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Kerstin Neld 
Vd Sveriges 
Tidskrifter

... SKATTEBETALARNA FÅR TA SMÄLLEN
Det finns en bitter bismak av Skatteverkets beslut. Stampenhistorien har många bottnar 

– en av dem är att skattebetalarna  får betala för statens tryckerimomssjabbel. 

LJUSNING FÖR STAMPEN
Skatteverket har gått med på Stampens ackordsförslag. Det innebär att myndigheten 
accepterar att de bara får en fjärdedel av den halva miljard som medieföretaget är 

skyldig. För Stampen innebär det en chans till finansiell nystart. Men... 

Välkommen
|

till ALLT OM TIDSKRIFTER

F ör ett antal år sedan 
träffade jag några 
chefer från Sveriges 
ledande mediebyråer 
för ett samtal om tid-
skrifternas position på 
annonsmarknaden. Jag 

kände att tidskrifterna blev lite styvmo-
derligt behandlade av medierådgivarna 
och jag ville veta mer om varför det var 
så. Jag minns att diskussionen bland an-
nat handlade om att vi skulle behöva lite 
nya trendiga ord som beskrev det vi sålde 
till våra annonsörer. 

Att köpa en tidig högerplacering i en 
tidskrift kändes inte tillräckligt sexigt 
helt enkelt. Jag har tänkt på den där dis-
kussionen ganska ofta. Vi behövde inte 
uppfinna några ”nya” ord. Istället har ju 
vår bransch expanderat in i en mängd 
nya kanaler och på köpet fått in just 
den här trendiga terminologin – native 
advertising till exempel. 

Native har alltid funnits i form av ad-
vertorials i våra papperstidskrifter, men 
känns nyare och fräschare under den nya 
vinjetten. Läs om hur vår bransch satsar 
på native på sidan 52. 

En fråga som är intimt förknippad 
med native advertising är hur den ska 
märkas. Den är ju gjord för att smälta in 
i vår redaktionella miljö. Desto vikti-
gare att det är tydligt för läsarna att det 
handlar om betalt utrymme. För att hitta 
en branschstandard för märkning  har 
Sveriges Tidskrifter tillsatt en task force, 
en arbetsgrupp som just nu jobbar med 
detta.

Poddvärlden har fullkomligt explo-
derat de senaste två åren  och även inom 
detta område har vi i tidskriftsbranschen 
mycket att erbjuda. Läs mer om de fram-
gångsrika tidskriftspoddarna i vårt tema 
med start på sid 24. 

Och lär dig komma igång själv. Det är 
varken dyrt eller krångligt. 



60%* agerar efter att  
ha sett annonserna!  
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redaktionell text  

i de flesta andra  

tidningar.

BOKA ANNONS  060-12 33 30, 070-175 25 69, TOMAS@MIDALVA.SE



Nr 3 2016  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 5

Innehåll
|

SEPTEMBER 2016

ANSVARIG UTGIVARE 
Kerstin Neld
CHEFREDAKTÖR 
Barbro Janson Lundkvist
ART DIRECTOR
Lotta Lundin
SKRIBENTER 
Tim Andersson, Jennie Aquilonius, Sally 
Henriksson, Karin Persson, Adam Westin
FOTOGRAFER  & ILLUSTRATÖRER
Jessica Segerberg
TRYCK 
V-TAB AB, Vimmerby
Inlaga tryckt i 16-sidig offsetpress, 
omslag i arkpress
LACK
UV-lack V-TAB AB, Vimmerby
PAPPER 
Omslag: Träfritt bestruket 200 gr. 
Inlaga: Graphosilk 90 gr. från SCA
DISTRIBUTION 
Bring Citymail
OMSLAGSFOTO
Jessica Segerberg
KONTAKT UTGIVARE
Sveriges Tidskrifter, 08-545 298 90
info@sverigestidskrifter.se
KONTAKT REDAKTION
Allt om Tidskrifter / A4
Bondegatan 21, 116 33 Stockholm
red@alltomtidskrifter.se, 08-556 064 41
ANNONSFÖRSÄLJNING
Robert Wallner, Mediakraft, 08-23 45 32
ISSN 2000-1592

Camilla 
Björkman vill 
jobba för att 
stärka sina läsare 
– unga tjejer.
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JUST NU

I RAD / NYA FOTOAPPAR
Roliga och nya effekter inbjuder till lek och lust till att plåta och 
publicera med mobilen. Här är fotoapparna som har förfört oss de 
senaste månaderna.

20

3

AV SVENSKARNA 
betalar för nyheter online. Det placerar 
Sverige på plats fyra efter Storbritannien,  
USA och Australien.
KÄLLA: REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016. %

PRISMA
Får dina mobilbilder att se 
ut som målade tavlor av 
konstnärer som Van Gogh och 

Picasso. Prisma blev så populär under 
sommaren att den ibland inte gick att 
använda på grund av överbelastning. 
Framtagen av Rysslandsbaserade 
utvecklare och finns både för Iphone och 
android.

MICROSOFT PIX
I juli lanserade Microsoft 
fotoappen Pix som använder 
artificiell intelligens för att 

förbättra bilderna. När du klickar för 
att ta bilden tar Pix tio bilder som den 
sedan analyserar efter skärpa, ljus och 
om personen ser glad eller ledsen ut. 
Appen presenterar de tre bästa, som 
har förbättrats med hjälp av data från 
de bilder som sorterats bort. Om appen 
upptäcker flera liknande bilder lägger den 
ihop dem till en kort video. 

CAMERAXIS
Denna fotoapp lanserades 
i våras. Med Cameraxis 
kan du redigera dina bilder 

och lägga på en mängd olika filter, 
mönster, bilder och text. Funkar till 
exempel bra för att skapa egna jul-, 
semester- och bröllopskort. För den 
som gillar färg, form och grafisk 
design. 

YTTRANDEFRIHET PÅ BOKMÄSSAN
Den svenska tryckfrihetsförordningen firar 
250 år och Bokmässan passar lyhört på att 
sätta yttrandefriheten som tema. Ett flertal 
tidskrifter medverkar den 22–25 september. 
På torsdagen kan man till exempel bege sig 
till Axess magasins monter för att lyssna 
på en intervju med journalisten Elisabeth 
Åsbrink. Hos ABF finner man samma dag 
Arbetets nya chefredaktör Yonna Walters-
son, som ska förklara varför fackför-
bundspressen är så viktig. Och på fredagen 
bjuder tidningen Vi:s vd och chefredaktör 
Sofia Wadensjö in ett gäng kollegor för att 
diskutera hoten mot de fria medierna. 

Den som vill fördjupa sig i svensk 
tryckfrihetshistoria kan under hela mässan 
besöka Tidningsutgivarnas utställning 
”Ordets akt”, ett konceptuellt verk där 
videoinslag blandas med artiklar. www.
bokmassan.se
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TRE FAVORITER1
KONTORETS KAXIGASTE MUGG
Good Fucking Design Advice svär i 
allt de gör. Designbyrån har en liten 
webbshop med alltifrån antecknings-
böcker till affischer och t-tröjor och leve-
rerar uppkäftig och färgstark design för 
den som känner sig som en kreativ typ. 
www.goodfuckingdesignadvice.com



Publicerat
|

TRE FAVORITER

2
3

INSPIRERANDE PAPPERSÄLSKARE
Karen Bit Vejle är psaligraf, papperskonstnär. 
Med en liten vass sax skapar hon sirliga, skira 
mönster och sagovärldar. Varje verk är klippt 
ur ett enda ark, en tidsödande sysselsättning 
som kräver extrem precision. Hittills i år har 
Vejle ställt ut i alltifrån Malmö och Varberg, 
till London, Norge och Finland. Nu i oktober 
visas hennes verk på Jersey Arts Trust. 
www.papercutart.no

PREMIÄR FÖR SNOWDEN
Att se redaktionellt arbete på film är kul. 
Det är förstås inte journalisterna som är 

huvudrollsinnehavare i den nya filmen Snowden, 
utan den CIA-anställde visselblåsaren. Men filmen 

berör oss ändå. Den beskrivs som "based on true 
events", baserad på sanna händelser. Just detta 

kommer antagligen att bli föremål för en del 
diskussioner: Med vilken exakthet är händelserna 

återgivna? 
Premiär 16 september.

Ballerinorna 
återkommer i flera av 

Vejles verk. 
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BRANSCHNYTT

5 FRÅGOR TILL MIKAEL SAGSTRÖM
Vd för Svenska Media Docu, som den  
1 juni tog över titlarna Driva Eget, Härliga 

Hund, Jaktmarker & Fiskevatten, Minnenas Jour-
nal och Traktor Power från LRF Media.

Varför köpte ni just de här titlarna?
– LRF hade delat upp tidskrifterna i tre paket och 
det här paketet passade bäst in med de tolv svenska 
titlar som vi redan har. Storleken på titlarnas 
redaktioner, upplagor och produktioner är också 
likvärdiga med våra verksamheter.

På vilket sätt passar titlarna ihop med de ni redan har?
– Driva eget är till exempel en optimal 
tidningsprodukt, ämnet kommer att fortsätta vara 
aktuellt och vårt moderföretag Docu Nordic är 
inriktat på affärer, sälj och att driva företag. Och 
Traktor Power är underbart nördig och funkar 
bra ihop med vår tidskrift Allt om gården, som 
handlar om jordbruk. I dag kommer huvuddelen 
av intäkterna från prenumerationer, och det är bra. 
Vi tror att vi kan förädla annonsförsäljningen och 
förvalta, gärna öka, prenumerationsbiten.

Hur då?
– Vi har sedan tidigare affärskontakter med 
människor som till exempel jagar och har hund. 
Hittills har vi, tack vare våra intelligenta databaser, 
varit fokuserade på annonssälj. Den kunskapen, plus 
de här välskötta produkterna, kan skapa lönsamhet. 
Vi tror på tidskrifterna som printprodukter men 
vill också utveckla dem digitalt och förädla dem i 
samråd med redaktioner, marknad och läsare.

Vad händer med redaktionerna?
– De stannar i Stockholm. Alla redaktionella 
medarbetare utom en följde med till oss. Vi 
anställde också en marknadschef från LRF Media.

Hur jobbar ni med databaser?
– Vår affärsidé är att samla och sälja business-
to-business-information genom bland annat 
koncepttidningar inom bygg, fastigheter och 
sjuk- och behandlingsvård. Inom bygg är det till 
exempel bara vi som har adresser till ansvariga 
personer på alla aktiva byggen i Norden. Vem som 
helst kan köpa adresser, men vi vet att det är Stina 
Andersson som är ansvarig för nybygget A på 
orten X. Våra tidningar går till alla som jobbar med 
aktiva byggen, från arkitekter till byggherrar och 
underleverantörer.
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PÅ NYA TJÄNSTER

Annika  
Lindecrantz
är ny publisher och 
ansvarig utgivare på 
Land Lantbruk och 
Lantbruk.com. Hon 
kommer från jobbet 
som chefredaktör 
och ansvarig utgi-
vare för livsmedels-
föreningens tidning 
Livsmedel i fokus. 

Cecilia Bungss
blir creative planner 
på Native Studios 
hos Aller Media, 
som satsar på 
nativeannonsering. 
Hon kommer närmast 
från mediebyrån Tre 
kronor.

Anna Falck
blir ny vd för Offside 
Press efter 16 år som 
vd för Bok & Bibliotek. 
Offside Press ger ut 
tidskrifterna Filter, 
Offside, Hunger och 
Skriva.

Filip Kiisk 
lämnar contentby-
rån Made by Forest 
i Los Angeles för 
mediehuset Vice 
i Stockholm. Som 
Account Director ska 
han ta hand om nya 
kunder och bredda 
bolagets kontaktnät. 

Mona  
Johansson
går från att vara 
egenföretagare och 
vd för Contentkon-
sulterna till tjänsten 
som chefredaktör 
för Civilekonomen. 
Hon har tidigare 
varit redaktionschef 
och chefredaktör på 
Metro.

FREDRIK WASS
har anställts som omvärldsbevakare på Sveriges Tidskrifter. Som 
sådan ska han bland annat kartlägga och förmedla utvecklingen 
i branschen, driva organisationens digitala råd och stötta 
medlemmarna i digitala frågor. 

Vem är du?
– Jag har under lång tid bevakat hur internet förändrar medierna, 
samhället och människorna. Jag har en bakgrund som journalist och 
skribent för olika tidningar och medier både i Sverige och utomlands. 
En av de roligaste titlar jag haft är sociala medier-korrespondent på 
Sveriges Radio. Jag har också jobbat med redaktionell utveckling och 
webbkoncept på byråsidan i några år vilket gett mig bra inblick i hur 
organisationer och företag hanterar den digitala transformationen 
samt hur viktigt starkt innehåll har blivit för fler än bara medierna.

Vad innebär din nya tjänst?
– Det viktigaste för mig är att följa utvecklingen i branschen utifrån 
olika perspektiv och att skapa värde för Sveriges Tidskrifters 
medlemmar. Det handlar både om att förmedla spännande lösningar 
och nya trender, men också om att skapa möten och utbyten mellan 
medlemmar som redan idag ligger långt framme. Jag vill även bidra 
med erfarenheter från andra branscher och belysa spännande nya 
affärsmodeller och metoder.

Hallå där
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Våra ägare är spöklikt  
lugna, men jag har bråttom. 

Det är mycket roligare och 
tryggare att jobba på en 

tidning som går runt.
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Han är ingen vidare chef, enligt  
honom själv. Och ingen expert på  

det digitala. Hur ska han få Sveriges 
främsta nyhetsmagasin att gå runt?

Text  Tim Andersson   Foto Jessica Segerberg

Hakelius
tar plats 
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JOHAN HAKELIUS

– Har vi träffats förut?
Johan Hakelius ser på mig genom runda bågar. Jag 

ruskar på huvudet och frågar om han har svårt att minnas 
ansikten. Om han har det där, vad heter det…

– Du menar ansiktsafasi, som man säger numera?
Det är fredag eftermiddag på Wallingatan 12 i Stock-

holm. Magasinet Fokus lokaler. Solen är stark och lodrätt 
avslöjande: köket smutsigt. Det odiskade porslinet och 
matresterna är från frukosten i morse, men när cham-
pagneflaskorna på diskbänken tömdes vet inte Johan 
Hakelius. Det senaste året har det inte funnits mycket att 
fira. Åtminstone inte om man ska tro vissa medier, som 
skildrat ganska uppslitande konflikter på redaktionen.

Lillfingerringen och den rosa skjortans manschett-
knapp skrapar i köksbordet när han med ena handen föser 
ned smulorna i den andra.

H – Ansiktsafasi låter ju bra, fortsätter han. Förut hette 
det självupptagenhet.

Förut. Då saker och ting var hederligare. Johan 
Hakelius, som tycker sig vara född i fel tid, har gjort det 
till sitt signum att försvara detta förut. Eller åtminstone 
att nyansera bilden av det. Han gör det i sina böcker, av 
vilka de tre senaste utgörs av ett muntert kuriosafrosseri i 
1800- och 1900-talets brittiska överklass. Och han gör det 
återkommande i sina lika eleganta som dräpande kolum-
ner i kvällstidningarna.

Han har även gjort det i fall som väl varit omöjliga att 
vinna. Som när han åtog sig den västerländska kolonialis-
men, till exempel. I vissa avseenden har den faktiskt gjort 
världen bättre, menade han i en text i Aftonbladet. Själv 
önskade han att romarna hade koloniserat Sverige, efter-
som han föredragit en historia av ”akvedukter, Vergilius 
och romersk rätt” framför ”mjöd, bärnsten och lera att 
mildra misären med.”

Numera däremot ... Samtiden avfärdar 
han som löjlig. Självgod. Närsynt. 
Den som rör sig en tum utanför ”den 
blekvänstriga mittfåran”, som han i 
en kolumn kallat den härskande ide-
ologiska riktningen, den som ”kanske 
inte vill kalla sig feminist, eller tvivlar 

på att tiggeri måste respekteras”, blir idiotförklarad.
Han vägrar Twitter, nobbar valurnan och citerar den 

katolske författaren K G Chesterton om det ”förnedrande 
slaveriet att vara ett barn av sin tid”.

Klart att folk blir sura. För röststarka vänsterdebattör-

Johan Hakelius om:
Politisk ideologi: ”Det finns universella principer, men hur 
man realiserar dem ser olika ut i olika samhällen. Och den insikten 
är ett steg bort från ideologierna.”

”
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Johan Hakelius
Ålder: 48.

Yrke: Chefredaktör för Fokus 
och kolumnist i Expressen.

Bor: Stockholm.
Familj: Fru och två bonusbarn.

Utbildning: Handelshögsko-
lan, Stockholms universitet 

(filosofi), George Mason 
University, Catholic University 

of America.
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JOHAN HAKELIUS

er är han en allt för påtaglig inkarnation av högerspöket. 
Hans karaktäristiska garderob – flugorna, tweedko-
stymerna och de färgglada manchesterbyxorna – framstår 
för dem som överflödiga symboler i en reaktionär, anglofil 
passionshistoria. 

Själv avfärdar han den politiska polariseringen som 
ännu ett uttryck för samtidens elände.

– Jag blir alltid väldigt trött när folk själva kallar sig 
vänster eller höger. Whats the fucking point? Det är inte 
en fotbollsmatch, man behöver inte vara med i ett lag.

Johan Hakelius får gång på gång avbryta sig för aller-
giska hostanfall. Han ber om ursäkt. 

– Jag är i stort sett uppvuxen i en ladugård och tvät-
tade mig mycket sparsamt som barn, men det verkar inte 
ha hjälpt.

Hacksta hette bondgården och låg utanför Enköping. 
Det var där hans ”ensamspelardrag” föddes, tror han. Han 
växte upp under 70-talet, men världen liknade för honom 
mer 20-tal. Han och hans familj levde i stort sett som hans 

farfar och farmor hade gjort. De åt samma mat, följde 
samma års- och dygnsrytm. De hade hembiträde.

Själv kallar han det för ”en pilsnerfilm”.
– Uppväxten kan nog ha påverkat mig. Det där ordet 

”modern” som är så positivt laddat nu för tiden, är inte … 
riktigt lika positivt laddat för mig. 

Det fanns inte många barn på gångavstånd, så han var 
ofta ensam. Och inte gillade han sport. Återstod bara att 
utveckla ett ”rikt inre liv”, som han säger med ett ironiskt 
tonfall. Han målade, ritade, pysslade.

När han var tio flyttade han till mamman i Enköping 
och tillbringade sedan tonåren där. Skaffade sig lång lugg, 
parkas och förkärlek för brittiska band som The Who och 

Ett nummer växer fram.  
Johan Hakelius, featureredak-
tören Nina van den Brink och 
AD:n Markus Edin väljer bilder 
till ett jobb.

Johan Hakelius om:
Nättroll: ”Jag är nöjd så länge jag får hyfsat jämna delar från 
väster och höger. Nazister är ju mer benägna att vilja döda en, men 
det ligger väl i deras ideologi.”
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The Jam: han blev mods. Och han levde om. I Enköping 
höll man på med sport eller så krökade man. Han var ju 
inte intresserad av sport, så han krökade. 

Och diskuterade.
– Vi samlades på det lokala konditoriet. Där fanns det 

ett skinhead, ett par punkare, någon new romantic och 
någon depprockare. Alla umgicks, för alla var udda.

Samtidigt gick han med i MUF. Steget kan-
ske kan tyckas långt för en estet från landet 
till Sveriges mest blankpolerade yuppie-
organisation. Men Johan Hakelius var ju 
ensamspelare, en anarkistiskt lagd ung 
man som inte tyckte om när andra sade åt 
honom vad han skulle göra. 

– Vi var som högerns motsvarighet till 68-genera-
tionen, i opposition mot samhället och så. Skillnaden är 
att man som nyliberal inte omhuldade en massa dikta-
torer, vilket är skönt så här i efterhand. Men det var en 
ganska gymnasial och barnslig världsbild.

Vid sjutton års ålder lämnade han MUF. Han hade in-
sett att politik och ideologi är ”överskattade genrer”, något 
han fortfarande står för. Den friare, bredare idédebatten 
intresserar honom mer.

När han senare började på Handels var det mest i brist 
på bättre. Han visste inte vad han skulle göra med sina 
topp betyg.

– Jag var inte intresserad av teknik, så KTH var inte 
intressant. Jag ville inte bli läkare. Jag har aldrig begripit 
vad de gör på journalisthögskolan. Så då var det i princip 
Handels kvar.

Någon examen fick han dock aldrig. Han struntande 
nämligen i en liten fempoängstenta i statistik. I stället 
halkade han in på SvD:s ledarsida. Han, som aldrig haft 
någon plan för sitt liv, upptäckte nu på allvar att han 
kunde skriva. Sedan dess har han gjort precis det. 

Och prisats för det. Få, ens på vänsterkanten, skulle 
väl kunna säga annat än att han är en av landets främsta 

stilister. En av de roligaste, dessutom.
Och en av de mest provokativa, alltså.
När det blev klart att han skulle ta över landets mest 

prestigefulla nyhetsmagasin – seriöst, allvarligt, korrekt 
– var det många som höjde på ögonbrynen. Sedan blödde 
Fokus medarbetare i en strid ström: Anna Körnung, Ebba 
Bonde, Anna Ritter, Maggie Strömberg, Claes Lönegård, 
Susanne Claesson och Torbjörn Nilsson, försvann.

Först ut av alla var dock styrelseordföranden Henrik 
Frenkel, som till skillnad från de tidigare nämnda hop-
pade av i uttrycklig protest. Som han formulerade det i 
Journalisten: ”Det fanns en tid när man kunde sätta ett 
affischnamn som chefredaktör och allt löste sig. Den tiden 
är förbi.” Han menade att Johan Hakelius saknar erfaren-
het i frågor om sådant som affärsmodeller, chefskap och 
digitalisering.

Mot det sista har den nye chef-
redaktören inga invändningar. 
Som han själv lade fram saken 
för ägarna: Han är ingen affärs-
man. Han är ingen vidare chef, 
har ingen direkt erfarenhet av att 
leda personalgrupper. Och han 

är ingen expert på det digitala.
Vad han däremot har är en osedvanlig känsla för jour-

nalistiskt tonfall, det är med den han nu försöker förnya 
Fokus.

– Jag tycker att vi är på god väg att ge tidningen en 
tydligare personlighet. Men sådant där som tonträff tar 

Johan Hakelius om: 
Medelklassen: ”Jag kan ofta känna att vi lever i en 
medelklassens oreflekterade diktatur. Det är medelklassens 
värderingar som är samhällets värderingar, särskilt i den bransch 
som jag verkar i. Arbetarklassen hörs inte av och överklassen 
håller käften. De senare vet att de får pisk om de öppnar munnen – 
pratar de med Björn af Kleen så går det åt helvete, de blir sålda.”

SVENSK POLITIK ÄR 
NÄRSYNT, SÅ ÄR DET.” 
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lång tid, längre än vad jag hade väntat mig. Det räcker 
inte med att byta ut en person eller lägga till en vinjett. 
Det måste växa fram organiskt.

Du tycker att samtiden är löjlig och att politiken 
är en överskattad genre. Hur går det ihop med det 
här jobbet? 
– Svensk politik är närsynt, så är det. Men det roliga är ju 
att försöka se perspektiven som är lite annorlunda. Fokus 
styrka är analysen. Vi kan ta en trivial händelse och fråga 
oss vad den betyder utifrån forskning, historiska kun-
skaper, psykologi. Vi kan hitta djupet i ganska närsynta 
strider. 

Fokus har gått 100 miljoner back på tio år. Hur 
ska du vända situationen?
– All vår verksamhet går ut på att få fler prenumeranter 
och fler läsare. Alla vi i branschen vet ju att kopplingen 
mellan läsare och annonsintäkter inte är vad den en gång 
var. Men Fokus har en fördel framför andra titlar. Vi är 
en kvalitetstitel som levererar saker som ingen annan 
levererar, till en kräsen läsekrets. 

Men är det rimligt att tro att kvalitet räcker som 
affärsmodell?
– Ja, det är det. Strategin är helt korrekt. Sen är frågan 
hur man konkret gör för att få fler prenumeranter. Det 
krävs en massa olika saker. Vi måste till exempel bygga 
en hel digital plattform, och ta tag i allt från affärsmässiga 
saker som betallösningar till redaktionella frågor som ett 
digitalt debattforum. Under det här året kommer mycket 
av det här vara sjösatt.

Hur går det med prenumeranterna?
– Det ligger ganska stadigt, men med en lätt uppåtkurva. 
Hur många är inte en officiell siffra, så den får du inte, ty-

värr. (Enligt Orvesto ökar Fokus i räckvidd. I den senaste 
mätningen nådde man 78 000 läsare, red. anm.)

Ni diskuterar inte andra intäktsben, som 
evenemang till exempel?
– Jo då. Men allt vi gör kommer att vara innehållsdrivet. 
Vi kommer inte bli  en evenemangsbyrå som råkar göra 
en tidning.

Hur bråttom är det för er att vända den 
ekonomiska situationen?
– Tyvärr måste jag säga att våra ägare är spöklikt lugna 
i det avseendet, vilket gör mig lite nervös. För jag har 
bråttom. Det är mycket roligare och tryggare att jobba på 
en tidning som går runt. Men ägarna har aldrig tagit upp 
frågan med mig. 

Plötsligt tittar Johan Hakelius på klockan och av-
bryter samtalet. Tiden är slut, han måste vidare.

”Ursäkta att jag pratar för mycket”, säger han.
Han drar på sig den beiga linnekavajen och på vägen 

mot utgången tittar han in hos kollegorna. De sitter tätt 
samman i små rum under bågnande bokhyllor.

– Trevlig helg, nu går jag till nästa intervju.
– Härligt svarar någon.
– Nja, så där. Men jag gör det i alla fall. Är det något 

som plågar er? Något som jag kan göra någonting åt 
alltså?

– Nej, livet är en fest.

Johan Hakelius spatserar snabbt mot 
Clarion hotel. Vid ett övergångställe går 
han mot rött. Han talar om den svenska 
konsensuskulturen, så stark i så väl offent-
ligheten som i privatlivet.

Är du rädd när du intar de här 
provokativa ståndpunkterna för att 

låta fullkomligt som en…
– Stofil?

Ja, eller…
– Idiot?

Någonting åt det hållet. Eller kanske snarare 

Johan Hakelius om:
Bilden av honom som posör: ”Det händer att folk tror att 
jag bara poserar. Och det har väl hänt, jag måste ju försörja mig. 
Ibland kanske jag skruvar till något extra. Men i grund och botten 
funkar det inte så. Jag har helt enkelt andra perspektiv.”

VI ÄR EN KVALITETSTITEL SOM LEVERERAR 
SAKER SOM INGEN ANNAN LEVERERAR.”
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Porträttet
|

JOHAN HAKELIUS

Johan Hakelius om:
Att stå i rampljuset:  

”När jag var yngre tyckte jag 
att sådant var roligt, men jag är 

inte så intresserad av att synas 
längre. Vilket är synd eftersom 

det är det jag har betalt för.”
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TILLSAMMANS
SLUTER VI CIRKELN 
Tillsammans med dig som återvinner tidningar och trycksaker 
har vi i Sverige skapat en pappersåtervinning i världsklass. 
Varje gång du källsorterar ger du papper ett nytt liv och 
Papperskretsen garanterar att 100 procent av de tidningar 
och trycksaker du lämnar in blir till nya produkter i närbelägna 
svenska pappersbruk. Papperskretsen  jobbar för en hållbar 
resursförbrukning, vi erbjuder god service till alla hushåll, 
oavsett hur eller var du bor, i stad eller på landet. 

Tillsammans sluter vi cirkeln och skapar ett kretslopp 
med största möjliga miljönytta. 

Papperskretsen administreras av Pressretur AB och består av företagen i TU (Tidningsutgivarna), Sveriges Tidskrifter och 
Grafiska Företagen, samt Holmen, SCA, Stora Enso och IKEA.Vi samarbetar för ökad pappersinsamling med målet att 
alltid maximera materialåtervinningen och nå högt satta miljömål. Läs mer på vår hemsida papperskretsen.se

Porträttet
|

JOHAN HAKELIUS

som någon i den här Flashback-mobben som hatar 
PK-eliten?
– Nej, inte riktigt. Det är klart att jag är medveten om risk-
erna. Men så här är det: jag har försörjt mig i tjugo år på att 
gå nära gränsen för vad man kan uttrycka i offentligheten, 
och den flyttas med tiden hit och dit. Man måste veta pre-
cis var man sätter fötterna. För eller senare står man där 
och har förlorat greppet. Men jag har hittills haft en sådan 
social sensibilitet att jag har kunnat gå jävligt nära.

Den senaste tiden har den där gränsen för debat-

Johan Hakelius om:
Svensk humorlöshet: ”I Sverige tror man inte att man kan 
vara rolig och intressant samtidigt. Det som är tråkigt är per 
automatik viktigt. Fast det är ju inte sant – det mesta som är tråkigt är 
bara tråkigt.”

ten verkligen flyttats, i och med flyktingsituatio-
nen och den politiska omsvängningen. Hänger du 
med?
– Inte alltid, faktiskt. I våras planerade jag två stora jobb 
om migration. Jag kände att vi måste skriva om vad det 
kostar. Då var det jättekontroversiellt, men jag tänkte att 
vi på Fokus kunde göra det på ett bra sätt. Men under de 
veckor som passerade från det att jag lade ut jobbet till 
dess att det var klart för publicering hade alla andra hun-
nit skriva om samma sak. Vi lever i en kultur nu där saker 
vänder så här snabbt.

Johan Hakelius illustrerar genom att flippa handen 
upp och ned.

– Det är obehagligt. Det är riktigt jävla läbbigt. Det 
kan slå till på vilken front som helst. Alla de här dystopis-
ka romanerna som skrivits om Sverige som en diktatur 
– plötsligt ter de sig inte längre lika löjliga. 
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Här når du 
SVERIGES HUNDÄGARE

Medierna för fastighets-, bygg- 
och villamarknaden finns hos oss! 

Roger Nilsson 0651-169 81  roger.nilsson@annonskraft.se
Göran Cavallin 0651-169 82  cavallin@annonskraft.se 

Ny tidning

35 000 
exemplar

Hantverkaren - En specialtidning från Byggvärlden
I Hantverkaren, vänder vi oss till samtliga hantverkare/entreprenörer inom 

byggsektorn med 1-9 anställda. Totalt cirka 35!000 företag.  
Tidningen utkommer fyra gånger per år. Kontakta oss så berättar vi mer.
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INTERVIEWS
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MOBILITY

MATTERS

DRIVING BABOR 

FORWARD 

Ewa Goos

Business 
Finance 
Travel 
Health

CAR AND LIFESTYLE MAGAZINE 

WOMEN’S

WOMENSCL.COM

I tidnings-
hyllan

Nytt eller omgjort, udda eller  
snyggt, utländskt eller inhemskt.  

Här är några magasin vi  
inspireras lite extra av just nu.

Faerie 
Magazine
Faerie Magazine är ett 
livsstilsmagasin fullt av feer, 
sjöjungfrur och drakar – ett 
härligt bevis på att nördiga 
intressen och magasin hör 
ihop. Den amerikanska 
redaktionen har hittat en 
målgrupp vi inte trodde 
fanns. 
www.faeriemag.com

Lagom
Den här brittiska tidningen 

har ett svenskklingande 
namn, en lekfull form och ett 
kul  innehåll. Man beskriver 

sig som ett jordnära 
livsstilsmagasin med fokus 

på personer, snarare än 
yta. Namnet valdes för att 

grundarna gillar idén om att 
ha precis rätt mängd av allt 

i livet. Just den balansen ska 
genomsyra tidningen.  
www.readlagom.com

Zeb 
Magazine
Zeb är ett belgiskt 
klädföretag som satsar 
på tryckt magasin som en 
del i sin marknadsföring. 
Det nya är att magasinen 
är helt skräddarsydda till 
kunderna utifrån deras 
köpbeteenden och man 
använder en avancerad 
bläckstråleskrivare som 
i snabb takt producerar 
magasin med olika innehåll.

Women's Car 
& Lifestyle
En motorsporttidning av, 
och för kvinnor, har nu 
sett dagens ljus i Sverige. 
Magsinet drivs av Ida 
Karlsson, Rebecka Nisseby 
och Katarina Nyberg-Finn 
och distribueras på Arlanda 
och Bromma. En modig 
satsning av tre entusiaster.
www.womenscl.com

Lyra 
Magazine

Denna Londonbaserade 
feministiska tidskrift kom 
med sitt första nummer i 

juni och tog form efter en 
insamling via Kickstarter. 

Den gör entré med ett 
uppseendeväckande omslag 

och ett kritiskt och politiskt 
innehåll.

www.lyramagazine.co.uk
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Om du inte redan har börjat  
så är det dags nu: Att göra  
podcast. Det är inte så svårt  
som du kanske tror.
Text  Barbro Janson Lundkvist

Tema
|

PODDAR

LÅTA!
Våga
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 TEMA: PODDAR

24 Våga låta!
32 Offside: Bollsnack med hängivna fans.

36 LRF Media: Bondepassion i poddformat.

41 Svensk Damtidning: Prinsessprat.

42 Röster från branschen.

24     –43
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Är podden snart död? Nja, inte som fenomen 
– men som begrepp. Flera experter tror att vi 
överhuvudtaget inte kommer att prata om pod-
cast om tio år. Att kunna lyssna på ljudfiler, när 
man själv vill och i olika enheter, kommer att 
vara en så naturlig del av vår mediekonsumtion 
att det inte behöver ett eget namn. 

Och ljudproducenter kan vi vara allihopa. 
Det kommer att vara en helt given del i platt-
formsmixen för alla större medieföretag. Men 
hur hittar man rätt tilltal i sina program? Hur 
fixar man finansieringen? Och finns det någon 
chans att ta betalt av användarna?

Jakten på svaren börjar hos Perfect Day 
Media som är en av Sveriges största podd-
producenter. På Sturegatan 16 i Stockholm, 
en trappa upp, finns en brun dörr med en rad 
företagsnamn som vittnar om bredden på verk-
samheten här innanför. 

Hannah Widell tar emot. Hon och systern 
Amanda Schulman grundade Perfect day Media 
2011, efter att de båda sagt upp sig från sina 
chefsjobb på tv-produktionsbolaget Mastiff. 

I rask takt har de byggt ett mediehus med 
poddarna som grund. Och taket är inte lagt 
ännu. Perfect Day Media har vuxit från 11 till 

Ä 35 anställda på bara något år och fördubblat 
omsättningen två år i rad. 

På väggen i kontorsrummet med utsikt mot 
Humlegården sitter ett foto av systrarnas far-
mor Gunny Widell, tidskriftsdrottningen som 
under sitt yrkesliv hann med elva chefredak-
törsuppdrag. Här sitter också diplomet från 
Stora Journalistpriset 1981 som Gunny Widell 
fick för jobbet med att förnya Vecko-Revyn. 

– Gunny dog för två år sedan. Vi saknar 
henne. Hon hade velat vara här med oss, säger 
Amanda Schulman. 

Perfect Day Medias affärsidé är karaktärs-
drivet innehåll för alla plattformar. De pro-
ducerar rörlig bild och ljud, jobbar med event 
och PR-samarbeten. Poddarna har i mångt 
och mycket varit grunden i verksamheten, 
och flaggskeppet är Alex Schulmans och Sigge 
Eklunds podd. 

Alex och Sigge har nästan en 
halv miljon lyssnare i veckan 
och är en av få poddar i 
Sverige som går rejält plus. 
I höstas avslöjade de att 
de drar in mellan 120$000 
och 320$000 per avsnitt i 

sponsorpengar. 
Förutom Alex och Sigge har 

Perfect Day Media bland andra Yoga 
Girl, musikern Vanessa Falk och 
författaren Jonas Cramby i sitt 
poddstall. Dessutom har Hannahs 
och Amandas egen podd  300 000 
lyssnare varje vecka. Hannah 
Widell pratar om den relation 
som skapas mellan profilen och 
lyssnarna. Kompiskänslan. 

Tema
|

PODDAR

Amanda Schulman och 
Hannah Widell driver 
produktionsbolaget 
Perfect day Media. De 
ligger också bakom 
Fredagspodden med 
300 000 lyssnare i 
veckan.
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– Podd är något intimt. Man är nära sin 
lyssnare, och innehållet är allt. 

Många av de poddar som Perfect Day Media 
producerar eller samarbetar med görs av kändis-
ar. Men en podd måste absolut inte innehålla en 
kändis för att få bra lyssning, betonar de. 

– Bäst innehåll vinner, så enkelt är det, säger 
Hannah Widell. 

Hannah Widell ser stora möjligheter för 
tidskrifternas varumärken att lyckas med podd. 

– Tidskrifterna har kanalerna, spridningen 
och känner sina målgrupper. De har dessutom 
inarbetade profiler. 

Det spelar ingen roll att man inte är jätte-
van vid att göra radio eller har en udda dialekt. 
Sådant behöver inte sätta hinder i vägen. Det 
är bara att sätta igång och lära. Pröva sig fram. 
Det är just det som tidskriftsföretagen bör göra, 
hävdar Amanda Schulman. 

– De måste bara köra. Startar de tio poddar, 
så är det en som lyckas. 

P erfect Day Media jobbar 
uteslutande med integre-
rad sponsring. I början 
av avsnittet presenteras 
sponsorerna och på slutet 
återkommer man till dem 
i ett lite längre snack om 

sponsorns produkter eller tjänster. 
– Det där kan man göra olika. En journalist 

som vill markera sitt oberoende kan låta någon 
annan prata in reklamen. Det finns inga stand-
ardlösningar, säger Hannah Widell. 

Men en gång blev det rabalder. När Hannah 
och Amanda gjorde reklam för det egna vinet i 
podden reagerade Konsumentverket. 

Har ni behov av att testa gränser?

SÅ MÅNGA  
LYSSNAR

– Vi var bland de första i Sverige att pro-
ducera sponsrade poddar. När man ger sig på 
ett nytt format så måste man prova sig fram, 
säger Hannah Widell. 

Det är ingen som vet hur 
många svenska podcasts 
det finns. Branschorga-
nisationen IAB Sverige 
uppskattar antalet till 
500, Öjje Holt som är 
kommersiell chef på en 

av marknadens största aktörer, Acast, tror att 
det kan vara 700. Men alla är överens om att 
antalet är starkt växande. 

– Det startas flera nya om dagen, säger 
Amanda Schulman. 

– Antalet har vuxit med flera hundra pro-
cent på bara några år, säger Öjje Holt. 

Och det är de senaste två tre åren som det 
har rasslat till. Går man tillbaka till 2004 var 
det bara tekniknördar och riktiga ljudentu-
siaster som över huvud taget visste vad podd 
var. Podcasten kom som en ”disruptive in-
novation”, en typ av teknisk uppfinning som 
ställer vedertagna föreställningar på ända. 
Det här sättet att distribuera ljud utmanade 
radiobranschen och fick begrepp som FM, 
AM och radioapparater att plötsligt kännas 
mossiga. 

Först ut i Sverige att nå en större publik 
var Filip Hammar och Fredrik Wikingson. 
De folkkära komikerna lanserade sin podcast 
sommaren 2010. Sen kom Alex och Sigge. 
Luuk och Lokko. De mest lyssnade poddarna 
gjordes av män mellan 35 och 40 som pratade 
om lite allt möjligt. 

Varför heter det podcast?
Ordet podcast kommer från en sammanslagning av orden Ipod och bro-
adcasting. Apples bärbara mediaspelare Ipod dominerade marknaden när 
podcasten slog igenom. 

”Pod” betyder frökapsel. Vissa har hävdat att pod i namnet Ipod är en 
förkortning för ”play on demand”, men enligt 
flera olika källor var inte detta tanken när 
Ipoden namngavs. 

1,3 
miljoner svenskar 

lyssnar på podcast 
varje vecka. 

70 
procent av lyssnarna 

är mellan  
20 och 44 år.

7
 av 10 lyssnare 
bor i storstad. 
Lyssnaren har 

högre snittinkomst 
och högre 

utbildningsgrad 
än svensken i 
genomsnitt.

9
av 10 lyssnar  

i mobilen.

KÄLLA: ORVESTO 2015:3

+ =
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Män pratade – och män 
lyssnade. ”Early adop-
ters” var unga män i 
storstan. Fenomenet 
podd var länge ganska 
ojämställt. Men lyss-
nandet växte, och så 

även poddfloran. 
Krimpoddarna kom. Amerikanska Serial, 

som kom 2014 blev tidernas mest lyssnade 
podd. Den dramatiserade dokumentärserien 
om ett gammalt mordfall blev en milstolpe i 
poddens historia – och en trendsättare. Vi fick 
efterföljare som Aftonbladets Fallet, Spår och 
Mordpodden. Dessutom gjorde de smalare 
poddarna entré – om allt ifrån förlossningar till 
flugfiske. 

Från att ha upplevts som tekniskt kompli-
cerat och svåråtkomligt har podcasten nu vuxit 

till något för alla. Varje gång Apple har uppdat-
erat itunes har fler och fler hittat till poddarna.

Men snart är det alltså dags att sluta prata 
om poddar, säger Hannah Widell. 

– När FM-bandet försvinner blir all radio 
digital. Då handlar det bara om innehållet. 

Hon får medhåll av Helena Sahlén Folke, 
som är en av tre medarbetare som jobbar på 
Sveriges Radios poddredaktion. Även hon spår 
att definitionen av podcast som ett sätt att dis-
tribuera ljud snart blir irrelevant. 

– Vi kommer att sluta prata om poddar som 
ett distributionssätt. Ju enklare tekniken blir, 
desto fler upptäcker tjusningen i att kunna 
lyssna när det passar dem. 

Sveriges Radio har jobbat med poddformatet 
länge, i början som ett alternativt sätt att sprida 
särskilt populära program. Men hösten 2014 
började man även producera särskilda poddspe-

Öjje Holts tre tips för att lyckas med podd 
GÖR KORTARE PODDAR – 
OFTARE

1 Den stora majoriteten av 
poddarna kommer en dag 

i veckan och är uppemot 50 
minuter långa. Gör avsnitten 
under 30 minuter och släpp 
dem två gånger i veckan. 

ANVÄND TEASERS OCH 
TRAILERS

2 Sprid nya avsnitt i dina 
sociala kanaler med hjälp 

av lockande klipp eller plojig 
förhandsinfo. 

DRAMATISERA 
INNEHÅLLET

3 Jobba med 
berättartek-

nik och drama-
turgi. 

Öjje Holt, kommersiell 
chef på Acast och 
tidigare Norden-vd  
på Spotify.
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JU ENKLARE TEKNIKEN BLIR, DESTO FLER 
UPPTÄCKER TJUSNINGEN I ATT KUNNA 

LYSSNA NÄR DET PASSAR DEM.”
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cialer, som alltså inte nödvändigtvis sänds i FM. 
Populärast bland Sveriges Radios poddar är 

Sommar och Vinter i P1, samt P1 och P3 Doku-
mentär. Det är välproducerat innehåll som går 
hem hos en bred publik. Men även en del hårt 
nischade poddar kan få oväntat stort genomslag, 
säger Helena Sahlén Folke. Och där har även 
mindre aktörer, till exempel tidskrifternas varu-
märken, möjlighet att slå igenom, hävdar hon. 

– Att lyssna på någon som pratar om just det 
man själv brinner för och är superintresserad av, 
det är väldigt lyxigt. Då kan man ha överseende 
med att ljudet inte är perfekt. 

– En podd är något intimt. Man lyssnar 
oftast i hörlurar och man lyssnar bara då man 
aktivt söker upp ett avsnitt. Det ställer krav på 
den som gör podden. Det måste vara riktigt bra. 
Å andra sidan har man förutsättningen att skapa 
en stark lojalitet. 

Helena Sahlén Folke berät-
tar att i New York säger 
etablerade radiojourna-
lister upp sig för att hjälpa 
tidskriftsbranschen att 
göra ljud. Hon ser inget 
hinder för att detsamma 

kan ske i Sverige. 
Nybyggarandan inom poddvärlden är alltså 

på väg bort. De stora aktörerna börjar koppla 
greppet om lyssnarna. Dessutom växer anta-
let ”branded-content-poddar”, som har som 
bärande idé att ett företag ska nå ut med sin 
marknadsföring.  

Erik Lindenius är filosofie doktor i medie-
vetenskap vid Umeå universitet. Tillsammans 
med kollegan och medieforskaren Jesper 
Enbom driver han sedan 2011 podden ”Medie-
spanarna”, och han tycker att utvecklingen är 
lite trist, men också förväntad. 

– Varje gång det kommer ett nytt medium 
så genomgår det samma faser. I början är det 
oreglerat, och öppet för lite vem som helst 
att kunna slå sig in. Efterhand är det de stora 

Helena Sahlén Folke, 
redaktör på Sveriges 
Radios poddredaktion.

Erik Lindenius, 
medieforskare vid 
Umeå universitet, och 
en av upphovsmännen 
bakom podden 
Mediespanarna.

aktörerna som tar över. Bland dem räknar 
jag även tidskriftsföretagen. De har absolut 
förutsättningar att lyckas med radioproduk-
tion, audio, eller vad vi nu ska kalla det. 

Erik Lindenius gillar idén 
om det fria samtalet som 
får pågå tills man har pratat 
klart. Men i och med ökad 
konkurrens blir poddarna 
kortare och mer mallade.

De tidiga poddarna har 
drivits av lust och digital experimentvilja. 
Eller så har man motiverat den tid och möda 
man lagt ned med att podden varit varu-
märkesbyggande. Något större klirr i kassan 
har de sällan gett. Även etablerade stjärnor har 
använt sig av crowdfunding som ett sätt att i 
alla fall få in några kronor. 

Men även detta är på väg att förändras. 
Samtidigt som marknaden mognar växer möj-
ligheterna att tjäna pengar på poddar. 

– Genom att man kan samla data om hur 
länge folk föredrar att lyssna och exakt när de 
stänger av så kan man skapa mer professionel-
la podcasts. Fler och fler lägger in särskilda 
avbrott för reklam, säger Erik Lindenius. 

En av de aktörer som jobbat hårdast med 
just datainsamling och mätning är svenska 
företaget Acast. Affärsidén går ut på att knyta 
ihop lyssnare, podcastkreatörer och annon-
sörer. Acast släppte första versionen av sin app 
2014, och finns både på den svenska, brittiska 
och amerikanska marknaden. Nu redovisar 
man 32 miljoner lyssnarströmmar per månad 
globalt sett. 

Hos Acast ligger några av Sveriges absolut 
största poddar, bland andra Filip och Fredrik 
och Värvet, dessutom Aftonbladets och Ex-
pressens poddar. 

Genom att samla in data om användarna 
kan Acast ge annonsörerna en bättre träffyta 
än vad som tidigare varit möjligt inom just 
podd. De kan rikta annonserna utifrån seg-

Lyssna på  
Tidskriftspodden
Har du hört Sveriges Tidskrifters egen 
podcast? En intervjuserie för oss som älskar 
tidskrifter, med nytt avsnitt varannan torsdag. !
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ment, geografi eller tid. Grunden är den tekni-
ska plattformen för lagring och spridning av 
poddar, i den har man integrerat ljudannonser 
och jinglar, video- och displayannonser. 

Dessutom har man alldeles 
nyligen börjat ta betalt av 
användarna vilket skapat 
ännu ett intäktsben. I maj 
släpptes en premiumtjänst 
som gör det möjligt för 
lyssnarna att välja mellan 

olika typer av reklamfria prenumerationer eller 
betala för enskilda poddavsnitt. 

Öjje Holt är kommersiell chef på Acast. Han 
tycker absolut att tidskriftsförlagen bör satsa på 
ljud och podd.  

– De sitter ju redan på ett bra innehåll och 
har kanaler för spridning. 

Öjje Holt hävdar att reklambudskap just i 
podcast är effektiva, eftersom lyssnaren har en 
stark personlig relation till podden eller den 
som pratar. Den här lojaliteten gör dessutom 
att det finns en betalningsvilja hos lyssnaren för 

poddar. En stor utmaning är att sätta priset. Inte 
för högt, 29 kronor i månaden kanske. 

– Lyssnarna är inte intresserade av ett 
smörgåsbord utan primärt trogna ett fåtal pod-
dar. De vill egentligen bara betala för just dem. 

Öjje Holt hävdar att Acasts styrka är att man 
skapat just ”metrics”, data. 

– Snittlängden för poddar är ungefär 47 mi-
nuter och de flesta släpper ett avsnitt i veckan. 
Vi har data som visar att den ultimata längden 
är 26 minuter. Kortare avsnitt, två gånger i 
veckan är vad lyssnarna vill ha. 

Dramatiserat innehåll går hem. Dessutom 
älskar lyssnarna den som kan berätta en bra 
historia. Öjje Holt talar varmt om nischade 
poddar – just här har många av tidskrift-
ernas varumärken chans att etablera 
sig. 

Hur många lyssnare måste man 
ha för att få sponsorer?

– 50 000 lyssnare kanske. 
Men har du en smal målgrupp så 
räcker det nog med 5 000. Det är 
oerhört effektivt, säger han.  

Medieforskarens 5 förutsägelser om podcastens framtid
MEDIEKON- 
CENTRATION 

1 Med nya medier  
kommer ofta 

visioner om att de 
ska vara verktyg för 
vem som helst att 
nå ut. I realiteten 
brukar stora medie-
aktörer knyta till sig 
teknik och innehåll.

ETABLERADE 
ETABLERAS BÄST

2 Ju längre me-
diet finns, desto 

vanligare blir det att 
redan etablerade 
personer i medie- 
och kulturbran-
schen får genom-
slag i bruset.

LIKRIKTNING

3 Med ökad kom-
mersialisering 

skapas mallar för 
optimalt produk-
tionsvärde. Pod-
darna bli mer lika 
varandra i format. 

ÖKAT KRAV PÅ 
KVALITET

4 Med ett större 
utbud och 

bättre teknik, ökar 
förväntningarna på 
bra ljudbild och de 
medverkandes pre-
sentationsförmåga.

ENKELHET

5 Användare 
tenderar att 

välja enkla tekniska 
lösningar. Det om-
fattar betalsätt såväl 
som gränssnitt och 
tillgänglighet till 
stort utbud.
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Snittlängden  
för en podd  

är 

47 
minuter.
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Då säger vi hjärtligt välkomna till Off-
sides podcast, detta avsnitt 109. Som 
vanligt undrar jag, Johan – vad har vi 
på 109?"

Chefredaktören Anders Bengtsson 
drar igång Offsides podcast. Redak-
tionen ligger på första våningen vid 

Vasaplatsen i Göteborg, omgiven av krogar och klingande 
spårvagnstrafik. Rummet är inte isolerat med annat än 
bokhyllor och gamla tidningsutgåvor, men det brukar gå 
bra ändå. Framför Anders ligger en snusdosa, den andra 
chefredaktören Johan Orrenius sitter mittemot med en bit 
hushållspapper under läppen i ett försök att vänja sig av 
med snuset.

– Den här gången fick vi hjälp av en Helsingborgsupport-
er som har mejlat in. Just den här veckan för 109 år sedan 
bildades Helsingborgs idrottsförening, säger Johan Orre-
nius. Han fortsätter med att berätta att både Wayne Rooney 
och Niklas Alexandersson har spelat 109 landskamper.

Offsides podcast drar in både annonspengar och prenu-
meranter till tidningen. Men det började framförallt som 
ett lustprojekt.

– Vi behövde ha roligare på jobbet, säger Johan Orre-
nius.

När Offsides chefredaktörer började podda 
blev de kompis med läsarna. På köpet kom 
annonsintäkter och ett vassare magasin.

Text  Adam Westin  Foto  Jessica Segerberg
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Inte för att varken Johan eller Anders tycker sig ha sär-
skilt tråkiga jobb. Att resa runt i fotbollsvärlden och ta sig 
tid att skriva genomarbetade reportage på 40 000 tecken 
är få förunnat. Men Offside kommer ut sex gånger per år 
och redaktörerna saknade ett forum där de kunde vara 
rappare och mer personliga än i reportagen, där skriben-
tens egen röst är högst diskret. 

– För mig har podden nog varit lite av en ventil, efter-
som den skiljer sig så mycket från vårt övriga arbete. Man 
samlar på sig tankar och spaningar som kanske inte passar 

’’

Bollsnack med 
hängivna fans

Offside
Startades 2000 i Göteborg av Tobias Regnell 
och Mattias Göransson. Är en del av förla-
get Offside press, som även ger ut Filter 
och tidningen Skriva. Offsides podcast 
har omkring 25 000 nedladdningar 
under första veckan, enligt Podomatic. 
Fotbollsmagasinet Offside har en TS-
upplaga på 17 600 (2015) och räckvidd 
på 52 000 (Orvesto 2016:1).
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I podcasten kan Anders 
Bengtsson och Johan 

Orrenius vara sig själva  
för en stund.
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i tidningen men som man ändå har ett behov av att dryfta, 
säger Johan Orrenius.

TISDAG ÄR INSPELNINGSDAG. Chefredaktörerna 
lägger knappt två timmar på att prata ihop sig och skriva 
ett ”styrdokument” över dagens ämnen. De spelar in på 
förmiddagen och skickar materialet till en klippare som 
publicerar podden 00:00 natten till onsdag. Skulle den 
inte komma ut på tolvslaget kan de räkna med en och an-
nan tweet från otåliga lyssnare. 

En färsk lyssnarenkät visar att poddlyssnarna är yngre 
än tidningsläsarna, och ungefär en femtedel av de som 

lyssnar har aldrig läst tidningen. Men det som verkligen 
skiljer lyssnarna från läsarna är hur benägna de är att höra 
av sig. Efter ett avsnitt får redaktörerna uppskattningsvis 
hundra mejl, vilket på två månader blir drygt 800 stycken 
– att jämföra med de omkring 20–25 mejl som ett papper-
snummer brukar generera. 

– Det kunde nästan vara lite irriterande först, när man 
slitit stenhårt och jobbat övertid med ett nummer och 
så är det någon liten grej i podden som folk reagerar på 
istället. Men det är väl det personliga tilltalet som gör det, 
avståndet blir kort på något sätt, säger Johan.

Förutom att det är kul att bli kompisar med sina läsare 
så får de ofta väldigt kunnig input, hela poddprojektet har 
gjort dem mer på tårna, berättar Anders Bengtsson. 

– Vi är en liten redaktion och idéarbetet är helt 
avgörande för vår del. Nu när vi har podden i bakhuvudet 
så ser vi till att hänga med i vad som händer och det har 
varit väldigt positivt för tidningen. Det var en otippad men 
väldigt fin överraskning, säger Anders Bengtsson.

I HÖRNLOKALEN PÅ VASAPLATSEN görs även magasi-
net Filter och Tidningen Skriva. Även Filter gör en podd, 
som skiljer sig ganska mycket från Offsides. Genom ett 
samarbete med Göteborgs stadsteater och Backa teater 
läses reportage in i dramatiserad form. Ibland kan Johan 
och Anders snegla avundsjukt på systertidningen som kan 
skriva om precis vad som helst, medan Offsides medar-
betare är begränsade till att skriva om fotbollsrelaterade 
öden. Men särskilt när det gäller podden upplever de att 
det är en klar fördel att ha en avgränsning, det skapar en 
tydlighet mot både lyssnare och sponsorer.

PUNKTLIGHET EN DYGD

1 Punktlighet och regelbunden-
het är superviktigt. Det är ett 

sorts löfte till lyssnarna att vi ska 
komma ut varje vecka. När vi båda 
var pappalediga gick vi ner till ett 
avsnitt varannan vecka, då tappade 
vi lyssnare och det startades en arg 
Flashbacktråd. 

TALA UR SKÄGGET 

2 Vi vågar prata om allt och 
försöker vara så transparenta 

som vi kan, det underlättar att vi är 
chefredaktörer och inte så oroliga 
för vad vd:n ska tycka. En podd som 
inte är förankrad i tidningen hade 
också kunnat vara en belastning för 
varumärket.

INTE SÅ NOGA

3 Det behöver inte bli perfekt. Vi 
gör nästan inga omtagningar 

och skriver inte utförliga manus, 
det ska kännas lite spontant. Vi har 
ju en tydlig vinkel som är fotboll 
och eftersom vi är kunniga i ämnet 
så kan vi tala ganska fritt.

Johans och Anders poddtips
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Någon gång under avsnittet läser Anders eller 
Johan upp en kampanj från några annonsörer, 
vilket inte brukar leda till några sura lyss-
narminer. För annonssäljaren Nils Vester-
lund är podden ett välkommet inslag i verk-
tygslådan när han ska sälja in annonspaket, 
de som annonserar i tidningen vill ofta höras 
i podden. Ett avsnitt brukar dra in mellan 
tio och tjugo tusen kronor i annonsintäkter. 
De säljer även prenumerationer på magasinet i podden, 
i mars testade de ett sms-erbjudande som resulterade i 
500 nya prenumeranter på fyra dygn. 

OFFSIDES PODD ÄR ALLTSÅ inkomstbringande, rela-
tionsskapande och varumärkesbyggande. Att den startade 
som ett lustprojekt är en sanning med modifikation, det 
fanns ändå en tanke om att den skulle fylla ett tomrum 
efter webben som nyligen lagts på is. Sett till både energi 
och ekonomi hade webben tagit mer resurser än den gav. 
Med ett par arbetstimmar i veckan och några tusenlappar 
till inspelningsutrustning blev podden ett sätt att finnas i 

flödet med mindre resurser. 
Dessutom har de rosade reportageskriben-

terna börjat bli igenkända på pubar och 
lekplatser. 

– Förut var vi väldigt anonyma, nu kom-
mer folk fram och tackar för podden. Jag och 
Johan har blivit de ansikten utåt som Offside 
kanske har saknat, säger Anders Bengtsson.

Podden följer tidningens idé, att berätta 
historier snarare än att fokusera på taktik, tabeller och 
skytteligor. Ett typiskt ämne kan vara spelare som är 
dyrkade utomlands men okända hemma i Sverige, eller 
varför fotboll skapar så mycket bråk. Det handlar även om 
sportjournalistik och de ger en del inblickar i yrket. Den-
na dag talar de om den frostiga relationen mellan herr-
landslaget och media. Luften på landslagets presskonfer-
enser är inte den lättaste att andas, konstaterar de.

När dagens poddinspelning är slut ligger det små smu-
lor av hushållspapper under Johans stol. Hur det kommer 
gå att sluta snusa återstår att se, podden ser i alla fall ut att 
gå en ljus framtid till mötes. 

Ämnet för veckan brukar spånas fram per sms. 
Förberedelserna tar ett par timmar, medan 
inspelningen avklaras i ett nafs. 
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På LRF Media finns (minst) fyra personer  
som aldrig frivilligt missar Bonde söker fru.  
Deras nördighet och kärleksspådomar lockar 
lyssnarna till podden Tv-bönderna.

Text  Karin Persson  Foto  Jessica Segerberg
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 TV-BÖNDERNA2

Bondepassion 
i poddformat

Annika R Hermanrud och Linda 
Grimstedt har båda sett vartenda 
avsnitt som sänts under de hittills 
elva säsongerna av Bonde söker fru. 
Deras kärlek till TV4-programmet är 
brinnande stark. Tidigare brukade de 
sms:a till varandra under programmen 

och dagen efter fortsatte diskussionerna på redaktionen, 
tillsammans med kollegorna Anna Nilsson och Camilla 
Olsson. Till sist tröttnade dåvarande chefredaktören 
för Land Lantbruk, Johan Taubert, på snacket vid hans 
skrivbord och utbrast: ”Kan ni inte bara göra något vettigt 
av det här? Gå och gör en podd eller något!”

– Får vi det? frågade Annika R Hermanrud.
De fyra kollegorna var inte nödbedda och två dagar 

senare publicerades det första avsnittet av Tv-bönderna, 
ett initierat eftersnack till det populära tv-programmet. 

Anna Nilsson och Camilla Olsson hade tidigare startat 
Lantbrukspodden och då i princip googlat sig fram till hur 
man gör en podd. Nu hade de vanan inne, tekniken fanns 

och de kunde klippa i Garageband. På nätet hittade de en 
sajt med jinglar som kan användas gratis mot att källan 
anges. Startsträckan till sjösättningen av Tv-bönderna var 
således kort. 

DE BESTÄMDE SIG TIDIGT för ett arbetssätt och en 
form som de sedan har hållit. Målet är att alla fyra ska 
vara med, men det fungerar också om de bara är två. De 
äter lunch tillsammans och tittar på programmet. Då är 
det förbjudet att prata och kommentera. Sedan tar de en 
stund för att samla tankarna, skriva ner ett par stolpar 
vardera och kanske kolla upp någon referens de vill dra 
från tidigare säsonger. Inspelningen sker i en soffa på 
redaktionen, ofta med lite slammer från diskmaskinen i 
bakgrunden. 

– Det ska vara lite ”live on tape”-känsla och vi har 
ganska hård disciplin vid inspelningarna. Arbetet får inte 
sluka så mycket tid. Då behöver man hitta ett format där 
man vid klippningen egentligen bara avlägsnar eventuella 
felsägningar, säger Linda Grimstedt.
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Tv-bönderna
Ges ut av: LRF Media.
Publiceringstakt: En gång i veckan (dagen efter varje avsnitt av 
Bonde söker fru).
Avsnittslängd: 15–20 minuter.
Lyssnare: I snitt 2–3000 per avsnitt. Toppnotering på över 30 000 
lyssnare på avsnittet ”Två bröllop och en ketchupeffekt”.
Podden görs av: Linda Grimstedt, redaktör ATL, Camilla Olsson, 
redaktör Land, Anna Nilsson, chefredaktör Lantmannen,  Annika 
R Hermanrud, publisher ATL.

Kärlekslivet snarare än lantbrukslivet 
är i fokus i podden. Men de fyra 
LRF-journalister har full koll på 
vardagslivet på gårdarna.
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Avsnitten inleds med en kort presentation av pod-
den och programledarna, följt av ett slags ingress där de 
pratar om vilken känsla de har efter gårdagens tv-avsnitt. 
Därefter kommentarer om vad som har hänt, bonde för 
bonde. De försöker också att ha en lantbruksspaning i 
varje avsnitt, något som hänt i kulisserna som de med sin 
kunskap kan ge en förklaring till.

I början av programmets historia visades mycket mer 
av arbetet på gårdarna, påpekar de. 

– Man fick se när de kastrerade smågrisar hos Fredrik, 
men i de senaste säsongerna har det varit mindre sådant, 
säger Linda Grimstedt.

– Vi kände att det var viktigt att hålla kvar i det lant-
bruksnära. Om vi ser att så där gör man ju inte när man 
stängslar, då tar vi upp det, säger Annika R Hermanrud. 

LYSSNARNA UPPSKATTAR deras nördighet, tror de. 
Annika R Hermanrud säger att det förmodligen inte finns 
någon annan fyrklöver med lika genuin Bonde söker fru-
kunskap som den programledarna har tillsammans. Linda 
Grimstedt tror att det skulle vara svårt att göra podden för 
en person med alla sina rötter i Stockholms innerstad. 

– Då har man inte den här ryggmärgskänslan för dem 
det handlar om. Den tror jag är jätteviktig.

 Värmen och respekten de visar gentemot deltagarna 
är en viktig del i framgången. Den som lyssnar ska kunna 
göra det i lugn och ro och bara ha det härligt. Utöver det 
är bönderna som de pratar om deras läsare i Land Lant-
bruk, ATL och Land. Programledarna skulle aldrig gotta 
sig i dråpliga händelser eller i såpadeltagarnas eventuella 
lustiga egenheter.

– Vårt dagliga arbete är ju att skriva nyheter för dem 
och vi har inget som helst intresse av att raljera över dem 
i podden. Dessutom gillar vi dem ju! säger Linda Grimst-
edt.

Inför säsongen 2016 har de velat kring Tv-böndernas 

Bondepraktika för 
podcastmakare
GÖR DET ENKELT
Krångla inte till det med olika inslag.

HÅLL LINJEN
Ha någon form av plan för avsnittet och ett rappt 
tempo. Börjar man sväva ut och det blir för segt så 
stänger folk av. Prata om något du verkligen kan
Man vill inte lyssna på någon som pratar lite allmänt 
utan det ska vara på nördnivå.

HITTA ETT ÄMNE DU KÄNNER 
PASSIONERAT FÖR
Det hörs!

VAR PERSONLIG MEN ALDRIG PRIVAT
Våga säga fel och använda ditt eget uttryck men dra 
inte paralleller till ditt eget privatliv (om det inte är 
ämnet för podden).

vara eller icke vara. Dels på grund av den stora omorgani-
sation med tillhörande personalförändringar som LRF 
Media har genomgått under våren, dels för att podden är 
en verksamhet som inte drar in några reda pengar. 

VARJE AVSNITT HAR EN SPONSOR, men den betalar 
förmodligen inte ens arbetstiden som de fyra program-
ledarna lägger ner. Att podden skulle vara ett varumärke 
som bär sig själv ligger långt borta. Affärsmässigt är det 
primära syftet i stället att stärka relationen till läsarna och 
att bredda LRF Medias digitala verksamhet.

– Man vill finnas i alla digitala kanaler och så ingår 
podden i en paketlösning för annonsörer och sponsorer. 
Att göra podden är också ett sätt att utveckla oss själva, 
säger Annika R Hermanrud.

– Om det hade varit en jätteaffär så hade vi fått göra 
podden på ett annat sätt, med mer ansvar på våra axlar. 
Nu drivs podden av en genuin lust och glädje, säger Linda 
Grimstedt. 

Tema
|

PODDAR

"De flesta lyssnare kommer till podden 
via Facebookgruppen Vi som älskar 
Bonde söker fru. Det har blivit en riktig 
hardcoregrupp. Alla bönder och de flesta 
av tjejerna från förra säsongen var med. 
Vi har fått mycket feedback från dem. De 
ger oss toppbetyg på våra analyser och 
spådomar."



Det trygga valet för er tidskrift  
– vi är med er hela vägen!

Trycksaker i hög kvalitet

Miljövänlig produktion

Ekonomisk stabilitet

Flexibel produktionNärhet

Efterpresstjänster

Trygghet

Repro/prepress

Korta ledtider

Kontakta oss och vi berättar 
mer vad vi kan erbjuda.

www.stiboprintingsolutions.se
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ALLT BÖRJADE MED EN SMS-KONVERSATION en kväll 
för ett par år sedan. Reportrarna Liv Sander och Johanna 
Lejon hade kommit fram till att ”om alla andra kan göra 
podd så kan vi också”. Den skulle handla om kungligheter, 
såklart, och göras för Svensk Damtidning där de båda 
arbetar. Chefredaktören Karin Lennmor tyckte om idén 
och gav dem fria händer – under förutsättning att de kunde 
göra podden själva och inom arbetstid. En och en halv 
månad senare var de igång. De första avsnitten spelades in 
i chefredaktörens bil för att få så bra ljud som möjligt, men 
numera spelas de in i ett konferensrum på redaktionen. 

– Det blev lite varmt och jobbigt i bilen efter ett tag och 
när vi skulle ha vår första gäst insåg vi att vi inte kunde 
bjuda in honom till bilen, säger Liv Sander. 

NÄR DE STARTADE VAR DET VIKTIGT att tekniken inte 
skulle vara ett hinder och att de inte skulle vara beroende 
av redigeringshjälp. Pod Royal skulle vara enkel att göra 
och spelas in när de hade tid och lust. Hittills har det kom-
mit ut 41 avsnitt, varav ett har spelats in på en parkbänk i 
Monaco. 

– Tidigare chefredaktören Karin Lennmor har sagt att 
Svensk Damtidning ska vara som att glida ned i ett varmt 
bad eller få en kram – man ska känna sig omhuldad. Så 
känner vi med podden också, den ska vara inbjudande, 
säger Liv Sander.

Till skillnad från i tidningen är Liv 
Sander och Johanna Lejon både person-
liga och åsiktsstarka i podden. 

– Vissa ämnen kan bli hårda om man 
skriver om det, som till exempel om 
någon somnar på en tillställning. Men 
om man pratar om det och förklarar 
hur det gick till så är det en annan 
sak, säger Johanna Lejon. 

Att det inte kom några nya 

Pod Royal
Ges ut av: Svensk Damtidning.
Görs av: Johanna Lejon och Liv Sander. 
Startade: 2014. 
Lyssnare: 5 000 i genomsnitt. Rekordet är 11 500 
lyssningar, avsnitt 25 ”Victoria är ingen mes”.

Lyssnarna: Troligen något yngre än svensk 
Damtidnings huvudsakliga målgrupp och till 
största del kvinnor.

avsnitt mellan januari och slutet av maj kan tyckas kon-
stigt eftersom det har varit en händelserik vår för kunga-
familjen i och med bland annat Prins Oscars födelse och 
Kungens 70-årsfirande. Men förklaringen finns just där.

– Det har hänt mycket i den kungliga världen men ock-
så på vår redaktion och vi har helt enkelt inte hunnit med. 
Dessutom har vi haft en del att göra med tv–satsningen i 
samarbete med Aftonbladet, säger Johanna Lejon.

SEDAN ETT DRYGT ÅR TILLBAKA medverkar Liv Sand-
er och Johanna Lejon varje vecka i webb-tv-programmet 
”Kungligt med Jenny Alexandersson” som Aftonbladet 
gör i samarbete med Svensk Damtidning. 

– Både tv-programmet och podden är ett bra sätt för 
svensk Damtidning att nå ut till fler och kanske yngre 
läsare, säger Johanna Lejon.

Podden har ännu ingen egen budget och heller inga 
annonsörer.

– Vi har pratat löst om annonsörer och sponsorer men 
valt att låta det bero. Men det skulle såklart vara kul om 
podden drog in lite pengar, säger Johanna Lejon. 

– Det har gett mig jättemycket arbetsglädje också att 
vi har ett eget projekt som vi driver från idé till produkt, 
säger Liv Sander. 

Med podden når Svensk  
Damtidning en yngre publik. 

Text  Sally Henriksson

Prinsessprat
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FRIDAPODDEN
TERESE ALLERT,  
chefredaktör för Frida

Varför podd? 
– Podden är ett sätt för mig och 
Sara Jergard att komma våra läsare 
närmare. Vi får dagligen frågor om 
olika problem, kärlek och liknande, 
och kände att det här skulle vara ett 
forum att ta upp sådant i. Här kan vi 
vara mer personliga än i tidningen. 
Dessutom tyckte vi att det fanns en 
lucka att fylla – då vi startade pod-
den fanns inte många poddar som 
riktade sig just till unga tjejer. 
Frekvens? 
– En gång i veckan, varje onsdag. Vid 
semester har vi spelat in i förväg.
När lanserades podden? 
– 23 februari 2015. 
Målgrupp och ämne?
– Vår målgrupp är unga tjejer 13–18 
år. Vi pratar om sådant som de fun-
derar mycket över. Främst kärlek 
och relationer men också vänskap, 
kroppskomplex, självkänsla, kändis-
ar, skolan med mera. De avsnitt där 
vi pratar om sex har flest lyssningar.  
I början intervjuade vi kändisar men 
vi märkte att podden växte när vi 
bara pratade själva. 
Finansiering?
– Vi har haft några sponsrade avsnitt 
men har inte dragit in stora pengar. 
Nedladdningar per vecka?
– Cirka 90 000 lyssningar i 
månaden. Många lyssnar om på 
gamla avsnitt. 

JOURNALISTEN-
PODDEN
HELENA GIERTTA, chef-
redaktör för Journalisten

Varför podd?
– Intresset för journalistik och bra 
berättelser har aldrig varit större. Folk 
laddar ned, streamar och läser allt mer 
journalistik, och den form som ökar 
allra mest är bild/audio. Till skillnad 
från radio ställer inte publiken lika 
höga krav på teknisk kvalitet eller 
live-intervjuvana på en podd. Det ger 
oss på Journalisten en chans att i detta 
format hitta nya sätt att berätta våra 
historier på. Jag tror exempelvis det 
är mycket bättre att skildra ett ämne 
som pressetik i intervju-poddformat 
än att skriva långa texter om det i vårt 
magasin.
Hur produceras den?
– Den som gör podden tar det från ax 
till limpa. Sen klipps det ihop och görs 
till podd av en reporter med djupare 
kunskap i ljudredigering. Därefter 
läggs den in på Libsyn och journalis-
ten.se. Hittills är det tre personer som 
jobbat med poddformatet; jag, Klas 
Granström och Hanna Lundquist.
Frekvens?
– Vår målsättning är varannan vecka.
När lanserades podden?
– I samband med Gräv i mars 2015.
Målgrupp och ämne?
– Poddarna bygger på att den enskilda 
journalisten är intresserad av ett ämne 
och vill göra en podd kring det. Ett 
stående inslag är att allmänhetens  
pressombudsman Ola Sigvardsson 
diskuterar aktuella ämnen med mig. 
Målgruppen är primärt andra journal-
ister. 
Finansiering?
– Ännu inga intäkter från podden.
Nedladdningar per vecka?
– Ett vanligt avsnitt har mellan 200 
och 600 nedladdningar på Libsyn. 
Cirka 1 000 laddar ned via vår sajt.

DIGITALA  
MEDIEPODDEN
DAMON RAZAZI, 
Mindshare, i samarbete 
med Dagens Media

Varför podd?
– Jag sökte ett bra forum att 
diskutera aktuella branschfrågor. 
Dagens Media är ett bra hem för 
en podd om digitala medier och 
marknadsföring, så det har varit 
en bra samarbetspartner.
Frekvens?
– Varje tisdag. Det är klart att jag 
fortsätter nu under hösten.
När lanserades podden?
– Januari 2016.
Målgrupp och ämne?
– Målgruppen är mediebyråer 
och marknadsavdelningar, pub-
licister och säljare. I varje avsnitt 
har jag en gäst och vi avhandlar 
ett ämne i taget, alltifrån twitter 
och spotify till programmatic 
och native. Det finns en stress i 
branschen över att hålla sig upp-
daterad kring digital utveckling.
Finansiering?
– Hittills har vi haft två spon-
srade avsnitt. När man sponsrar 
ett avsnitt får man välja ämne 
och gäst. Jag är inte journal-
ist och känner inte kravet på 
mig att innehållet ska vara helt 
oberoende. Däremot är jag alltid 
tydlig med när det är sponsrat. 
Nedladdningar per vecka?
– 7 600. 

ENKÄT
PODDAR

Kolleger att  
inspireras av.

Röster från 
branschen
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THE POWER MEETING 
PODCAST
AMAT LEVIN, tidigare chefredaktör på 
Nöjesguiden

Varför podd, och varför hos Nöjesguiden?
– Vi som gör podden är tre vän-
ner som ses en gång i veckan för 
att hänga och snacka om saker vi 
tänkt på. En av oss kom på idén 
att spela in samtalen. Först var vi 
andra tveksamma. Men vi kände 
ändå att vi hade ett perspektiv som 
kunde tillföra något till den svenska 
podcastvärlden. Under det första 
året släppte vi podcasten själva, men 
eftersom vi har kopplingar till Nöjes-
guiden kändes det naturligt att börja 
släppa den där.
Frekvens?
– Förutom korta sommar- och jul-
uppehåll har vi släppt avsnitt en gång 
i veckan.
När lanserades podden?
– Sommaren 2014.
Målgrupp och ämne?
–  Ämnesmässigt är vi extremt breda. 
Det är allt från aktuella händelser, 
till personliga upplevelser och sam-
hällsproblem som rasism, drogber-
oende och sexism.
Intäkter?
– Inga direkta intäkter för tillfället, 
men inte heller några kostnader. 
Nedladdningar per vecka?
–1 500–2 000.

KP-PODDEN
LUKAS BJÖRKMAN, 
chefredaktör för KP

Varför podd? 
– Vi vill finnas i de digitala 
kanaler där våra läsare finns. 
Varför inte göra podd, tänkte vi. 
Så länge det inte tar för mycket 
tid från själva tidningsproduk-
tionen som ändå är kärnan i vår 
verksamhet. Så är det med all 
vår digitala verksamhet idag, den 
går ut på att folk som läser KP 
ska bli sugna på att prenumerera 
och läsa magasinet. När vi har 
gjort ett nytt avsnitt så sprider 
vi det i våra kanaler. Exempelvis 
Youtube är en viktig kanal för 
oss, därför läggs våra poddavsnitt 
också upp där, med stillbild. 
Frekvens? 
– Hittills har vi bara gjort fyra 
avsnitt, men tanken är att vi ska 
komma med åtta avsnitt per år. 
När lanserades podden? 
– Januari i år i samband med att 
vi hade en artikel om poddar.
Målgrupp och ämne?
– Barn mellan 8 och 14 år. Vi 
pratar om de två senaste numren 
och gör en spaning var om en de-
talj i tidningen. I varje avsnitt är 
vi mellan två och fyra medarbe-
tare från redaktionen som pratar. 
Finansiering?
– KP är annonsfri så vi strävar 
inte efter sponsorer. Däremot 
skulle vi kunna ha samarbete 
med aktörer som till exempel 
Rädda Barnen, Bris eller olika 
forskningsinstitut, men det är 
inget vi har i dag. 
Nedladdningar per vecka?
– Över 500. 

KARRIÄRS  
PODCAST
MAJA AASE, redaktör på 
Karriär

Varför podd?
– Att podda är ett rakt och roligt 
sätt att nå Juseks medlemmar, men 
även dem som ännu inte gått med. 
Intervjuer i tidningen går att göra 
personligare i radiostudion och det 
blir effektiv journalistik. Vi satsar 
på ”pendlings-längd” på avsnitten, 
runt en halvtimme, och blandar ”Så 
gör du”-tips med personintervjuer. 
Dessutom har vår poddsatsning 
inspirerat Juseks kansli, där flera går 
i poddtankar. 
Frekvens?
– Åtminstone ett poddavsnitt till 
varje ny utgåva av papperstidningen, 
som utkommer nio gånger per år. 
Eftersom raka råd i karriärfrågor är 
uppskattat av lyssnarna gör vi gärna 
extraavsnitt.
När lanserades podden?
– I april 2016.
Målgrupp och ämne?
– Alla som är intresserade av karriär-
frågor, och som vill få ut så mycket 
som möjligt av dagens ofta slitsamma 
och konkurrensutsatta arbetsliv. 
Juseks kärnvärden finns hela tiden 
i bakgrunden, men podden är gjord 
med lätt hand. 
Finansiering?
– I höst börjar vi med sponsorer, 
vilket vi ser mycket fram emot. Alltid 
uppmuntrande med ett så tydligt 
intresse för oss.
Nedladdningar per vecka?
– Jag kollade precis… 1 700 redan 
efter någon vecka, bra genomslag. 
Överraskande många faktiskt, vi är så 
nya och marknadsför oss egentligen 
bara i våra sociala medier och genom 
egenannonser i papperstidningen.
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Försäljning Sverige, Heidi Avellan 
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Skildrar livet  
  på lotten

Vi följde med 
ensamredaktören  
Ulrika Flodin Furås  
en dag på jobbet.
Bild Jessica Segerberg
Text Barbro Janson Lundkvist
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10.30. Dagens första uppdrag. 
Ulrika Flodin Furås på buss 807 på väg ut mot Skrubba 

koloniträdgårdsförening, söder om Älta i Nacka. Hon är ensam redaktör 
och plåtar och skriver i princip allt i hela magasinet, helt själv. 

MAGASIN FÖR EN FOLKRÖRELSE
Tidskriften Koloniträdgården ges ut av 
Koloniträdgårdsförbundet och skickas 

hem till medlemmarna fyra gånger 
per år. Med en upplaga på cirka 26 000 

exemplar är det en av Sveriges mest lästa 
trädgårdstidningar. 

Första numret av Koloniträdgården 
gavs ut redan 1918. 

Tidningen görs av Ulrika Flodin Furås 
på deltid med hjälp av frilans-AD. Dessut-

om medverkar trädgårdskonsulten Ulf Nilsson som svarar 
på läsarnas frågor i varje nummer. 

– Vi har bestämt oss för att tidningen inte ska vara alltför 
polerad och tillrättalagd. Det får gärna ligga lite slangar och 
bråte framme på de bilder vi använder. Det är bland annat det 
som skiljer oss från andra trädgårdsmagasin, säger Ulrika Flodin 
Furås. 

11.05 Humlesurr och koltrastsång 
Gunilla Görans kolonilott med tillhörande stuga 

är en paradisisk plats. Här bjuds på solvarma 
jordgubbar och visdomar kring hur man får fram 

bra jord för olika typer av växter. 
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11.30 Rundvandring i Skrubba
 Ulrika Flodin Furås intervjuar Gunilla 
Göran och Sonja Bergström som är två av de 
som driver ekofrågorna hårdast i Skrubba 
koloniträdgårdsförening. Kompost och sopsortering ska 
in, kemiska bekämpningsmedel ska bort. Föreningen 
har målet att miljödiplomeras, och vägen dit kantas av 
studiecirklar och medlemsinformation.
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13.40. I äppellunden, Vinterviken. 
En taxiresa och en lunch senare är vi vid Vintervikens 
trädgårdskafé. Här intervjuar Ulrika Christer Pettersson, 
som är en av entusiasterna bakom Vintervikens 
trädgårdsförening. Han har varit med sedan starten 1998 
och berättar om kraften i att vara en ideell förening, men 
också utmaningarna med detta. 
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15.30. En tidning växer fram. 
På Trädgårdsförbundets kansli på Brännkyrkagatan, 
Södermalm i Stockholm, jobbar fem personer. Ulrika 
Flodin Furås hittar skrivron i eget rum. 
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= inhemsk, infödd,  

ursprunglig
Det talas om en explosion av 

nativeannonsering. Men hur ska vi 
definiera det?  Vem ska producera 
det? Hur märks och mäts det bäst? 
Här är guiden till din nativesuccé.

Text: Jennie Aquilonius
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Det har skett en explosion, 
det är rätt crazy. Även om 
native inte är en stor del av 
vår totala annonsaffär i dag 
så växer det kraftigt, säger 
Kristofer Steneberg, redak-
tionschef och ansvarig för 

nativeaffärer på tidningen Chef.
Chef jobbar med att ta fram en egen native-

studio och producerar native i form av artiklar, 
bilder, video, poddar, undersökningar, runda-
bordssamtal och webbtjänster. Chefs arbete är 
ett exempel på att även ett förhållandevis litet 
medieföretag kan jobba med egen produktion av 
native. 

FLERA AV DE STÖRRE MEDIEFÖRETAGEN 
har satsat rejält sedan ett tag tillbaka. Schibsted 
har samlat nativeproduktionen för alla sina 
bolag i Schibsted Content Studio och i juni kom 
nyheten att Metro storsatsar på native. 

Tidskriftsföretagen är också på bollen; Aller 
startade sin Native Studio i våras, Egmont 
Publishing har nyligen anställt en kom-
mersiell redaktör som samordnar native-
produktionen och på Bonnier Tidskrifter 
jobbar redan flera kommersiella redak-
törer nära den digitala avdelningen. 

THE NATIVE ADVERTISING  
INSTITUTE I DANMARK

"Native advertising är köpt 
reklam där annonsen matchar 

formen, känslan och funktionen 
hos innehållet i de medier där den 
förekommer."

INSTITUTET FÖR REKLAM- 
OCH MEDIESTATISTIK

"IRM definierar native som köpt 
reklamplats och produktion 

inom displayannonsering som är 
utformad för att efterlikna sajtens eget 
utseende, funktion och/eller innehåll. 
Native-annonsering inom sociala 
nätverk ingår inte."

INTERACTIVE ADVERTISING 
BUREAU, IAB SVERIGE

"Annonsering som är 
utformad som en naturlig del 

av plattformen. Tillhör begreppet 
content marketing och avgränsas 
genom att native alltid är betalt 
utrymme."

Men vad är egentligen native? Begreppet har 
svällt i takt med sin popularitet och det tycks nu 
finnas lika många definitioner som det finns me-
dieföretag. Generellt handlar det om köpt mate-
rial som smälter in i den redaktionella miljön. 
Artiklar, rörligt, poddar och annat material som 
ser redaktionellt ut – men som är annonser. 

REKLAMFORSKAREN SARA ROSENGREN 
vid Handelshögskolan menar att native inte är 
något nytt utan en digital version av klassiska 
advertorials. En utveckling som till stor del 
drivs av annonsblockerare.

– Native ses inte som reklaminnehåll på 
samma sätt och kan inte väljas bort lika enkelt. 
Det hänger ihop med att mediebolagen inte har 
hittat lösningen för en fungerande affärsmodell 
på nätet; hur den ska se ut och funka i en miljö 
där folk är vana att ta del av innehåll utan att 
behöva betala, säger hon.

Begreppet native advertising har bara några 
år på nacken. Det härstammar från ett tal som 

riskkapitalisten Fred Wilson höll år 2011 på 
konferensen Online Media, Marketing and 

Advertising. Där pratade han om ”natur-
liga monetariseringssystem” för hem-

sidor, alltså annonser som naturligt 
smälter in i den redaktionella miljön. 

OLIKA DEFINITIONER

Kristofer Steneberg, 
redaktionschef och 
nativeansvarig på 

tidningen Chef.

”
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Dan Greenberg, vd för en amerikansk medie-
byrå, blev inspirerad och utvecklade konceptet 
native advertising.

SARA ROSENGREN TYCKER ATT diskus-
sionen har mognat sedan den första native-
hajpen för runt tre år sedan. Då var grejen att 
annonserna formmässigt skulle anpassas till 
sitt sammanhang och många var oroliga för att 
läsarna skulle bli lurade. I dag handlar diskus-
sionen mer om att innehållet ska engagera 
publiken.

– Nativeannonserna måste erbjuda inspira-
tion, kunskap eller något annat som på riktigt 
intresserar läsarna. Det kan jämföras med mo-
detidningar där varumärken fyller en funktion i 
magasinet, läsarna köper tidningen lika mycket 
för att se reklamen som för att läsa reportagen.

Enligt Sara Rosengren blir människor 
alltmer vana vid hybridkommunikation, alltså 
kommunikation där redaktionellt och kommer-
siellt blandas på olika sätt. 

När varumärken ska anpassa annonsernas 
form och innehåll till många olika titlar och 
medieslag blir det svårt att nå ut brett. Där-
för skapar många företag eget innehåll, och 
publicerar i egna högkvalitativa produkter och 
kanaler. Tidskriftsföretagen menar dock att 
deras styrka är just kopplingen till målgrup-
pen, dels att annonsörerna når rätt personer 
och dels att läsarna litar på tidskrifterna och 

det material som publiceras hos dem.
Hur skapar man då ett engagerande 

innehåll? 
Nyckeln är en bra story. Det är viktigt att man 
inte talar för mycket om kundens varumärke 
utan i stället fokuserar på vad de kan berätta 
som besökarna faktiskt vill ta del av. 

Kristofer Steneberg, redaktionschef på tid-
ningen Chef, säger att en hel del stora annonsör-
er kommer med egenproducerat dåligt material 
och vill rida på tidskriftens varumärke.

– Det är en vansklig väg att gå och i de fallen 
har vi tackat nej till affären, säger han.

Josefine Kvarnström, chef för Schibsted 
Content Studio, inspireras av Guardian och New 
York Times tekniska lösningar med rörligt och 
infographics. Men möjligheterna är beroende av 
design och resurser.

– Aftonbladet går åt det hållet med nya 
Native Story. Först ut är HBO med Game of 
Thrones som satsar på storytelling med mycket 
text, säger hon.

NATIVE ÄR ETT POPULÄRT BEGREPP men 
drar inte in mycket pengar än. I alla fall inte 

enligt Institutet för reklam- och mediestatis-
tik. I våras tog de för första gången med 

native i sin rapport, Stora reklamkakan, 
om än med en snäv avgränsning av vad 
begreppet innebär. Enligt IRM omsatte 
native hundra miljoner kronor i Sverige 

AFTONBLADET
Aftonbladet.se har fått kritik 
av Konsumentombudsmannen 

för nativeartiklar. Det handlar om 
material från Telia och prisjämförel-
setjänsten Compricer där KO anser att 
annonsmärkningen inte varit tillräck-
ligt tydlig. KO överväger att stämma 
Aftonbladet för dold reklam.

CAFÉ
I mars fällde Reklamombuds-
mannens opinionsnämnd 

magasinet Café för ett nativereportage 
som inte uppfyllde kravet på reklam-
identifiering. Ingressen inleddes med 
”Det här reportaget är ett samarbete 
mellan Café och Oddset”, men det var 
inte tillräckligt tydlig enligt RON.

SVD
Svenska Dagbladets samarbete 
med Volvo Cars fick kritik från 

många håll, bland annat från Publi-
cistklubbens ordförande Björn Häger. 
I tv-serien ”Neuraths toppmöte” 
körde den prisbelönta journalisten 
Carolina Neurath runt i en Volvo och 
intervjuade näringslivstoppar.

KRITISERADE KAMPANJER
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Sara Rosengren, 
reklamforskare vid 
Handelshögskolan.
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2015. Siffran har blivit kritiserad för att vara för 
låg. Till exempel menar Johan Rikner, vd för 
Nyheter365 som är en oberoende contentbyrå 
specialiserad på just native advertising, att hans 
företag på egen hand producerade native för 
runt hundra miljoner under förra året.

Samtidigt spås nativeannonseringen öka 
rejält de närmaste åren. Enligt analysföretaget 
Business Insider Intelligence kommer na-
tiveannonser att stå för 56 procent av intäkterna 
från displayannonsering i USA 
2016. Företaget spår att den 
siffran stiger till 74 procent år 
2021.

EN VIKTIG FRÅGA ÄR VEM 
som ska producera materialet. 
Många medieföretag anställer 
kommersiella redaktörer och 
menar att det ska vara vattentäta 
skott mellan redaktionella och kommersiella 
medarbetare. Andra anser att journalisterna 
nog kan skilja på olika roller och att det viktiga 
är att förstå det kommersiella tänket. 

Journalistförbundets ordförande, Jonas 
Nordling, menar att det inte finns några grå-
zoner. Det går inte att göra både journalistik och 
nativeannonser. Seriösa utgivare inser att det 
skapar problem för journalisterna, menar han.

– Om du ger en journalist i uppdrag att skri-
va en reklamtext som ska vara annonsmärkt så 

ber du honom eller henne att bryta mot yrkes-
regel nummer ett: Att inte ta uppdrag av någon 
utanför redaktionsledningen. Om du tummar på 
den redaktionella integriteten så tummar du på 
journalistikens grund; trovärdigheten.

Kristofer Steneberg på tidningen Chef tyck-
er att det är ett problem att många journalister 
blir av med jobbet samtidigt som tidningarna 
anställer kommersiella redaktörer.

– Urholkningen av traditionell journalistik 
är oroväckande. Samtidigt ger na-
tive intäkter som vi kan använda 
för att stärka den traditionella 
journalistiken. Chef tar in frilansar 
som vi redaktörar stenhårt och 
nativematerialet produceras inte av 
redaktionella medarbetare. Det är 
en trovärdighetsfråga.

Kristofer Steneberg säger att 
nativeannonsering landar mitt på 

den linje som traditionellt delat redaktioner och 
annonsavdelning.

– Det är här de kommersiella redaktörerna 
kommer in. Det är sällsynt med personer som 
både kan berättande journalistik och är vassa på 
att landa en affär.

TROVÄRDIGHETEN ÄR OCKSÅ kopplad till 
frågan om hur materialet ska märkas. Alla 
tidskriftsföretag är överens om att läsarna inte 
vill bli lurade. En otydlig annonsmärkning är 

SEB/OMNI
SEB producerar eget material 
om ekonomi som publiceras i 

Omnis CMS. Enligt Josefine Kvarn-
ström, försäljningschef på Schibst-
edt, har SEB blivit en del i Omnis 
ekonomibevakning och syns varje 
vecka i samband med aktuella ekono-
miska frågor och händelser. 

KIT/SF
SF marknadsförde Rockyfilmen 
Creed genom en längre native-

text på KIT. Artikeln är skriven i typisk 
KIT-stil och går igenom de tidigare 
filmerna, Creed nämns bara som en av 
flera Rockyfilmer. Förutom text finns 
också foton och filmklipp.

NETFLIX/WALL STREET  
JOURNAL

WSJ Custom Studios marknads-
för Netflixserien Narcos genom 

en större digital satsning under nam-
net Cocainenomics. Här finns bland 
annat artiklar, kartor, filmklipp och ett 
självtest. Vann nyligen i den prestige-
fyllda tävlingen Webby Awards 2016.

OMTALADE KAMPANJER

3
21

3

”URHOLKNINGEN 
AV TRADITIONELL 
JOURNALISTIK ÄR 
OROVÄCKANDE.”
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skadlig både för publicisten och annonsören. 
Men Kristofer Steneberg tycker att han ofta 
ser usel märkning även från stora svenska 
mediekoncerner.

– Det är skrämmande. Om medieföretag 
tvekar kring hur de ska hantera native så 
märks det, och det är skadligt för mediernas 
trovärdighet, säger han.

I dag märker Chef allt sitt nativematerial 
med ”sponsrat av” och ”i samarbete med”. 
Men för att öka tydligheten är planen att 
fasa ut ”i samarbete med”. Chef skiljer också 
mellan native som de själva producerat och 
native där materialet kommer från kunden. 
Det senare kommer framöver att märkas med 
ordet ”annons”.

– Vi har en annan kontroll över innehåll 
som vi har skapat själva. När någon annan 

DE VIKTIGA STEGEN TILL RIKTIGT BRA NATIVE
LÄR KÄNNA DINA BESÖKARE

Samla data om dina målgrupper. Mät allt från vad 
besökarna gör på din sajt till vem som klickar på 

vad och vad de söker vidare efter. Använd din kunddata-
bas, annonshanteringsprogram och undersökningsföre-
tag.

SÄLJ
Ta kontakt med företag som vill nå dina målgrup-
per och som bedriver verksamhet som dina läsare 

är intresserade av. Många säljer native på CPM, Cost per 
Mille, där annonsören betalar per tusen visningar. Andra 
prismodeller är CPC, Cost per Click, där kunden betalar 
för varje klick, och Time Spent, som utgår från hur länge 
annonsen visas.

INNEHÅLL
Nyckeln till lyckad native är en bra story. Fokusera 
inte för mycket på varumärket utan använd kundens 

kompetens för att berätta något som intresserar dina läsare. 
Fundera över vad som passar din story bäst, är det text, 
rörligt, infografik, podd eller en blandning?

MÄRK
Det ska vara tydligt för besökarna att det handlar 
om köpt material. IAB Sverige rekommenderar att 

native märks med ”annons” eller ”sponsrat av”. Använd 
gärna bottenplatta i avvikande färg.

INTERN ELLER EXTERN LANDNINGSSIDA
Ska den som klickar på annonsen stanna inom 
det redaktionella systemet eller skickas vidare till 

kundens sida. Det kan bland annat påverka om annonsen 
fångas upp av annonsblockerare, vad du kan mäta och 
vilka annonsen visas för.

MÄT EFFEKTEN
Hur har det gått? Har försäljningen ökat? Vad tycker 
läsarna? Använd till exempel Google analytics, en-

käter till läsarna och mätverktyg på sociala medier.

ARBETA UPP LÅNGSIKTIGA SAMARBETEN
Börja litet. Om en kund till exempel vill göra en 
poddserie med sex avsnitt kan det vara bra att 

genomföra det först, innan du satsar vidare.

producerar materialet vill vi på Chef inte 
sprida det i våra sociala medier, det ser vi som 
en kvalitetssäkring, säger Kristofer Steneberg.

Schibsted skiljer på ”infeed”-annonser, 
alltså bannerannonser som ser ut som vanliga 
artiklar i den redaktionella miljön men där 
läsaren skickas i väg till kundens sida när han 
eller hon klickar, och native i CMS, där läsaren 
är kvar i den redaktionella miljön på sajten.

– Native integreras med det övriga inne-
hållet och stoppas inte av annonsblockerare. 
Infeed-annonserna publiceras i annonssys-
temet och kan fångas upp av annonsblock-
erare, men kunden kan styra vilka besökare 
de visas för, till exempel från en viss region. 
Den möjligheten finns inte för native än, men 
vi tittar på lösningar för det, säger Josefine 
Kvarnström på Schibsted. 

Josefine Kvarnström, 
chef för content 
marketing inom 

Schibsted.
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Hur lyckas vi år efter år att behålla positionen som Sveriges 
största tidskriftstryckeri. Kan svaret vara att vi har Nordens 
modernaste maskinpark och effektivaste produktionsflöde? 
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ANDREAS SANDIN
ANNONSDIREKTÖR,  
BONNIER TIDSKRIFTER

Vad är native för er?
– Native låter annonser komma 
nära varumärket. Jag skulle säga att 
det är vår största fördel. Facebook 
kan sälja målgrupper mer effektivt 
än vi. Vårt existensberättigande 
ligger i kopplingen varumärken och 
målgrupper, där läsarna litar på 
tidskrifterna.
Kan du nämna ett framgångsrikt 
exempel på native hos er?
– En kampanj för Triumphs bh-serie 
Magic Boost som gick på alla våra 
digitala plattformar. Bland annat 
producerade vi filmer där en typisk 
kund får hjälp av en av Triumphs 
experter att hitta rätt BH. 
Har ni egen produktion av native och 
hur är den organiserad?
– Vi har en egen produktions- och 
creativeavdelning och innehållet 
produceras av kommersiella redak-
törer. Några sitter nere på digitala 
redaktionen för att kunna ha stenkoll 
på hur materialet passar in i det 
redaktionella flödet.
Är respektive chefredaktör inblandad i 
samarbetet på något sätt?
– Ja. Vi gör till exempel både fysiska 
och digitala shoppingevent där 
chefredaktören väljer ut innehållet 
ur en specifik butik.
Vilka är era viktigaste utvecklingssteg 
framöver?
– Vi behöver attrahera personer som 
kan lyssna på vad kunderna behö-
ver, förstå deras affär och ta fram 
lösningar som faktiskt hjälper dem.

THOMAS  
ERIKSSON
 DIGITAL FÖRLAGSREDAK-
TÖR, EGMONT PUBLISHING 

Hur viktigt är native i er totala annonsaf-
fär?
– Den digitala annonsaffären är på Eg-
mont Publishing utbrutet i ett separat 
bolag (Egmont Publishing Digital AB) 
och för oss som jobbar där är native 
extremt viktigt. Efterfrågan har explo-
derat under 2016. 
Har ni egen produktion av native och hur 
är den organiserad? 
– Vi har sedan några månader en kom-
mersiell redaktör som fungerar som 
samordnare för vår nativeproduktion. 
En del av produktionen sker internt 
och en del läggs ut på byråer eller 
frilansare. 
Hur märker ni materialet?
– Alla artiklar som är finansierade 
av en annonsör märks med ordet 
”annons”, även om andra begrepp 
används i vissa fall. Vi planerar också 
att införa någon form av färgmärkning, 
möjligen liknande Omnis variant. 
Är respektive chefredaktör inblandad i 
samarbetet på något sätt?
– Jag är ansvarig utgivare för samtliga 
sajter som Egmont Publishing Digital 
driver och är inblandad vid behov. 
Tidningarnas chefredaktörer är inte 
inblandade i native-produktionen för-
utom när vi gör kampanjer som även 
går i print. Däremot har vi en löpande 
dialog om vad som passar respektive 
varumärke. 
I vilka kanaler kör ni native idag? 
– På våra egna sajter, nyhetsbrev och 
i vissa fall på Facebook och andra 
sociala medier. 
Har ni egen rörlig nativeproduktion?
– Inte i nuläget, nej. Vid behov använ-
der vi externa partners. 
Vilka är era viktigaste utvecklingssteg 
framöver?
– Vi behöver få en större förståelse 
för hur man skapar bra och effektiv 
native, både i och utanför huset. I 
bland vill kunderna styra innehållet för 
mycket och då riskerar man att skapa 
ineffektiva kampanjer.

Verktyg
|
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ENKÄT
NATIVE

Så satsar  
vi på native

Lär genom att titta på andra! Vi har frågat  
några av tidskriftsbranschens förlag hur de definierar, 

organiserar och märker native.

LOTTA MALMBERG
 FÖRSÄLJNINGSCHEF, 
TALENTUM

Vad är native för er?
– Native är användargenererat innehåll 
som är intressant för läsaren och som 
finns i det redaktionella flödet i stället 
för på annonsplats. I vår affärsplan 
har vi definierat det som ”relevant och 
engagerande innehåll till en given 
målgrupp i syfte att initiera och driva en 
säljprocess”.
Kan du nämna ett framgångsrikt exempel 
på native hos er?
– Dagens Media har publicerat artiklar 
och filmer från Postnord i vårt eget 
CMS-flöde. 
Hur viktigt är native i er totala annonsaf-
fär?
– Native växer. Vi började erbjuda native 
vid årsskiftet och i juni startade vi en ny 
avdelning, Brand Arena. Med den tar vi 
en ny position på marknaden och målet 
är att bli den ledande nativeleverantören 
för kunder som vill kommunicera med 
beslutsfattare i Svenskt näringsliv.
Hur är den organiserad?
– En projektledare leder arbetet från 
införsäljning till slutmätning. Vi är på 
väg att anställa en kommersiell redaktör 
som skapar innehåll inom teknik, media, 
ekonomi och juridik. Vi kan också jobba 
med byråer eller frilansare. Men vi har 
skilt native från vår ordinarie redaktion, 
det är en trovärdighetsfråga.
Hur mäter ni effekten?
– Vår styrka är att vi har bra mätverktyg. 
Vi gör uppföljningar och ser exakt 
vad besökarna gör. Vi anlitar också ett 
företag som gör undersökningar både 
innan och efter annonseringen.
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HELENA HOLMSTRÖM
ANSVARIG FÖR NATIVE STUDIO, 
ALLER

Hur viktigt är native i er totala annonsaf-
fär?
– Framåt räknar vi med att det ska bli en 
väldigt viktig del. Här finns en stor till-
växtpotential. Man jobbar mycket tätare 
med kunderna än i en vanlig annonsaffär. 
Har ni egen produktion av native och hur är 
den organiserad? 
– Vår organisation är nyligen omgjord. 
Så sent som den 1 april sjösattes Native 
Studio som jag ansvarar för. Vi är fyra 
medarbetare och ännu en till har rekry-
terats och ska börja efter sommaren. Vi 
har creative planners – som är mycket 
ute hos kunderna och spånar kring kon-
cept, och native editors som skriver de 
kommersiella artiklarna. Vi har också ett 
omfattande samarbete med Allerägda 
contentbyrån Make Your Mark. I Native 

Studio har vi samlat allt skräd-
darsytt som vi gör, oavsett 

kanal. Även om begreppet native 
har börjat användas mycket på senare 
tid är det ändå väldigt likt mycket av 
det vi tidigare gjort med skräddarsydda 
lösningar i andra kanaler. 
Har ni anställda kommersiella redaktörer?
– Ja, vi har native editors som skriver de 
kommersiella artiklarna. Jag räknar med 
att den närmaste framtiden kommer att 
utvisa vilket som är mest effektivt: Är det 
att redaktionerna producerar eller måste 
man ha särskilda kommersiella redaktö-
rer? Svaret är inte alltid givet, tycker jag. 
Hur märker ni materialet?
– Tidigare har vi använt formuleringen ”i 
samarbete med” men enligt IAB är det 
inte ett signalord, det är inte tillräckligt 
tydligt. Vi har inte varit bäst i klassen hit-

tills, men vi har nu utvecklat en enhetlig 
standard för alla våra titlar. Det ska inte 
råda något tvivel om vem avsändaren är, 
men man kan ändå lita på att läsaren kan 
tänka själv. Ordet annonssamarbete är 
bra, men är helt enkelt för långt för att få 
plats i mobilen. 
Är respektive chefredaktör inblandad i 
samarbetena på något sätt?
– Vi använder oss av influencers och 
bloggare i sponsorsamarbeten, däremot 
är inte chefredaktörerna  med och fron-
tar olika kampanjer – även om jag per-
sonligen inte ser problem med att man 
med varsam hand låter folk kliva in och 
ut ur olika kommersiella sammanhang,  
så länge det är tydligt för användaren. 
Har ni egen rörlig nativeproduktion?
– Native Studio tar främst in kompeten-
sen från Allerägda Make Your Mark.



Kom och inspireras på årets tidskriftsdag! 
Hur ser framtidens hållbara publicistiska 

affärsmodell ut? Vilken blir nästa stora 
plattform? På Cirkus i Stockholm  

den 25 oktober får du svaren.

Kom till 
Tidskrifts- 

dagen!
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12.30 Registrering

13.00 Välkommen
Andreas Ekström är 
Sydsvenskanjour-
nalisten, författaren 
och TED-talaren som 
både tycker och kan 
mycket. Under dagen 
guidar han oss genom de 
avgörande frågeställningarna: Hur ser en 
hållbar publicistisk affärsmodell ut? Finns 
det några ”sanningar”? Och slutsat-
sen får du redan nu: det är dags 
att tro på framtiden!

Dagens Sidekicks
Irena Pozar, chefredaktör  
veckorevyn.com
Helle Klein, chefredaktör 
och vd på Dagens Arbete 

Case: Internetworld -  
Tidningarnas Madonna
Tidning, magasin, sajt, akademi – under 
sin 20-åriga historia har Internetworld 
funnits i många skepnader. Det egna 
eventet Webbdagarna har blivit ett av 
Sveriges mest omtyckta. Hur återuppfin-
ner man sig själv i jakten på nya affärer? 
Chefredaktören Katarina Strömberg vet.

Content in Context:  
Branded Content That Works
Få vet så mycket om sponsrat innehåll 
och native advertising som Melanie 
Deziel, som byggt upp branded content-
verksamheter inom både New York Ti-
mes, Time Inc. och Huffington Post. Hör 
henne dela med sig av sina erfarenheter; 
framgångsfaktorer och misstag.

3 FRÅGOR TILL PETER WOLODARSKI 
Fler och fler börjar införa betalväggar 
på sina sajter. Men är konsumenterna 
villiga att betala?  
– På DN passerar vi nu 50 000 helt 
digitala prenumeranter, från ungefär 10 
000 år 2015. Vi fortsätter att växa med 
flera tusen nya varje månad. Så för DN 
är svaret ett obetingat ja!
Vad tycker du om sponsrat innehåll?
– Om det är tydligt märkt och håller sig 
till normala spelregler för reklam, så är 
det en annonsfråga av många, det vill 
säga vardag för oss.

Finns det en framtid för den 
kvalitativa journalistiken?
– Det finns definitivt en 
betalningsvilja. Vi kommer 
i år att ha all time high i 
intäkter från våra läsare. Men 
efterfrågan kommer 
inte automatiskt 
utan bygger på 
att vi fortsätter 
att hålla hög 
kvalitet i vårt 
innehåll.

Gratis är inte gott!
Visst kan journalistiken överleva digitalt! 
Dagens Nyheters satsning på abon-
nemang med över 50 000 betalande 
digitala prenumeranter är ett fram-
gångsexempel. Hör DN:s chefredaktör 
Peter Wolodarski berätta om vikten av 
att säkra hållbara digitala intäkter och 
om betalväggen som affärsmodell. 

Show me the money!
Alla i mediebranschen letar efter digi-

tala intäkter: Sponsrad journalistik, 
programmatisk annonshandel, 

videoannonser, strategiska 
partnerskap... Finns det en 
affärsmodell som trumfar alla 
eller gäller många bäckar små? 
Panelen har ordet. 

Peter Wolodarski,  
chefredaktör DN

Robert Brännström,  
chefredaktör KIT
John Severinson, digital direktör  
Egmont Publishing

Unn Edberg, vice vd tidningen 
Chef och styrelseordförande Sveri-

ges Tidskrifter

Case: Tidningen Hembakat 
slutar inte jäsa
Hembakat ökar både i print 
och digitalt med över 230 
000 likes på Facebook 
och 26 000 följare på 
Instagram. Bakmässa och 
inspirationskvällar kom-
pletterar intäkterna. Hur 
långt kan man gå? Chef-
redaktör Eva Nordlinder 
berättar om resan som bara 
har börjat. 

Dags att nätverka
På Tidskriftsdagen är deltagarna lika 
mycket i fokus som talarna på scen. 
Därför är det nu hög tid för lite nätver-
kande. 

15.15–15.45 Fikapaus

Prisutdelning:  
Årets Medierådgivare

Program 25 oktober
Anmäl dig  på sveriges- tidskrifter.se
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Case: Hem & Hyra Ombytta 
roller – nischtidningar i fokus
När de stora redaktionerna tvingas skära 
ned på specialiserad journalistik får 
nischtidningarna en ny spännande roll. 
Hela 2 400 omnämningar i andra me-
dier under årets första sju månader gör 
Hem & Hyra till en av de mest citerade 
tidskrifterna. Chefredaktör Susanna 
Skarrie berättar om strategin bakom 
framgången.

Gillat, delat ... men sen?
Enstaka klickraketer är kul, men hur ska-
par man långsiktiga relationer till publi-
ken i sociala medier? Nyheter 24-grup-
pens affärsutvecklingschef Ulrika EK har 
några av svaren. Med erfarenheter från 
Stardoll och Cosmopolitan visar hon hur 
man bygger relevanta relationer med 
sina läsare. 

Case: Byggnadsarbetaren.se  
– målgruppen i ena handen 
och datorn i den andra
Att finnas där publiken finns är självklart. 
Genom att interagera med en potentiell 
publik på Facebook, har Byggnadsar-
betaren.se tagit denna sanning ett steg 
längre. Hör redaktionschefen Johan 
Sjöholm beskriva en strategi som ökat 
både räckvidd och engagemang.

Från chatforum  
till styrelserum
Om ”Millenials” och ”Generation Z” har 
gammelmedierna skrivit avundsjuka 
spaltmeter. Inte minst om vad de unga 
har för sig på Snapchat, Musically, Kik, 
YouTube och Twitch. Vilken blir nästa 
stora plattform? Var finns pengarna? Tar 
den nya generationen över styrelserna 
nu? 
Vår panel spanar:
Irena Pozar, chefredaktör veckorevyn.
com
Axel Palm, YouTuber-ambassadör och 
ordförande på byrån Paradime
Paradime Emil Norberg, underhållare, 
jurist och vd på två Bröder Media & 
Paradime 
Camilla Björkman, kommersiell förlags-
chef Frida förlag

3 FRÅGOR TILL MELANIE DEZIEL, 
som arbetat med sponsrat innehåll på såväl New 
York Time’s Brand Studio och HuffPost Partner 
Studio. 

Varför har native advertising blivit så stort? 
– Annonsörer har alltid skapat 
berättelser men digitaliseringen har 
gjort att de behöver hitta nya sätt att 
nå konsumenterna. Samtidigt letar 
medierna efter sätt att tjäna pengar 
på sin skicklighet att förmedla just 
berättelser. Ur detta föddes native 
advertising. 

Vad är viktigast i en nativekampanj? 
– Att storyn är naturlig och rätt för både 
varumärket och tidningen. De bästa 
nativeannonserna ger ett mervärde till läsaren 
och fokuserar inte bara på att sälja. Och så måste 
storyn i sig få styra formatet, inte tvärt om. 
Vilken är den bästa nativekampanj du sett? 
– Cocainenomics var fantastisk. Det var ett 
samarbete mellan Netflixserien Narcos och 
Wall Street Journal som utnyttjade tidningens 
skicklighet i att berätta för att förmedla den 
intressanta, och sanna, historia som inspirerat till 
tv-serien. 

Humorduon Bianca och 
Tiffany Kronlöf leder 
Tidskriftsgalan.

FULL FART FRAMÅT!
Framtiden ser ljus ut! Sveriges Tidskrif-
ters omvärldsbevakare Fredrik Wass har 
tittat in i sin spåkula och delar med sig 
av fenomen och trender som en fram-
gångsrik publicist bör ha koll på. 

17.20: Avslutning och  
sedan branschmingel

18.45: Galamiddag! 
Tidskriftsgalan med utdelning av det 
prestigefyllda Tidskriftspriset i tio klas-
ser. Vi premierar goda förebilder och 
nyskapande insatser. Systrarna Bianca 
och Tiffany Kronlöf programleder. 
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Kärlek, mode och mat.
Raka vägen ner i brevlådan 
med Bring Citymail.
Vi på Bring Citymail ser till att Sveriges tidningsälskare 
får det de väntar på. Med rätt verktyg effektiviserar vi 
din distribution och hjälper dig att bygga ännu starkare 
relationer med brevlådan som kanal.

Vad fi nns i din Bringleverans?
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4 1 2 25
KURS I WEBB-TV-PRODUKTION

Kursen riktar sig till dig som har 
liten eller helt saknar erfarenhet av 
att skapa film men som vill komma 
igång med att göra egna produk-

tioner för extern eller intern webb. 
Kursledare: Marcus Frändberg. 

Tid 9–16. Plats: Sveriges Tidskrifters 
lokal på Vasagatan i Stockholm.

VÄSSA TEXTERNA
Oavsett om du arbetar med korta eller 

långa artiklar är utmaningen den-
samma: att väcka läsarens intresse, och 

hålla liv i det tills texten är slut. Här 
berättar Filters chefredaktör om arbetet 

bakom reportagen i Filter och Offside 
och håller workshop. 

Tid: 9–16. Plats: Sveriges Tidskrifters 
lokal på Vasagatan i Stockholm.

TIDSKRIFTSDAGEN  
OCH TIDSKRIFTSGALAN  

En återkommande höjdpunkt  
i branschen, alltid med spännande 

talare och debatter. Under galan 
delar vi ut Tidskriftspriset  

i tio kategorier och korar bland 
annat årets tidskrift och årets 

journalist.  
Tid: 13–01. Plats: Cirkus, Stockholm.

OKTOBER OKTOBER OKTOBER

Anmäl dig på  
www.sverigestidskrifter.seKalendarium

Sveriges Tidskrifter
|

MEDLEM

Reklamjuridik
Pär Leander 
har lång erfarenhet 
av marknadsrätts-
liga frågor. Hans 
specialinriktning 
är marknads- och 
immaterialrätt. Pär 
kan svara på frågor  
om den löpande 
verksamheten och 
annonsering.

BLI MEDLEM 
Sveriges Tidskrifter är Sveriges största branschorganisation 
inom medievärlden. Organisationen består i dag av cirka 340 
av de mest välkända och bästa tidskrifterna som ges ut i Sverige. 
Vi kan hjälpa dig med förhandlingar, råd, utbildning och fakta 
om tidskriftsbranschen.

LÄS TIDNINGEN DIGITALT
ztory.se/alltomtidskrifter 

Annonsförsäljning
Peter Söderstam
har lång erfarenhet 
av annonsförsälj-
ning och medie-
rådgivning. Han 
svarar på frågor 
rörande utveck-
ling av kreativa 
annonslösningar 
och kompetens-
utveckling.

Management
Björn Lorentzi
har mer än 20 
års erfarenhet av 
ledarskap från olika 
chefsroller inom 
IDG, Bonnier- och 
Medströms. Han 
pratar gärna med 
dig om manage-
ment och kompe-
tensförsörjning.

Momsfrågor
Mattias Fri
är skattejurist och 
har arbetat med 
momsfrågor i drygt 
15 år, först på Skat-
teverket och sedan 
som rådgivare. Mat-
tias hjälper dig med 
moms, reklamskatt 
och andra skatte-
frågor.

Sociala medier och 
digital utveckling
Brit Stakston
är mediestrateg och 
en av Sveriges mest 
anlitade experter. 
Hon är medgrun-
dare till Blankspot 
Project, författare, 
debattör samt le-
damot i Presstöds-
nämnden.

Medie- och 
immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och 
delägare på ADN 
Law Advokatfirma, 
med särskild  inrikt-
ning medierätt och 
kommersiella avtal 
på immaterialrätts-
området. 

Utgivarfrågor, 
pressetik och 
upphovsrätt
Per-Anders 
Broberg
är vd för Utgivarna. 
Som journalist har 
han bland annat va-
rit ställföreträdande 
ansvarig utgivare 
för Expressen i över 
15 år.

Som medlem får du gratis rådgivning av våra 
experter. www.sverigestidskrifter.se

PS.
Visste du att du som
medlem i Sveriges 

Tidskrifter har 10 procent 
rabatt på alla öppna kurser 

hos Hyper Island 
under 2016?
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KRÖNIKA

Magda Gad
om journalistikens makt att förändra

Ska jag rädda livet på ett barn?

Krönikör 
Magda Gad
utrikesreporter och 
frilansjournalist.  
Utsågs till årets journa-
list vid Tidskriftsgalan 
2015. 

En dag sitter jag framför en 
flicka som skriker att hon vill 
dö. 

Den dagen ställs jag inför 
mitt svåraste val. Ska jag 
hålla mig till min roll som 
journalist – eller ska jag 

rädda livet på ett barn?
Det är en vacker dag i Liberia. Solen värmer 

den röda jorden, havet rullar in över stränderna 
och den lilla flickan har en sliten gul klänning på 
sig. Hon sitter utanför ett skjul vid en vägkant. 
När jag frågar vad som har hänt viskar hon:

– Dom blev sjuka och dog. 
Jag undrar vilka och hon räknar upp dem. 

Hennes mamma, pappa, mormor och fem sys-
kon. Döda, brända, nergrävda. 

Hon tittar på mig med ögon som inte orkar 
längre, drar klänningen över ansiktet och 
skriker genom bomullstyget:

– Nu vill jag också dö. Jag vill dö! Jag vill 
bara dö.

När jag en vecka tidigare åkte till ebolans 
Liberia trodde jag att jag var förberedd. Jag var 
smittskyddsutbildad, visste hur jag skulle tvätta 
mig med klorin, väskorna var packade med 
skyddsdräkter, munskydd, stövlar.

Men det jag mötte hade jag aldrig kunnat 
förbereda mig för. En liten flicka som överlevt 
ebola men förlorat allt. En föräldralös flicka 
som ingen ville ta hand om. Som folk pekade på, 
fryste ut och fräste åt: ”Du är ebola.”

Skulle jag lämna henne där vid skjulet och 
åka hem och skriva min artikel? Det är vad jour-
nalister ska göra – observera, rapportera. 

Solen värmde och jag började fundera på 

vad jag skulle vilja se tillbaka på som gammal. 
Skulle jag vilja sitta där med mina rynkor och 
säga att jag minsann alltid gjorde det som en ob-
jektiv journalist ska göra, även om ett barn dog? 

Jag bestämde mig för att göra något an-
nat – jag flyttade till Liberia, flickan blev min 
fosterdotter. 

Under sex månader levde jag i landet som 
jag kom att älska och skrev om ebolakatastro-
fen. Läsare hörde av sig och ville hjälpa. De de-
lade mina artiklar, läste dem högt för sina barn, 
deras barn kunde peka ut Liberia på jordgloben, 
en del skänkte sina veckopengar. 

Hjälpen räckte inte bara 
till flickan – utan till 30 
eboladrabbade barn. Den 
räckte till att bygga ett 
hus och till skolavgifter. 

Den lilla flickan 
som ville dö vill nu bli 

designer. Hon har lärt mig mycket. Om livet, om 
kärlek – och om journalistik. 

Det finns många flickor som hon i världen. 
Jag har mött dem i Kongo, i Ukraina, i 
Rumänien. Flickor som blivit sjuka, våldtagna, 
bombade – och velat dö. 

Alla de här flickorna har lärt mig att jag 
aldrig behöver välja mellan journalistik – och 
att försöka rädda liv. För det är samma sak.Det 
enda som behövs är att någon orkar berätta, att 
någon skriver, att någon läser – och bestämmer 
sig för att göra något.

Det vet de. För de lever i dag. 
De vet också vilket steg i det där ledet som är 

svårast. För det är deras. 

Magda Gad med Gloria 
som i dag är 7 år. 



Med MTD 
ända hem till 

postlådan
Du känner oss redan som den morgontidiga 
leverantören av tidskrifter i hela landet. 

Nu kan vi även leverera mindre paket med till 
exempel dina prenumerationspremier. Vår enkla 
och effektiva pakettjänst som tar paketet ända 
hem till kunden kallar vi MTD Postlådepaket. 

Möt oss på Tidskriftsgalan där vi även i år är 
huvudsponsor. Eller besök vår nylanserade webb 
där vi berättar mer om våra nya tjänster: mtd.se

*MTD betyder morgontidig distribution.

MTD MORGONTIDIG DISTRIBUTION • Hantverkarvägen 2, 145 63 Norsborg • Telefon 08-531 945 00 • mtd.se
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