din karriär. 

TRENDIGA MOODBOARDS 

CAP & Design handlar nämligen mycket om ögats njutning, delvis samlat under vinjetten T – 

trend. Det är moodboard, typografi, RGB-analys och designkommission. Det är många bilder 

och illustrationer och tidningen är självklart formgiven i de senaste snitten. Framsidan är 

påkostad med lackeringar och tidningen dunsar tungt ner i brevlådan eller portföljen. 

http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Formaner/Rabatter-pa-tidskrifter/


   Det finns ytterligare en vinjett I – inspiration. Under vinjetten porträtteras såväl 

framgångsrika kreatörer som utdöda yrken till exempel typografens, världsberömda 

tidningsmakare och stora re-designuppdrag. 

KREATIVA IT-JOBB 

På hemsidan capdesign.se lägger rekryteringsbolaget Monster upp platsannonser om de är 

ikryssade kreativitet/design. Här kan du som arbetar inom IT hitta jobb att söka: 

interaktionsdesigner, Game Designer & Level Designer, webbutvecklare, projektledare inom 

IT. Det smyger också in annonser för yrken vid sidan av som akustikingenjör, konstruktör och 

yrken inom samhällsbyggnad. Idag är det många som söker kreativa medarbetare. 

   Medlemmar i Ingenjörsamfundet kan prenumerera på CAP & Design med 45 procents 

rabatt. Det innebär 440 kronor för ett helår. Beställ här >>> 

 

 FAKTA OM CAP & DESIGN 

Nordens största tidning för kreativa formgivare. 

Omfång: 84-100 sidor 

Utgåvor: 6 nr/år 

Upplaga: 11 000 varav 5 000 till prenumeranter 

Tidningen klimatkompenserar motsvarande tre ton koldioxid per nummer genom att investera 

i ett CDM-projekt (Clean Development Mechanism) i Indien. 

PS. CAP = Computer Assisted Publishing 

 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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