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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

Kerstin Neld 
Vd Sveriges 
Tidskrifter

POLITISKA SYFTEN BAKOM OSANNINGAR
”Fake news” fortsätter att vara en del av valrörelserna runt om i världen. 

Hur kommer det att påverka vårt eget val nästa år?

ISAAKS ARBETE UPPMÄRKSAMMAS
På pressfrihetens dag den 3 maj tilldelades Dawit Isaak Unescos 

pressfrihetspris. Den svensk-eritreanske journalisten har nu suttit fängslad  
i Eritrea i över 15 år. Hans dotter Betlehem tog emot priset i hans ställe.

SSäg tidskrift och de flesta 
tänker på en produkt i 
papper. Vi som jobbar 
i mediebranschen vet 
att det numer rymmer 
så mycket mer. På en 
hårt konkurrensutsatt 

marknad skapas innovation. Det har vi 
sett de senaste decennierna när digitali-
seringen påverkat både sättet att produc-
era och konsumera medier. 

Den tuffa konkurrensen har varit 
mest kännbar på annonsmarknaden där 
stora amerikanska it-bolag har blivit 
rivaler om annonspengarna. Influencers 
(bloggare, youtubers, instagrammare 
etc.) konkurrerar också om annonsör-
ernas pengar, men de är även en del av 
erbjudandet hos främst de större tid-
skriftsförlagen. 

Fram tills nu har det inte fun-
nits någon samlad branschstatistik 
på hur denna utveckling påverkat vår 
omsättning. Därför gav vi på Sveriges 
Tidskrifter IRM i uppdrag att kartlägga 
branschens omsättning och intäkts-
fördelning. Några av slutsatserna från 
undersökningen hittar du på sidan 
23. Denna undersökning kommer vi 
att genomföra årligen för att kunna se 
trender över tiden och spegla branschens 
transformation från traditionell pappers-
utgivning till olika plattformar och nya 
affärsmodeller. 

En stor andel av alla 
tidskrifter i vårt land 
når läsaren som en del 
i ett medlemskap, i ett 
fackförbund eller i en 
intresseorganisation. 
Med start på sid 24 kan 

du läsa mer om organisationspressen och 
de villkor som påverkar denna viktiga 
del av vår bransch. Relationen till och 
uppdraget från ägaren är en central fråga. 
Ska man granska sitt förbund eller är  
uppdraget att stärka varumärket?

” Du ställer inte bara krav 
 på fantastisk tryckkvalitet,   
   du kräver också ett genuint  
 miljötänk i alla led.  
 Det gillar jag. ”
  Erik Trydell, produktionschef på Trydells.

PERSONLIGT

 
Vi vill svara med tre ord: 
Effektivitet. Pålitlighet. Enkelhet.

Det är naturligtvis inget snack om saken. 
Det tekniska måste fungera utan att 
våra uppdragsgivare engagerar sig mer 
än nödvändigt. Deras fokus måste vara 
på det redaktionella, att göra tidskriften 
bättre och möta framtiden.

Varför väljer man att trycka sin 
tidskrift på Trydells tryckeri?
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I RAD / LÅNGLÄSNING

Digital journalistik behöver inte 
betyda snabbt och kort. Nu växer 
utbudet av långläsning på webben.

3Publicerat

JUST NU

Nr 1 2017  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 7

LONGFORM
Samlar artiklar längre än 2000 
ord från prestigesajter som the 
Atlantic och New york times men 
också från mindre kända medier. 
Startades 2010, listar tusentals 
artiklar och finns också som podd. 
longform.org

LÅNGLÄSNING
Startades av lärarstudenten 
Leonard Abrahamsson i april 2016 
eftersom han saknade en svensk 
sajt för längre texter. Tipsar om 
artiklar längre än 1500 ord, både 
nypublicerade och en del äldre. 
Longlasning.se

ATAVIST 
Prisbelönt webbmagasin som 
publicerar en välskriven och riktigt 
lång artikel (10 000-20 000 ord) 
varje månad. Går att läsa enstaka 
artiklar gratis, men du måste betala 
för att få tillgång till allt material. 
magazine.atavist.com

GOOGLE STARTAR PROJEKT  
MOT FALSKA NYHETER
SÖKJÄTTEN GOOGLE HAR växlat upp arbetet mot falska ny-
heter. Under det franska presidentvalet sjösattes faktagransk-
ningstjänsten Cross Check i samarbete med organisationen 
First Draft News. 17 stora nyhetsredaktioner har deltagit i 
projektet, bland annat Buzzfeed News, Le Monde, nyhetsbyrån 
AFP och TV-bolaget France Télévisions. 

Under sina första månader hade ett trettiotal falska nyheter 
avslöjats. Med hjälp av olika tekniska verktyg och tyngden av 
flera nyhetsorganisationer har förhoppningen varit ett bredare 
genomslag för avslöjandet av lögner och felaktigheter.

LÄSARE SKA NÅS  
I MEDDELANDE-APPAR
DET BLIR VIKTIGARE FÖR publicister att försö-
ka nå läsare i Facebook messenger, WhatsApp, 
Snapchat och andra appar där användarna 
kommunicerar direkt med varandra. Det är en 
av slutsatserna i Reuters Institutes årliga rap-
port Digital News Report för 2017. 

Redan 2015 gick de fyra största meddelan-
de-apparna om de sociala nätverken i popula-
ritet hos användarna, och flera stora mediefö-
retag som CNN, The Guardian och Wall Street 
Journal satsar därför på att nå sina läsare där. 
Men Facebook är fortfarande den plattform 
som anses mest intressant att investera i, visar 
svar från 143 tillfrågade mediechefer.

Vem ska man tro på?
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SÅ PEPPAR HON  
INFÖR MEDIERUSET
21 JUNI ÄR DET DAGS IGEN för det årliga 
Medieruset, en löparfest som arrangeras 
av Sveriges Tidskrifter. Helena Ingvars-
dotter, chefredaktör för Förskolan, Fri-
tidspedagogik och Uttryck, har sprungit 
loppet ett tiotal gånger. 

Hur får man arbetsplatsen att hänga med?
– Det viktigaste är att hänga upp en lista 
vid kaffeautomaterna där man skriver 
upp sig. Och så brukar jag påminna om 
det på möten.
Hur peppar du kollegorna?
– Jag tjatar helt enkelt, dock med en liten 
röst i bakhuvudet som säger att jag är en 
klämkäck hurtbulle som försöker få alla 
att gilla det jag gillar. Skämt åsido, det 
som är så kul med Medieruset är att alla 
faktiskt kan vara med och själva välja om 
de vill gå eller springa. Det viktigaste är 

samvaron, 
både med 
jobbarkom-
pisarna och vid 
minglet på filtarna 
efteråt.
Är det inte lite viktigt att 
vinna också? Du brukar 
ju hamna topp tre bland 
damerna.
– Själv vill jag ju springa så 
fort som möjligt. Men det 
finns andra lopp där man 
kan satsa mer på det. Jag ser 
Medieruset mer som ett roligt 
pass. 

Läs mer om Medieruset på 
sverigestidskrifter.se

Helena Ingvarsdotter 
under New York 

Marathon.

63 AV DE DIGITALA reklaminvesteringarna 
i Sverige 2016 lades hos globala jättar 
som Google, Facebook och Youtube. 
Sverige är det land i Norden där skiftet 
går snabbast.
 KÄLLA: KAMPEN OM REKLAMEN (NORDICOM)

%

TIDNINGSOMSLAG 
BLEV VIRAL SUCCÉ
FRANSKA KONSTNÄREN Malika Favres minima-
listiska bild ”Operating Theatre” väckte en egen 
rörelse i sociala medier. På omslaget till The New 
Yorker, 3 april i år, syns fyra kvinnliga kirurger som 
tycks blicka ned mot en, ännu inte sövd, patient – 
och nu försöker sjukhuspersonal världen över att 
återskapa bilden. Under hashtag #NYerORCover-
Challenge och #Ilooklikeasurgeon har över 800 
kvinnliga kirurger lagt ut egna Instagrambilder 
från operationssalen. De riktar kirurglampan mot 
sig själva, och visar att de finns – precis som på 
tidningsomslaget.

Kirurger i över 40 länder har tagit egna bilder 
inspirerade av The New Yorkers omslag.
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Folk

BRANSCHNYTT

Peter Frey
Blir ny CTO (Chief 
Technology Officer) 
på Bonnier News. 
Han kommer från 
jobbet som produkt-
utvecklingschef 
på Expressen och 
ersätter Charlotte 
Svensson som har gått 
till Postnord. 

Lisa Bjurwald 
Tar över som chef-
redaktör för Förfat-
taren, Sveriges förfat-
tarförbunds tidning. 
Lisa Bjurwald är själv 
författare och har ver-
kat i mediebranschen 
i 20 år, bland annat 
som korrespondent 
och ledarskribent. 

Åsa Nilsson 
Rönnqvist
Blir ny redaktör 
och näringspolitisk 
reporter på Land 
Skogsbruk. Hon har 
tidigare jobbat på 
bland annat Dagens 
Nyheter och Sveriges 
Radio men kommer 
närmast från frilans-
verksamhet. 

Gustaf Görfelt
Har anställts som 
lokalredaktör på Hem 
& Hyra i Göteborg. 
Han har vikarierat på 
tjänsten sedan hösten 
2014. Innan dess har 
han bland annat 
varit reporter på 
Kungsbacka-Posten 
och Sveriges Radio P4 
Göteborg. 

Tobias Bestelid 
Lämnar jobbet 
som chefredaktör 
för Vagabond och 
förlagsredaktör på 
Egmont Publishing 
för att bli presschef 
på besöksnäringens 
branschorganisation 
Visita. 

På nya tjänster

Folk

PÅ NYTT JOBB
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3 frågor till

ULF B  
ANDERSSON 

3
som utsetts till årets redaktör av Frilans 
riks. Enligt motiveringen är du bland 
annat ”… ett exempel på den skara 
redaktörer som bryr sig om uppdrags-
tagarna både som yrkesmänniskor och 
som personer”. 

Hur känns det?
– Det var extremt överraskande, roligt 
och lite rörande att höra motiveringen. 
Jag som ensamredaktör går omkring 
med ett ständigt dåligt samvete gent-
emot frilansare för att de inte får svar på 
sina förslag i tid eller för att de får nej. 
Men uppenbarligen tycker de jag jobbar 
med att de blir väl behandlade.

Varför tror du själv att du fick utmärkelsen?

– Min ambition är att ha en bra dialog 
och diskussion både när jag nappar på 
förslag och när jag tackar nej. Sedan 
många år tillbaka tillämpar jag fasta 
priser för olika typer av jobb, så jag har 
egentligen aldrig några förhandlingar 
om arvoden. Det tror jag ger en känsla 
av rättvisa.

Hur viktigt är det att knyta till sig 
återkommande frilansar?

– Det är extra viktigt för mig att kän-
na till vilken erfarenhet frilansaren 
har eftersom jag har hela värl-
den som bevakningsområde. 
Jag tackar nej till reportage från 
vissa områden om journalisten 
inte är väldigt erfaren, eftersom 
jag inte vill ha på mitt ansvar att hen 
kidnappas eller i värsta fall dödas. Det är 
en svår gränsdragning, för jag bryr mig 
om mina uppdragstagare samtidigt som 
jag vill att världen ska bevakas.

Hallå där… 
SARA  
GRUNDBERG
Ansvarig utgivare för FAB Medias sats-
ning Baaam som nu tar över uppmärk-
sammade loppet The color run. 

Varför valde ni just det här loppet?
– Vi tycker att det passar vår mission, 
som är att inspirera och engagera unga 
kvinnor, väldigt bra. Loppet kallas ”the 
happiest 5k on the planet” och det lirar 
väldigt bra med det vi vill göra. Det 
handlar om att ha kul tillsammans och 
vi på Baaam vill vara en inkluderande re-
daktion och ha en inkluderande produkt. 

Hur kommer redaktionen att vara 
delaktig?

– Vi har redan börjat göra innehåll kring 
eventet. Hälsa är en stark del av Baaam 
och vi gör mycket innehåll kring träning 
och i synnerhet löpning, som det finns 
ett jätteintresse för hos vår målgrupp. 
Sedan hoppas jag att hela redaktionen 
kommer att vara på plats den 17 juni.

Fab media storsatsar på event. Vilken typ 
av event kommer Baaam att producera 
framöver?

– Jag hoppas att vi hittar fler event som 
matchar vad vi vill göra redaktionellt och 
det budskap vi har. Exakt vad det kan 
innebära överlämnar jag till vår eventav-
delning att svara på.

Den plattformsoberoende medietjänsten 
Baaam, som lanserades i februari i år, 
ges ut av Fab media som är ett dot-
terbolag till Aller media. Målgruppen är 
kvinnor 20–35.
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Porträttet

MARGRET ATLADOTTIR

Margret Atladottir verkar i den korseld 
som utgör dagens debattklimat. Men 

hon vägrar anpassa Politism – eller sig 
själv – efter det hårda tonläget.

Text  Karin Persson   Foto Jessica Segerberg

stadigt
Står
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Margret Atladottir visar upp sin arbetsplats och det tar 
tio sekunder att skanna utrymmet. Hon och den enda 
egentliga kollegan, Eric Rosén som är chefredaktör och 
ansvarig utgivare för Politism, huserar i en liten kub i 
Schibsteds lokaler: ett rum med två vita skrivbord och 
väggar halvt tapetserade med post it-lappar. Utsikten 
genom en glasvägg bjuder på en korridor där Afton-
bladets medarbetare pilar förbi på brunrutig, ljudab-
sorberande heltäckningsmatta.

– Det är skönt att sitta här och känna att man på 
något sätt är en del av ett större sammanhang. Samti-
digt ska vi ju vara avskärmade i och med att vi är ett eget 
bolag, säger hon.

Hon pratar energiskt och utan minsta spår av de tre 
uppväxtorterna Reykjavik, Örebro och Malmö. Snarare 
skulle gissningarna gå mot något slags Lidingödialekt 
med de karaktäristiskt surrande i-ljuden. 

Det har snart gått fyra år sedan hon och Eric Rosén 
fick i uppdrag av Aftonbladets politiska chefredaktör 
Karin Pettersson och dåvarande publishern Jan Helin att 

M
svara på frågan: Hur ser framtidens ledarsidor ut? 

Då hade Margret Atladottir precis lämnat ett femårigt 
chefredaktörskap på Nöjesguiden, vilket hon tillträtt 23 
år gammal, och höll som bäst på och funderade på vad 
hon skulle göra med sitt liv. Plugga och byta bransch eller 
kanske flytta?

Men när erbjudandet kom om att skapa ett digitalt, 
vänsterorienterat projekt, med fria händer och ett startka-
pital från de tre ägarna Aftonbladet, LO och Kommunal, 
var det för bra för att motstå.  

Svaret på frågan blev en partipolitiskt 
obunden sajt där innehållet utgörs dels av 
texter skrivna av medarbetare och fasta 
skribenter, dels av användargenererat 
material. Målgruppen är samhällsintres-
serade personer mellan 18 och 35 och 
huvudämnena feminism, antirasism och 

maktkritik. 
Inför lanseringen fanns möjlighet att puffa för  

Politism på Aftonbladets etta, vilket onekligen hade gett 
en bra skjuts, men Margret Atladottir och Eric Rosén 
valde i stället att introducera sajten enbart via sina egna 
Twitterkonton. 

– Både jag och Eric hade jobbat som journalister gan-
ska länge, vi hade många följare på Twitter och i viss mån 
ett uppbyggt förtroende. Folk var nyfikna på vad vi skulle 
göra.

Trafiken tog fart. Tre månader efter lanseringen nådde 
antalet unika besökare per vecka sin högsta nivå hittills 
tack vare en enda text: bloggaren My Vingrens öppna brev 
till Marcus Birro som lockade en halv miljon läsare. 

– Det är så det funkar. Man kan jobba i veckor med hur 
startsidan ska se ut, men sedan blir något viralt och då 
rasslar det till. Fördomen från vänsterhåll är att vi gör ful 
klickjournalistik, kortare grejer och bildspel, men det som 

har funkat allra bäst är en arg, feministisk text på 6 000 
tecken.

Sedan årsskiftet puffar Aftonbladet för Politism på 
sin mobilsajt. Besökarantalet pendlar mellan 50 000 och 
150 000 unika per vecka, där den övre siffran är vad Mar-
gret Atladottir tycker känns som en bekväm nivå. Sedan 
ett år tillbaka har trafiken emellertid varit lite lägre. Det 
kan vara för att sajten inte är tillräckligt bra, säger hon, 
men mer troligt är att det minskade läsarantalet beror på 
förändringar i hur Facebook jobbar.

– Facebook var en guldgruva för Politism först. Nu vill 
de bara att man gör Facebookspecifikt material men vi 
jobbar inte med instant articles. När man bygger en sajt 
där 70–75 procent av all trafik kommer från Facebook, då 
märks det när Facebook ändrar något.

T rots att bolaget fortfarande går med 
ekonomisk förlust vill Margret 
Atladottir säga att Politism går bra. 
Intäkterna, som främst kommer från 
nativeannonsering, är ganska höga. 
Men det är också kostnaderna, fram-
håller hon. 

– Vi vill ha schyssta löner och arvoden, framförallt 
eftersom vi är en vänstersajt som verkar för exempelvis 
facket. Vi kan inte fuska som jag tror att många andra i 
branschen försökt göra, där affärsidén är att kapa kost-
nader. Det är inte den väg vi varken kan eller vill ta.

Dessutom tycker hon att man har klarat av att hålla 
fanan högt i ett allt hårdare debattklimat. 

– I den här turbulenta tiden har vi inte anpassat oss till i 

Margret Atladottir och Eric Rosén hade känt 
varandra länge när de fick i uppdrag att skapa 
Politism. "Det gick ganska snabbt och smärtfritt."

Porträttet

MARGRET ATLADOTTIR

Om Politism:
Den opinionsbildande vänsterorienterade sajten 
Politism startades 2013 av Aftonbladet med LO och 
Kommunal som medfinansiärer. 
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många fall helt sjuka tonlägen. Det kommer att löna sig i läng-
den att vi står stadigt och fortfarande vill göra journalistik.

Att få verka i den politiska debatten är på 
samma gång det roligaste och det job-
bigaste med arbetet på Politism. Å ena 
sidan är det både kul och intressant att se 
vad som händer, var vi kommer att landa. 
Å andra sidan är det många gånger ett 
helvete, framförallt för den som vill verka 

antirasistiskt, är uttalat vänster och uttalad feminist. 
– Jag tror att vem som helst skulle tycka att det var för 

jävligt att folk skriver elaka saker om en som alla kan se. Men 
det har blivit lättare att deala med det nu när jag blivit lite 
äldre. Vad finns det att ta på? Jag är ung, kvinna, feminist. 
Jag tycker inte att det är världens största brott.

Strax före tvåårsdagen lämnade hennes familj Island för 
att bosätta sig i Örebro. För Margret Atladottir var det alltid 

oklart när – eller ens om – de skulle återvända till hemlan-
det, och i stället för Reykjavik gick flyttlasset till Malmö 
när hon var tolv.

– Jag gick från att vara den enda i klassen som inte var 
svensk, till att i Malmö vara den enda som var det. När vi 
flyttade dit var jag jättearg på mina föräldrar. I dag är jag 
så glad, så tacksam. Jag tror inte att jag hade jobbat som 
journalist eller haft de vänner och de värderingar jag har 
om vi inte hade gjort det.

I samma veva började hon också intressera sig 
för feminismen. Något som kanske inte var 
fullt så vanligt då som det är nu, bland dagens 
tolvåringar.

– Det var inte lika normalt, och då växer ju 
en frustration och ett engagemang som kanske 
hänger med hela livet.

Skrivandet, åtminstone det yrkesmässiga, halkade hon 
in på ganska slumpmässigt. I tonåren var hon mycket ute 
på nätet. Hon skrev dagbok på forumet Skunk och hade en 
uppmärksammad blogg tillsammans med en kompis. Sam-
tidigt odlade hon sitt intresse för musik och klubbliv. När 
hon gick sista året på gymnasiet hörde Nöjesguiden av sig 
och undrade om hon inte ville bli tidningens klubbredaktör 
i Malmö.

Efter ett par års arbete på Nöjesguiden, Sydsvenskans 
Dygnet runt och Aftonbladets Punkt SE bytte hon hemstad 
igen. Denna gång till Stockholm där hon hoppade på ett 
vikariat som redaktionschef för Nöjesguiden. 

Året var 2008 och det var finanskris. Flera konkur-
rerande gratistidningar lades ner och det var tal om att 
Nöjesguiden skulle gå samma öde till mötes. När chef-
redaktören Hannes Dükler valde att sluta fanns i princip 
bara Margret Atladottir där som möjlig efterträdare. Utan 
vare sig journalistutbildning eller ledarskapserfarenhet 
blev hon tidningens yngsta chefredaktör någonsin.

Margret Atladottir
Ålder: 31 år.

Gör: Redaktör för Politism. 
Bor: Kungsholmen,  

Stockholm.
Familj: Ensamstående, mam-
ma, pappa, två yngre bröder.

Bakgrund: Sydsvenskans  
Dygnet runt, Punkt SE.  

Chefredaktör för Nöjesguiden 
2008–2013. Startade Politism. 

"Jag har bra 
självförtroende 
yrkesmässigt. Jag är 
en bra redaktör. Jag 
har inte problem med 
att ta tag i grejer."

Porträttet

MARGRET ATLADOTTIR

Margret Atladottir om:
PODDEN ATLADOTTIR OCH BJURWALD
Jag störde mig på att när mediefrågor diskuterades så 
var det samma män som uttalade sig. Så jag var kaxig 
på Twitter och skrev att det borde finnas en kvinnlig 
mediepodd. Efter det kände jag att jag måste starta 
den, man kan inte klaga och samtidigt inte göra något. 

PODDEN MATTSSON HELIN
Jag saknar den dynamik de hade och att få ta del av ett 
samtal mellan de två största tidningarnas chefredaktö-
rer. Jan Helin och Thomas Mattsson var bara uppmunt-
rande och positiva till min och Lisa Bjurwalds podd.

JAG ÄR UNG, KVINNA, FEMINIST. 
JAG TYCKER INTE ATT DET ÄR 
VÄRLDENS STÖRSTA BROTT.”
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Att tacka ja till erbjudandet bör ha krävt ett visst mått 
av självförtroende.

– Ja, jag tror att jag har det yrkesmässigt. Samtidigt 
fanns det inte så mycket utrymme för rädsla då. Någon var 
bara tvungen att se till att tidningen kom ut. Men visst, det 
fanns en risk att jag skulle hoppa på det och att vi sedan 
skulle gå i konkurs efter ett nummer. 

Så blev det nu inte. Belackarna som på 
Flashback hävdade att ingen ”på allvar 
kan mena att en hormonstinn 23-åring 
kan vara chefredaktör” och befarade att 
Nöjesguiden skulle förvandlas till mode-
tidning (för att nämna några av de mer 
rumsrena kommentarerna kring hennes 

tillträde) fick snart se sig motbevisade.
Det brukar heta att Margret Atladottir var den som 

gjorde Nöjesguiden politisk. Med temanummer om  
Sverigedemokraternas politik och om bostadsbristen, 
och med tilltag som att byta ut alla han och hon mot hen 
(utom i citat) i ett nummer, blev Nöjesguiden en tidning 
man pratade om igen. 

– Det var många som tyckte att vi blev för pk men 
också många som tyckte att förändringen var bra. Läsar-
antalet ökade. Det var både tack vare att vi satsade på att 
rekrytera yngre läsare och att vi tog ställning.

Hon byter snusportion frekvent och ursäktar sig till 
sist också för att gå ut och tömma den överfulla dosan. När 
nuvarande kollegan Eric Rosén ombeds beskriva henne 

svarar han att ”hon har grym koll på allt som händer, och 
allt som är på väg att växa sig stort”. Det är också den egen-
skap man kan tänka sig står överst på listan i kravprofilen 
för en medarbetare på Nöjesguiden. Själv menar Margret 
Atladottir att hon har koll för att det är kul. Det handlar om 
ett genuint intresse för nya fenomen, kombinerat med en 
viss fingertoppskänsla inom en del områden.

– Jag är också i den fasen att jag inte riktigt blivit vuxen. 
Jag må vara 31 men jag tycker att det är intressant att 
lyssna på och följa unga människor för att jag har jobbat 
med den målgruppen hela mitt yrkesliv.

I en intervju med Medievärlden från 2009 kan man läsa 
att ”Margret Atladottir vill leva med jobbet, ta med det hem 
och överallt annars. Hon säger att hon jobbar hela tiden, vad 
hon än gör”. 

– Vilken galning. Vilken galning! kommenterar hon det 
så här åtta år senare.

Nu skulle hon i princip kunna jobba 
dygnet runt, för arbetet med en sajt tar 
liksom aldrig slut, men just därför drar 
hon tydligare gränser mellan arbetstid 
och annan tid i dag.

– Jag går hem på kvällen och 
försöker att ha ett liv. 

Twitterkontot är dock aldrig vilande, även om hon 
försöker att inte skriva något som hon vet är debattin-
ledande på kvällar och helger. Då blir det mest trams, säger 
hon. Men inläggen handlar om allt från Uber eats nej till 

Porträttet

MARGRET ATLADOTTIR

Arbetet med en sajt tar aldrig slut, men 
Margret Atladottir har blivit bättre på att 
sätta gränser för sig själv.

Röster om Margret Atladottir:
ERIC ROSÉN, chefredaktör för Politism:

”Margret är väldigt skicklig på att alltid återkom-
ma till det viktigaste perspektivet: Hur uppfat-

tar läsarna detta? Är det relevant för dem? Hon har en 
yrkesmässig integritet och ett stort intresse för att göra 
en bra produkt.”

AMAT LEVIN, fd kollega på Nöjesguiden:
”Margret hade många idéer, var driven och gav 
stor frihet till sina kollegor. Hon var bestämd 

men rättvis och väldigt bra på att få jobbet att kännas 
roligt. Hon hade dessutom stor integritet och såg till att 
det redaktionella alltid kom i första hand.”

kollektivavtal och polisen Peter Springares nya uppdrag 
som krönikör för Nyheter Idag, till de senaste kontrover-
serna i tv-serien ”The Bachelor”. Hon drar sig inte heller 
för att vara personlig eller ens privat.

– Jag är inte så mystisk, mer av en öppen bok. Att folk 
lär känna en funkar ju väldigt bra när man jobbar med 
åsiktsjournalistik. Läsarna vet ungefär var man står.

Men öppenheten är inte bara 
enkel. I september 2015 la hon 
bävande ut en bild på facebook 
och instagram inför tusentals 
följare och vänner. Den till-
hörande långa texten inleds: 
”Så här såg jag ut i går när några 

vänner kom över. Lite senare tog jag på mig en liten mössa 
(brukar frysa på huvudet) och när vi till sist gick ut tog jag 
på mig min peruk”. 

Hon har den autoimmuna sjukdomen alopecia som 
gör att hon tappar allt hår på huvudet och ögonbrynen. 
Det var egentligen ingenting hon hade lust att dela med 
sig av till alla som läser det hon skriver som yrkesperson, 
men till sist kände hon sig ändå nödgad att adressera  

det faktum att hon sedan fem år tillbaka dagligen bär 
peruk.

– Jag hade ganska svårt med hela processen med att 
tappa håret. Då tyckte jag att det var för jävligt att jag alltid 
hade varit så transparent. Jag vill att många ska ta del av 
grejer jag gör, men jag som person är inte jätteintressant. 
Samtidigt hade jag ett behov av att säga: så här ser jag ut. 
Det var så skönt efter att jag hade lagt ut bilden. Typ bästa 
dagen i mitt liv.

Margret Atladottir, för dagen klädd i collegetröja med 
”Isak + Even” (huvudkaraktärerna i säsong tre av den 
norska succéserien Skam) tryckt i versaler över bröstet 
och lika rosa hår som Timberland-kängor, får i sällskap 
med många andra kvinnliga journalister och debattörer 
ofta motta kritik för sitt utseende. Själv säger hon att hon 
aldrig skulle använda nedsättande omdömen om någons 
utseende som en strategi för att nedvärdera personen. Hon 
skulle heller aldrig bära kavaj för att smälta in.

– Jag tänker inte att jag ska anpassa mig. Jag tycker inte 
att traditionellt kvinnligt kodade grejer är något negativt. 
Det är bra om unga tjejer med rosa hår ser att man kan 
se ut som jag och vara redaktör på en politisk sajt. Man 
behöver inte ha portfölj och skjorta. 

JAG ÄR INTE SÅ MYSTISK,  
MER AV EN ÖPPEN BOK.” 
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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.

  Heta frågor  

tar plats på scenen

TIDNINGEN

Premiär
#1—2017   PRIS 74 KR

BAKOM KULISSERNA: 
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s.8 

GODA EXEMPEL: 

SÅ STOPPADES  

bilbränderna 
s.20 

UTBLICK: 

(Mar)drömsflygplatsen  

i Berlin 
s.32 
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TidningenBrandSäkert 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?

Publicerat

I PRINT

I tidnings-
hyllan

Det finns något för alla. Här är  
magasinen, några knasigare än andra,  

som vågar satsa på en riktigt smal nisch. 
TEXT: KARIN PERSSON

Lighthouse 
digest
Din ledstjärna i okända far-
vatten. I amerikanska magasinet 
Lighthouse digest lär alla fyrfan-
taster få sitt lystmäte. Här varvas 
olika fyrars historia med nyheter 
på området, sällsynta bilder, 
bokrecensioner samt fyrkorsord. 
På tidningens sajt finns också 
en shop med posters, böcker och 
smycken med fyrtema.
lighthousedigest.com

Fashion doll 
quarterly

Detta glansiga magasin 
kommer som namnet antyder 
ut kvartalsvis och har så gjort 

sedan 2003. Tidningen riktar sig 
till inbitna samlare eller fans av 

dockor i Barbie-stil. De ”vackraste 
dockorna i världen” kläs upp 

utifrån olika teman, som familj, 
strand eller musik. Läsaren får 
också intervjuer, reportage och 

trendrapporter från branschen.
fashiondollquarterly.co

Tan
Ett magasin som dokumenterar 
naturistgemenskapen i Australien 
och runtom i världen. Med 
kvalitetsreportage och högklassigt 
foto vill man utgöra en motvikt 
till den kommersialisering och 
objektifiering av människokroppen 
som man anser att övrig media 
bidrar till. Tidningen, som kommer 
ut fyra gånger per år, är enligt 
egen utsago Australiens mest 
populära naturistpublikation. 
tanmagazine.com.au

PRO
– Portable Restroom Operator. 
Okej, det är kanske inte så många 
av Allt om tidskrifters läsare som 
kommer rusa ut på nätet för att 
teckna en prenumeration av 
denna Bajamaja-tidning. Men 
den förtjänar ändå en plats på 
den här sidan. Magasinet, som 
kommer ut månadsvis, riktar sig 
till dem som har anledning att 
intressera sig för portabla toalet-
ter och allt som hör dem till. 
promonthly.com

Twins
En föräldratidning för alla med 

tvillingar, trillingar eller mer. 
Här finns alla sorters artiklar 

som brukar återfinnas i den här 
typen av tidning – men speciellt 

vinklade för den som behöver 
tips om graviditet, amning och 

föräldraskap där föremålet för 
oron och omtanken är minst två 

lika gamla barn. Nytt printbart 
digitalt nummer kommer sex 

gånger per år.
twinsmagazine.com

Sveriges i särklass mest 
lästa tidning om jakt!

För dig som aldrig blir fullärd
Svensk Jakt är inte bara Sveriges 
äldsta och största jakttidskrift, utan 
också en ständig källa till kunskap 
för den som vill lära sig mer om djur, 
natur, jakt och viltvård. Svensk Jakt 
har ett brett innehåll, men alltid med 
möjlighet till fördjupning.

Den som anser sig vara fullärd 
jägare eller vill ha ”tuffa actionbilder” 
får söka på annat håll –  Svensk Jakt 
satsar på en hög trovärdighet med 
fokus på ökat vetande om jakt och 
viltvård.

Vår redaktion levererar relevanta 
nyheter från hela landet – och kritisk 
granskning av aktuella jaktfrågor. 
Svensk Jakt är också den naturliga 
platsen för den ledande jaktdebatten.

KÄLLA: ORVESTO KONSUMENT 2016 HELÅR
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Svensk Jakt  testar snabbmat

Ny artikelserie:  Jaktresan i Sverige
Tema: Jägarna och  urbaniseringen Skytte: Den jämna träffbilden finns inte
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Svensk        Jakt

JAKTRESAN I SVERIGE



Letar ni efter 
ett pålitligt och 
stabilt tryckeri?

Hänger
du med?

Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker ca 350 olika titlar. Baserade i Finland 
med svenskspråkiga medarbetare är det som att ha en partner på hemmaplan. 
Vi kan bli din viktigaste partner!

Principen är att vara en stark och pålitlig länk i värdekedjan från planering, 
tryck och ända till distribution av produkten.

• Personlig service på svenska.

• Modernt digitalt flöde.

• Mångsidig, modern och stark maskinpark möjliggör snabba pålitliga leveranser.

• Bra kontroll genom hela flödet då allt görs i huset.

• Professionell och starkt motiverad personal.

• Vi hjälper till att lösa hela det logistiska flödet.

Vill du veta mera?
Gå in på www.punamusta.com eller mejla oss
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

Heatset

Försäljning Sverige, Heidi Avellan 



Publicerat

JUST NU

4 500 
tidskrifter beräknas  

finnas i Sverige

8 
miljarder kr var  
omsättningen  

i tidskrifts- 
branschen 2016. 

900 
kronor spenderar  

varje hushåll i Sverige  
på tidskrifter via  

prenumerationsavgifter, 
lösnummerköp och 
medlemsavgifter.

40 %
konsumenter  
i sin yrkesroll

Sveriges Tidskrifter bad Institutet för reklam och  
mediestatistik, IRM, att gå på djupet vad gäller tidskrifts-

branschen. Resultatet blev en färsk rapport om  
alltifrån läsare och intäkter till kanalval och framtid.

Tidskrifts- 
branschen i siffror

Intäkterna

50 %
läsarintäkter

35 %
reklam

95 %
digitalt och  
på papper  
eller endast  
papper

15 % övrigt, t ex  
e-handel och event

5 %  
endast på nätet

Läsarna står för 
största delen av 
finansieringen.

Kanalerna
Andelen heldigitala 
tidskrifter spås öka  

i framtiden.

Mål- 
gruppen

Fyra av tio tidningar 
riktar sig till läsarna  

i deras yrkesroll.

60 % 
privat- 
konsumenter

70 % 
distribueras  
gratis eller ingår  
i medlemsavgifter

30 %
populärpress

Typ
Många av tidskrif-

terna ingår i ett 
medlemskap.

Om rapporten: Informationen bygger på 
IRM:s reklamstatistik, analys av register från 
Kungliga Biblioteket och Myndigheten för 
press, radio och TV samt en enkät till ett urval 
av titlar. 

Enkäten skickades ut i januari 2017 till 425 

titlar. Totalt inkom 195 svar vilket motsvarar 
en svarsfrekvens på 46 procent. 

Dessutom har IRM använt upplageinforma-
tion från TS Mediefakta AB, och gjort beräk-
ningar utifrån omsättning från officiell finans- 
och företagsinformation. 

Mer att läsa
Nyfiken på reklamutveck-
ling i print och digitalt? 

Eller hur förväntningarna 
ser ut för 2017? Läs  

rapporten i sin helhet på 
www.sverigestidskrifter.se

Tillsammans har vi på Adviser Studio över 15 års erfarenhet av grafisk produktion och annonskoordinering inom fack- 
och populärpress, både print och digitalt. I dagsläget jobbar vi med ett 60-tal uppdrag. Däribland Byggindustrin, Driva 
Eget, Arkitekten och allabolag.se. Vi kan erbjuda hjälp med enskilda delar eller skapa en helhetslösning anpassad för dig. 

Kontakta oss: 08-408 055 52 • traffic@adviser.se • www.adviserstudio.se

✔ Störst i branschen.
✔ Når 105 000  
läsare.
✔ Flerfaldigt pris- 
belönad.

annons.indd   1 2017-04-20   15:21

Här når du 
SverigeS Hundägare

Kontakta mig på
Tel: 070-630 82 25

eller mail:  
larsgoran.fransson@swipnet.se

Allt_om_tidskrifter_110x140.indd   1 2017-02-01   13:02
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På vems
uppdrag?

Vem tar makten  
över organisationspressen  

efter digitaliseringen?  
I det nya medielandskapet  

prövas tidskrifternas  
relationer till sina ägare. 

Text  Johanna Kvarnsell

Tema

ORGANISATIONSPRESS



26 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2017 Nr 2 2017  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 27

Organisationspressen är en heterogen grupp. 
En del har stora redaktioner, drivs i egna bolag 
och trycks i hundratusentals exemplar. Andra 
kommer ut några få gånger om året och görs av 
en person i mitten av organisationens kon-
torslandskap. En del har jobbat digitalt länge, 
medan andra varken har en egen sajt eller en 
facebooksida.  

Men en sak har alla gemensamt. Relationen 
till ägaren. En relation som ställs på sin spets 
när ägarorganisationen har fler kanaler än 
någonsin för att nå sina medlemmar. Och kom-
munikationsavdelningar som blir allt större och 
mer professionaliserade. 

I Sveriges Tidskrifters senaste medlemsen-
kät svarar chefredaktörer på organisationstid-
skrifter att frågor om relationen till ägaren blir 
allt viktigare. Därför har Sveriges Tidskrifter 
gått vidare med en enkät till de 120 medlem-

mar som är organisationstidskrifter om hur 
de förhåller sig till utgivarskap, policyer och 
oberoende.  

Av de 51 tidningar som svarat har de flesta 
någon slags policy, som reglerar vad tidningens 
syfte är och vem som har makt över innehål-
let. De allra flesta policyer har bara några år på 
nacken. Ett tecken på att frågor om relationen 
mellan tidskrift och ägare har aktualiserats på 
senare tid.   

Morten Postrup, som har 
gjort undersökningen 
på uppdrag av Sveriges 
Tidskrifter, är tid-
ningsutvecklare sedan 
nästan tjugo år tillbaka. 
Han tycker att gränser-

na mellan det som är journalistik och det som är 
content marketing i organisationspressvärlden 
blir allt tydligare.  

– Jag tycker det där är ganska tydligt när jag 
pratar med mina kunder och uppdragsgivare. 
Antingen vill man att tidningen ska hjälpa or-
ganisationen att bygga dess varumärke och ligga 
i linje med kommunikationsavdelningen.  Då är 
man inte intresserad av att tidningen ska vara en 
egen röst. Eller så säger man att tidningen ska 
jobba utifrån sina egna premisser och med jour-
nalistiska metoder. Där sätter ägaren ramarna, 
men vill att tidningen ska skriva om saker som 
får genomslag i andra medier och även kunna 
granska den egna organisationen på medlem-
marnas uppdrag. 

Själv kan han se fördelar med båda sätten. 
Men kanske framför allt hur de fyller en funktion 
för olika typer av organisationer. Om man främst 
ser sin organisation som en tjänsteleverantör, 
som finns till för att skapa tjänster för medlem-
marna kanske man inte har så stor nytta av 
journalistik. Då kanske det är en större poäng att 
jobba med content marketing. Idéburna organi-
sationer tror han dock vinner på att släppa sina 
tidningar fria. 

– En tidning med journalistisk bevakning 
kan verka på en organisations uppdrag fast på 
ett självständigt sätt. I content marketing jobbar 
man ju utifrån en idévärld som redan är eta-
blerad. Man har en idé om vad man vill uppnå 
och utifrån det gör man kommunikation mot 
sina konsumenter. Journalistiken är mer som en 
nyfiken hund som man inte vet vad den får fram.

De chefredaktörer som velat 
har också fått skicka in 
sina policyer för analys till 
Morten Postrup. Utifrån de 
21 svar som kommit in kan 
han identifiera fyra typer av 
tidskrifter. På ena sidan av 

skalan finns de som är helt oberoende. I mitten 
de som antingen ska dela ideologisk grundsyn 
eller syfte med ägaren. Och längst åt andra hål-
let den typ av tidskrift som ska bygga på infor-
mation och ställningstaganden från ägaren. 

41 av de 51 chefredaktörer som svarat på en-
käten är ansvariga utgivare för sina tidskrifter. 
Morten Postrup tror att den höga siffran delvis 
återspeglar vilka som valt att skicka in sina svar. 

– Man kanske är mer benägen att svara på 
de här frågorna om man är chefredaktör för en 
självständig tidning. 

Under de senaste åren har frågan om ober-
oende redaktioner och självständig journalistik 
varit på tapeten för flera organisationstidskrift-
er. Diskussionerna handlar ofta om vem som 
ska vara ansvarig utgivare. 

Ett färskt exempel är Svensk åkeritidning, 
där ägaren Sveriges Åkeriföretag tyckte sig ha 
tappat inflytandet över tidningens utveckling. 
Lösningen blev att avveckla det bolag som drivit 
tidningen och tillsätta organisationens kom-
munikationschef som chefredaktör. Ett annat är 
den självständiga tidningen Bofast som ägarna 
Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, beslutade 
att lägga ner förra året. Den ersattes nyligen av 

O
Finns det ett  
policydokument?

JA

VET EJ

NEJ

Tema

ORGANISATIONSPRESS

Morten Postrup är 
designstrateg och 
konsult med lång er-
farenhet av tidskrifts-
branschen. 

Undersökningen gjordes per mejl till  
organisationstidningar som är medlem-
mar i Sveriges Tidskrifter. Av de 51 som 
svarade hade 34 stycken en redaktionell 
policy, 15 hade ingen policy.. 
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Allmännyttan, en tidning knuten till organisa-
tionens kommunikationsavdelning. 

Men Jonas Nordling, 
ordförande i jour-
nalistförbundet och 
tidigare reporter på 
flera organisationstid-
skrifter, tycker det är 
fel att bara fokusera på 

vem som ska vara ansvarig utgivare. Han vill i 
stället se ägare som styr sin tidning genom tyd-
liga policyer och genom vem man tillsätter som 
chefredaktör. Och som inte räds en diskussion 
om tidningens syfte och mål.  

– Utgivarskapet är bara en ansvarspost i min 
värld. Kontrollen tar man via policyer och sätter 
utgivarskapet hos den som ska ansvara för det 
redaktionella arbetet. Att den här frågan kom-
mer upp så ofta talar för att det finns mycket 
kvar att diskutera. 

Det finns flera förklaringar till att frågan om 
policyer, utgivarskap och självständighet blivit 
viktiga för organisationspressens under senare 
tid. En är professionalisering. Även på de min-

dre organisationstidningarna arbetar numera 
både erfarna och välutbildade journalister.

En annan är den parallella utvecklingen av 
kommunikationsavdelningarna. Många organi-
sationer har gått från att nästan enbart kommu-
nicera genom tryckta utskick och sina tidningar 
till att finnas i alla kanaler. Många gånger har 
kommunikationsavdelningarna fler medarbe-
tare än tidningarna. Och när man ser över sin 
organisations kommunikation från topp till 
tå är det inte så konstigt att även tidskrifterna 
synas i sömmarna. Inte minst ekonomiskt.

Nyligen kom beskedet att 
Lärarförbundet lägger ner 
fem av sina nio tidningar 
och ersätter dem med en 
ny. Flera andra har också 
lagt ner, trots stora uppla-
gor. Rädda barnens tidning 

Barn, fackförbundet DIK:s Ping och SSU:s Fri-
het är några exempel. I flera fall är argumentet 

Så skriver du en redaktionell policy
Uppdrag i relation  
till organisationen

1 Ska den företräda organi-
sationens grundläggande 

värderingar? Kritiskt granska? 
Hålla igång debatten om 
för organisationen viktiga 
frågor? 

Uppdrag i relation  
till läsarna 

2 Ska tidningen informera 
och skapa debatt i yr-

kesfrågor? Belysa frågor om 
löner och avtal? Eller spegla 
diskussionerna om ett visst 
intresseområde? 

Ansvarig utgivare

3 Vem är ansvarig utgivare 
för tidningen? Och vem 

ansvarar för att villkoren i 
policyn uppfylls? 

Tidningens oberoende

4 Ska tidningen ha en fri 
och självständig ställ-

ning inom organisationen? 
Då är det viktigt att det står i 
policyn. 

att organisationerna vill satsa mer digitalt och 
målgruppsanpassat. 

Men digitalt behöver inte betyda att man läg-
ger ner den oberoende journalistiken. Ett exem-
pel är tidningen Omvärlden. 2015 lade ägaren 
Sida ner papperstidningen och satsade digitalt. 
Resultatet blev en tidning som tog nya grepp 
och vann priser för sitt digitala reportageformat 
Omvärlden berättar. Ett annat är TCO som lade 
ner papperstidningen och skapade nyhetssajten 
Arbetsvärlden.

Morten Postrup tycker att organisations-

Tema

ORGANISATIONSPRESS

Är uppgiften att vara
varumärkesbyggare för  
organisationen?

Har tidningen ett  
granskande uppdrag
gentemot organisationen?

VET EJ

NEJ

JA

pressen måste ta plats på alla plattformar och 
visa att det går att göra journalistik utanför 
pappret. 

– Kommunikationsavdelningarna ligger i 
allmänhet längre fram än organisationstidn-
ingarna när det gäller digitala arbetssätt. Då 
kan man ibland få bilden av att det är kommu-
nikationsavdelningen som äger Facebook och 
tidningen kan reduceras till sin pappersversion. 
Det är olyckligt, man ska se det som att tid-
ningen är ett redaktionellt varumärke och kan 
finnas i flera kanaler, säger han. 

LÄS MER: 
Journalistförbundet har 
fler tips till den som vill 
skriva en policy i sina 

”Riktlinjer för organisa-
tionstidningar”

NEJ

JA

VET EJ

Nästan 40 procent av  
tidskrifterna har inte som uppgift att 

bygga organisationens varumärke, 
medan knappt 60 procent har detta 

som sin uppgift. 

Mer än hälften har ett  
granskande uppdrag  
gentemot sin ägare.  
En av de 51 svarande  
vet inte. 

Jonas Nordling, 
Journalistförbundets 
ordförande, ser stora fördelar 
med att man formulerar en 
redaktionell policy. 
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De viktigaste digitala  
verktygen för beslutsfattare 

inom Byggsverige:

byggindustrin.se

Organisationstidskrifter har 
funnits lika länge som det 
svenska föreningslivet. 
Men tidningarna har sällan 
nämnts i forskningen eller 
politiken. 

I dag är organisations- 
och medlemstidskrifterna visserligen momsbe-
friade. Men mellan 1977 och 1986 fanns också 
ett särskilt organisationspresstöd. Det kom till 
för att stödja tidskrifternas roll i demokratin 
och opinionsbildningen. Argumenten var att 
folkrörelsernas medier bidrog till en allsidig och 
mångskiftande samhällsdebatt, samtidigt som 
de fungerade som språkrör för organiserade 
samhällsintressen. 

När stödet togs bort var anledningen dels att 
stora organisationer själva borde kunna finan-
siera sina tidskrifter. Men också att det redan 
fanns vissa möjligheter för organisationstid-
skrifter att söka det statliga stöd till kulturtid-
skrifter som administreras av Kulturrådet.  

Stöd till kulturtidskrifter har i någon form 
funnits ända sedan 1966. Men storleken och 
kriterierna för vem som kan söka har ändrats 
flera gånger. I år får 91 tidskrifter dela på 20,5 
miljoner kronor. Kraven för stödet är att tid-
skriften ska vända sig till en allmän publik och 
behandla kultur i en vid mening. Det betyder att 

några organisationstidningar kan få stödet, men 
långt ifrån alla. Kulturrådet skulle gärna se en 
breddning av kriterierna.  

– Kulturtidskrifterna är viktiga för demokra-
tin, framförallt i en allt mer strömlinjeformad 
nyhetsförmedling, säger Staffan Forsell, general-
direktör på Kulturrådet. 

I november 2016 presenterades Med-
ieutredningen, som på uppdrag av 
regeringen studerat hur det statliga 
stödet till medier ska se ut i framti-
den. I utredningens slutbetänkande 
står ingenting om stöd till tidskrifter. 
Det tycker Staffan Forsell är olyckligt. 

– Kulturtidskrifter är en viktig del av medie-
landskapet. Utredningen tar inte höjd för det. 

Kulturrådet har skrivit ett remissvar till 
Medieutredningen, med förslag på att både 
bredda definitionen av kulturtidskrifter och öka 
anslaget. En bredare definition av vad som är en 
kulturtidskrift skulle till exempel kunna göra 
att tidskrifter som bevakar samhällsfrågor eller 
internationella frågor också kan få stöd. 

Även Sveriges Tidskrifter har i sitt remissvar 
samt vid flera andra tillfällen framfört kritik om 
att tidskrifterna inte fått utrymme i Medieu-
tredningen, trots att de har stor betydelse för 
demokratin. 

Tema

ORGANISATIONSPRESS

För 20 år sedan fanns ett särskilt organisations-
presstöd. Men i den senaste medieutredningen 
nämns inte medlemstidskrifterna alls. 
Text: Johanna Kvarnsell

Organisationspressen 
osynlig i politiken
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Allt det viktigaste som rör tidningen finns 
sammanfattat i en redaktionell policy 
på 5 500 tecken.  Policyn finns öppet pu-
blicerad på både tidningens och moder-
förbundets sajt. Här står vilket uppdrag 
tidskriften har och dess oberoende 
ställning betonas. 

– Policyn antogs 2011. Syftet var att undvika att tidnin-
gens uppdrag blir personberoende, säger Julius von Wright 
som är chefredaktör. 

I mars lanserades Alkohol & Narkotika som webbtidn-
ing, på en egen domän. Genom sajten når man fler läsare, 
dessutom är webbsidan en ypperlig plattform för debatt 
om droger och drogpolitik, tycker Anna Raninen, som är 
avdelningschef på CAN och jobbar med kommunikation 
och pressfrågor. Anna Raninen beskriver tidningen som 
väldigt fristående. 

– Det är Julius som bestämmer, säger hon.
Till tidskriftens förfogande finns ett redaktionsråd, som 

består av forskare. Här ingår ingen från förbundet. 
– Tidningen är väldigt väl ansedd. Att tidningen är 

oberoende gör att den blir trovärdig, säger Anna Raninen. 
Förbundet sätter ramarna genom den redaktionella 

policyn, och genom val av chefredaktör. 
– I den senaste rekryteringen lade vi vikt vid att den vi 

anställde skulle vilja digitalisera tidningen. 
Julius von Wright tillträdde i januari och sedan dess 

Anna Raninen, avdelningschef för 
Kommunikation & Samverkan och 
Julius von Wright, chefredaktör.

har man lanserat både ny sajt och podd. 
Ansvarig utgivare för Alkohol & Narkotika är CAN:s 

chef Håkan Leifman. 
Har det funnits diskussioner om att göra chefredaktören till 
ansvarig utgivare? 

– Nej, egentligen inte. Tidningen har funnits sedan 
1906, det har alltid sett ut såhär, säger Anna Raninen.  

Julius von Wright säger att han inte skulle tacka nej om 
han blev erbjuden att vara ansvarig utgivare, men att det 
inte har varit någon stor fråga för honom. Han upplever sig 
ha stor frihet. Han är utbildad journalist och säger att han 
skulle ha svårt att jobba under mer styrda förhållanden. 

– Jag är inte kommunikatör. 
– Nej, det är ju jag som är det, säger Anna 

Raninen. 

Tema

ORGANISATIONSPRESS

För tidskriften Alkohol & Narkotika är  
uppdraget glasklart, och tidskriftens  
relation till förbundet tydlig. 
Text Barbro Janson Lundkvist Foto Jessica Segerberg

" Det är Julius  
som bestämmer"

Alkohol & Narkotika
ÄGARE: CAN, Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning.
PLATTFORMAR: Tryckt tidskrift (sex num-
mer per år), sajten alkoholochnarkotika.se 
som lanserades i mars, podcast samt twitter. 
UPPLAGA: 2 500.
ANTAL MEDARBETARE: 1 + frilansar. 
ANSVARIG UTGIVARE: Håkan Leifman, förbundsdirektör.
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Tema

ORGANISATIONSPRESS

PROpensionären är idag organisation-
ens viktigaste kanal för information 
till medlemmarna. Men samtidigt som 
många medlemmar gärna läser en tryckt 
tidning kommunicerar allt fler av dem 
även digitalt. Och tidningen finns inte i 
digital form. Däremot publiceras en del 

av materialet på PRO:s sajt. 
Johanna Hållén är förbundssekreterare för PRO. 

Hon har fått i uppdrag av styrelsen att se över hela PRO:s 
kommunikation, som blir allt mer digital. Nyligen började 
förbundet twittra och på Facebook finns man sedan 2011. 

PROpensionären är en vital 75-åring. Men  
tidningen har inte tagit det digitala klivet och hos 
PRO pågår diskussioner om tidningens uppdrag.
Text Barbro Janson Lundkvist Foto Jessica Segerberg

" Måste prata om 
tidningens roll"

PROpensionären
ÄGARE: Pensionärernas Riksorgani-
sation, PRO. 
PLATTFORMAR: Tryckt tidskrift (9 
nummer per år)
UPPLAGA: 290 400 ex. 
ANTAL MEDARBETARE: 3 + frilans.
ANSVARIG UTGIVARE: Bettan An-
dersson, chefredaktör. 

– Omvärlden har förändrats. Vi måste rikta resurserna 
rätt. Under de år som jag har varit förbundssekreterare har vi 
inte diskuterat tidningens roll. Vi behöver göra det nu. 

Johanna Hållén vill gärna se ett tätare samarbete mellan 
tidningens redaktion och de övriga på kommunikationsavdel-
ningen. 

– Jag tror att det skulle ge mer medlemsnytta. 
Bettan Andersson, är chefredaktör och ansvarig utgivare 

för PROpensionären sedan tio år tillbaka. En viktig fråga för 
henne är att förbundet ska satsa på att utveckla en egen sajt 
för tidningen. Hon tycker att det lätt uppstår otydligheter när 
PROpensionärens artiklar publiceras på PRO.se. 

– Vi som jobbar med tidningen vill ha en egen plattform 
där vi kan interagera med läsarna. Dessutom har webben en 
potential att dra in annonsintäkter, det förutsätter att  
tidningen får en egen domän för förbundets sajt är annonsfri. 

Bettan Andersson säger att tidningen alltid har haft en 
självständig ställning inom förbundet. Samtidigt tycker hon 
att en del av dem som jobbar inom PRO inte riktigt ser skill-
naden mellan kommunikation och journalistik. 

– Både tidningen och förbundet arbetar för PRO:s 
medlemmar, men som tidning jobbar vi framför allt på upp-
drag av läsarna, säger hon. 

Översynen av förbundets kommunikation är inte färdig, 
därför kan inte Johanna Hållén säga något om huruvida 
PROpensionären får en egen sajt eller inte. 

– Det är en fråga för styrelsen. 

Bettan Andersson,  
chefredaktör, och  
Johanna Hållén,  

förbundsordförande.
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Tema

ORGANISATIONSPRESS

Ottar är en väldigt stark och självständig 
röst när det gäller sexualpolitik. Den 
möjliggör att vi når andra målgrupper 
än vad vi gör med information från 
förbundet, säger Carl Osvald, kommu-
nikationschef på RFSU.

Ottar är en relativt ny tidning. 
Visserligen startades den redan 1981, men lades ner fem-
ton år senare och ersattes av RFSU-bulletinen, som var 
mer inriktad på information från föreningen. Som sexual-
politisk tidskrift i sin nuvarande form har den funnits se-
dan 2001. Men det var inte förrän förra året som tidningen 
fick en redaktionell policy. Den kom till för att redaktionen 
ville tydliggöra relationen mellan ägare och tidskrift. Nu 
står det svart på vitt att tidningen sysslar med självständig 
journalistik. Och det är en fördel, tycker Carl Osvald.

– Ottar kan skriva om den typen av frågor som organi-
sationen driver men utan att det uppfattas som ett färdig-
paketerat budskap.

Ottars redaktion består av två personer som delar på 
chefredaktörskapet, Carolina Hemlin och Anna Dahlqvist. 
Tidningen har en egen budget och Carolina Hemlin är 
ansvarig utgivare. 

Men även om rågången mellan tidningen och organisa-
tionen är tydlig är relationen dem emellan stark. De sitter i 
samma kontorslandskap och diskuterar kontinuerligt. 

Chefredaktörerna är anställda av RFSU, sorterar under 

Carl Osvald, kommmunikationschef, 
och Charlotta Hemlin, chefredaktör.

Ottar har gått igenom många faser. I dag är den 
en oberoende tidning med uppgift att vitalisera 
debatten om RFSU:s frågor. 
Text Johanna Kvarnsell  Foto Jessica Segerberg

kommunikationsenheten och deltar i avdelningens möten.
– Vi är ju nära organisationen. Man kan inte säga något 

annat. Vi får också i och med det tillgång till massor med 
information. Många av dem som jobbar på RFSU är ju 
experter på de ämnen som Ottar skriver om, säger Carolina 
Hemlin.  

Den täta dialogen har blivit ännu viktigare i och med 
digitaliseringen, säger Carl Osvald. 

– Det kan till exempel vara en nyhet som vi båda vill 
lyfta på något sätt. Då kan vi ha en diskussion kring hur det 
görs. Kommunikationsenheten och Ottar har en löpande 
dialog. Det handlar om att ha en ömsesidig respekt för var-
andras uppgift så att det inte krockar allt för mycket. 

" En stark och 
självständig röst"

”
Ottar
ÄGARE: RFSU, Riksförbundet för sexuell 
upplysning.
PLATTFORMAR: Tryckt tidskrift (fyra 
nummer per år), sajten ottar.se, face-
book, instagram, twitter.
UPPLAGA: Cirka 7 000. 
ANTAL MEDARBETARE: Två samt frilansar.
ANSVARIG UTGIVARE: Carolina Hemlin, chefredaktör. 
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T idningen Finansliv startades 2010 efter 
att Finansförbundet och FTF (Facket 
för försäkring och finans) bestämt sig 
för att göra en tidning tillsammans. Då 
skrevs också en policy som garanterar 
tidningens oberoende. I policyn speci-
ficeras att Finansliv ska granska de två 

ägarförbunden.
2015 slutade Finanslivs tidigare vd och chefredaktör. 

Det gav ägarna en möjlighet att fundera över tidningens 
inriktning. 

Tidningen Finansliv har två fackförbund som 
ägare. Det har man löst genom att driva tid-
ningen i ett eget bolag.
Text Johanna Kvarnsell Foto Jessica Segerberg

– Vi tog drygt nio månader på oss att tänka igenom och 
resonera över vad vi vill och hur vi vill ha det. Vi kom fram 
till att vi gärna vill fortsätta på samma linje. Och så lade vi 
ner mycket tid på vilken profil vi ville att nästa chefredak-
tör och vd skulle ha, berättar Charlotte Skog, ordförande 
för Finansliv Sverige AB. 

Valet föll på Agnetha Jönsson, som tidigare arbetat på 
bland annat Aktiespararen och Affärsvärlden. Hon tycker 
att upplägget med ett eget bolag fungerar bra.

– Vi har en egen ekonomi och ett eget ansvar. Vi har 
också mer distans än om vi skulle vara en avdelning inom 
ett förbund och lyda under kommunikationsavdelningen, 
säger Agnetha Jönsson.  

Styrelsen och redaktionen har en kontinuerlig dialog. 
Men den handlar framförallt om praktiska saker som hur 
man ska utveckla webben eller göra om tidningen. I övrigt 
arbetar redaktionen efter policyn. I uppdraget ingår både 
att vara en medlemstidning för medlemmar i två förbund 
och en branschtidning. I och med att man har ambitionen 
att vara en branschtidning är den självständiga journalis-
tiken extra viktig, säger Charlotte Skog. 

– Att det ingår i uppdraget att granska oss, förbunden, 
är viktigt för trovärdigheten. Det är inte bara medlemmar 
som läser den här tidningen. 

Finansliv
ÄGARE: Finansliv Sverige AB. Ägs i sin tur 
av fackförbunden Finansförbundet och FTF. 
PLATTFORMAR: Tryckt tidskrift (tio num-
mer per år), sajten finansliv.se, facebook, 
instagram, twitter. Jobbar också mycket 
med olika event i tidningens namn. 
UPPLAGA: 50 400.
ANTAL MEDARBETARE: Fem.
ANSVARIG UTGIVARE: Agnetha Jönsson, chefredaktör. 

" Ingår i uppdraget 
att granska"

Tema

ORGANISATIONSPRESS

Charlotte Skog, styrelseordfö-
rande, och Agnetha Jönsson, 
chefredaktör.
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Vilken typ är din chef?  
Testa med hjälp av vårt quiz där  
vi inspirerats av mediechefer på 

film. Kanske kan du gissa vilka 
karaktärer det handlar om.

Quiz

CHEFSTYPER

1 Du kommer inte tillbaka efter  
lunchen. Vad gör din chef? 

A. Ingenting. Jag styr själv när, hur och var jag job-
bar, det är en självklarhet. Ibland får jag lust att dra 
till Sandhamn. Hon har lärt sig att acceptera det. 
B. Chefen hoppas att jag blivit kidnappad och bör-
jar genast skriva rubrikförslag till morgondagens 
tidning. 
C. Svär högt, men inget mer. Chefen är van vid att 
jag plötsligt försvinner.
D. Vaddå lunch? Jag jobbar jämt och har ingen 
lunchpaus. 

2 En ny tjänst ska tillsättas: ditt drömjobb! Änt-
ligen kan du ta nästa steg i din karriär. Vilket 

fjäsk funkar på din chef? 
A. Sex.  
B. Chefen hatar att jag avancerar. Här funkar inget 
fjäsk.
C. Att jag fixar ännu fler till synes omöjliga jobb. 
D. Att rasa i vikt och byta klädstil. 

3 Chefen har bett dig att lägga ner ett jobb som 
du håller på med eftersom hen anser att det 

inte kommer att ge något. Men du tror att det 
kommer en vändning om du bara jobbar lite till. 
Hur hanterar du situationen? 
A. Håller mig undan och svarar undvikande på 
frågor. Min chef får fixa allt själv så länge.
B. Jag är inte rädd för att säga ifrån. Det slutar med 
ett livligt bråk. Sedan fortsätter jag att jobba på 
min grej. 
C. Jag byter outfit, flyger till händelsernas centrum, 
räddar offret och kammar hem storyn. 
D. Jag följer chefens minsta vink. Annars får jag 
sparken. Antagligen blir chefens barns läxor min 
nästa arbetsuppgift. 

4 Din chef ringer dig när du egentligen är 
ledig, i vilket ärende? 

A. Chefen bjuder hem mig till kvällen då hans/
hennes partner är bortrest.
B. Undrar om terroristvinkeln funkar på min kom-
mande story.
C. Chefen har hört om en stor händelse på polis-
radion och vill att jag ger mig dit och bevakar det. 
Men jag är redan på plats, som vanligt.  
D. Jag måste fixa chefens kaffe. Det är jättebråt-
tom. Och det måste vara rykande hett, annars får 
jag sparken.

5 Vad skulle du aldrig  
avslöja för din chef? 

A. Att mitt liv är i fara. Chefen blir så orolig då.
B. Att jag blir ledsen av chefens skitprat. 
C. Att jag kan skriva i superfart, 40 000 tecken på 
en minut, inga problem. 
D. Att jag har ett privatliv. Jag är ständigt i tjänst, 
och fullkomligt kuvad. 

6 Företagets styrelse har sammanträde, strax 
efteråt kommer ett mejl om sparpaket. Vad 

gör din chef? 
A. Delar med sig av all information direkt till per-
sonalen. Tillsammans delar ni nederlaget. 
B. Börjar genast ställa sig in hos nyckelpersoner, 
och skiter i personalen. 
C. Får ännu ett av sina många utbrott. Jag rättar 
till mina glasögon, lite försynt. Utbrotten brukar 
gå fort över. 
D. Min chef har redan gjort en listig plan för hur 
hen ska behålla sin topposition. Att upprätthålla 
fasaden är viktigast. 

Har du  
djävulen 

som chef?

Quiz:

Har chefen en sådan här  
i garderoben?
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   FLEST C: 

Perry White, 
chefredaktör  
för The Daily 
Planet
FILM: STÅLMANNEN

p DIN CHEF ÄR hetlevrad, ko-
lerisk, krävande och får stän-
diga utbrott för ingenting. 
Men har samtidigt ett hjärta 
av guld och stort rättvisepa-
tos. En respekterad publicist 
som kämpar för sanning och 
mot korruption. 

En sanning som chefen 
dock inte har avslöjat är den 
om ditt dubbelliv. Visserligen 
är det lite märkligt att du så 
ofta måste ursäkta dig och 
försvinna från jobbet. Men 

eftersom en superhjälte alltid 
levererar sina texter i tid och 
alltid är på plats där det hän-
der är du ursäktad. 

   FLEST D: 

Miranda, chef- 
redaktör för Runway
FILM: DJÄVULEN BÄR PRADA

p DU HAR FÅTT DJÄVULEN själv som 
chef. En hänsynslös perfektionist som 
sätter skräck i sina undersåtar genom att 
använda alla härskartekniker som finns. 
Chefen behandlar dig som luft ena 
sekunden, för att sekunden 
därpå förlöjliga dig inför andra. 

Du får ständigt uppgifter 
som är omöjliga att lösa, och 
jobbar över varje dag. Hur 
mycket du än anstränger dig 
är det aldrig nog. Självfal-
let tar chefen åt sig äran för 
ditt hårda arbete. Genom att 
trycka ned andra tar sig chefen 
vidare uppåt i karriärstegen. Ett 
gott råd: Säg upp dig. 

   FLEST B:

Spiken, mellanchef  
på Kvällspressen 
FILM: SPRÄNGAREN

p DIN CHEF VET VAD som säljer, ingen tvekan om det. 
Med fötterna nonchalant på skrivbordet fattar hen 
publicistiska beslut som ibland är etiskt tveksamma, 
men som får lösnummerförsäljningen att gå i topp. 
Att klå konkurrenten är viktigast. Konkurrens från dig 
tål hen däremot inte! När du avancerar i leden blir du 
totalt motarbetad. Chefen går bakom din rygg, snackar 
skit, och poängterar hela tiden hur inkompetent och 
patetisk du är. Det där med gränser och respekt ligger 
väldigt långt borta. 

Quiz

CHEFSTYPER

FLER MEDIECHEFER PÅ FILM
Känner du inte igen din chef bland dessa typer? Här 
finns fler filmer där du kan leta!
p Spotlight
p Alla presidentens män
p Spider-man
p Citizen Kane
p The fifth estate
p Zodiac

p State of play
p The paper
p Shatter glass 
p True story
p A mighty heart
p Madicken

   FLEST A: 

Erika Berger,  
chefredaktör för Millennium
FILM: MILLENNIUM-TRILOGIN

p DIN CHEF ÄR sofistikerad 
och professionell. Gillar att 
tänka utanför ramarna, följer 
inte med strömmen utan tar 
hellre beslut som känns rätt i 
magen och står upp för sina 
åsikter. 

Du får mycket eget ansvar 

och ni känner stort förtro-
ende för varandra. Visst har 
ni ibland olika åsikter och 
chefen tycker inte alltid om 
dina arbetsmetoder. Men du 
kör ändå ditt eget race. Att ni 
ligger med varandra är ingen 
stor grej. 
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Vrålåk & 
veteraner  

Över 75 000 motorälskare 
samlas i Jönköping varje 
år. Tidningen Bilsport både 
arrangerar och bevakar 
eventet.
Text: Johanna Kvarnsell Foto: Anna Hållams

 E
N DAG MED 

Hack i häl på  

någon av dina 

branschkolleger. Vad 

gör de egentligen  

på jobbet? 

Kl 16.38 Motorintresset förenar 
Under påskhelgen visades 800 bilar upp på 
Bilsport Performance & Custom Motor Show 
på Elmia, Jönköping. För reportern Joakim 
Bergqvist och fotografen Mattias Larsson betyder 
mässan långa arbetsdagar men också uppslag och 
inspiration för hela årets tidningsproduktion. 
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En dag med

BILSPORT

Kl 09.55 Invigning
Multijournalisten Bo Lundvang ser till 
att Bilsport.se och tidningens sociala 
medier uppdateras under mässan. 
När Linda Hugosson, projektledare på 
Albinsson & Sjöberg, inviger mässan 
sänder han direkt på webben. 

Kl 10.15 Hall B
Inget lämnas åt slumpen. Joakim 
Bergqvist och Mattias Larsson har i 
förväg bestämt vilka montrar de ska 
besöka för att maxa mässan.

Kl 10.48 Besök från den mörka sidan
Bilsports fotograf Mattias Larsson möter Star Wars-klädda bilentusiaster.

 BILSPORT  
OCH MÄSSAN
H  Bilsport ges ut av förlaget Albinsson och 

Sjöberg, Nordens största motortidnings-
förlag. Bilsport kommer 26 gånger per år 
och upplagan är 16 800 ex. Finns dess-
utom på Bilsport.se, Youtube, Instagram 
och Facebook. 
H  Albinsson och Sjöberg arrangerar mäng-

der av motorevent, 
bland annat den fyra 
dagar långa Bilsport 
Performance & 
Custom Motor Show 
på Elmia i Jönköping. 
H  Vid förra årets 

tidskriftsgala utsågs 
det till årets event i 
tidskriftsbranschen. 
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Kl 17.30 Mattias Larsson fotograferar en nöjd jury
Under mässan koras vinnare i 58 kategorier bland alla utställda fordon.

En dag med

BILSPORT

Kl 15.30 Spontanmöte
Reporter Joakim Bergqvist, 
webbredaktör Bo Lundvang, 
fotograf Mattias Larsson och Henrik 
Mattsson stämmer av. 

Kl 15.29 Laddar batterierna
 Bilsport-teamet mellanlandar i presscentret.

Kl 15.20 Flitig fotograf
Mässan ger 14 sidor i magasinet 
samt flera uppdateringar i 
sociala medier och på webben.
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Verktyg

DEN NYA SÄLJAREN

Glöm baksidor och tidiga högerplaceringar. 
Gårdagens annonskrängare har blivit en  
relationsskapande projektledare. 
Text: Annika Larsson Sjöberg

I dag är olika format och pla-
ceringar i papperstidningen 
bara en bråkdel av vad 
mediesäljarna kan erbjuda 
kunderna. Samarbeten med 
influencers i olika sociala ka-
naler, sponsring av poddar, 

nativeartiklar, events – egentligen är det 
bara kreativiteten, kundens betalningsvilja och 
förmåga att förstå upplägget som sätter stopp 
för vad som kan ingå. 

Charlotte Thür är vd på IAB Sverige, en 
branschorganisation inom digital marknads-
kommunikation. Hon konstaterar att det är ett 
helt annat jobb att vara säljare i mediebran-
schen idag jämfört med för fem tio år sedan.

– Det räcker inte längre att kunna sin 
produkt. Säljaren måste vara mer rådgivande. 
Då krävs att man både förstår kundens affär och 
är tekniskt kunnig för att förmå att sätta kun-
dens varumärke i rätt sammanhang, säger hon.

I stor utsträckning är det helt andra egen-
skaper och personligheter som behövs. Det 
har gjort omställningen extra tuff för många ur 
det äldre gardet. Men med lite bättre stöd från 

Den  
nya  

säljaren

Finnes: säljjobb.
Sökes: du som är tekniskt 
intresserad, kreativ, 
analytisk och ständigt 
redo att lära nytt.

arbetsgivarna, och ett eget driv, tror Charlotte 
Thür att fler skulle lyckas ställa om. 

– Är man nyfiken som människa och inte slår 
sig till ro så klarar man det, säger hon. 

Enligt Björn Lorentzi på Media 
720 är de som nu lyckas i yr-
ket personer som har lätt att 
lära. De jagar egen utveckling 
och är inte rädda för att ta sig 
an det som ligger runt hörnet. 

– Det handlar mycket om 
att ha rätt attityd, konstaterar han.

Men attityd är inte allt. För att hantera sin 
allt mer komplexa verklighet menar Björn 
Lorentzi att säljarna behöver mer stöd än de 
får i dag. Det läggs till fler och fler uppgifter och 
produkter och säljaren ska nu hålla läsardata för 
ett flertal kanaler i huvudet. Nu gäller det inte 
bara pappersprodukten utan även nyhetsbrev, 
oneshots, banners, native, webb-tv, event och 
annat. Online ändras dessutom siffrorna hela 
tiden. 

– Det är otroligt svårt att kunna allt detta och 
säljarna behöver få ägna mer tid åt inläsning och 

Björn Lorentzi, 
vd på Media 720, 
jobbar bland annat 
med rekrytering av 
säljare.
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Lösnings- och  
helhetsorienterad

Säljaren måste kunna förstå kundens 
affär, identifiera kundvärden och 
lägga fram metoder för att följa 
upp return on investment. Säljarens 

roll handlar allt mer om att kunna 
presentera digitala lösningar som ligger 

i framkant som kan ge större effektvärde för kunden. 
Samtidigt som de vill ha innovativa lösningar vill de 
flesta kunder ha siffror på att pengarna de planerar att 
lägga på en kampanj kommer ha effekt. 

”Techsavvy”
Säljare måste ha en intuitiv lägg-

ning för teknik och hänga med 
i utvecklingen. Man måste 
tycka det är lite kul och ha en 

förmåga att vara kreativ i den 
digitala världen.

Verktyg

DEN NYA SÄLJAREN

…vägen in i yrket:
Det går fortfarande att börja med de tuffare säljjobben och 
sedan jobba sig upp. Men det kommer att ställas fler krav på 
certifieringar. Det finns också en del utbildningar, till exempel 
vid RMI Berghs och en del yrkesutbildningar. 

…äldre gardet: 
Det är beklämmande att så många räknas bort. Det är en tråkig 
och onödig effekt av den digitala attacken. Att lära sig digitalt 
är ungefär som att lära sig en ny valuta. Har man fler än ett par 
hjärnceller så bör det gå bra. Men vi märker att det är svårt att få 
kunderna att rekrytera äldre säljare. 

säljträning. Annars finns en risk att både kund 
och säljare blir alldeles förvirrade till slut, säger 
Björn Lorentzi. 

En som varit med och sett 
branschens förändringar från 
insidan är Helena Holm-
ström, commercial creative 
director på Aller media. Hon 
har jobbat sjutton år i bran-
schen och konstaterar att när 

hon började låg säljarens utmaning i att komma 
in och få det första mötet. Sen förhandlade man 
och så var affären slut. För att bli framgångsrik 
behövde man vara socialt kompetent och kunna 
få till möten, och kunna förstå Orvesto- 
siffrorna. I dag räcker de kunskaperna inte 
långt. För att lyckas sy ihop bra lösningar för 
kunden krävs inlevelseförmåga, kreativitet och 
en analytisk ådra. 

– Man måste kunna sätta sig in i vad det är 
man ska försöka åstadkomma och hitta sätt att 
nå dit. Även om vi har hjälpfunktioner i organi-
sationen, med analysavdelning och kreativa per-
soner, så hänger affären på säljarens förmåga att 
ta fram, och förklara, olika upplägg för kunden, 
säger Helena Holmström. 

Utöver det kreativa erbjudandet så har 
digitaliseringen gett helt andra verktyg för 
uppföljning och effektmätningar. Annonsören 
kan snabbt och lätt se hur kampanjen går. Digi-
talt sker det i realtid. Det innebär att säljarens 
förmåga att hitta rätt väg att förflytta varumär-
ket kan utvärderas löpande. Utöver att leva upp 
till interna ekonomiska mål så måste säljarna 

också kunna visa siffror för kunden som bekräf-
tar att deras investering ger effekt. 

– Det behövs intelligenta generalister. De 
säljare som är framgångsrika hos oss på Aller 
har alla olika utbildningsbakgrund och jag tror 
man kan komma från såväl en konstnärlig som 
en vetenskaplig bakgrund. Projektledare på  
reklambyråer skulle säkert göra sig jättebra, 
säger Helena Holmström. 

Som vid alla stora omställningar 
i yrkeslivet har vissa av säljarna 
i det gamla gardet klarat sig bra. 
Men många har, mer eller min-
dre frivilligt bytt bana. De som 
inte hänger med i den digitala 
utvecklingen har helt enkelt 

ingen plats längre medan de som kan både 
det kreativa och affärsmässiga, och tekniken, 
blir högvilt på arbetsmarknaden. Men Björn 
Lorentzi menar att onödigt många sållats bort. 
Han konstaterar att för att få en digital utveck-
ling måste man antingen rekrytera nya 
eller utbilda befintliga medarbetare.

– Utveckling kommer inte 
av sig självt utan av ett aktivt 
handlande. Men det finns inte 
heller drivor av digitala säljare 
att rekrytera. Därför är det 
viktigt att sätta en strategi 
för hur säljkåren ska bli mer 
kunnig. Och jag anser att  
arbetsgivarna borde satsa mer 
på vidareutbildning av den befintliga 
säljkåren, säger han. 

SABINE ANDERSDOTTER
CEO på Talent & partner, om de nya kom-
petenskraven. 

Helena Holmström 
på Aller media tror 
att projektledare på 
reklambyråer kan 
hitta nya jobb på 
tidskriftsförlagen. 

UTVECKLING KOMMER INTE  
AV SIG SJÄLVT UTAN AV ETT  

AKTIVT HANDLANDE.”

Sabine om… 

Förståelse för  
mediematematiken

För att lyckas framöver behöver du 
ha en analytisk förmåga och kunna 
dra slutsatser av stora datamäng-
der. Digitaliseringen och smarta 

system, som ad servers, blir som en 
självbetjäning som matar kunder och 

organisationer med analyser i realtid, vilket säljaren 
tidigare fick lägga tid på. 

Innovativ och kreativ 
Marknaden är mer konkurrens-

utsatt eftersom alternativen 
för annonsörerna är oändliga. 
Därför krävs ett fantasifullt idé-

skapande kring hur kunden ska 
få bäst effekt för sitt varumärke. 

Alla lösningar ska också vara mätbara eftersom 
kunden, i den digitala världen, när som helst kan 
be om faktiska rapporter på vad de betalar för 
och hur det går. 

1

3 4

2

Detta krävs av 
mediesäljaren
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REBECKA  
EDGREN ALDÉN
Konceptansvarig på Bonnier Tidskrifter.

Hon har ett förflutet som chefredaktör 
för Mama och Family Living och redak-
tör för såväl M-magasin som Damernas 
värld. Nu har Rebecka Edgren Aldén tagit 
steget in på annonsavdelningen. 

Hur länge har du jobbat som säljare? 
– Jag började på annonsavdelningen i 
augusti 2016 efter att ha varit tjänst-
ledig för att skriva min andra bok.
Hur kom du in i yrket? 
– Egentligen har jag gjort samma sak 
även tidigare när jag varit chefredak-
tör och ansvarig utgivare. Även då har 
jag försökt hitta kreativa och bra lösn-
ingar tillsammans med annonsörerna. 
Nu gör jag samma sak fast i större 
skala och för alla Bonnier tidskrifters 
varumärken. 
Beskriv dina arbetsuppgifter. 
– Jag kopplas in om en större kund vill 
ha en kreativ lösning över flera var-
umärken och på flera plattformar. Jag 
jobbar nära kundansvarig säljare och 
har både lönsamhets- och kvalitet-
sansvar. Oftast jobbar vi både mot 
kunden och med kundens mediebyrå 
och det är mitt ansvar att det blir bra 
för såväl varumärket som för läsarna 
och kunden. 
Kan du ge något exempel på vad ni gjort? 
– Det handlar ofta om advertori-
als som vi kombinerar med mycket 
rörligt material, samarbeten med in-
fluencers, nativeartiklar och events. Vi 
har till exempel jobbat med Pampers 
som ville lansera babyshowers i Sver-
ige. Då har vi ett koncept som löper 
över ett år tillsammans med tidningen 
Mama. Vi gör åtta advertorial-artiklar 
om allt som hör till babyshowern; som 

ENKÄT
SÄLJAR- 
ROLLEN

Tre säljare om annonsmarknadens nya skepnad,  
och hur deras eget jobb förändrats.

PETER SEHLIN
Försäljningschef på Expressen.

2015 utsågs Expressen till Årets säljorga-
nisation av Sveriges mediebyråer. I dag 
leds den bland annat av Peter Sehlin på 
annonsavdelningen. 

Hur kom du in i yrket? 
– Jag har jobbat som säljare i tretton 
år nu. De första åren var jag i telekom-
branschen innan jag för sex år sedan 
bytte till mediebranschen.
Vad har du för arbetsuppgifter i dag? 
– Jag blev försäljningschef för ungefär 
ett år sedan men försöker att ha en så 
operativ roll som möjligt. Jag tror det 
är en förutsättning för att hänga med 
i de förändringar som nu sker, både 
som säljare och publicist. I det 
dagliga handlar det om att ha hög 
närvaro ute på marknaden, vare 
sig det är hos våra slutkunder, 
mediebyråer eller reklambyråer 
där vi vill vara med och påverka. 
Hur skulle du säga att jobbet som an-
nonssäljare utvecklats under 
de år du jobbat?
– Det är hårdare krav 
och högre förvänt-
ningar från alla håll. 
De senaste åren har 
det hänt så otroligt 
mycket. Alla enskilda 
förändringar har varit 
positiva men det har 
också varit en stor om-
ställning för alla i bran-
schen, och kanske särskilt 
för oss som jobbar med 
nyhetsmedier. Det snabba 
nyhetsflödet ställer höga 
krav på oss publicister 
och för våra annonsörer 
är det viktigt att synas i en 

seriös kontext och ett professionellt 
sammanhang. Detta samtidigt som 
vi hela tiden ska ligga i framkant med 
tekniska lösningar. 
Hur gör ni för att hänga med i utveck-
lingen? 
– Vi har gjort stora omställningar 
internt och har haft en period med 
högre personalomsättning än vanligt, 
vilket är naturligt. Vi gått från ett 
arbetssätt som krävde specialistkun-
skaper om specifika produkter till 
en verklighet som kräver mer över-
gripande kunskap och förståelse för 
kundens behov. Vår brödföda är fort-

farande den traditionella annons-
affären bestående av hel- och 

halvsidor och banners, men 
det går mer och mer mot 
automatiserade köp som 
sker programmatiskt. 

Hur tror du att ditt jobb kom-
mer se ut om fem år? 

– Givet utvecklingen 
som sker så kom-

mer affären nog 
se annorlun-

da ut mot 
vad den gör 
i dag. Men 
vi kommer 
ju fort-
farande 
att jobba 
med 
män-
niskor, 

med am-
bitionen att 

optimera varje 
kunds och indi-
vids potential.  

GABRIELLE HAGMAN
Mediesäljare på Mediakraft.

Från administratör till säljare. Gabrielle 
Hagman hade inte alls tänkt bli säljare 
men har jobbat sig in i yrket. 

Hur länge har du jobbat som säljare? 
– I drygt sex år, hela tiden på Media-
kraft men med olika uppdrag. 
Hur kom du in i yrket? 
– Jag började jobba extra med ad-
ministrativa uppgifter på Mediakraft, 
sen blev det 50 procent sälj och till 
slut sälj på heltid. 
Vad gör du på jobbet?
– Det är väldigt mycket kundkon-
takter. Övrig tid går till att skriva 
offerter, bekräfta bokningar, hitta 
leads och ha kontakt med upp-
dragsgivare. Mediakraft jobbar med 
drygt 30 titlar och jag ansvarar för tre 
av dem; Fysioterapi, Friluftsliv och 
Mäklarvärlden. Jag har en budget för 
respektive titels olika plattformar, 
det vill säga tidning, webb, Facebook 
och nyhetsbrev, som jag jobbar mot. 
Hur tycker du att jobbet som säljare 
förändrats under dina år i yrket? 
– Marknaden har förändrats. Det 
är tuffare i dag. Det märks inte lika 
tydligt för mina nischade titlar som 
för vissa konsumenttidningar men 
en del kunder väljer att gå över till 
annat, framför allt digitalt och egna 

kanaler. Annonsörerna har så mycket 
mer att välja på i dag. Men då är det 
mitt jobb att hitta nya annonsörer 
och då krävs att man är både kreativ 
och metodisk för att lyckas. 
Hur gör du för att hänga med i utveck-
lingen? 
– Genom att titta på hur andra 
medier i Sverige, och även till viss del 
utomlands, arbetar. Vi går utbild-
ningar genom jobbet och har haft 
föreläsare som kommit hit för att 
hjälpa till med tips och trix. Sen har 
jag gått Sveriges tidskrifters tvååriga 
media- och säljutbildning och läst till 
marknadsekonom på IHM.
Hur tror du att ditt jobb kommer utveck-
las de närmsta åren? 
– Det kommer bli mer digital an-
nonsering framöver. Som tidnings-
utgivare tror jag att man gör klokt i 
att kommunicera digitalt redan nu 
för att vara redo för framtiden. Men 
jag tror det kommer finnas plats för 
facktidningar länge än. Så länge tid-
skrifterna håller hög kvalitet och är 
lästa av sina målgrupper så kommer 
det att finnas annonser i dem. 

mat, lekar och presenter, vi gör filmer 
och har tävlingar där man kan vinna  
en babyshower och kopplar på influ-
encers som bloggar om hur de gjort 
sina blöjtårtor. Sen är analysavdeln-
ingen med hela tiden och mäter hur 
kampanjen går. 
Hur fungerar samarbetet med redaktio-
nerna? 
– Vi annonsmärker allt enligt alla 
regler i tidningarna. Publiken uppskat-
tar att det är tydligt och vi ser inte att 
det minskar läsvärdet. Redaktionen är 
också med i idéskapandet och är ibland 
med och tar fram innehållet. Det vik-
tiga är att innehållet är relevant och att 
det känns som att man talar till samma 
målgrupp. Vi har också 250 influencers 
i vårt nätverk. Det sker en korsbefrukt-
ning mellan kanalerna hela tiden. De 
är bra för olika saker. Det är en ung 
bransch men vi märker innehållet på 
alla sätt som föreslagits. 
Hur tror du ditt jobb kommer se ut om 
några år? 
– Den här typen av kreativa samar-
beten kommer bara öka. Allt färre 
annonsörer vill beställa vanliga 
textannonssidor i tidningen eller köpa 
vanliga banners digitalt. Det handlar 
mer om att hjälpa kunder att kommu-
nicera, hitta på kreativa idéer och veta 
vad som når ut rätt och brett till den 
målgrupp kunden vill nå. Det är där 
affären ligger. 

Rebecka Edgren Aldén, tidigare 
chefredaktör, jobbar nu på 
annonsavdelningen. 

Gabrielle Hagman har 
många kunder vars affär 

huvudsakligen ligger 
i print. 

Så jobbar vi
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Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

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

Trycksaker i hög kvalitet

Miljövänlig produktion

Ekonomisk stabilitet

Flexibel produktionNärhet

Efterpresstjänster

Trygghet

Repro/prepress

Korta ledtider

Kontakta oss och vi berättar 
mer vad vi kan erbjuda.

www.sormlandsprinting.se

1640 Sörmland annonce_220x280.indd   1 05/10/2016   08.34

31
MINGEL I MALMÖ

Välkomna på mingel och after work 
där Sveriges Tidskrifter presenterar 
en unik kartläggning av intäkterna 
i den svenska tidskriftsbranschen. 

Efter presentationen följer paneldis-
kussion om nya affärer med inspire-

rande exempel från flera aktörer.
Tid: 16.00–18.00. Plats: Aller media, 

Östergatan 20, Malmö. 

MEDIERUSET
Årets löparfest för alla som gillar att 

röra på sig och samtidigt vill träffa folk 
i branschen. Spring, jogga eller gå en 
skön runda på 3,7 km. Efter målgång 
serverar vi mat och dryck på gräspla-
nen framför GIH (inomhus vid regn). 

Efter maten blir det prisutdelning. 
Tid: 17.30. Plats: Stockholms stadion 

och GIH.

SEMINARIUM I ALMEDALEN
Sveriges Tidskrifter arrangerar två 
paneldiskussioner med namnkunni-
ga debattörer om journalistiskt heta 
frågor. Det handlar om förtroendet 
för medierna, hur vi stärker det, och 
om hur man hävdar journalistiken 

när kommunikatörerna blir fler. 
Tid: 10.00–12.00. Plats: Takterrassen 

i Donnerska huset, Almedalen.

MAJ

Kalendariet

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 360 
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 

Tryckerifrågor
Peter Söderstam
är seniorkonsult 
på Media720 med 
lång erfarenhet 
av tryckerifrågor. 
Peter kan svara på 
frågor som rör val av 
tryckmetod, tryckeri-
upphandling, val av 
papper och reklama-
tionsärenden. 

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
Nils Funcke
är vd för Utgivarna. 
Han är journalist, 
författare, debattör 
och Sveriges mest 
meriterade expert 
på yttrandefrihets-
frågor.

Som medlem får du gratis rådgivning av våra 
experter. Läs mer på sverigestidskrifter.se

21
JUNI JULI

3
Anmälan till  Sveriges Tidskrifters evenemang görs på sverigestidskrifter.se
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It’s all  
in the 
details.
Jag har aldrig varit  
intresserad av att stanna  
upp, eller av att känna  
mig nöjd. För jag vet att  
den finns där någon- 
stans. Den avgörande  
komponenten som  
gör hela skillnaden.”

Nya GraphoCote – uppdaterat för dig som ställer krav på papper  
av riktigt hög klass. Kvalitet som gör att ditt budskap når fram med 
bilder som talar och färger som berör. Där allt sitter i detaljerna.

www.graphocote.com

”
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Handen på hjärtat, Thomas, hur känns 
det att vara journalist och helt styrd 
av data?
Jag fick frågan under ett föredrag om 
hur de journalistiska processerna ser 
ut för oss på KIT, vi som är så data-
styrda. Och jag fattade ingenting.

För jag upplever mig inte styrd, utan precis tvärtom. 
Data öppnar en närmast frustrerande avgrund av möj-
ligheter. 

På KIT samlar vi data om så mycket vi kan, vilket gör att 
jag vet mer än de flesta om hur mina artiklar konsumeras. 
Men för allt jag vet, finns det tusen saker jag inte vet.

Jag upplever ofta att folk som vill veta hur jag jobbar på 
KIT tror att det i första hand handlar om teknik. Men den 
stora hemligheten är faktiskt väldigt enkel: Det handlar 
om att vi varken har sajt eller papperstidning, och därmed 
få egentliga begränsningar för hur ett jobb ska göras. Ska 

vi berätta i en text, en video, eller en text 
med video till? Eller i en serie?

Ett exempel: Jag håller just nu 
på med en sorglig berättelse om 
en familj som förlorade sitt barn 
på grund av en vårdmiss. I det här 
fallet vet jag att det ska bli en text, 
och att den måste bli lång, för det 

är det enda sättet att berätta histo-
rien rätt. Men vad säger datan? Den 
säger att många långa texter jag har 

skrivit har gått bra, men också att en del gått dåligt. Det 
finns ibland namn för det, i KIT-lingon kan tonaliteten 
handla om att det är bättre att skriva ”förkroppsligat” än 
”dramatiserat”, att ”saklig” är sämre än ”auktoritär”. 

Det finns fler taxonomier, några om vad jag skriver om, 
andra om hur. Jag tror det hisnande nog finns över 40 mil-
joner variabler eftersom varje kategori har ett gäng val.

Datan har också lärt mig att jag måste 
jobba med cliffhangers i texten, ofta. 
Kanske vid var tredje mellanrubrik. 
Ju tyngre och svårare text, desto mer 
måste jag hålla läsaren i handen. 

Men hade jag skrivit för papper 
hade jag haft en massa fler begräns-

ningar. Jag skulle kanske få max 6 000 tecken på mig, det 
skulle krävas ett antal bilder av vissa format. Även för sajter 
finns regler, kanske krav på faktarutor och bilder. 

Det är här avgrunden öppnar sig på KIT: Det finns inga 
givna regler. Det jag främst förväntas lära mig av datan är 
att jag ska sluta göra på ett sätt som inte funkar. Den säger 
däremot inte exakt hur jag gör varje nytt jobb bäst, det är 
upp till mig att ta reda på. 

Och detta är för mig kärnan i datadriven journalistik, 
det som gjorde den där frågan i början så obegriplig:

Tillgången till data i kombination med frånvaron av 
gränser för vilken form mina jobb ska ta är inte ett begrän-
sande koppel runt min hals. Tvärt om, det kan snarare vara 
intill förtvivlan obegränsande. Det sätter även ljuset på 
något fundamentalt journalistiskt: Mina egna intentioner 
och drivkrafter. Det är därför det känns som jag fått en slags 
pånyttfödelse som journalist på KIT. Jag älskar det.

Och hatar det lite också. 

Thomas Arnroth
utsågs till årets journalist 2016. 
Efter många år som frilans är  
han nu anställd på KIT.  

Hur påverkas det journalistiska berättandet  
av användardata? Och av att publiken främst  

finns i sociala medier? 

Thomas Arnroth blir  
pånyttfödd – av data

Till sist

KRÖNIKA
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