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VISIONER SOM MÅSTE BLI VERKLIGHET
Medieutredningen kom en bit inom sitt uppdrag. Men nu krävs en aktiv mediepolitik 

som inte bara pratar utan också satsar och tillför resurser. Fina ord räcker inte för att 
säkra alla svenskars tillgång till oberoende journalistik.

SAMTAL SOM GER RESULTAT
Vår taskforce native jobbar aktivt med att ta fram nya branschriktlinjer för native-

marknadsföring. Det är något branschen verkligen eftersöker och vi har en bra dialog 
med både Reklamombudsmannen och Konsumentombudsmannen om utformningen.               

Välkommen
|

till ALLT OM TIDSKRIFTER

D et blev en lång natt. 
Jag hade förmånen 
att vara på plats i 
Washington för att 
bevaka det histo-
riska presidentvalet 
den 8 november. 

Valresultatet med Trump som vinnare 
satte ljuset på en av vår tids viktigaste 
frågor – det demokratiska systemet och 
de traditionella mediernas roll i det. Det 
finns mycket rannsakan att göra kring 
vilken roll de amerikanska medierna 
spelat i den starkt polariserade och 
hatfyllda valrörelsen. Men också kring 
vilka effekter digitaliseringen får på en 
medieekonomi som fortfarande i stor 
utsträckning drivs av klick. 

Hemma i Sverige har medieutrednin-
gens slutbetänkande äntligen presen-
terats (du kan läsa en grundlig analys och 
genomgång på sverigestidskrifter.se).  
I betänkandet finns gott om intressanta 
tankar och slutsatser kring dagens och 
morgondagens medier, men ur Sveriges 
Tidskrifters perspektiv har betänkandet 
ett ibland enögt fokus på dagspress. I en 
digital tidsålder är det inte längre  
meningsfullt att definiera medier efter 
tryckt periodicitet, även om det nya 
förslaget till mediestöd öppnar upp viss 
möjlighet för tidskrifter att söka medel.

Ja, medieutvecklingen är verkligen 
i fokus just nu. I december firar den 
svenska Tryckfrihetsförordningen en 
kvarts sekel, det gör den till världens 
äldsta. Vi uppmärksammar 250-åringen i 
vårt tema där vi berättar om grundlagens 
historiska betydelse och dess framtid. Vi 
låter också ett antal publicister diskutera 
de viktiga frågorna utifrån bland annat 
internetutvecklingen, integritetsskyd-
det för medborgare och situationen för 
journalister. Det är ingen tvekan om att 
vi står inför stora utmaningar. Samtidigt 
lever debatten – och just där finns vägen 
till lösningarna.
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JUST NU

I RAD / DATADRIVEN JOURNALISTIK
Hur gör man egentligen journalistik av excelark? Här är tre aktörer 
som kan det där med snygg presentation av stora mängder data.

3
JOURNALISM PLUS PLUS
En liten svensk frilansbyrå som hjälper 
redaktioner att förstå, granska och berätta 
med data. De håller även kurser och ger 
ut ett läsvärt nyhetsbrev för den som vill 
inspireras av fler exempel. 
jplusplus.se

NEW YORK TIMES
Erkänt skickliga och prisbelönta. Gra-
fikredaktionen utgörs idag av ungefär 
35 personer, både reportrar, fotografer, 
designers och redaktörer. Se till exempel 
hur de jobbade under den amerikanska 
presidentvalskampanjen. 
nytimes.com/interactive/2016/upshot/
presidential-polls-forecast.html

WALL STREET JOURNAL
Fantastiska interaktiva presentationer 
om alltifrån OS i Rio till jämställdhet i 
arbetslivet. En del är låst bakom betal-
vägg, annat kommer du åt gratis. Wall 
Street Journal organiserade nyligen 
om på redaktionen för att ge grafiken 
större tyngd, det har verkligen gett 
effekt. 
graphics.wsj.com

EN GLOBAL TYP
Tofu är en sorts asiatisk färskost 
tillverkad av sojabönor, men också 
ett uttryck för de fyrkanter som ska-
pas då datorn eller enheten saknar 
teckensnitt. Fyrkanterna ser ut som 
små bitar av tofu, helt enkelt. 

De två amerikanska företagen 
Google och Monotype har valt att 
namnge sin nya typsnittsfamilj 
efter osten och kallat det noto – en 
förkortning för no tofu. 

Den nya typsnittsfamiljen täcker 
alla språk i hela världen och har 
designats med målet att olika språk 
och skriftsystem ska kunna kombi-
neras på ett bra sätt, till exempel ge-
nom att tecknen har getts liknande 
höjd och linjetjocklek.

40% AV DEN NORDISKA REKLAMMARKNADEN  
är nu digital, enligt rapporten ”The Nordic 
Advertising Market Jan-Jun 2016”. Det är första 
gången den digitala delen av reklamkakan når över 
40 procent. Tidskrifterna står för knappt 5 procent. 
KÄLLA: IRM-MEDIA.SE

Tofu. (snart är det 
slut på den!)

Typsnittet Noto.

Säg det enklare 
och snyggare 
med grafik!

Digitalt
Tv

Dagspress

Direkt- 
reklam

Övrigt
Tidskrifter
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HELSPONSRAT OCH LYSSNINGSVÄRT
Annonströttheten breder ut sig. Mediebranschen tvingas till nya kreativa sätt att 

få både sponsorerna och publiken nöjd, och ofta landar man i native och sponsrat 
innehåll. I jakten på goda exempel blickar vi västerut och hittar Brooklynbaserade 
Gimlet Media som producerar berättande högkvalitativa podcaster. De har startat 

contentstudion Gimlet Creative. Lyssna till exempel på Ebay-sponsrade podden 
Open for Business som handlar om entreprenörskulturen. 

https://soundcloud.com/openforbusinesspodcast

Publicerat
|

TRE FAVORITER1FO
TO
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O
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K
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FÖR KREATIVA UNGAR
Anorak magazine är ett brittiskt barnma-

gasin som kommer fyra gånger per år och 
riktar sig till barn över sex år. Bakom Ano-
rak finns ett kreativt team som också ger ut 
pysselböcker och målarböcker och ordnar 

tecknarworkshops för barn i samarbete 
med museer etc. Kolla också in Anorak-tv 

på Youtube som bland annat inspirerar 
unga tecknare. 

www.anorakmagazine.com

PÅ VANSINNETS GRÄNS
Det är färgstarkt, ironiskt och bisarrt. Att bekanta sig 
med Toiletpaper Magazine är som att kliva in i en sorts 
”Alice i underlandet”, en surrealistisk plats där vad 
som helst kan hända. Reklamens visuella uttryck möter 
drömmen – emellanåt även mardrömmen.

Magasinet kommer två gånger per år och är i princip 
helt ordlöst, men fullt av fotografisk konst. Skapare är 
italienska konstnären Maurizio Cattelan och fotografen 
Pierpaolo Ferrari. Första numret kom 2010, och nu, på 
sjätte året, har de börjat närma sig ikonstatus.  
toiletpapermagazine.org 
toiletpapermagazine.tumblr.com

Publicerat
|

TRE FAVORITER

3
2
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Hallå där …

… MARIE BIRDE
Darlings före detta chefredaktör 
som nu har startat tidningen 
Koko, för barn mellan 6 och 13 
och deras vuxna. Tidningen 
kommer ut med fyra nummer 
per år och säljs via hemsidan och 
hos utvalda återförsäljare. Det 
är också möjligt att prenumerera 
på Koko. Tidningen ägs av Marie 
Birde och Jonas Troedsson 
genom Addis media AB.

Vad är Koko för slags tidning?
– Det är världens bästa 
kompis i tidningsform. En 
kreativ plattform fullproppad 
med pyssel, läsning, roliga 
funderingar. Allt man behöver 
i livet och en uppmaning att 
klättra i träd.

Vilket tomrum fyller den i 
tidningshyllan?
– Det känns som om vi gör 
något som inte finns, vare sig i 
Sverige eller någon annanstans. 
Ett supermaffigt magasin för 
barn. Jag tycker att den fyller en 
ganska stor lucka. Men i Sverige 
är vår närmaste konkurrent 
Kamratposten.

Vad tror du krävs för att locka 
barn till tidningsläsning? 
– Jag tror att barn vill ha en 
rolig produkt som är fin. En 
tidning som de ska få använda 
och där de blir både utmanade 
och bekräftade. 

VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS   Nr. 1   2016

N
r. 1   20

16

Folk
|

BRANSCHNYTT
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Linnéa Klint 
blir ny tillförordnad 
chefredaktör och 
ansvarig utgivare 
för Handelsnytt. Hon 
har tidigare arbetat 
på bland annat TT 
och Dagen. Linnéa 
Klint efterträder 
Anna Filipsson som 
haft tjänsten i nästan 
elva år. 

Camilla  
von Otter 
har tidigare varit 
chefredaktör för 
Vi i villa och varit 
ansvarig för Forma 
Contract. Nu blir hon 
projektledare för Bon-
nier Tidskrifter Sales 
utökade contentsats-
ning. 

Monir Loudiyi
går från Göteborgs-
Postens onlinegrupp 
till att bli reporter 
på gatutidningen 
Faktum. Tidigare 
har han arbetat på 
Göteborgstidningen 
och Sveriges Radio.

Bengt Ottosson
blir ny ordförande för 
arbetsgivarorganisa-
tionen Medieföretagen 
där han efterträder 
Lennart Wiklund. 
Bengt Ottosson var vd 
för Expressen 2001-
2014 och har sedan 
dess bland annat 
varit ordförande för 
Tidningsutgivarna. 

Marie Kjellnäs
lämnar jobbet som 
chefredaktör och 
ansvarig utgivare för 
Women’s health för 
att bli chefredaktör 
för Utemagasinet. 
Tidigare har hon 
varit chefredaktör för 
Fitness lifestyle och 
Fitness magazine. 

Fler på nya tjänster

Som är redaktör för Natur & kul-
turs nya litterära tidskrift Revy. Varje 
nummer kommer att ta avstamp i 
en bok. Det första numret, som kom 
i slutet av oktober och vägde över 
ett kilo, utgår från författaren Toni 
Morrisons roman ”Jazz”. Tidskriften 
kostar ungefär som en inbunden bok 
och säljs i utvalda bokhandlar och 
tidskriftsbutiker samt på nätet.

Hur föddes idén?
– Jag har jobbat mycket med musik- 
och litteraturjournalistik och drev 
tidigare musiktidskriften Novell. 
När jag började på Natur & kultur 
för tre år sedan började jag och 
förlagschefen Richard Herold prata 
om att det vore kul att jobba med en 
litteraturtidskrift. Sedan landade vi 
i den här idén som har känts bättre 
och bättre.
Vilken är målgruppen? 

– Människor som läser mycket böck-
er och är intresserade av litteratur i 
vid bemärkelse. Sedan ska tidningen 
inte vara svårtillgänglig. Tanken är 
att kunna öppna upp böcker och 
deras världar för alla. 
Hur väljer ni böcker?
– Dels måste det naturligtvis vara en 
väldigt stark bok som är intressant i 
sig själv, dels måste boken innehålla 
ämnen och trådar som vi kan nysta i. 
Texterna handlar inte bara specifikt 
om boken utan om andra saker som 
boken berör. Vi letar efter en bok 
som kan vara en språngbräda till 
intressanta samtal. Toni Morrisons 
bok gavs ut i Sverige för över 20 år 
sedan och finns inte att få tag på 
så lätt, men vi kunde inte låta oss 
hindras av det. Det är mycket möjligt 
att vi gör en tidskrift om en Natur & 
kultur-bok framöver, men det är inte 
det som ska vara styrande.

Folk
|

PÅ NYTT JOBB

       frågor till

ANTON GUSTAVSSON
3
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I Europa hotas pressfriheten.  
Ola Sigvardssons uppgift är att  
få svenska journalister att  
begränsa sig själva – i syfte  
att behålla den.  
Text  Tim Andersson   Foto Jessica Segerberg

Balans-
konstnär
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Porträttet 
|

OLA SIGVARDSSON

Ola Sigvardsson parkerar cykeln utanför Birger Jarls torn 
i centrala Stockholm. På styret en blå ringklocka, stor som 
en hand och med blommönster.

– Jag tänker att den är lite kaxig, säger han.
I offentligheten är Ola Sigvardsson korrektheten själv. 

Seriös. En som väger orden. 
Surmagarna på Flashback hatar honom. Att han 

tydligt tagit ställning för en fortsatt restriktiv hållning 
när det gäller att skriva ut brottsmisstänktas etnicitet, gör 
honom naturligtvis till Satan själv. Men till och med dessa 
nitiska researchare har svårt att komma upp med några 
smaskiga detaljer om allmänhetens pressombudsman.

En torrboll, kan man få intrycket av. 
Inte framför en grupp människor, dock. Där är han 

rent av ett slags entertainer, åtminstone om man ska 
tro justitiekanslern Anna Skarhed som tar emot honom i 
det runda, ljusa rummet högst uppe i tornet.

– Jag brukar känna mig viktig, skrattar hon. Men bred-
vid dig spelar jag glatt andrafiolen.

Tillsammans ska de i dag hålla ett föredrag om svensk 
pressetik och yttrande- och tryckfrihet. Birger Jarls 
torn, som på 1600-talet utgjorde en del av försvarsverket 
 runt Stockholm, kommer snart att intas av en grupp 

O journalister från länder som Belarus, Jordanien, Kina och 
Uzbekistan. 

– Att dina föräldrar var folkskollärare förklarar en del, 
fortsätter hon. Det var mina också. Då får man ju med sig 
det här.

Ola Sigvardsson, som växte upp i Tollarp utanför 
Kristianstad, har sina föräldrar att tacka för mer än sin 
pedagogiska talekonst. 

På framsidan av den blå skrivboken från årskurs tre 
står det ALO, och en bakvänd trea: Dyslexi.

Det var hans mammas envisa ansträngningar som 
gjorde att han överhuvudtaget lärde sig att läsa, någon 
gång på mellanstadiet. Hon var en av landets första 
speciallärare och tog hem leksaker med bokstäver på, och 
flanellografer. Och när ingenting fungerade gjorde hon 
avkall på stoltheten och köpte serietidningar. Tillsam-
mans lyckades de till sist traggla sig igenom pratbubb-
lorna.

Skrivandet skulle dock ta mycket längre tid att 
bemästra. I skrivböckerna från gymnasiet är namnet vis-
serligen rättvänt, men sidorna är fulla av rödmarkerade 
stavfel och märkliga meningsbyggnader.

Nu vänder han sig till Anna Skarhed:
– Jag kör en kortversion av det där föredraget som du 

redan hört så många gånger. Jag med mina cirklar!
 

Efter att de besökande journalisterna 
har beundrat utsikten från de små 
runda fönstren, genom vilka man kan 
se Stockholms stadshus spegla sig i 
det molniga vattnet, slår de sig ned vid 
bordet.

Ola Sigvardsson presenterar sig.
– Jag har varit journalist i trettiofem år. Mest har jag 
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Ola Sigvardsson
Född: 1954.

Bor: I Stockholm.
Gör: Allmänhetens  
pressombudsman.

Bakgrund: 1997 vann han Sto-
ra journalistpriset. 2000 blev 

han redaktionschef på Dagens 
Nyheter, 2004 chefredaktör 

för Östgöta Correspondenten 
och 2011 allmänhetens press-

ombudsman.
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jobbat som reporter, men också som chefredaktör. Under 
tretton år gjorde jag någonting så udda som att skriva om 
bilar. Jag reste jorden runt och provade bilar!

– Wow… säger någon av de manliga journalisterna.
– Yes! Jag vet inte varför jag någonsin slutade…
När Ola Sigvardsson började på Journalisthögskolan 

1975 var det dels för utmaningens skull – dyslexin – men 
också med världsförbättrarambitioner, i efterdyningarna 
av Watergate och IB-affären. Vietnamkriget hade öppnat 
hans ögon för de större sammanhangen.

– Jag ville göra det stora avslöjandet. Men det gjorde 
jag aldrig.

Att han efter några kortare anställningar på Expres-
sen, Norra Skåne och Arbetet skulle bli motorreporter var 
ingenting han hade kunnat föreställa sig. Han som inte 

kunde någonting om motorer. Men eftersom han och 
hans fru bestämt sig för att flytta till Stockholm fick han 
söka det enda journalistjobb som var utlyst just då: en 
reportertjänst på Vi bilägare.

Ett av hans mest uppmärksammade reportage var 
ett experiment. Tillsammans med en kollega provade 
han att under ordnade former köra berusad. Han drack 
gin och tonic och kollegan svartvinbärsbrännvin. De 
nådde avsevärda berusningsnivåer – och körningen blev 
därefter. 

De kunde visa att omdömet sjönk redan vid 0,2 pro-
cent. 

– Det är väl ingenting jag egentligen vill skryta med, 
men jag tror att jag bidrog till att riksdagen klubbade 
igenom en sänkt alkoholgräns ett par år senare.

Under sin tid som PO har Ola Sigvardsson 
flera gånger retat upp hatarna på de höger-
extrema sajterna. Ett exempel var när han, 
efter Ikea-morden, gick till attack mot ledar-
skribenter som ville se en ökad rapportering 
om brottsmisstänktas nationaliteter.

Porträttet 
|

OLA SIGVARDSSON
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Så till cirklarna. Han pekar på blädder-
blocket intill sig.

– Den här ytan representerar allt i hela 
världen, allt ni kan se, känna, drömma om. 
Hur mycket av det här har svensk media 
rätt att skriva om?

Han tar av korken från tuschpennan 
och ritar en cirkel, eller snarare en kvadrat med rundade 
hörn, som täcker nästan hela tavlan.

– Så här mycket. Nästan allt. 
Sedan ritar han en mindre cirkel inom den större: me-

dietikens gränser. Om det stora fältet representerar vad 
vi får rapportera om, visar den mindre ringen vad vi de 
facto rapporterar om. Men, frågar han sina åhörare, varför 
begränsar vi oss då själva frivilligt?

– Svaret är enkelt: För att behålla friheten, och kunna 
använda den när vi verkligen behöver. 

Pressens Opinionsnämnd, PON, är ett formellt uttryck 
för denna självreglering. I år firar den hundra år. Men den 
etiska medvetenheten i branschen har vuxit fram gradvis, 
menar Ola Sigvardsson. Han har själv upplevt utvecklingen.

Ett av de första uppdrag han fick som praktikant på 
Expressen i mitten av 70-talet var att skriva om en mycket 
omfattande trafikolycka. ”Vi har fantastiska bilder” berät-
tade chefen och bad Ola Sigvardsson att ringa upp en av de 
inblandade förarna. Entonigt svarade denne på frågorna.

Han hade förlorat fru och barn i bilkrocken dagen 
innan.

Efteråt ventilerade Ola Sigvardsson sina dubier med 
chefen: Var det här verkligen rätt?

Ja, blev svaret. Intervjun publicerades, med en av de 
”fantastiska bilderna” på de rykande bilvraken samt namn 
och passbilder på alla som omkommit.

 Sedan den där händelsen har Ola Sigvardsson varit 
intresserad av pressetiken. Fast en framtid som PO figure-
rade aldrig i hans fantasier. Inte heller trodde han att han 
skulle bli ansvarig utgivare. Det var skrivandet, vars hin-

der han så mödosamt övervunnit, som han skulle ägna 
sig åt. Och det gjorde han ända tills det inte gick längre. 

Orsaken till att han slutade var Stora journalistpriset, 
som han tillsammans med Pia Skagermark tilldelades 
1997 för en artikelserie om hur kommunernas ekono-
miska prioriteringar drabbade skolundervisningens 
kvalitet. Då jobbade han som grävande reporter på DN.

– Efter priset kände jag ett sådant tryck på mig att 
allting jag gjorde skulle bli så förbannat bra. Så jag tap-
pade lusten. Jag blev därför väldigt glad när jag kunde 
gå vidare i arbetsledande positioner. Jag tror det hängde 
ihop faktiskt. 

Först tog han över som redaktionschef 
och ställföreträdande ansvarig utgivare 
på DN, och sedan, 2004, blev han chef-
redaktör för Östgöta Correspondenten. 

Nu blev de etiska frågorna på allvar. 
Plötsligt var han ytterst ansvarig för 
alla beslut, och de måste kunna mo-

tiveras. Ett reportage från den tiden skildrar en utgivare 
som hellre än att chansa håller inne med en etiskt tvek-
sam publicering. Ändå blev han fälld i PON tre gånger. 
Sista gången skedde kort efter att han tillträtt som PO, 
2012.

– De sista veckorna innan jag skulle sluta på Östgöta 
Correspondenten gjorde några reportrar en granskning 
av en person som misstänktes för skattebrott. I artiklar-
na fanns väldigt explicita beskrivningar av hur personen 
i fråga hade varit otrevlig mot andra privatpersoner. Och 
jag hade inte mer än satt mig ned på stolen som PO för-
rän det kom en anmälan mot mig. Jag lämnade ärendet 
helt till biträdande PO, som kom fram till att jag brutit 
mot god publicistisk sed och skickade det vidare till 
PON, som fällde mig.

Hur kände det? Pinsamt?
– Haha, ja, och absurt!

JAG VILLE GÖRA DET STORA 
AVSLÖJANDET. MEN DET 

GJORDE JAG ALDRIG.”
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E fter att föredraget är över pratar Ola 
Sigvardsson och Anna Skarhed om 
den framväxande populistiska och 
högerextrema rörelsen i omvärlden.

– Vad håller de amerikanska väl-
jarna egentligen på med? undrar Anna 
Skarhed.

– Och de danska? svarar Ola Sigvardsson. Och…
– Och de franska, och ungerska, eller tyska för den 

delen. Det är som en farsot. Det är dystert, va. Det är 
jävligt dystert. Hur ska vi slåss om detta? Det måste vara 
om det fria ordet.

– Ja, det är ju det som det står om.
Extremhögern begränsar på indirekt väg vad som kan 

skrivas, genom ett hat som leder till självcensur. 
Den konstitutionella tryck- och yttrandefriheten 

hotas dock på andra sätt.
– Det går inte att komma från att det förs en stor 

diskussion om integritetsfrågorna just nu. Om man ökar 
skyddet för den enskildes integritet så minskar man yt-
trande- och tryckfriheten, det är kommunicerande kärl.  
I dag finns till exempel ett förslag om att hemligstämpla 
personnummer för offentliganställda. Det kommer 
naturligtvis att försvåra granskningen av myndigheter 
och dem som agerar där.

Ola Sigvardsson förstår det ökade intresset för integ-
ritetsfrågorna. I dag är det väldigt lätt att bli påhoppad, 
särskilt på nätet.

– Men man måste hela tiden väga enskilda männi-
skors behov av skydd mot den nytta för alla som pressfri-
heten och yttrandefriheten innebär.

Även det pressetiska systemet står inför utmaningar. 
Det finns till exempel långt gångna planer på att ersätta 
pressens ombudsman med en ”medieombudsman”, 
gemensam för tryckta medier och etermedier. Det menar 
Ola Sigvardsson vore en bra utveckling. Men en ännu 

viktigare fråga just nu, helt avgörande, är hur man ska få 
alla tusentals seriösa nätsajter att vilja delta i självregler-
ingen. 

Om inte det pressetiska systemet får dem med sig, 
kommer det att tappa i relevans i takt med att läsarna 
vänder sig från papperstidningarna till nätet. 

Och om mediabranschens självreglering försvinner 
ligger fältet öppet för – lagstiftarna.

Kan det vara så att de här sajterna behöver en större 
morot än den seriositetsstämpel som kommer med en 
anslutning?

 – Jag tror det. Man måste hitta ett sätt för dem att 
vara med och styra systemet, via en organisation i pres-
sens samarbetsnämnd. Och då även bidra till finansierin-
gen.

 Finns det inte en risk då att de högerextrema sidorna 
kan få inflytande över systemet genom att ansluta sig?

– Nej, jag är inte orolig för det. Det är de högerextrema 
sidorna vi oftast uppmärksammar i debatten, men det är 
inte de som utgör den betydande delen.

Ola Sigvardsson är 62 år. Han fortsät-
ter gärna som PO ett tag till. Sen då? 
Skrivandet kommer han inte att gå 
tillbaka till, säger han. Kanske kom-
mer han att föreläsa. 

Och så får han ju mer tid till 
måleriet. 

Bland hans motiv finns mycket landskap, men också 
Moderna museet i en godispåses färgskala: citrongult, 
auberginelila, knallorange. En torsdag ses vi där. Ola 

Sigvardssons målning ger plötsligt ett nästan realistiskt 

Porträttet 
|

OLA SIGVARDSSON

 DET ÄR DE HÖGEREXTREMA SIDORNA  
VI OFTAST UPPMÄRKSAMMAR.”

Ola Sigvardsson gillar att titta på konst. 
Men också att måla själv. 
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Han upptäckte konsten som femtonåring, när Posten 
gav ut en serie frimärken med motiv av konstnären 
Ivan Aguéli. Nu är Ola Sigvardsson med i Moderna 
museets vänner.
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Här når du 

SVERIGES 

HUNDÄGARE

Sonic. 
”Oumbärlig 

musiktid-
ning.”

3
Riksettan. Härlig nostalgitid-
ning om bilismens guldålder.

Gran Turismo. ”Välskrivet om 
bilarna man aldrig kommer ha 
råd att köra själv.”

Ola   
Sigvardssons

favorit- 
tidskrifter

intryck. Solen är så stark att man måste kisa. Färgerna 
vrids upp i något som gränsar till fiktion. Teglet som 
apelsinskal.

– Konsten stimulerar en annan sida av mig än publi-
cistiken, säger han.

Orden flödar när han berättar om 60-talet och pop-
konstnärerna, kaxigheten. Och om musiken – i hans Tid-
alhistorik finns några av de hippaste samtidsartisterna: 
hiphoparen Frank Ocean, dubstep-geniet James Blake. 

Han visar ett av sina favoritverk på museet, den fran-
ske modernisten Francis Picabias ”Akrobaten”: En man 
som står på händerna på en lina, balanserar, med svalor 
omkring sig. I bakgrunden samma klara blå färg som på 
Ola Sigvardssons ringklocka.

– Jag har alltid tyckt mycket om den här, säger han. 
Det finns en sådan rörelse i den. Och en sådan frihet.

Balansen igen. Och friheten. 

Porträttet 
|

OLA SIGVARDSSON



95 % 56 %
läser annonserna

64 %
får värdefull  
information från  
annonser i ERA.

51 %
har tagit köpbeslut  
eller kontaktat 
annonsör

tycker att ERA  
är en bra tidning

Bygger på 400 intervjuer 
utförda av ARS Research AB.

I ERA når du hela
energibranschen 
ERA ges ut av Energiföretagen Sverige. 
Målgruppen är alla som arbetar på energiföretag.

För att annonsera i ERA, kontakta  
Jan Nyman på tel 08-122 016 03  
eller gå in på www.era.se

Vad säger läsarna?

VI GRÄVER  
DÄR DU BOR

BOSTADSJOURNALISTIK PÅ RIKTIGT
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SUSANNA SKARRIE,  
VD & CHEFREDAKTÖR

SUSANNE PETTERSSON
REDAKTIONSCHEF

Hem &  Hyra

Den ledande tidningen för dig som vill hålla 

dig uppdaterad inom brandsäkerhetsfrågor!

Läs mer och beställ på www.brandsakert.se eller kontakta 
Brandskyddsföreningen på prenumerera@brandsakert.se 
eller telefon 08-588 474 00.

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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I PRINT

I tidnings-
hyllan

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

 är några magasin vi fascineras  
lite extra av just nu. 

Survivalist
En stark röst ur den 
blomstrande amerikanska 
survivalgenren. Läsaren får 
lära sig att agera proaktivt 
inför olika slags katastrofer 
och att klara sig i det vilda. 
”Vad myndigheterna inte 
berättar om ebola” är ett 
exempel på omslagspuff. En 
guide till att hantera det kaos 
som vissa är helt säkra på 
står inför dörren.
www.survivalist.com

Racquet
Den här amerikanska 

tennistidningen har 
nyligen kommit ut med sitt 

premiärnummer. Planen är 
fortsättningsvis att en gång 

i kvartalet hylla konsten, 
idéerna, stilen och kulturen 

som omgärdar tennisen 
som sport. Genom Racquet 
vill redaktionen återskapa 

lite av den coolhet som 
kännetecknade tennisen 
under 70- och 80-talen.
www.racquetmag.com

Förskolan
Yrkestidningen för 
förskollärare som ges ut 
av Lärarförbundet har fått 
ny fin form. Redaktionen 
har jobbat med Content 
Innovation för att skapa 
en kaxigare, tydligare och 
mer lättläst tidskrift med 
bättre rytm. Tidningen är nu 
mindre till formatet och har 
bland annat fått nya vinjetter 
och färger. 
www.lararnasnyheter.se/
forskolan

Kulturfolger
Kulturföljare är djur och 
växter som drar nytta av 
människans påverkan 
på naturen. Kulturfolger 
är också namnet på en 
schweizisk-amerikansk 
konstgrupp som undersöker 
just förhållandet mellan 
människa och natur, i 
alltifrån utställningar till 
workshops. Nu har de gjort 
ett inspirerande magasin. 
www.kulturfolger.ch

Dog
Denna Londonbaserade 

tidning kommer ut två 
gånger per år och är fylld 

av snyggt foto varvat 
med intervjuer, essäer och 

faktatexter om hundar, deras 
ägare och hundens plats 
i samhället. Äntligen ett 

hundmagasin som pryder sin 
plats på soffbordet! Maxade 

152 sidor om människans 
bästa vän. 

www.readdogmag.com



www.lenanders.se

www.vibra.se

Go green.

100 % klimatneutrala trycksaker
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Den 2 december fyller  
den svenska tryckfriheten 
250 år.  Vi ägnar 24 sidor åt 
att hylla den. Men undrar 
också: hur  mår den i dag?  

Och hur ser den  
ut i morgon?

 TEMA: TRYCKFRIHET

26 Vi hyllar det fria ordet.28 Från tryckpress till twitter.
30 Tre profiler om yttrandefrihetens gränser.

36 Hur mår tryckfriheten?38 Ta ditt digitala ansvar!40 Sex utgivare säger sitt.46 Pressfriheten i världen.

24     –47
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TRYCKFRIHET

Den 2 december fyller Tryckfrihetsför-
ordningen 250 år. Det är en dag värd 
att fira! Den här grundlagen gör att vi 
kan begära ut offentliga handlingar, 
skydda våra källor, säkra etablerings-
frihet och censurförbud. Den svenska 
tryckfrihetsförordningen är unik i 

världen. Både genom att den är ovanlig detaljerad – och 
genom att den var först. 

Men bara för att man var först betyder det inte att man 
för alltid kommer att vara bäst. 

Möjligheten att begära ut offentliga handlingar i Sver-
ige har inskränkts på en mängd olika sätt de senaste 15 
åren. Det har bland annat blivit svårare att få ut pass- och 
körkortsbilder men även dokument med koppling till EU-
samarbetet.

Tryckfrihetens ABC
Tryckfrihet betyder rätten att trycka och sprida informa-
tion och uppfattningar fritt i text. I Sverige är tryckfriheten 
inskriven i grundlagen sedan 1766. I den svenska tryckfrihets-
förordningen preciseras också offentlighetsprincipen – att 
alla uppgifter, handlingar och liknande som finns hos offent-
liga myndigheter ska vara offentliga för allmänheten. 

Bland tryckfrihetens grundbultar finns etablerings-
friheten, censurförbudet, källskyddet, meddelarfri-

heten samt den viktiga principen om ensamansvar – att 

utgivaren ensamt är ansvarig för det som ges ut eller sänds 
ut eller står på en webb som har utgivningsbevis. 

Yttrandefrihet innebär en frihet att yttra och föra 
fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ 

av bestraffning. Yttrandefriheten står inskriven i  FN:s dekla-
ration om de mänskliga rättigheterna. 

Yttrandefrihetsgrundlagen från 1991 är Sveriges 
yngsta grundlag. Den har stora likheter med tryckfri-

hetsförordningen, och har vuxit fram i takt med att nya me-

Vi hyllar det fria  
ordet genom att 

skriva om det
Det senaste förslaget handlar om att offentliganställdas 

personuppgifter ska bli hemliga. Syftet är att skydda deras 
integritet och minska risken för trakasserier och hot. 

Men många journalistiska granskningar bygger på 
tillgång till personnummer. Dagens Nyheter avslöjade år 
2013 att minst 97 personer som är dömda för sexualbrott 
arbetade med barn på svenska skolor och inom barnom-
sorgen. Den artikeln hade inte kunnat skrivas utan möj-
ligheten att begära ut personnummer.  

Hur balanserar man integritet mot öppenhet? Hur be-
håller vi vår frihet i det nya medielandskapet där alla kan 
vara publicister? Och hur hanterar vi yttranden som inte 
är förenliga med vår demokrati?

I den här tidningen ägnar vi 24 sidor åt att diskutera 
yttrande- och tryckfriheten igår, idag och imorgon. Vi tar 
grepp om ansvarig-utgivarskapet, som är en viktig grund-
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Så förändras tryckfriheten
Politikerna vill ändra en del av de lagar som styr medier-
na och vår yttrandefrihet. Här är de fyra hetaste försla-
gen som du behöver ha koll på.

ETT NYTT MEDIESTÖD

1Ett nytt teknikoberoende mediestöd ska ersätta press-
stödet. Enligt medieutredningens förslag ska stödet 
fördelas av en nämnd med företrädare från bran-

schen. Det ska riktas till ”medier som har ett redaktionellt 
innehåll bestående av regelbunden allsidig nyhetsbevak-
ning och kritisk granskning av för demokratin grundläg-
gande processer och skeenden”. Ett krav är minst 45 ut-
givningar/sändningar per år. Det betyder att en tidskrift 
som Fokus kan vara stödberättigad. I det nya stödet 
föreslås också ett villkor om demokratisk värdegrund. 

BEGRÄNSA ARVSYNDEN

2 Reglerna om utgivarens ansvar föreslås ändras så 
att huvudregeln blir att utgivaren inte ansvarar för 
material som har funnits på till exempel en dags-

tidnings webbplats mer än ett år. Utgivaren ska få två 
veckor på sig att ta bort material som kan vara ett yttran-
defrihetsbrott, efter att ha uppmärksammats på detta. 

TJÄNSTER SOM LEXBASE  
SKA INTE HA GRUNDLAGSSKYDD

3 Förslaget har kommit som en direkt följd av att 
den kontroversiella sajten Lexbase lanserats, där 
man kan söka på personers namn, adress eller 

personnummer för att se om de varit föremål för juridisk 
prövning. Vissa söktjänster på nätet, som gäller känsliga 
personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser, ska 
enligt förslaget inte omfattas av yttrandefrihetsgrundla-
gen. 

BÄTTRE SKYDD FÖR DEN  
PERSONLIGA INTEGRITETEN PÅ NÄTET

4 Gränserna för hot, kränkningar och intrång i privat-
livet bör bli tydligare, enligt den så kallade näthats-
utredningen. Bland annat ska hatiska yttranden 

kunna straffas som ofredande. Det ska också bli känn-
bara straff för spridande av bilder och information som 
innebär kännbar skada för den som drabbas, exempelvis 
sexfilmer och bilder på olycksoffer. Samtidigt ska det 
vägas in om uppgifterna spridits i ett journalistiskt eller 
opinionsbildande syfte.

KÄLLOR: MEDIEGRUNDLAGSKOMMITTÉN (SOU 2016:58), INTEGRITET OCH 
STRAFFSKYDD (SOU 2016:7), EN GRÄNSÖVERSKRIDANDE MEDIEPOLITIK. FÖR 

UPPLYSNING, ENGAGEMANG OCH ANSVAR (SOU 216:80)

bult i den svenska tryckfriheten. Sex utgivare berättar om 
sina största utmaningar och hur de hanterar pressetiska 
överväganden i praktiken. Dessutom reder vi ut hur det 
digitala ansvaret egentligen ser ut för den som är ansvarig 
utgivare. 

Sist men inte minst har vi bjudit in tre 
branschprofiler, Helena Giertta, Jona-
than Lundqvist och Irena Pozar till ett 
samtal om yttrande- och tryckfrihet i 
det nya medielandskapet. 

dier har utvecklats. Den gäller för radio, tv, film, ljud- och 
bildupptagningar, video och cd-skivor samt webbplatser 
och bloggar som har ett journalistiskt syfte. 

Pressfrihet bygger på tryck- och yttrandefri-
heten, men är ett vidare begrepp som beskriver 

mediernas möjligheter att agera fritt.  Reportrar utan 
gränsers pressfrihetsdefinition innebär att man förutom 
lagstiftningen också tittar på bland annat våld mot jour-
nalister, självcensur, pluralism och oberoende. 

Barbro Janson Lundkvist
chefredaktör

Vi firar faktiskt två jubilarer 
i år. Visste du att det är 25 år 
yttrandefrihetsgrundlagen kom till?
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1888
HJALMAR BRANTING HÄDAR
”Det finns ingen personlig gud, det finns ingen djef-
vul, det fins intet helfvete”. Så inleds en text skriven 
av Viktor Lennstrand i tidskriften Social-demokraten 
1888. Ansvarig utgivare är en 28-årig Hjalmar Bran-
ting, senare svensk statsminister. Branting döms till 
tryckfrihetsbrott och hädelse och sitter av sitt straff 
på Långholmens centralfängelse.

1884
AUGUST STRINDBERG ÅTALAS

I novellsamlingen Giftas skriver August 
Strindberg att konfirmationen är ett bedrä-
geri. Det som kallas Jesu blod är i själva ver-
ket ”Högstedts Piccadon à 65 öre kannan”. 

Strindberg åtalas 
för hädelse enligt 

tryckfrihetsförord-
ningen men frias.

1838
AFTONBLADET  
KNÄCKER LAGEN
Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta 
kommer på en manöver som knäcker indragningsmakten. 
För varje indraget nummer startar han en ny tidning: Det 
andra Aftonbladet, Det tredje Aftonbladet, ända till Det 
tjugosjätte Aftonbladet. Indragningarna upphör 1838 och 
indragningsmakten avskaffas formellt några år senare.

1812
INDRAGNINGS- 

MAKTEN INFÖRS
Indragningsmakten innebär att 

hovkanslern kan dra in perio-
diska skrifter som är ”vådliga 

för allmän säkerhet.” 

1774
GUSTAV III:S ENVÄLDE
Stegvis avskaffar Gustav III i 
princip tryckfriheten. Boktryckarna 
kontrolleras genom en informell 
censurinstans, vilket gör dem 
mycket försiktiga under det gusta-
vianska enväldets tid. 

1766
TRYCKFRIHETEN FÖDS
Som första land i världen gör 
Sverige friheten att uttala sig i 
tal och skrift till en grundlags-
skyddad rättighet. 
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TRYCKFRIHET

Från tryckpress  
till twitter

I tider av kris och krig pressas  
yttrandefriheten. Men pendeln har  

hittills alltid svängt tillbaka. 
Text: Adam Westin
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2015
RICHARD HERREY  

STÄMMER AFTONBLADET
På midsommarafton 2015 kallar 

kulturjournalisten Martin Aagård 
schlagerprofilen och programleda-
ren Richard Herrey för ”din gamle 
rasist” på Twitter, i samband med 

det danska folketingsvalet. Herrey 
stämmer både Aagård och hans 

arbetsgivare Aftonbladet för förtal. 
Men eftersom tingsrätten inte anser 
att formuleringen är förtal så prövas 

aldrig om Aftonbladet har ett så 
kallat principalansvar (arbetsgivar-
ansvar) för Aagårds Twitter-konto. 

1933
”HERR HITLER ÄR EN 
FÖROLÄMPNING”
Dagar efter nazisternas maktö-
vertagande uttrycker chefredaktör 
Torgny Segerstedt oro för Europas framtid 
i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Hermann Göring skickar ett kritiskt tele-
gram till tidningen.
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2013
EVIGT UTGIVAR- 
ANSVAR PÅ NÄTET
HD slår fast att Gunilla Herlitz är 
ansvarig för en artikel från 2006 
på DN.se, trots att hon inte var 
ansvarig utgivare då artikeln publi-
cerades. Branschorganisationen 
Utgivarna anser detta orimligt och 
kräver en omedelbar förändring av 
lagen.

2006
SD-KURIREN SLÄCKS
Sverigedemokraternas tidning uppma-
nar läsarna att skicka in teckningar av 
profeten Mohammed. Allt i syfte 
att visa stöd för Jyllands-pos-
ten, säger partiledaren Jimmie 
Åkesson. I samband med det 
stängs SD-kurirens hemsida 
ner, något som UD ligger bak-
om. Det leder till utrikesminister 
Laila Freivalds avgång. JK prövar 
om det stridit mot censurförbudet i 
YGL men kritiserar varken UD eller Säpo.

2005
”35-ÅRINGEN” STÄMMER 
DAGSTIDNINGAR
Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh i 
september 2003 häktades en 35-årig man. Flera 
tidningar publicerar ingående detaljer om honom. 
Två år senare stämmer ”35-åringen” Expressen, 
GT, Sydsvenskan och Kvällsposten för förtal. Rätts-
processer pågår ända till 2012, samtliga tidningar 
frias men 35-åringen slipper betala Sydsvenskans 
rättegångskostnader. 

1973
IB-AFFÄREN

Journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt avslöjar 
att det finns en underrättelseorganisation kallad 

Informationsbyrån (IB) som bland annat kartlägger 
svenskars politiska åsikter. Tryckfrihetsåtal väcks 
men journalisterna och uppgiftslämnaren döms 

istället till fängelse för spioneri.  

1970
OKEJ ATT HÄDA

Lagen om trosfrid, tidigare lagen om hädelse, 
tas bort från tryckfrihetsförordningen.

1940
CENSUR UNDER  
ANDRA VÄRLDSKRIGET 
Riksdagen antar en lag som innebär att 
censur införs om inte tidningsutgivare 
”iakttar försiktighet” i hur de skriver om 
svensk utrikespolitik. Lagen tas aldrig i 
bruk men många tidningar konfiskeras. 
1942 stoppas 17 tidningar som innehål-
ler samma artikel om hur motstånds-
män torteras i tyska fängelser i Norge, 
det så kallade ”massbeslaget”.



30 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 4 2016

Xxxxx
|

XXXXXXXX

Fler har fått makt att sprida åsikter och 
information. Men ansvaret för publiceringarna 

har inte följt med. Måste man begränsa 
yttrandefriheten i det nya medielandskapet? 

Text  Annika Larsson Sjöberg  Foto Jessica Segerberg

profiler

yttrande  frihetens
om

Tema
|

TRYCKFRIHET3 Vem får höras? 
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yttrande  frihetens
gränser

Vad får man säga? 

Finns det något vi inte orkar se?
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Annika Larsson Sjöberg, Allt om Tidskrifter (AL-S): Vilka 
utmaningar för yttrandefriheten ser ni just nu? 
Jonathan Lundqvist, Reportrar utan gränser (JL): Efter 
250 år med pressfrihet så tar vi i Sverige den lite för givet. 
Vi har ingen känslomässig koppling till vilken plats yttran-
defriheten har i ett demokratiskt samhälle. Den kopplin-
gen tror jag vi måste erövra för oss själva igen. Sen finns det 
praktiska problem, framför allt med nya lagar, och Sverige 
har tappat i pressfrihetsindex. 
Irena Pozar, Bonnier Tidskrifter (IP): För lagstiftaren är 
det en stor utmaning att hitta sätt att värna yttrandefri-
heten samtidigt som man skyddar den personliga integ-
riteten för dem som utsätts för hat och hot. 
Helena Giertta, Journalisten (HG): Jag håller med Jona-
than. Det är för många som inte står upp för yttrande-
friheten, även de som reflexmässigt borde göra det, när 
exempelvis Lars Vilks blir hotad till livet. Det är en jobbig 
fråga men vi har rätt att häda utifrån vår yttrandefrihet-
slagstiftning. Sen är det en svår skiljelinje mellan personlig 
integritet och yttrandefriheten. Ju bättre skydd för den 
personliga integriteten, desto sämre yttrandefrihet.  

AL-S: Både i Sverige och runt om i världen används 
yttrandefriheten för att angripa grundläggande 
demokratiska värden. Hur ser ni på det? 
JL: Vi måste våga acceptera rätt många extremer i vår de-

batt. Det är farligare om vi låter bli. Jag är övertygad om att 
vi kan resonera oss fram till varför demokrati är det bästa 
styrelseskicket. 
IP: Jag tycker det finns en gräns vid människovärde. Där-
för tycker jag att hets mot folkgrupp är en bra lagstiftning 
och att gränsen ska gå där. 
JL: Men det är stor skillnad på att ifrågasätta en person 
eller en idé. Idéer måste alltid kunna ifrågasättas. Sen har 
lagen om hets mot folkgrupp utvidgats på ett ganska olyck-
ligt sätt. Nu räcker det att ”hysa missaktning” vilket för mig 
börjar likna tankebrott.

AL-S: Vi har fått ett hårdare debattklimat. Upplever 
ni att det påverkar yttrandefriheten? 
HG: Jag tror klimatet kan få enskilda individer att inte vilja 
gå in i debatter. När man är med om twitterdrev är första 
tanken att man bara vill gömma sig någonstans. Men i min 
position så är det ju inte så att jag slutar tycka saker. 

AL-S: Tänker du två gånger innan du skriver? 
HG: Jag vet precis vad som drar igång folk och när jag 
tycker något i en sådan fråga kan jag bli så trött på mig 
själv. Men jag måste ändå skriva. 
IP: Jag känner igen mig exakt. Om man inte känner sig 
trygg och fri kan man inte utöva sin yttrandefrihet, även 
om den finns på pappret.
HG: Men kommer det en tweet som i Irenas fall, där en 
person hotar att köra upp en kniv i fittan, så är det inte 
den personliga integriteten i yttrandefriheten som är 
intressant. Vi har lagar i brottsbalken som gäller hot och då 
borde polisen kunna gå in och gripa den som skrev. 

Tre polisanmälningar
Vid tre tillfällen har Irena Pozar polisanmält hot hon 
fått via nätet. En gång ledde det till åtal. Men medan 
tingsrätten dömde mannen som skrivit hoten så 
friades han i hovrätten. I domen skrev hovrätten att 
de visserligen inte ansåg det möjligt att fälla man-
nen, men att det fanns ”goda skäl” för att gärningen 
borde vara straffbar. 

A
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JONATHAN LUNDQVIST
Ordförande i svenska  

Reportrar utan gränser. 

IRENA POZAR
Chefredaktör 

 för veckorevyn.se. 

HELENA GIERTTA
Chefredaktör och 

ansvarig utgivare för 
tidningen Journalisten. 
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IP: Men den lagen är inte digital i dag. Kommer hot och 
hat via brev eller telefon behandlas det helt annorlunda än 
hot via nätet. 
HG: Det är absurt och där har vi ett stort problem. 
JL: Min grundprincip är att det nästan alltid räcker med 
att tillämpa de lagar vi har. Det är också en oerhört stor 
skillnad på hot och hat. Jag tycker inte att hat ska vara 
olagligt. Man måste få hata också. Det är inte trevligt men 
jag ser inte hur vi på ett rimligt sätt ska förhindra det. Det 
handlar mer om normer. 
IP: Ja, men man kan bli så uppgiven. Bara för att det är 
på nätet så verkar folk tappa all moral. I skolan hade vi ett 
Jesuscitat om att man ska behandla andra som man själv 
vill bli behandlad på väggen. Alla höll med. Sen loggar de 
in på msn och bara fuck det. Alltså vi har varit på månen, 
hur kan människor inte förstå? 
HG: Nu kommer jag låta som en gammal tant, men jag får 
ta det. Saker och ting går inte så fort. Twitter har bara fun-
nits i sex år och internet som vi känner det i tjugo år. När 
tryckpressen kom trycktes det också ofantligt grymma 
grejer. Det var ett nytt sätt att förmedla sig på. På nätet får 
folk som upplever att de aldrig blivit lyssnade på en arena. 
Och ju hårdare de uttrycker sig desto mer uppmärksamhet 
får de. Där har vi alla ett ansvar att inte bara ge uppmärk-
samhet när det skriks, utan även lyssna mer i andra sam-
manhang. 
JL: Vi har också en tendens att etikettera varandra på ett 
sätt som är olyckligt. Är man inte feminist eller nazist så 
är man ett troll. Det bidrar till det hårda klimatet. Men 
yttrandefrihet handlar inte bara om att jag ska få säga 
något. Jag måste också göra mitt bästa för att även du ska 
få komma till tals. 

AL-S: Vi har ett pressetiskt system som bygger på 
självsanering, hur tycker ni att det fungerar?
JL: Självsanering är toppen så länge den är frivillig. Det 
blir en kvalitetsstämpel att vi på vår redaktion under-
kastar oss de här reglerna för vi tror det är rätt och viktigt. 
HG: Är det inte frivilligt så är det inte självsanering. Då är 
det censur. Jag tycker Pressens opinionsnämnd fungerar 
bra. 
IP: Problemet är att som vanlig människa kanske man 
inte vet vilka som följer de pressetiska reglerna och inte. 
Det borde vi prata mer om. 

AL-S: Bryr sig läsarna om det? 
JL: På sätt och vis tror jag det. Och om man tittar på hur 
vissa sajter beter sig så har de börjat försöka anpassa sig 
efter det här systemet. Det är väl bra. Om en grupp män-
niskor med en viss typ av åsikter känner sig bortskuffade 
blir reaktionen ofta dålig. Det har vi sett i Polen där de 
konservativa var övertygade om att public service tagits 
över av en annan ideologi. Och när de vann valet kom nya 
lagar som är fullständigt rättsvidriga ur ett pressetiskt per-
spektiv som ett brev på posten. De här tendenserna kan 
vi se även här, som då Aktuellt i efterhand går ut och tar 
avstånd från vad en Sverigedemokrat sagt i programmet. 
Men politiker har fel i Aktuellt hela tiden. Jag vill inte vara 
med om att vi om tio år får begränsande lagar även här, då 
är det bättre att diskutera de här frågorna nu.
IP: Men det görs väl hela tiden!? Det skrivs massor varje 
dag och diskuteras i Agenda och varenda partiledardebatt. 
Det är inte ett nedtryckt ämne så varför ska vi anpassa oss 
efter deras agenda? 
JL: Jag tror inte alla håller med och bara misstanken 

JAG TROR FLER HAR KOLL  
PÅ BANANERNAS MÄRKNING  

ÄN TIDNINGARNAS.”
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om att det finns en skevhet är illa nog. Har vi en bety-
dande grupp som inte känner sig representerade och får 
sina frågor behandlade så har vi ett problem. Det måste 
adresseras annars riskerar vi att de radikaliseras. 
AL-S: Vad tror ni om framtiden för det pressetiska 
systemet? 
JL: Det vore toppen om det kunde bli en kvalitetsstämpel 
att vara med i systemet. Vi har det med välgörenhets-
organisationernas 90-konton och med märkningar på 
bananer men vi måste bli bättre på att kommunicera vad 
det pressetiska systemet innebär och vad vinsten är för 
samhället. 
IP: Precis. Jag tror fler har koll på bananernas märkn-
ing än tidningarnas. Fast jag tror att folk tyr sig till de 
tidskrifter som följer reglerna, även om de inte kan sätta 
fingret på varför. Därför är det så viktigt att prata om det. 
HG: Systemet måste finnas kvar och utvecklas, för det be-

hövs att det täcker en större del av nätet. Och så borde även 
public service och TV4 komma med. Det är konstigt att de 
inte följer samma regler.

AL-S: Några avslutande ord? 
JL: Vårt demokratiska system är som ett korthus, sam-
mansatt av olika rättigheter som är beroende av varandra. 
Nu upplever jag att folk börjar dra i korten. Intentionen är 
god, men jag har svårt att se en demokrati där man förbju-
dit vissa uttryck, och samtidigt låter folk rösta som de vill. 
HG: Jag tror vi ska vara lite försiktiga med att ropa på 
vargen. Jag tror debatten kommer att sansa sig med tiden. 
Även på nätet. Twitter dör och Snapchat, där dialogen inte 
lagras, växer.
IP: Precis, det är väldigt tydligt att unga går tillbaka till det 
som mest liknar ett riktigt samtal. Någon säger något, sen 
försvinner det.  

Alla tre är eniga om att 
brottsbalken ger tillräckligt 

skydd för den personliga 
integriteten. 
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Först: Vad tycker du 
om den svenska 
tryck- och yttran-
defriheten i stort?
– När det gäller den 
tryck- och yttrande-
frihet som är förknip-

pad med etablerade medier är skyddet 
väldigt starkt. För starkt. Vi har fyra 
grundlagar i Sverige. Av dem ägnas 
två åt en enda rättighet. Jag tycker att 
det återspeglar en obalanserad syn på 
mänskliga rättigheter.
Ser du några problem med att 
tryck- och yttrandefriheten har 
en så dominant ställning?
 – Ja, det sker på bekostnad av skyddet 
för, eller omsorgen om, andra fri- och 

I Sverige skryter vi ofta om vår tryck- och yttrandefrihet, men alla är inte 
lika förtjusta. Mårten Schultz, professor i civilrätt, vill se en inskränkning 
av den – för att människor i förlängningen ska våga yttra sig.

Text  Tim Andersson

”Skyddet för tryckfriheten är för     starkt”

Vem tillhandahåller Facebook?
Facebook är en av världens största medieaktörer. Men 
har ingen ansvarig utgivare. Och hur det juridiska ansva-
ret ser ut för sociala medier som Facebook är fortfarande 
ganska oklart. Enligt den så kallade BBS-lagen har den som 
tillhandahåller ”en digital anslagstavla”, ansvaret att plocka 
bort vissa meddelanden av brottslig karaktär, som uppvig-
ling, hets mot folkgrupp och barnpornografibrott. 

Men frågan är: Vem tillhandahåller Facebook? Är det 
direktören för Facebook? De som har hand om abuse-
anmälningarna? Användare av Facebook som är moderato-
rer? Eller är rent av: alla vanliga användare? 

– Vi vet inte. För det har inte prövats, förklarar Mårten 
Schultz. 

Facebook är en internationell aktör, men straffbarheten 
är nationell. Ändå är det osannolikt att lagen skulle tolkas 
som att man kunde sätta den svenska vd:n för Facebook i 
fängelse för att han eller hon inte tagit bort olaga vålds-
skildringar.

BBS-lagen gäller bara för enskilda människor, och inte 
för företag. Man måste kunna visa att det är just den här 
direktören och inte någon annan som har gjort fel. 
Varför tar Facebook bort bilder på ammande kvinnor, 
men låter kränkande inlägg ligga kvar?
– För dem som har hand om anmälningar är det mycket 
enklare att hantera bilder än påståenden om kränkande 
textmeddelanden. 

rättigheter. Framför allt integritets-
skyddet. Det är till exempel väldigt 
svårt att vinna förtalsmål mot medier. 

Skulle man kunna förstärka 
skyddet för integriteten utan att 
snäva in tryck- och yttrandefri-
heten?
– Det beror på om man ser det på kort 
eller lång sikt. I dag används den väl-
digt långtgående yttrandefriheten ofta 
för att kränka människor till tystnad. 
Det drabbar även journalister. Den 
typen av yttranden omfattas sällan av 
TF och YGL, men ibland gör de det. 
Att inskränka yttrandefriheten kan 
därmed vara en garanti för att männi-
skor i förlängningen ska våga yttra sig.
Du har uttalat kritik mot hur tryck-
frihetsrättegångarna går till. Vad 
är problemet?
– De liknar inga andra rättegån-

Mårten Schultz, född 1973, är professor i civil-
rätt vid Stockholms universitet och tongivande 
opinionsbildare. Han har kallat tryckfrihets-
förordningens förträfflighet en myt.

Mårten Schultz och Nils Funcke, två av Sveriges 
ledande debattörer i tryck- och yttrandefrihets-
frågor, ger sin syn på hur väl lagen funkar idag. 

Hur mår tryckfriheten?
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T ryckfrihetsför-
ordningen har 
sitt ursprung i 
en tid då man 
behövde just 
en tryckpress 
för att effektivt 

kunna sprida kunskap och infor-
mation. Har lagen hängt med in i 
2000-talet?

– Det regelverk vi har i dag är i 
grunden en vital och bra lagstift-
ning som täcker in i stort sett alla 
yttranden i olika former, och sen 
har vi yttrandefrihetsgrundlagen 
för etermedier. Man kan säga att 
när tekniken tar sjumilasprång så 
kommer lagstiftaren skridande 
efter som en lucia.
Är tryckfriheten så stark att 
det går ut över integriteten? 
– Nej. Det finns tillräckligt med 
bestämmelser idag för att komma åt 
förtal, trakasserier och ofredanden, 
bekymret är att de inte tillämpas.
Vad tänker du kring hot och 
framtidsscenarier för tryck- 
och yttrandefriheten?
– Jag kan tycka att man under-
gräver sin egen yttrandefrihet när 
man ropar på att publikationer som 
Nya Tider, Avpixlat och vad det nu 
kan vara ska tystas ner. Om lag-
stiftaren går in och lägger restrik-
tioner eller inför att mediestödet 
bara ska delas ut till tidningar med 
demokratiskt sinnelag så öppnar 
man ju för att statsmakten kan 

gå in och styra yttrandefriheten. 
Och har man väl börjat är det lätt 
att det rinner iväg och påverkar 
andra yttranden framöver. Vi ska 
vara så trygga i vår demokrati att vi 
låter personer ifrågasätta styrelse-
skicket, det är ett test på hur stark 
en demokrati är. 
Varifrån kommer hotet mot 
yttrandefriheten?
– Det verkliga hotet kommer upp-
ifrån, det är regering och riksdag 
som kan verkställa inskränkningar. 
Men företeelser i verkligheten gör 
ju att politikerna är mer eller min-
dre benägna att göra det. Ta tjän-
sten Lexbase, som de flesta anser 
innebär integritetskränkningar. 
Där lägger mediegrundlagskom-
mittén ett förslag som syftar till att 
komma åt Lexbase, men som till 
sin utformning i ett skymningsläge 
skulle kunna användas emot vilken 
webbplats som helst.
Hur då?
– Genom att skriva in i TF och YGL 
att ”vad gäller databaser där det 
finns en påtaglig risk för integritet-
skränkningar så gäller 
vad som sägs i lag.” 
Så för att senare gå 
in och styra i detalj 
så behöver det inte 
ske en ändring i 
grundlagen, utan det 
räcker med ett enkelt 
majoritetsbeslut i 
riksdagen. 

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke tycker att det  
regelverk vi har i dag är en vital och bra lagstiftning,  
som täcker in yttranden i alla former. 

Text  Adam Westin 

” Tryckfriheten  
måste försvaras””Skyddet för tryckfriheten är för     starkt”

gar i Sverige. Om man stämmer till 
exempel Aftonbladet för förtal och 
förlorar, får man aldrig veta varför, 
eftersom den jury som avgör sak-
frågan inte motiverar sitt beslut. Det 
går heller inte att överklaga. Och 
eftersom tryckfriheten genom hela 
processen betonas starkare än 
skyddet för integriteten så förlorar 
man nästan alltid. 
Du har också skrivit kritiskt om 
meddelarfriheten. Varför?
 – Först och främst: det är en viktig 
sak att vi har en stark meddelarfrihet. 
Men jag tycker att man bör kunna be-
gränsa den i vissa situationer, framför 
allt när det gäller förundersökningar. 
Är det inte viktigt att poliser  
och åklagare under en 
förundersökning kan informera 
medier om missförhållanden? 
– Jo, men det bör inte vara tillåtet 
att använda meddelarfriheten till 
att tjäna pengar eller smutsa ned 
någons namn. Det borde vara upp till 
en domstol att bedöma om det var 
rimligt att bryta förundersöknings-
sekretessen för att kommunicera 
med medier. 
 Finns det något du skulle vilja 
göra om i TF eller YGL?
 – I den bästa av världar skulle jag 
vilja riva upp hela systemet och börja 
om från början och skapa ett riktigt 
starkt skydd för mänskliga rättig-
heter över hela linjen. Jag skulle vilja 
ha en mer allmän rättighetskatalog 
där yttrandefriheten och andra  
rättigheter utvecklas organiskt 
genom domstolsprövningar, lite som 
i den amerikanska modellen. Men 
det är naturligtvis utopiskt. 

Nils Funcke är journalist, författare och  lärare vid  
IMS, Stockholms universitet. Tidigare chefredaktör 

för Riksdag & Departement.
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Har sajten grundlagsskydd?
Ja. En tidskrifts webbsida har ett automatiskt 
grundlagsskydd om den är kopplad till en tidskrift 

med ansvarig utgivare, och tidskriften behöver endast an-
mäla detta till Myndigheten för Press, Radio och TV – en 
så kallad databasanmälan. Om tidskriften är helt web-
baserad och det därför inte finns något tidigare utgivn-
ingsbevis, kan du ansöka om ett sådant för sajten.

Är du ansvarig för kommentarer på sajten?
Kanske. Som ansvarig utgivare ansvarar du för 
innehållet i kommentarsfält som är förhandsmo-

dererade. I omodererade kommentarsfält står den som 
gjort inlägget för dess innehåll. Lagen om elektroniska 
anslagstavlor innebär emellertid att den som äger sajten 
är skyldig att ta bort inlägg som innebär till exempel hets 
mot folkgrupp, uppvigling, olaga våldsskildring, barn-
pornografibrott och upphovsrättsintrång. Den så kallade 
BBS-lagen omfattar dock inte förtal.

Har du ansvar för externt material på sajten?
Nej. Material från till exempel Youtube, Facebook 
eller någon annan webbsida som ligger inbäddat 

Är du ansvarig utgivare? Då vet du säkert hur ditt 
juridiska ansvar ser ut för den tryckta tidskriften. 

Men har du koll på vad som gäller digitalt? 
Per-Anders Broberg på Utgivarna svarar.

Text  Tim Andersson

på tidskriftens sajt omfattas inte av grundlagsskyddet. 
Inte ens om innehållet är producerat av tidskriften. För 
den reporter som lagt in materialet på hemsidan kan det 
möjligen finnas ett medverkansansvar, det vill säga att hen 
medverkar till brott.

Är du ansvarig för material som publicerades på 
sajten innan du tillträdde?

Ja. Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, behandlar 
tidningars databaser som en helhet. För pappers-

tidningar gäller det att den som var ansvarig utgivare vid 
publiceringstillfället är ansvarig för innehållet. Preskrip-
tionstiden för förtal är två år från publiceringstillfället. 

För grovt förtal är preskriptionstiden fem år. För sajten 

Ta ditt  
digitala ansvar!
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✘

?

PER-ANDERS BROBERG är vd för 
Utgivarna. Han har bland annat varit 
ställföreträdande ansvarig utgivare  
för Expressen i 15 år, och är medlem  
i Sveriges Tidskrifters expertpanel.
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är däremot den aktuella ansvariga utgivaren ansvarig för 
allt material på sajten oavsett när det publicerats, och 
tidskriftens preskriptionstider gäller inte här. I ett betän-
kande som Mediegrundlagskommittén lämnat till regerin-
gen föreslår man dock att denna så kallade ”arv-synd” ska 
begränsas till ett år bakåt i tiden. När det handlar om äldre 
material än så ska utgivaren få två veckor på sig att ta bort 
sådant som kan utgöra ett yttrandefrihetsbrott, efter att ha 
uppmärksammats på detta av JK eller en målsägande. 

Om publiceringen inte tas bort gäller inte ansvarsbe-
gränsningen.

Har en tidskrifts sociala medier grundlagsskydd?
Nej. För sociala medier, som till exempel Facebook, 
Twitter och Instagram, finns ingen ansvarig utgivare. 

Det skulle dock kunna åberopas att tidskriftens automa-
tiska grundlagsskydd skulle gälla också för dess sociala 
medier-konton. 

Flera tidningar har anmält ansvariga utgivare för sina 
sociala medier, men det är inte rättsligt prövat om ensam-
ansvaret gäller ens då. En förutsättning för att det ska gälla 
är till exempel att innehållet inte ska kunna ändras av 
någon annan än den egna redaktionen.

Har du ansvar för kommentarer på sociala medier?

Nja. Det straffrättsliga ansvaret för kommentarer på 
sociala medier ligger i de flesta fall hos den som har 

skrivit kommentaren. Enligt BBS-lagen kan dock den som 
har kontrollen över ett kommentarsfält ansvara för andras 
yttranden där, om dessa utgör uppenbara fall av exempel-
vis hets mot folkgrupp. Men BBS-lagen tillämpas väldigt 
sällan.

Kan det vara brottsligt att dela material?
Nja. Du är inte ansvarig för innehållet i det mate-
rial som du delar, däremot för innehållet i själva 

länken eller det du själv skriver i samband med att du delar 
materialet. Så om det finns någonting av brottslig karaktär 
i den räcka av tecken som länken består av, skulle du kunna 
åtalas. 

Kan du bli ansvarig för medarbetares konton?
Oklart. Frågan väcktes år 2015 då Aftonbladets kul-
turjournalist Martin Aagård kallade artisten Rickard 

Herrey för ”din gamle rasist” på Twitter. Herrey svarade 
med att stämma Aftonbladet, eftersom han menade att up-
pgiften hade publicerats av Aagård i hans tjänst på Afton-
bladet och att arbetsgivaren därför hade ansvar för Martin 
Aaagårds tweet. Domstolen ansåg dock inte att Aagårds 
yttrande var förtal, varför ansvarsfrågan aldrig prövades. 

✘

?

?

?

Det är inte så lätt för lagstif-
tarna att hänga med när den 
tekniska utvecklingen rusar. 

FOTO: DREAMSTIME
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1 Vilken är den svåraste frågan du ställts 
inför som ansvarig utgivare? 

– Det var fajten för utgivarskapet och den redak-
tionella policyn när Tidningen Vision gjordes 
om. Vi vann den fajten.

2 Upplever du påtryckningar som 
påverkar dina utgivarbeslut? 

– Nej.

3 Känns ansvaret någon gång 
betungande? 

– Nej, inte egentligen. Det är ut-
manande och stimulerande att ha 
en levande diskussion om pressetik, 
takhöjd, läsarnytta och journalistisk 
frihet.

Tema
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utgivare om  
           6

 

4 Upplever du att digitaliseringen för-
ändrat din roll som ansvarig utgivare? 

– Ja, i dag krävs ständig uppkoppling och upp-
märksamhet på hur vår journalistik används, 
kommenteras och diskuteras i olika digitala 
kanaler. Du måste som ansvarig utgivare vara 
beredd att när som helst svara på eller moderera 
kommentarer. Du måste också 

bevaka upphovsrättsfrågor-
na mer.

5 Vilka pressetiska 
beslut är svårast 

för dig, i din roll? 
– Jag har inte ställts in-
för så jättesvåra press-

etiska beslut än.

Susanne Blick, Tidningen Vision

Utgivarskapet är en grundbult i den svenska 
tryckfriheten. En rättighet – och en skyldighet – 
som kan leda till fängelse.

”Det är utmanande och stimulerande att 
ha en levande diskussion om pressetik.”

sin uppgift
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1 Vilken är den svåraste frågan du ställts 
inför som ansvarig utgivare? 
– Ottar jobbar med känsliga och ibland 

kontroversiella ämnen. Efter ett temanummer 
om prostitution och sexarbete i våras, en fråga 
som är enormt laddad politiskt, så uppstod ett 
drev på sociala medier initierat av en rasistisk 
nyhetssajt, och en av numrets skribenter fick 
efter det hundratals hatiska och hotfulla kom-
mentarer mot sig, och även dödshot. Då frågade 
vi oss vad vi kunde – och om vi borde – gjort 
något annorlunda. Dödshot ska tas på allvar. 

2 Upplever du påtryckningar som på-
verkar dina utgivarbeslut? 

– Ottar ägs och ges ut av en ideell organisa-
tion, och det finns såklart förväntningar kring 
vad tidningen ska skildra, och det har vid tillfäl-
len uttryckts önskemål om vad tidningen ska 
eller inte ska publicera, det kan uppfattas som 
påtryckningar av en självständig redaktion. 
Men det får inte påverka redaktionens beslut. 

3 Känns ansvaret någon gång be-
tungande? 

– Oftast inte. Men när besluten gäller 
enskilda personers identitet och integ-
ritet kan det kännas ansvarstyngt. 

4 Upplever du att digitaliseringen 
förändrat din roll som ansvarig 

utgivare? 
– Nästan alla skribenter vill att deras 

artiklar ska läggas ut på nätet och kräver inte 
ens arvode för det – något som har förändrats 
på kort tid. Då är det vårt ansvar som publicis-
ter att ta besluten kring publicering ett varv 
till och avväga vilka berättelser som bör vara 
tillgängliga digitalt, och inte. 

5 Vilka pressetiska beslut är svårast 
för dig, i din roll? 

– De beslut som rör enskilda personers 
integritet. Eftersom vi ofta intervjuar män-
niskor som till exempel har gjort abort i ett 
land där det är olagligt eller till och med 
straffbart, eller som är hbtq-personer där det 
är ett starkt tabu, så kan det 
vara förknippat med en risk 
att publicera personernas 
namn och porträtt. Då är det 
viktigt att resonera sig fram 

till ett genomtänkt beslut 
som jag som ansvarig 

utgivare kan stå för.

Carolina Hemlin, Ottar

”När besluten gäller enskilda 
personers identitet och integritet 
kan det kännas ansvarstyngt.”

FOTO: NADJA HALLSTRÖM/RFSU
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1 Vilken är den svåraste frågan du ställts 
inför som ansvarig utgivare? 

– Det finns dagligen svåra beslut att ta som 
ansvarig utgivare, men givetvis blir det än mer 
komplicerat om en tänkbar artikel har en po-
tentiell negativ inverkan på den eller dem man 
skriver om. 

 

2 Upplever du påtryckningar som på-
verkar dina utgivarbeslut? 

– Det raka svaret är nej. Jag försöker att alltid ta 
in synpunkter och åsikter från dem som jobbar 
nära mig, oavsett om vi tycker lika eller inte, 
men i grund och botten är det till sist mitt beslut 
som måste vara det avgörande. Jag tror dock att 
det är sunt och för journalistiken framåt om vi 
på redaktionen alltid diskuterar den här typen 
av saker. 

 

3 Känns ansvaret någon gång betung-
ande? 

– Det medför alltid en viss press att vara ytterst 
ansvarig för en publicering, men så länge man 
tycker att en diskussion och en vilja att förbät-
tras ligger till grund för allting så är det snarare 
utvecklande än betungande i det stora.
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4 Upplever du att digitaliseringen för-
ändrat din roll som ansvarig utgivare? 

– Absolut. I dagens samhälle när nyheter sprids 
med ljudets hastighet och när, som i vårt fall, 
kändisarna har egna kanaler i sociala medier, 
då blir det än mer viktigt att kunna ta snabba 
beslut. Det blir också viktigt att hela redak-
tionen har en god kunskap och förståelse runt 
publicistiska beslut då man jobbar med exem-
pelvis cover it live-texter som publiceras online 
direkt när man skriver dem.

 

5 Vilka pressetiska beslut är svårast för 
dig, i din roll? 

– Det är alltid svårast att ta beslut när man vet 
att en potentiell artikel kan inverka negativt på 
den eller dem man skriver om. Samtidigt är det 
journalistens jobb att förhålla sig objektiv till 
det man skriver oavsett innehåll.

Tobias Wixtröm, Hänt

”Det är journalistens jobb att 
förhålla sig objektiv till det man 

skriver oavsett innehåll.”
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1 Vilken är den svåraste frågan du ställts 
inför som ansvarig utgivare? 

– När ett av våra huvudcase i en angelägen 
granskning om asbestdöden dör precis före pub-
licering. Men jag beslutade mig för att vi skulle 
publicera och samtalade med de anhöriga. 
Personen som gick bort ville inget hellre än att 
hennes fall skulle bli omskrivet så att frågan om 
asbest kom upp i samhällsdebatten. 

2 Upplever du påtryckningar som på-
verkar dina utgivarbeslut? 

– Aldrig från ägarhåll, men däremot är det en 
sjuka med alla dessa kommunikatörer inom 
företagen som bestämmer alltmer om huruvida 
vi får göra arbetsplatsreportage eller inte. Här 
måste man som utgivare vara stenhård på att vi 
gör den journalistik vi vill. Vi anpassar oss inte 
efter företagens kommunikationsstrategier. 

3 Känns ansvaret någon gång betung-
ande? 

– Jag har fantastiska medarbetare som 
gör grundligt seriöst reporterjobb och 
en fantastisk redaktionschef som jag 
litar hundra procent på så nej, det känns 
normalt inte betungande. Däremot kan 
vi alla ha ångest för våra källors skydd 
och sedan måste man vara varsam med 
"vanliga människor" som väljer att 
framträda med sina livsöden. Även om 
folk vill berätta är det inte säkert de ska 
finnas med namn och bild och så vidare 
då det kan skada deras möjligheter att 
få jobb framöver exempelvis. 

4 Upplever du att digitaliseringen 
förändrat din roll som ansvarig utgi-

vare? 
– Ja, spridningen av artiklar är numera 
gränslös. Plötsligt kan vårt avslöjande om 
Plymouthsekten som äger industriföretag i 
Småland nå ut till Plymouthrörelsen globalt 
och jag får påstötningar från sektens London-
kontor om att genast ta bort vår granskning. 
Vilket vi självklart inte gjorde. Sedan kan man 
ställas inför dilemmat att någon som valt att 
träda fram i vår tidning för många år sedan har 
upptäckt att artikeln med honom eller henne 
fortfarande valsar omkring på nätet. Jag får 
ibland påstötningar om att plocka bort artiklar 
vilket vi i undantagsfall kan göra men samtidigt 
kan de ligga på facebook och andra plattformar 
som vi inte rår på. 

5 Vilka pressetiska beslut är svårast för 
dig, i din roll? 

– Det tarvar alltid eftertanke och diskussion 
om och när man ska publicera namn och 

eventuellt bild på någon person, organisation 
eller företag som vi avslöjar för något som 
är besvärande. Sedan har 
vi en ständigt pågående 
diskussion om kom-
mentarsetiken, både 
på vår sajt och på 
facebook. Högt i tak 
i debatten får aldrig 
innebära nedåt-

gående i kloaken 
så att säga. 

Helle Klein, Dagens Arbete

”Man måste som utgivare  
vara stenhård på att vi gör  

den journalistik vi vill.”

FOTO: SANDRA JOHNSON
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1 Vilken är den svåraste frågan du ställts 
inför som ansvarig utgivare? 
– Som chefredaktör på Tidningen Vi ham-

nar jag inte så ofta i riktigt svåra publicistiska 
dilemman. Men ett var ändå när Felicia Feldt 
gav ut boken om sin mamma, Anna Wahlgren. 
Ingenstans i boken eller i marknadsföringen 
av densamma namngavs Anna Wahlgren. Dock 
gav förlaget oss tydlig information om släktska-
pet och vi erbjöds göra en intervju med Felicia 
Feldt. Bara några dagar före tryck gick det upp 
för mig att Anna Wahlgren inte var namngiven 
från förlagets sida – och att namnpubliceringen 
därmed skulle ske i vår artikel. När Anna 
Wahlgren inte ville kommentera, valde jag 
att ställa artikeln. 

 

2 Upplever du påtryckningar som 
påverkar dina utgivarbeslut?

– Inte alls. På tidningar som Vi och 
Vi Läser ställs jag inte inför den typen av 
påtryckningar. 

 

3 Känns ansvaret någon gång be-
tungande?

– Det känns ansvarsfullt, men aldrig 

Tema
|

TRYCKFRIHET

betungande. På tidskrifter gäller det dock att 
inte tappa fokus. Eftersom det är så pass sällan 
som man ställs inför ett utgivardilemma är det 
lätt att man tappar bort frågorna.  

 

4 Upplever du att digitaliseringen för-
ändrat din roll som ansvarig utgivare? 

– Nej, inte alls. Vi har inte den typen av digi-
tal publicering. 

 

5 Vilka pressetiska beslut är svårast för 
dig, i din roll?

– När någon intervjuperson säger något 
negativt om en annan, identifierbar person, 

och var gränsen går för när den personen 
måste ges plats att bemöta påståendena.

 

Sofia Wadensjö Karén, Tidningen Vi och Vi Läser

”Det känns ansvarsfullt,  
men aldrig betungande.”
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1 Vilken är den svåraste frågan du ställts 
inför som ansvarig utgivare? 

– Jag kan inte komma på någon enskild fråga 
som varit särskilt knivig. Det handlar mer om 
att vi i alla delar, i allt vi publicerar, ska hålla en 
ständigt hög nivå, att det inte ska slinka igenom 
några missar. Svensk Jakt har alltid haft en hög 
svansföring vad gäller korrekthet. Tidningen har 
av många betraktats som lite träig och kanske till 
och med tråkig i sin korrekthet, men vi ska helt 
enkelt inte ha fel, någonsin.

2 Upplever du påtryckningar som påver-
kar dina utgivarbeslut? 

– Nej, det upplever jag inte. Vi inom jaktpressen 
är vana vid att ständigt granskas kritiskt, av olika 
sorters mer eller mindre militanta jaktfientliga 
intressen, men i någon mån gör det oss bara bät-
tre. Det påminner oss ständigt om vikten att allt 
ska vara rätt, att vi är oerhört noga med korrekta 
fakta. Vi vet att vi har rätt i sak när vi försvarar 
jaktens berättigande. Svensk Jakt är Svenska 
Jägareförbundets tidskrift, men vi har en fri roll 
som respekteras av övriga delar av förbundet. 
En överväldigande majoritet av förbundets 
medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän 
inser vikten av en helt fri debatt om jakten och 
förbundets verksamhet. Den debatten kräver en 
fristående tidning.

3 Känns ansvaret någon gång be-
tungande? 

– Utgivarskapet är ett ansvar som förpliktar. 
Dels gentemot alla läsare, men också gentemot 
medarbetarna. Svensk Jakt är en av landets 
äldsta tidskrifter, den har givits ut i obruten 
följd sedan 1863. Den har ett starkt och högt 
aktat namn, står för hög trovärdighet, och det 
arbetar vi givetvis stenhårt för att behålla. Av 
den anledningen finns ansvaret där hela tiden, 
men tack vare en väl fungerande redaktion där 
alla hjälps åt känns det inte så betungande.

4 Upplever du att digitaliseringen 
förändrat din roll som ansvarig utgi-

vare? 
– Ja, genom tempoförändringen. Allt går snab-
bare, beslut måste oftast fattas på kort tid. Det 
innebär att man som ansvarig utgivare måste 
delegera fler beslut till sina medarbetare. Man 
kan inte vara med och kontrollera allt. Jag är 
lyckligt lottad och har en fantastisk redaktion 
bestående av oerhört kompetenta och rutin-
erade medarbetare, vilket underlättar mycket.

5 Vilka pressetiska 
beslut är svårast för 

dig, i din roll? 
– Det är svårt att säga 
något generellt. Alla en-
skilda fall är unika, man 

måste alltid bedöma 
varje fall för sig.

Martin Källberg, Svensk jakt

”Tidningen har av många betraktats 
som tråkig i sin korrekthet, men vi 

ska helt enkelt inte ha fel, någonsin.”
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Vi firar tryckfrihetens 250 år. Men i många länder går  
utvecklingen snarare bakåt när det gäller möjligheten för 
fria medier. År 2016 har bara 16 av 180 granskade länder 
en situation som klassas som bra av Reportrar utan gränser.

Text  Karin Persson 

Pressfrihetsligan: 

USA #41
Jakten på visselblåsare, omfattande 
avlyssning och terrorlagstiftning som 
inskränker pressfriheten gör att situationen 
för journalister inte är mer än godtagbar. 
Sedan Reportrar utan gränser började med 
sitt pressfrihetsindex 2002 har USA stadigt 
tappat placeringar, från plats 17 till årets 41. 

SVENSKA MEDBORGARE I FÄNGELSE:
Dawit Isaak
Sitter fängslad i Eritrea 
sedan 23 september 
2001 – utan vare sig rät-
tegång eller möjlighet till 
kontakt med sin familj. Nyligen beslöt 
Riksåklagaren för andra gången på 1,5 
år att inte inleda en förundersökning 
om brott mot mänskligheten i Dawit 
Isaaks fall. 

Gui Minhai
Den svenska förläg-
garen försvann under 
en vistelse i Thailand 
i oktober 2015 och hålls 
sedan dess fängslad i Kina utan rät-
tegång. Gui Minhai äger ett förlag 
stationerat i Hong Kong som publi-
cerat politisk populärkultur om Kinas 
politiska elit.

FREE DAWIT!
Sveriges Tidskrifter driver ett påverkansar-
bete för att Dawit Isaak ska bli fri. Detta sker 
i samarbete med bland andra Föreningen för 
Sveriges kulturtidskrifter, Journalistförbun-
det, Tidningsutgivarna, Svenska PEN, Pu-
blicistklubben och Reportrar utan 
gränser. Vill du stödja 
kampanjen för Dawit 
Isaaks frigivning? 
Besök sajten www.
freedawit.com  

Sverige på  
åttonde plats 

■  Väldigt allvarlig situation
■  Svår situation
■  Noterbara problem
■  Godtagbar situation
■  Bra situation
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POLEN #47
I början av året antogs en ny lag om styr-
ning av statliga medier. Den hårt kritiserade 
lagen innebär att regeringen både kan utse 
och sparka chefer på public service-företagen. 
Genom att implementera lagen ”följer landet 
den icke-demokratiska väg som stakats ut av 
Ungerns premiärminister Viktor Orban”, me-
nar Alexandra Geneste, verksamhetschef på 
Reportrar utan gränsers EU-kontor.

FINLAND #1
Är bäst i världen på pressfrihet sedan 2010. Tre anled-
ningar till att Finland rankas högre än Sverige är att Finland, 
framförallt när det gäller lokalpress, har en mindre ägar-
koncentration, att hot mot journalister verkar vara ett större 
problem i Sverige och att Finland saknar den FRA-lag som 
Sverige har. FRA-lagen gör det svårt att garantera källskydd.

OM PRESSFRIHETSINDEX
Sedan 2002 gör Reportrar utan gränser 
årligen ett pressfrihetsindex där tillstån-
det för medierna i 180 av världens länder 
granskas. Reportrar utan gränsers press-
frihetsdefinition innebär att man förutom 
lagstiftningen också tittar på bland annat 
våld mot journalister, självcensur, plura-
lism och oberoende.

TIO-I-TOPP
1 Finland

2 Nederländerna

3 Norge

4 Danmark

5 Nya Zeeland

6 Costa Rica

7 Schweiz

8 Sverige

9 Irland

10 Jamaica

TIO-I-BOTTEN
180 Eritrea

179 Nordkorea

178 Turkmenistan

177 Syrien

176 China

175 Vietnam

174 Sudan

173 Laos

172 Djibouti

171 Kuba

TURKIET #151
Även före sommarens kuppförsök var situationen 
för journalister i Turkiet svår. Regeringen stänger 
radiokanaler, tidningar och tv-stationer. Journalister 
hotas och fängslas. Med kuppförsökets efterföljande 
undantagstillstånd förvärrades läget ytterligare, då 
det blev möjligt att godtyckligt återkalla presskort 
och journalister som arresterades kunde förvägras 
advokat under de första fem dagarna som inlåsta.

ERITREA #180
Landet ligger på botten av pressfri-
hetsindex. Regimen har total kontroll 
över nyheter och information sedan 
2001 då alla privatägda medier stäng-
des. Eritrea är det land i Afrika som 
håller flest journalister fängslade. Flera 
av de som fängslades samtidigt som 
svensk-eritreanska Dawit Isaak 2001 
har nu dött i fångenskap.

UKRAINA #107
Läget är fortfarande 
problematiskt. Men tack 
vare att de östra delarna 
nu blivit betydligt lugnare 
hör landet till dem som 
fått en förbättrad mediesi-
tuation jämfört med förra 
året. ”Som alla förtroenden 
går pressfriheten väldigt 
snabbt att rasera, men 
tar lång tid att bygga upp 
igen. I Ukraina har det 
emellertid skett en ovanligt 
snabb återhämtning”, 
säger Jonathan Lundqvist, 
ordförande för svenska 
Reportrar utan gränser. 
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Försäljning Sverige, Heidi Avellan 



Letar ni efter 
ett pålitligt och 
stabilt tryckeri?

Hänger
du med?
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dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig:
Heidi Avellan
heidi.avellan@punamusta.com
tfn: +358 50 363 42 72

Tryckeri i en egen sfärDigitala tjänster

Coldset
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Försäljning Sverige, Heidi Avellan 
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på röda
Jobbar

 E
N DAG MED 

Hack i häl på  

någon av dina 

branschkolleger. Vad 

händer under en 

arbetsdag? 
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Vi följde med Häntgruppens 
vimmelredaktör Lotta Gray på gala.
Bild Jessica Segerberg  Text Jennie Aquilonius

mattanpå röda



52 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 4 2016

STENKOLL PÅ  
KÄNDISAR OCH NÖJE
Hänt-gruppen på Aller förlag producerar fem tidskrifter och en 
sajt. Redaktionen består av 35 personer som sitter på vånings-
plan tre på Aller, på Humlegårdsgatan 6 i Stockholm. Under 2016 
genomgår gruppen stora förändringar. I maj tillträdde den nya 
chefredaktören Tobias Wixtröm, tidigare sportchef på Aftonbla-
det TV, för att leda en onlinesatsning. Strax efteråt rekryterades 
också Anders Burström som redaktionschef och Johanna Bladh 
som tv-reporter, båda från Expressen. Sedan dess har gruppen 
byggt en tv-studio och jobbar mer med video och Instagram.

12.45 Inbjuden 
Tidigare skickade företagen påkostade inbjudningar 

till olika event. Nu kommer de flesta med e-post. För att 
avgöra om det är värt att gå på ett vimmel brukar Lotta 

Gray be om att få kika på gästlistan.

12.30 Dagens första uppgift
Vimmelredaktören kommer in till Hänt-gruppens 
redaktion. Dagens första uppgift är att skriva en 
rewrite för Hänt Bild på en engelsk nyhet om att 
Katy Perry vill skriva ett äktenskapsförord med 
Orlando Bloom innan de gifter sig.

En dag med 
|

HÄNT
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17.20 Bokmöte vid Hötorget
Lotta Gray skriver en självbiografi om sin kamp mot 
tjocktarmscancern, sitt engagemang i Läkarmissionen 
och kontrasterna i livet med jobbet på röda mattan. För-
läggaren Carina Nunstedt från Bonniers Yourlife Books 
ger återkoppling på det hon har skrivit hittills.

13.00 Kaffe med chefen
Två Hänt-generationer möts. Lotta 
Gray har jobbat här i 16 år medan 
Tobias Wixtröm började i våras.
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20.10 Modefest på Kulturhuset 
Lotta Gray och frilansfotografen Malin Bondeson håller koll 
när kändisarna börjar droppa in. Det är premiär för NK-galan 
där mode- och designpriser delas ut. Hänt-gruppen har fyra 
reportrar och en fotograf på plats i kväll.

En dag med 
|

HÄNT
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20.30 Kändisspaning
Hänt-reportrarnas blickar skannar efter 
personer som kommer med en ny partner, 
en vigselring som inte fanns där förut 
eller en växande gravidmage.

Hänt-titlar
HÄNT I 
VECKAN är 
äldst i Hänt-
familjen och 
kom ut första 

gången 1964. Tidningen 
lades ner 1994 men 
återuppstod igen 2014, 
i samband med att Se 
& Hör lades ner. I dag 
skriver Hänt i Veckan 
om både svenska och 
internationella kändisar. 
Här finns också tips och 
råd om mat, resor, hälsa 
och ekonomi. 

HÄNT 
EXTRA 
fokuserar 
på svenska 
kändisar, 

vimmel, mode och 
skönhet. Upplagan var 
117 400 år 2015.

HÄNT BILD 
visar svenska 
och inter-
nationella 
kändisars 

vardag och jobbar 
med att köpa exklusiva 
bilder.

VECKANS 
NU låg tidi-
gare under 
Frida Förlag 
men flyt-

tade i juli över till Hänt-
gruppen. Rapporterar 
främst om Hollywoods 
kändisliv.

TV-GUIDEN 
håller koll på 
veckans tv- 
och radiota-
blå.

HÄNT.SE är tidskrifter-
nas gemensamma sajt 
om kändisskvaller, vim-
mel och listor om vad 
som är hetast just nu. 20.45 Intervjuobjekt i sikte 

Modeskaparen Camilla Thulin säger också ja till att bli intervjuad i ”Lotta möter”. 



” Att vara sveriges främsta tidskrifts- 
 tryckeri förpliktigar. Under våren 
 201   kommer vi anta nya digitala
 utmaningar som gynnar dig!”
  Charlotta Mansfeldt, försäljningschef på Trydells.

PERSONLIGT

Läs mer om oss och era möjligheter! 
Gå in via trydells.se

7
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BLOGGAR

Som 16-åring drev hon en blogg 
som hade fler besökare än Carl 
Bildts. Nu, som 25-åring, tjänar 
hon över 400 000 kronor i må-
naden som digital entreprenör, 
modeskapare och modell. Vi 
pratar om Kenza Zouiten, en av 

Sveriges absolut största bloggare. 
När hon började blogga om mode för drygt 

tio år sedan var hon en del av den stora blogg-
boomen. 2005–2006 startades mängder av 
bloggar och trenden visade på dragningskraften 
i den personliga rösten. De unga kvinnorna, 
bloggpionjärerna, visade sig samtidigt vara 
en konsumtionskraft att räkna med. 

Nu, tio år senare, har mediekartan 
ritats om. De sociala kanalerna har vuxit, 
och emellanåt utropas bloggens död. I 
undersökningen Svenskarna och Internet 
från förra året kunde man tydligt se att 
framför allt de unga kvinnorna, som ofta 

Bra bloggare på sajten fyller  
varumärket med personlighet och kan  

dessutom ge en fin affär. Men hur lockar man till 
sig rätt profiler – och får dem att stanna? 

Läs om hur du fixar bloggbästisarna.
Text: Jennie Aquilonius

är tidiga med nya vanor, minskat sin läsning av 
bloggar, till förmån för instagram, snapchat och 
youtube. 

Men bloggen är förstås inte död. Den har 
bara fått sällskap. Och de flesta svenska större 
mediehus använder sig av bloggare. Antingen 
knyter de till sig redan etablerade profiler eller 
så jobbar de hårt för att hitta nya talanger som 
kan bli läsarnas favoriter. 

Men bloggare och influencers kan vara 
nyckfulla. För ju starkare varumärke man är i 
sig själv, desto mindre dragkraft behöver man 
av ett annat. Tidigare i år lämnade Kenza sitt 

sam-arbete med Bonnierägda Tailsweep 
för en annan influencer-byrå, Tourn. 

Mama lockade däremot nyligen över 
bloggaren Elaine Eksvärd från 

det sociala mediehuset United 
Influencers. 

Vad kan tidskrifternas var-
umärken göra för att bli  

Gör bloggaren 
till din BFFFRIEND  FOREVERBEST

Kenza Zouiten har 
vunnit flera priser för 

sitt bloggande. 

FOTO: TT BILD
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LAGEN KRÄVER ANNONSMÄRKNING
Om en bloggare får ersättning för att skriva om ett företags 
verksamhet eller produkter handlar det om marknadsföring, och då 
gäller marknadsföringslagen. Läsaren måste genast förstå att det 
handlar om marknadsföring och vem som står bakom den. Konsu-
mentverket gav i december 2015 ut en vägledning om marknadsfö-
ring i bloggar och andra sociala medier. Här föreslås:
✔ Att inläggen märks med ”annons” i början och slutet.
✔ Att läsaren uppmärksammas i rubrik eller i början av texten att 
det handlar om marknadsföring. 
✔ Att man använder annat typsnitt än i vanliga inlägg. 
✔  Man kan också hashtagga med #Reklam eller #Annons och #Fö-
retagets namn. 

attraktiva i konkurrensen? Hur lockar man till 
sig rätt bloggare, och får dem att stanna? 

Vi söker svar hos Bonnier 
Tidskrifter som har ett 
flertal starka profiler knutna 
till sig: däribland Cissi Wal-
lin, Camilla Läckberg och 
Simon Sköld, Kitty Jutbring, 
Sanna Bråding, Malin Wol-

lin och Laila Bagge. 
Frida Boisen är VP, digital chef och ansvarig 

utgivare för Bonnier Tidskrifter. Hon berättar 
att Bonnier Tidskrifter jobbar mycket med 
att skapa lojalitet genom gemenskap. Profil-
erna, som hos Bonnier i princip alltid jobbar 
på många plattformar, får feedback på sina 
texter och erbjuds utbildningar i sociala 
medier, video, sökordsoptimering och 
annat som de behöver för att boosta 
trafik och intäkter samt bli mer 
relevanta för målgruppen. Varje 

vecka gästar också en av bloggarna mediehusets 
säljmöte. 

–  Det är viktigt att säljarna känner våra 
influencers för att kunna representera dem på 
bästa sätt, veta vilka de är och vad som är nytt 
eller viktigt i deras liv.

Frida Boisen hävdar att bloggen fortfarande 
är en viktig beståndsdel i flera influencers eko-
system med olika sociala medier som Facebook, 
poddar och Youtube.

Styrkan finns i bloggens möjlighet att låta 
läsarna komma riktigt nära, enligt Boisen, och 
på annonsmarknaden finns ett enormt sug efter 
högkvalitativa bloggar som når ut.

Det viktigaste när förlagen 
rekryterar en profil är 
att den passar ihop med 
varumärket när det gäller 
inriktning och värderingar. 
Bonnier Tidskrifter har en 
drömlista med personer 

som skulle kunna passa olika varumärken. För-
laget jobbar både med att rekrytera etablerade 
stjärnor och att starta nya bloggar och bygga upp 
dem från grunden. 

– Senast rekryterade Amelia Jessica Frej, en 
ung härlig kändiskock från TV 4, som stärker 
upp varumärket kring mat. Vi har också nyli-
gen rekryterat etablerade namn som Charlotta 
Flinkenberg till Sköna hem och Cecilia Blank-
ens till Damernas värld. Ofta följer influencers 
 med oss genom livet. De kanske börjar på 
Veckorevyn och flyttar sedan över till Mama när 
de får barn och befinner sig i en annan fas, säger 
Frida Boisen.

Bonnier Tidskrifter ger sina influencers fria 
händer så länge de håller sig inom gränserna för 
yttrandefrihet, pressetik, marknadsföringslagen 

Frida Boisen, digital 
chef på Expressen, 

säger att bloggen är 
en viktig beståndsdel 
i influencerns ekosys-
tem med instagram, 

poddar mm.  
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SÅ LYCKAS DU MED BLOGGAR
HITTA RÄTT

Gör research. Läs mycket 
bloggar och ta gärna hjälp av 

någon som kan det här med influen-
cers. Profilen ska matcha varumärkets 
värderingar och inriktning. Tveka inte 
att ta in flera kompetenser i proces-
sen med att rekrytera rätt: både re-
daktion, sälj och marknad. Eventuellt 
även extern byrå. 

FIXA TEKNIKEN
Ett lättjobbat publiceringsverk-
tyg (CMS) är förstås A och O 

för kunna hålla hög publiceringstakt. 
För många bloggare är det också vik-
tigt att kunna sätta personlig prägel 
på själva bloggen. 

SKRIV AVTAL
Reglera vad ni förväntar er av 
varandra. Får bloggaren göra 

egna samarbeten eller ska alla an-
nonsörer gå genom er säljavdelning? 
Hur ofta ska bloggen uppdateras? 
Ska personen få ersättning och vad 
styr storleken? Ska bloggaren följa de 
pressetiska reglerna?

SKAPA EN GEMENSKAP
Bloggare är ett ensamt yrke. 
Bygg upp en lojalitet genom 

att erbjuda profilerna feedback på 
texter, utbildningar, gemensamma 
grupper i sociala medier, event och 
sociala aktiviteter som middagar.

 

GE FRIA TYGLAR
Trovärdigheten är bloggarens 
allt. Om personen inte får 

skriva vad den vill känns bloggen inte 
äkta. Tidskriften kan dock ställa krav i 
avtalet på att personen inte får skriva 
något som skadar varumärket och att 
den ska följa lagar och regler.

SÄLJ!
Om tidskriften innebär en möj-
lighet till lukrativa samarbeten 

ökar chansen att profilen vill stanna. 
Det är särskilt viktigt om hen enligt 
avtalet inte får göra egna samarbe-
ten. 

och upphovsrätt. Avtal skrivs med alla influenc-
ers. Samtliga annonssamarbeten på bloggarna 
går genom förlagets säljavdelning, och alla an-
nonser måste vara tydligt märkta.

Bonnier Tidskrifter har valt att 
ha en ansvarig utgivare för 
allt digitalt material; Frida 
Boisen. Hos Aller Media 
däremot ligger utgivarskapet 
för sajterna hos respektive 
chefredaktör, motiveringen 

är att man vill skapa en brygga mellan digitalt 
och print. 

Även Aller har satsat medvetet på att knyta 
starka profiler till sig. Här bloggar bland andra 
Kakan Hermansson, Elsa Billgren och Andrev 
Walden. Samarbeten mellan bloggprofilerna 
och mediebyråer, partners och annonsörer 
förmedlas av förlaget. Det kan vara allt från 
sponsrade inlägg till föreläsningar, event och 
partner promotion i print. Aller Media har 
också nyligen anlitat Hannah Sjöström, tidigare 
chef för Metro Mode, som en del av satsningen 
på influencers.

Hos Egmont Publishing står bloggarna 
inte för en stor andel av den totala trafiken till 
sajterna. De flesta bloggare får inte heller betalt. 
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Egmont publicerar ofta samma annonser på 
bloggarna som på den övriga sajten. I vissa fall 
sponsrar en annonsör en hel blogg, berättar 
Thomas Eriksson, digital förlagsredaktör och 
ansvarig utgivare för digitalt material på de 
flesta av Egmonts sajter.

En som vet hur man attra-
herar bloggare och skapar 
lojalitet är Linda Hörn-
feldt. Hon har varit med 
i bloggsvängen länge och 
började skriva dagbok på nä-
tet redan 2001. Sedan 2009 

bloggar Linda Hörnfeldt som La Linda. Hon 
har även själv jobbat med digital marknadsfö-
ring och har anlitat bloggare.  

Linda Hörnfeldt menar att tidskrifterna 
måste förstå att bloggen är ett rum för skriben-
tens själ – något mycket personligt som hen 
har jobbat hårt med. 

Det är viktigt att bloggaren har frihet att 
skriva vad hen vill, inom lagens gränser, och 
inte behöver ingå samarbeten som hen inte 
tror på. För att locka till sig bloggare och få 
dem att stanna måste tidskriften göra det mer 
förmånligt att ligga hos dem än på en egen sajt.   

– Du behöver till exempel ordna bra samar-
beten med annonsörer, särskilt om bloggarna 
inte får göra det själva. Det märker jag ofta 
hos mina medlemmar, det står i deras avtal att 
de inte får göra egna samarbeten, men sedan 
säljer inte tidningen. 

Andra sätt att vara attraktiv för bloggare är 
att erbjuda trafik tillbaka, till exempel genom 

tidskriftens Facebooksida, eller att skapa ett 
sammanhang med event och utbildningar. 
Tidskrifter med många olika bloggare kan 
också sälja in ett samarbete med en stor kund 
till flera influencers samtidigt.

För två år sedan startade 
Linda Hörnfeldt yrkesnät-
verket Better Bloggers för 
att göra branschen mer 
seriös. Nyligen bytte nät-
verket namn till Influencers 
of Sweden, helt enkelt för 

att bättre spegla branschen där profilerna allt 
oftare jobbar i många sociala kanaler. I maj 
var hon med och ordnade en konferens där 
influencers kunde byta erfarenheter.

– Det här är en bransch som har vuxit fram 
av sig själv. De som driver välbesökta bloggar 
har ofta glidit in och blivit yrkesverksamma 
av en slump. Många har inte koll på sina 
rättigheter och skyldigheter, lagar och hur 
mycket de ska ta betalt, säger hon.

Ett problem är till exempel att profilerna 
ofta får skambud för sina tjänster. Linda 
Hörnfeldt menar att det kanske, om bloggen 
är liten och tidningen stor, går att byta blog-
ginlägg mot trafik under en begränsad tid. 

– Men det är inte så du behåller bloggare. 
Man ska inte heller tro att bloggare är en enkel 
lösning på tidningens trafikproblem. Bloggar 
är en bra satsning, men du måste vara beredd 
att lägga resurser på dem, säger hon.

Så skäm bort sajtens stjärnor! Så kan de bli 
just så trogna som du hoppas. 

Verktyg
|

BLOGGAR

4 av 10 av de svenska  
internetanvändarna  

läser bloggar. 

Linda Hörnfeldt 
driver bransch- 
organisationen  

Influencers of Sweden 
som verkar för att 

stötta kreatörer, och 
göra branschen mer 

seriös.

KÄLLA: SVENSKARNA 
OCH INTERNET 2015. 
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Känslan av att ha en personlig rela-
tion till bloggaren gör att effekten 
av annonserna blir större, berättar 
forskaren Jonas Colliander. 

Jonas Colliander forskar om marknads-
föring och sociala medier på Handels-
högskolan i Stockholm. Han säger att 
bloggen fortfarande står sig i konkur-

rens med andra sociala kanaler. Formatets 
styrka är just att man kan skriva långa, ingå-
ende, berättande inlägg. 

Det skapar goda förutsättningar för para-
social interaction, PSI, ett medieveten-
skapligt begrepp som innebär att läsaren 
upplever en stark personlig kontakt med 
bloggaren, trots att de egentligen inte 
känner varandra. 

– Det ger en lojal läsarskara, vilket 

Jonas Collianders 
forskning visar att 

bloggarna uppfattas 
som viktiga mark-

nadsföringskanaler. 

Forskaren: Man litar på sin ”låtsaskompis”
håller antalet besökare uppe och ger större ef-
fekt på annonserna. Det sistnämnda beror på 
att människor tar tips och råd från vänner på 
större allvar än kommersiella budskap, säger 
Jonas Colliander.

Men frågan är hur kommersiell en blogg 
kan vara utan att tappa i trovärdighet. Om 
läsaren uppfattar att bloggaren inte har 
hens bästa för ögonen, utan i stället tjänar 
pengar på att föra ut ett budskap, skadas 
trovärdigheten och läsaren tappar intresse. 
Här gäller det att vara försiktig och känna sin 
målgrupp. 

– Acceptansen för kommersiella budskap 
ser olika ut inom olika områden. De som läser 
mode- och kändisbloggar har till exempel 
högre acceptans för kommersiella budskap 
än de som läser om vård och forskning, säger 
Jonas Colliander. 
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MALIN VESSBY,  
chefredaktör

HEMSLÖJD (ges ut av Svensk Slöjd AB)
Antal bloggar: 3.

Hur väljer ni vilka som bloggar hos er?
– Skälet till att vi började en gång 
i tiden var dels att vi ville hålla 
hemsidan levande utan att vi själva 
skulle behöva uppdatera den så 
ofta, en pragmatisk strategi för en 
liten redaktion. Dels att vi gärna 
ville samarbeta med personer som 
vi tyckte kompletterade tidningen 
på olika vis och som vi själva blev 
inspirerade av. 
Hur får ni dem att stanna?
– Ingen har än så länge velat 
avbryta samarbetet. Däre-
mot har vi själva valt att avs-
luta samarbetet med ett par 
bloggare som uppdaterade 
sitt flöde väldigt sällan. I 
dagsläget har vi därför enbart 
två bloggare, men så 
småningom utökar 
vi det kanske igen. 
Hur mycket bestäm-
mer de själva över 
vad de skriver?
– Innehållet 
råder de själva 
helt och hål-
let över. Men 
utgångspunkten 

är så klart att det ska handla om olika 
infallsvinklar på slöjd. Och det var 
ju därför vi kontaktade respektive 
bloggare från början, för att de skrev 
om just det.
Vad avgör vem som får betalt och inte?
– De flesta har gjort jobbet helt på 
ideell basis, för att de gärna ligger på 
vår hemsida och att de får mer trafik 
till sina egna sidor på så vis.
Säljer ni på bloggarna?

– Vi säljer inte annonser på blog-
garna – däremot har det hänt att 

vi sålt annonser på hemsidan. 
Men då säljer vi på trafiken på 
sidan, som ju så klart kan öka 
med hjälp av bloggarna.

Vad är en bra blogg?
– En bra blogg i vår värld är 

en som ger spännande 
infallsvinklar på 

slöjd och handgjort 
skapande. Och som 
drar folk till vår 
hemsida.

LISA ARNELL,  
digital och kommersiell 
redaktör 

ELLE (Aller Media)
Antal bloggar: 10.

Hur väljer ni vilka som bloggar hos er?
– Framför allt är det personer som 
på olika sätt passar bra ihop med vårt 
varumärke. De har olika profiler och 
kompletterar varandra.
Hur får ni dem att stanna?
– Jag hoppas att de stannar för att de 
trivs. En bloggare som vill gå någon 
annanstans släpper jag gärna, jag vill 
jobba med personer som varje vecka 
aktivt väljer att stanna hos oss. Många 
av våra bloggare är frilansare och 
uppskattar en tillhörighet så vi jobbar 
mycket med att skapa ett team. Vi har 
en Facebookgrupp där vi delar tips 
och kan ställa frågor till varandra, vi 
ses kontinuerligt på luncher, möten, 
utbildningar och middagar. 
Hur mycket bestämmer de själva över vad 
de skriver?
– Bloggaren är en fristående per-
son som skriver vad hen själv vill, vi 
påverkar inte innehållet. För de som 
vill finns vi för en dialog kring uppslag 
och idéer för att utveckla och göra 
bloggen så bra som möjligt.
Vad avgör vem som får betalt och inte?
– Vi arvoderar alla våra bloggare. 
Vad är en bra blogg?
– En plats där läsare kan spendera tid 
och bli informerade och underhållna. 
Sedan är givetvis trafik och affären 
kring en blogg också bidragande för 
slutbetyget.
Säljer ni på bloggarna?
– Aller media är en länk mellan profil-
erna och olika mediebyråer, partners 
och annonsörer. Vi förmedlar olika 
sorters samarbeten, däribland spons-
rade inlägg, natives, partner promo-
tions i print, instagramposter, närvaro 
på event, föreläsningar etc. Varje 
bloggare avgör själv vad hen vill göra, 
vi skulle aldrig tvinga någon att göra 
något, det blir inte bra för någon.

Verktyg
|

NATIVEANNONSERING

ENKÄT
BLOGGAR

Så jobbar vi 
med bloggar

Lär av andra! Vi har frågat bransch-
företrädare av olika storlekar och med  

olika målgrupper hur de gör.

Malin Vessby bidrar 
själv till Hemslöjds 
redaktionsblogg. 
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SARA  
VALFRIDSSON,  
chefredaktör

HÄLSA & FITNESS  
(Dohi Publishing)
Antal bloggar: 15.

Hur väljer ni vilka som bloggar hos er?
– Det har skiftat men från och med 
2017 satsar vi på mer nischade blog-
gar. Det är lättare att presentera 
en blogg som fokuserar på crossfit 
eller veganrecept snarare än en som 
handlar mer generellt om hälsa och 
träning. Bloggarna står för det vi 
vill uttrycka: träningsglädje samt 
en skön och seriös syn på hälsa och 
träning.
 Hur får ni dem att stanna?
– Vi lyssnar väldigt mycket på våra 
bloggares behov och ger dem verktyg 
för att utvecklas. Skulle någon inte 
vilja stanna kvar ser vi det som viktig 
feedback.
 Hur mycket bestämmer de själva över 
vad de skriver?
– Innehållsmässigt bestämmer de 
helt och hållet själva, så länge de 
följer ramar och riktlinjer vad det 
gäller till exempel sponsrade inlägg.
 Vad avgör vem som får betalt och inte?
– Det grundas på trafiken. Har du 
mycket trafik kan du också ställa 
högre krav på att få betalt. Stora 
bloggare kan få betalt ”bara” för att 
blogga, men vi tycker att det är bät-
tre att betala efter prestation. Vissa 
bloggare skriver även redaktionellt 
och får betalt den vägen, andra får 
chansen att vara med som instruk-
törer på event, träningsresor och 
liknande. 
 Vad är en bra blogg?
– Den har ett innehåll som engager-
ar i både text och bild samt uppdat-
eras kontinuerligt.
 Säljer ni på bloggarna?
– Ja, vi har fasta annonsplatser i 
flödet på sajten och i viss mån även 
sponsrade bloggupplägg.

CHRISTER BARK,  
redaktionschef

SJUKHUSLÄKAREN  
 (En yrkesförening inom 
Sveriges läkarförbund)
Antal bloggar: 10.

Hur väljer ni vilka som bloggar hos er?
– Vi spanar efter de som brinner för 
sin sak eller som vi uppfattat kan 
ha något intressant att säga i den 
sjukvårdspolitiska debatten. Eller 
lite nördigare bloggar som tilltalar 
målgruppen läkare. Bloggarna kan 
vara allt från ”lågmälda betraktare” 
till ”arga sanningssägare”. Ju större 
variation desto bättre.
 Hur får ni dem att stanna?
– Vi har faktiskt aldrig hamnat i den 
situationen att vi behövt övertyga 
någon att stanna, vilket vi är väldigt 
glada för. Anledningen är nog att de 
brinner så för sina ämnen och att de 
upplever att de når rätt målgrupp i 
Sjukhusläkaren.
 Hur mycket bestämmer de själva över vad 
de skriver?
– När vi väl bestämt att anlita blog-
garen så har den helt fria händer. 
Vi lägger oss inte i alls, såvida blog-
garen håller sig inom de pressetiska 
reglerna.
 Vad avgör vem som får betalt och inte?
– För tillfället har vi ingen budget 
för  bloggarna. Betalning är en 
fråga som vi just nu diskuterar.  
 Vad är en bra blogg?
– En bra blogg kan vara bra på 
många olika sätt. Men vi tycker om 
bloggare som tillför kunskap, kom-
mer med nya idéer och tankar, 
eller ger inblick i livssitu-
ationer som vi annars inte 
skulle ha fått ta del av. 
Vi tycker också om när 
bloggaren ställer krav på 
omgivningen utifrån sina 
kunskaper och idéer.
 Säljer ni på bloggarna? 
– Vi säljer inte annon-
ser på bloggarna.

PATRIK HADENIUS,  
chefredaktör

FORSKNINGS & FRAMSTEG   
(Vetenskapsmedia)
Antal bloggar: En, med tolv skribenter, 
varav fem skriver regelbundet.

Hur väljer ni vilka som bloggar hos er?
– Vi har en forskarblogg, så det är 
forskare vi söker efter. De ska vilja 
skriva, kunna skriva och koppla det 
de skriver till sådant som läsarna 
ser i sin vardag. 
Hur får ni dem att stanna?
– Det brukar inte vara något 
problem. Vi lägger däremot lite 
energi på att de ska hålla lagom takt 
i skrivandet. 
Hur mycket bestämmer de själva över 
vad de skriver?
– Helt och hållet.
Vad avgör vem som får betalt och inte?
– Vi har en policy på redaktionen 
för hur vi arvoderar forskare som 
skriver. Det beror bland annat på 
vad de har för anställning och om 
det kan anses att de bloggar i tjän-
sten eller på fritiden.
Vad är en bra blogg?
– En aktuell, relevant och lagom 
ofta uppdaterat krönika med 
både personliga reflektioner och 

allmänbildande inslag.
Säljer ni på bloggarna? 

– Nej.

Patrik Hadenius driver 
både Forskning & Framsteg, 
Språktidningen, Modern 
Filosofi och Modern 

Psykologi.
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Varför har just Twitter blivit en plats för starka 
åsikter och ”stormar”?
– Det är en plattform för snabba kommentarer. 
Begränsningen på 140 tecken tvingar också fram 
en tydlighet. Kombinera det med snabbheten i 
hur snabbt saker kan spridas via vänners vänner 
så blir spridningseffekten stor. Alla som kollar på 
en tagg tar del av allas inlägg, även de personer 
man inte följer.

Hur kan man definiera en twitterstorm?
– Ett större antal tweets runt en plötslig händelse, 
en person eller något som fått människor att 
reagera. Präglas ofta av en stark polarisering, för 
eller emot det ena eller andra perspektivet. 

Sveriges Tidskrifter
|

EXPERTFRÅGAN

Hur hanterar man en twitterstorm?  
Brit Stakston ger råd.

”Bevaka diskussionen  
och handla aldrig i affekt”

Brit Stakston
är mediestrateg och 
medgrundare till Blank 
Spot Project. Hon är 
också författare, debattör 
samt sitter i Sveriges 
Tidskrifters styrelse.  

 

HÅLL KOLL PÅ DISKUSSIONEN 
Sätt upp en bevakning på namn, 
taggar eller andra nyckelord för att följa 
diskussionen.

LÄR AV DISKUSSIONEN
Ibland är kritik vägen till utveckling. 

BEVAKA FLÖDET
Använd hjälpverktyg som TweetDeck 
eller HootSuite.

SNABBA 
KOM-IHÅG3

Hur hanterar man en twitterstorm på bästa 
sätt?
– Bevaka diskussionen och agera aldrig i 
affekt. Tänk på att 80-90 procent av läsarna 
är tysta betraktare. De noterar hur du agerar 
och förväntar sig att du ska behålla ditt lugn, 
din professionalitet och respekt för andra. 
Låt dig helt enkelt inte dras ner i gyttjan av 
meningsmotståndare. Visa att du sett dem 
och deras argument men använd inte samma 
ton och tilltalsform om någon varit arg eller 
oförskämd. Kort sagt behöver man vara närva-
rande för att kunna hantera det som sker. 

Kan du ge exempel på en twitterstorm som 
hanterats på ett föredömligt sätt?
En gammal favorit på temat lära sig av kritik är 
hur Länsförsäkringar hanterade #försäkrings-
gate. Kritik mot hur en person i kundtjänst gett 
homofoba kommentarer i samband med ett 
pågående ärende ledde till en intern HBTQ-
utbildning.

Finns exempel på en twitterstorm som 
hanterades på ett sådant sätt att situatio-
nen förvärrades?
– Kritiken som Bokmässan fick på twitter 
för att tillåta en tidning med nazistiska 
kopplingar fick dem att ångra sitt beslut. 
För att sedan ångra sig igen. Och i takt 
med de många olika besluten storma-
des det på twitter före, under och efter 
mässan. Hade kunnat hanteras många 
gånger bättre. 

FOTO: CAMILLA LINDQVIST
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FRUKOST FÖR MEDIESÄLJARE

Lär dig om de tre vanligste felen som 
säljare gör i kontaktfasen. Det här 

frukostmötet vänder sig till dig som 
är mediesäljare. Seminarieledare är 

Valentino Rongione, från Asp Sälj.
Plats: Sveriges Tidskrifters lokaler 
på Vasagatan 50. Tid 09.00–10.00. 

Kaffe och smörgås serveras från 8.30.

JULÖL
Vi avrundar året med julöl. Kom och 

mingla med dina kolleger, och träffa oss 
på Sveriges Tidskrifter. 
Endast för medlemmar.

TRENDFRUKOST
I månadsskiftet januari–februari  
arrangerar vi vår återkommande 

och populära trendfrukost. 
Skaffa koll på det viktigaste tren-

derna i branschen och i omvärlden. 
Läs mer och anmäl dig i vårt  

kalendarium på sverigestidskrifter.se

DECEMBER

Kalendariet

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

14
DECEMBER

JANUARI/
FEBRUARI

NY SAJT
Vi har just lanserat en  ny webbplats. Nu lyfter vi ännu tydligare de frågor och människor som är en del av branschen. Kolla Sverigestidskrifter.se
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Krönikör 
Lisa Bjurwald
Journalist, opinions-
bildare och författare 
till flera böcker om 
rasism och extremism. 
Romandebuterade 
nyligen.

Är poddar morgondagens 
tidskrifter? Efter att ha drivit 
en mediepodd under snart 
två år blir jag mer och mer 
övertygad om att formatet 
kan erbjuda seriös konkur-
rens. Inte bara för att det har 

varit så roligt att diskutera publicistiska dilem-
man, etiska övertramp och pressgrodor med 
min poddpartner Margret Atladottir – för det 
har det! – utan på grund av den lyssnarrespons 
vi får.

Den där stunden som under mindre digitala 
årtionden vigdes åt lojt bläddrande genom en 
hög med tidskrifter blir allt kortare (studier 
visar att vi blir mindre effektiva trots att vi ar-
betar mer och är ständigt uppkopplade, men det 
får bli ett ämne för en annan krönika). Att döma 
av aktiviteten i sociala medier tycks folk vara 
på språng dygnets alla vakna timmar, och vem 
tar upp en tidskrift för att åka tre-fyra busshåll-
platser? Eller för att hasta mellan möten? Inte 
ens en onlinetidskrift låter sig läsas särskilt 
enkelt när man rör ihop middagspastan med ena 
handen och svarar på kvällsmejl med den andra.

Men fördjupande ”läsning” i talat format, 
direkt in i öronen? Ja! Det går alldeles utmärkt. 
Atladottir & Bjurwald (Acast.com) har trogna 
lyssnare som rattar in oss i löpspåret, på pen-
deltåget, i klädbutiken och i mataffärskön. Vissa 
håller sig till tidskriftsslukandets traditionella 
former; flera kvinnliga lyssnare berättar att de 
älskar att sjunka ned i badet med oss. Andra 
är typiska mediekonsumenter anno 2016. Ett 
manligt fan lyssnade till exempel på vårt se-

naste avsnitt medan han jagade Pokémons med 
sina söner.

Nu är inriktningen på vår podd möjligtvis 
lite meta för att diskutera medier – den handlar 
trots allt om just medier – men många populära 
poddar behandlar helt andra ämnen, såsom 
psykologi, poesi, film och mode. Precis som 
tidskrifter. 

Hittills är det lite snålt på 
gästfronten, och många 
poddprogramledare hän-
faller åt lite väl intros-
pektiva (för att inte säga 
självcentrerade) snack. 
Men det är troligtvis en 

mognadsfråga. Ni hör vart jag vill komma – vad 
har tidskrifterna som är så unikt, att man skulle 
sakna dem om de gick i graven? För de senaste 
siffrorna är sannerligen dystra. De allra flesta 
tappar läsare. För kvällstidningarna ser det 
värst ut: Aftonbladet Resa och Expressen sön-
dag har rasat med 27 respektive 25 procent.

Det är svårt att tänka sig att en podd om re-
sor skulle kunna bli lika populär som en glansig 
tidskrift fylld av bilder, men vem vet? Halva 
nöjet med resor brukade vara resebyråerna, 
och nu kan få av oss minnas senast vi steg in i en 
sådan snarare än att boka själva över internet. 
Till syvende och sist handlar det om pengar, 
och finns det ett medieformat som är i stort 
sett kostnadsfritt i dag, så är det podden. 

Kanske ses vi snart i poddosfären?  
Påminn oss bara inte om bloggo-

sfären… 

Lisa Bjurwald om podden  
som morgondagens tidskrift. 

Fördjupande ”läsning” i talat 
format, direkt in i öronen? Ja!

Till sist
|

KRÖNIKA



FLER ÄN 435
REDAKTÖRER

KAN INTE 
HA FEL.

www.atta45.se

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? 
Eller är anledningen våra kunniga och engagerade medarbetare?

Summa summarum är det naturligtvis vår senaste produktion 
som bestämmer framgången. Det är helt enkelt leveranserna 
idag som ger oss nya uppdrag imorgon.

Smarta beställningssystem online gör det enkelt för dig att 
beställa. Våra effektiva produktionsflöden levererar pålitligt, 
gång på gång, i tid. Att det blir billigare är en självklarhet.

Vi kallar det tryckekonomi. Välkommen till ett modernt tryckeri.

VI SÄTTER MILJÖN FRÄMST OCH HAR SVANEN-MÄRKT TRYCKSAKER SEDAN 1996 – FÖRST I SVERIGE!



www.tillvaxtbolaget.se • info@tillvaxtbolaget.se

allt om
tillväxt
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