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Vad ska vi ha på omslaget?
Jag har ingen idé!
/Louise, AD

Pressen ökar!
Omslaget ska både
sälja lösnummer och
locka till klick. Ge inte
upp! Kolla proffsens
tips på sidorna 22–38.
/Barbro, chefredaktör

TRYCKSAKER

TIDSKRIFTER

BUTIKSMATERIAL

FÖRPACKNINGAR

DM & DR

E-HANDEL & LAGER

UPPHANDLINGAR

ATELJÉ & FOTO

MÄSSA & MONTER

Stor som liten – välkommen att ta del av marknadens
förmånligaste erbjudande gällande tryck av tidskrifter.
Fler än 400 nöjda redaktörer trycker redan hos oss.
Du får alltid personlig service och rådgivning av erfarna
projektledare. Vårt mål är att du ska vara så nöjd som
möjligt med din tidskrift.
VI HJÄLPER DIG MED PORTOOPTIMERING
Varför betala mer för portot än nödvändigt? Du sparar
omkring 10-20 procent och i vissa fall ännu mer tack
vare våra förmånliga avtal med branschens samtliga
distributörer. Kontakta oss idag för mer information!

Välkommen till
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E

tt omslag ska vara som
en påse smågodis. En
påse fylld med härliga
blandade bitar. Man ska
vilja äta alla och knappt
kunna välja vilken bit
man ska äta först.
Orden är Amelia Adamos, magasinsdrottningen som jag hade förmånen att
jobba med många år i början av min karriär.
Då på 90-talet trycktes magasin endast på
papper och för oss inom tjej-tidningssegmentet var lösnummerförsäljningen
central. Det gällde att sticka ut i tidnings
hyllan. I dagens digitala värld står omslaget
fortfarande i centrum, men det har fått en
ny roll som varumärkesbyggare och klickis.
Läs mer med start på sid 22 om hur svenska
och amerikanska titlar jobbar för att optimera sina omslags förutsättningar.

D

en 7 november är
det tidskriftsgala! Vi
förbereder som bäst
alla jurymöten som
äger rum inför den
stora prisutdelningen.
Varje höst översvämmas vårt kontor av hundratals kreativa
och innovativa förslag på vinnare i de olika
klasserna.
Om det mot förmodan finns någon
som tror att vår bransch är bakåtsträvande
och inte tillräckligt nytänkande, då skulle
personen omedelbart byta uppfattning
om denne fick djupdyka i alla fantastiska
förslag på framgångsrik tidskriftsjournalistik som våra jurygrupper ska ta ställning
till. Det finns många ”nya grepp” i vår
bransch, det märks särskilt i årets nya
tävlingskategori som bär just det namnet.
Våra juryer kommer inte att få ett lätt jobb.

Kerstin Neld
Vd Sveriges
Tidskrifter

EU-JA TILL STARKARE UPPHOVSRÄTT
EU-parlamentet har röstat för en ny starkare upphovsrätt
för tidningar och tidskrifter. Denna nya rätt kommer att bidra
till en rättvisare fördelning av digitala annonsintäkter
och skapa bättre framtidsförutsättningar för oberoende
journalistik och seriösa publicister.

KORT TID FÖR OMSTÄLLNING TILL HÖGRE KRAV
I juni röstade riksdagen igenom en ny lag om krav på skriftliga
avtal vid telefonförsäljning. Redan den 1 september trädde den i kraft.
Det är orimligt att ge näringslivets aktörer en så kort tid för
omställning och anpassning till en ny lagstiftning.
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”Jag har som en skugga
bredvid mig som hela
tiden säger till mig: ”Det
är ingen idé, du ska ändå
dö, skit i det där. Ta ett
glas vin.”

40 46

ENTREPRENÖREN
JOHAN
EHRENBERG
jobbar på. Trots
skattesmäll,
indraget presstöd
och cancerbesked.
Vänsterdebattören
och författaren har
rörelsen i ryggen – och
solen i ögonen.

FOTO: CAMILLA LINDQVIST
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TIDERNAS MESTA
TIDSKRIFTSVINNARE

Gänget som
vann 2017.

Spänningen stiger. Den 7 november avslöjas vilka som
vinner Tidskriftspriset 2018. Vilka får gå upp på scenen i år?
Kanske kan en titt på tidigare års storvinnare ge en hint.
NÄRMARE 200 priser har delats ut sedan 2003, från det året finns tillgängliga
vinnarlistor (även om priser delades ut
även före det). Bland pristagarna finns
stor bredd, men det är några tidskrifter
som sticker ut. De tycks dra till sig – eller
skola – många vinnare.
Fokus medarbetare har imponerat på
de olika jurymedlemmarna inte mindre
än elva gånger. Tidningen lanserades i
december 2005, och nådde prispallen
direkt. Fokusmedarbetaren Torbjörn
Nilsson, nu på Expressen, blev
personligen utsedd till Årets
journalist både 2006 och
2012.
Filters medarbetare har
vunnit sex priser genom åren.
De fick gå upp på scenen fyra
gånger under en och samma gala,
nämligen år 2008, samma år som premiärnumret kom ut. Både årets AD (Ola

Carlson) och årets journalist (Erik Almqvist) jobbade där. Dessutom fick de pris
för årets genombrott (Christoffer Friman)
och utsågs till årets tidskrift populärpress
(under 50 000 ex).
Även gänget på Vi Media är
sexfaldigt prisade, och har stått på
prispallen flera gånger bara under
2015 och 2016. Dessutom blev Magda
Gad årets journalist 2015 – hon skrev det
året både för Café (som för övrigt fått
fyra vinster under de senaste 14 åren),
Modern Psykologi och Tidningen
Vi.
Att döma av tidigare
vinnarstatistik kan hyfsat
nystartade titlar ligga bra till.
Men det kan förstås lika gärna
bli en gammal trotjänare som tar
storslam. Snart är det slut på spekulationerna. Vilka som är nominerade får vi
veta i början av oktober.

Och vinnaren
är...

Jan Helin och
Thomas Mattsson
i muntlig duell.

FÖLJ MED IN I OMSLAGSVERKSTADEN
Hur man gör ett fantastiskt tidskriftsomslag
är inte längre någon
hemlighet. I alla fall inte
hos dessa amerikanska
medier som regelbundet bjuder in p
 ubliken i
processen.
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THE NEW YORKER

Berättar om
bakgrunden till
sina omslag, ofta
genom intervjuer med
illustratörerna.
newyorker.com/culture/
cover-story

NEW YORK
TIMES
MAGAZINE

I videoserien
”Behind the cover” på
magasinets sajt tas läsarna bakom kulisserna.
www.nytimes.com/series/behind-the-cover

TIME

På Times
Youtubekanal finns ett
flertal videor, och sök på
”behind the cover” på
Times sajt så får du en
massa spännande träffar.
Time.com

Läs mer om den
nya roll som
omslagen har fått
i den digitala eran
på sidan 22.

PAPPER MED LUFT
UNDER VINGARNA
BRITTISKA KONSTNÄREN Lisa Lloyd har
tidigare jobbat som animatör och musikvideoproducent. Numera arbetar hon
främst med tredimensionella skulpturer
i papper. Den här flaxande filuren gjorde
hon för Waitrose magazine.
– Jag älskar den taktila känslan
i papper, och den uppsjö av
färger och texturer som
finns. Papper är enkelt
att jobba med och
kräver ingen dyr

utrustning, säger hon.
Tycker hon att magasinproducenter
skulle kunna bli mer innovativa när det
gäller hur de använder papper?
– Jag vet att det är en tuff tid för papperstidningar så jag tycker att det räcker
långt att tidningen är en fysisk sak,
som man kan bläddra i. Jag njuter
verkligen av att sitta ned och
läsa ett magasin, det känns
allt mer unikt, säger hon.

Sjukt många
pyttesmå
pappersbitar.

PROCENT
anser att de källgranskar
material innan de sprider/
delar materialet.
KÄLLA: ORVESTO KONSUMENT 2018:1.
UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖDES
UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 30
APRIL OCH TOTALT DELTOG
13 354 PERSONER.

”Att trakassera
journalister har
aldrig varit så
enkelt som nu”
SÅ SKRIVER författarna till rapporten Online Harassment of Journalists: Attack of the Trolls av Reportrar
utan gränser. I rapporten samlas vittnesmål och
exempel från 32 länder där journalister blivit utsatta
för hot och trakasserier med målet att tysta, undertrycka kritik eller stoppa viss rapportering. Läs den
på Reportrarutangranser.se/rappporter2018

3

OUMBÄRLIGA
OMVÄRLDSBEVAKARE
Här avslöjar vi våra bästa källor
till nyheter om dina internationella
kollegor. Skaffa dig branschkoll!
FIPP
FIPP är en global branschorganisation som samlar 700 företag
inom tidskrifter. 56 nationella
utgivarorganisationer, däribland
Sveriges Tidskrifter, är medlemmar. Huvudkontor ligger i London,
men de håller stora event på olika
platser i världen. Dessutom ger de
ut en årlig rapport om trender i
tidskriftsbranschen. På hemsidan
finns löpande nyhetsbevakning som
absolut är värd att följa.
Fipp.com
FOLIO
Folio grundades redan 1972, och
funkar som en mötesplats för den
amerikanska tidskriftsbranschen.
Numera finns Folio i alla upptänkliga kanaler och har flera intäktsben. De ger ut nyhetsbrev, arrangerar konferenser, branschtävlingar
och seminarier över nätet. Missa
inte deras webb med nyheter om
amerikanska publicister.
Foliomag.com
NIEMAN LAB
Nieman Foundation är en institution vid Harvard med syftet att
främja journalistisk etik och
kvalitet. Nieman delar bland annat
ut stipendier och ligger bakom ett
flertal publikationer om journalistik med olika inriktning. På Niemanlab.org finns alltid spännande
grejer och nyheter med fokus på
journalistikens framtid och digital
utveckling.
Niemanlab.org
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Hallå där …

LINDA CEDERBERG
Ny digital ledare för samtliga titlar på
LO Mediehus.
Vad är det du ska göra?
– Jag har i uppdrag att strategiskt
driva digitaliseringen av såväl produkter och arbetssätt som innehåll och
distribution. Jag är ingen person som
sitter på min kammare utan jag kommer att jobba med redaktionerna och
hugga i där jag behövs bäst i stunden.
Hur driver man på digitalisering?
– Det är såklart en knäckfråga och det

finns inga enkla svar. Nu i början är
min uppgift att skaffa mig överblick,
lyssna på och lära mig om medarbetare, mål och målgrupper. Sedan ska jag
jobba med de prioriterade områdena.
Målet är att hitta rätt innehåll som är
paketerat på rätt sätt i rätt kanal med
rätt distribution.
Varför har du sökt dig till just
LO Mediehus?
– Jag gillar hela tanken med LO Mediehus. Det är otroligt viktigt att det finns
fristående redaktioner som jobbar

med fackliga frågor och arbetsmarknadsfrågor, särskilt i dagens samhällsklimat.
Vad har du gjort tidigare?
– Jag kommer senast från OTW där
jag var strateg, redaktör och projektledare. Det var lärorikt eftersom jag
tidigare endast har jobbat med redaktionell utveckling, till exempel SVT
Nyheter, Dagens Nyheter och Veckans
Affärer. På OTW har jag jobbat nära
reklam-, medie- och digitala byråer
och fått många nya insikter.

FOTO: CECILIA BILLGREN

Det är
viktigt att det
finns fristående
tidningar som
jobbar med fackliga
frågor och arbets
marknadsfrågor.”

4

Folk

PÅ NYTT JOBB

Linda Svensson
har lång erfarenhet
av fackförbundsjournalistik. Nu ska
hon leda Hotellrevyn.

frågor till

LINDA SVENSSON

ny chefredaktör för Hotellrevyn, 
Hotell- och restaurangfackets tidning.

Vad lockade dig till Hotellrevyn?

– Det är en välgjord tidning som
står nära sina läsare. Hotell- och
restaurangbranschen är intressant
med stora utmaningar, många är
unga och har otrygga förhållanden.
Anställningstrygghet, arbetsmiljö
och löner är viktiga frågor för oss
att bevaka, och jag har tre suveräna
medarbetare som sitter på mycket
kunskap. Hotell- och restaurangfacket är ett bra och engagerat
förbund.
Hur vill du utveckla tidningen?

– Nu ska jag lära känna redaktionen,
tidningen, läsarna och förbundet.

Utifrån det kommer jag att utveckla tidningen tillsammans med
medarbetarna. Det finns säkert
tankar och idéer här.
Vad har du gjort tidigare?

– Senast var jag redaktionschef
på Kollega, där har jag också v arit
webbredaktör, reporter och
redaktionssekreterare. Under en
period var jag chef-redaktör för
Chefstidningen.
Vad har du för egen erfarenhet från
hotellbranschen?

– Den är ganska liten men i
gymnasiet jobbade jag extra som
frukostvärdinna. När jag p
 luggade
till journalist arbetade jag som
diskare på ett hotell. Det var r oligt
men också stressigt och tungt.

På nya tjänster

lämnar efter två
år tjänsten som
redaktionschef på
nyhetsbyrån TT
för att bli vd och
chefredaktör för
Råd & Rön. Han
ersätter Carina
Lundgren som går
i pension.

FOTO: PETER ASSARSSON

Daniel Kjellberg

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

tillträder som chefredaktör och projektledare för webbtidskriften Dissident
bloggen som drivs av
Svenska Pen. Här var
hon redaktör under
magasinets första år,
2011–2016. Därefter
har hon jobbat som
litterär chef på
Bokförlaget Atlas.

FOTO: MALIN MÖRNER

FOTO: PRESSBILD

FOTO: MALARKY.SE

Elnaz Baghlanian

Sheila Arnell

är ny Influencer
Sales Specialist på
Bonnier Magazines
& Brands. Hon har
lång erfarenhet
av försäljning och
kommer senast från
tjänsten som Head
of Influencer på
Loppigruppen. Hon
driver också bloggen
Barnplaggsguiden.

Tomasz Pozar

är ny redaktionschef på Byggnadsarbetaren. Han
kommer närmast
från Direktpress
där han under de
senaste åren har
jobbat som nyhetschef
för tidningarna i
innerstaden och
Norrort.

Jennie
Sandberg

tar över som chef
redaktör för Frida
när redaktionen slås
ihop med Baaam.
Hon är sedan januari
i år chefredaktör för
Baaam. Tidigare
Fridaredaktören
Terese Allert går till
contentbyrån Make
Your Mark.
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Porträttet

JOHAN EHRENBERG

Med

outsinlig

en

Förnybar energi.
Solpanelerna i ETC:s
solpark i Katrineholm
har en kapacitet på
över 1 000 000 watt.
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Skattesmäll och
indraget presstöd är
motgångar som torde
få den mest viljestarka
tidningschef att tappa
orken. Men Johan
Ehrenberg jobbar på,
med ETC-supportrarna i ryggen.

U
ergi
Tim Andersson
Foto: Camilla Lindqvist

Text:

Kanske mest känd som medieentreprenör
men utan tvekan dessutom en av Sveriges
bästa crowdfundare. Johan Ehrenberg
tycks driva ett eget solsystem i ETCrörelsen.

Ur växthusets högtalarsystem kommer en röst:
– Det är en evighetsmaskin, det är en evighetsmaskin…
– Vem är det som sjunger? undrar någon.
Stefan Sundström lyssnar och konstaterar snabbt:
– Johan Ehrenberg.
Växthuset är en del av vänsterpolitiska och
miljömedvetna ETC-koncernens solcellspark utanför
Katrineholm. Solcellerna har de senaste åren blivit en
viktig del av Johan Ehrenbergs företagande, och i dag,
under den årliga ”Solfesten”, visas anläggningens paneler och snurror upp för besökare.
Stefan Sundström ansvarar för tomatodlingen i
växthuset. Innan han blev avbruten föreläste han om
den nu populära grönsakens svåra belägenhet som
nyanländ i Sverige på 1700-talet.
Han fortsätter, men blir snart avbruten igen.
– … det är en evighetsmaskin…
Stefan Sundström slår ut med armarna.
– Jag tror att Johan Ehrenberg i sin allvisa nåd
bestämt att hans röst ska gå ut över hela Katrineholm!
På annat håll i Solcellsparken inviger Johan Ehrenberg sin ”evighetsmaskin”, ett energihus som under
sommaren omvandlar solens strålar till el, och under
mörka vintern i stället hämtar värmen från en maskin
som lagrar u
 tsläpp i form av biokol.
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Porträttet

JOHAN EHRENBERG

E

n kör av miljöentusiaster och allmänna
ETC-sympatisörer stämmer upp i
sången, som blev en landsplåga 1985.
Även om det för varje år kommer allt
fler yngre personer hit till Solfesten är
de flesta alltjämt i övre medelåldern.
”To old to die young”, står det på en
tröja som smiter åt om en kulmage.
Medan den flora av liknande tidningar som uppstod
kring ETC på 80-talet har vissnat står Johan Ehrenbergs
livsverk kvar, efter motgångar och en serie konkurser.
Nyligen firade man 40 år, och utifrån medieplattformen
som bas växer verksamheten med ständigt nya skott: ETC
mobil, ETC bygg, ETC el, ETC näring, etcetera…
Hur går det till?
Det finns en avgörande förutsättning för alltihop: Rörelsen
– alla de supportrar som andra medieföretag bara kan
drömma om.
Dels har vi gruppen som lånar ut pengar. Den möjliggör
nya projekt. Det dryga dussinet lokaltidningar som ploppat
upp de senaste åren har finansierats genom lån på ungefär
2 000 000 kronor vardera, pengar som betalats t illbaka till

Tomatodlingen blev en sorts spinnoff av solcellerna. Det fick plats
växthus under dem – och vips drog man igång ETC tomat.
12 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 3 2018

utlånarna när presstödet kommit. En annan viktig komponent är ETC:s stödgrupp på 2 700 personer, som går in och
betalar prenumerationer till intresserade.
Just nu är rörelsen viktigare än på länge. ETC står
nämligen inför stora utmaningar, som klyschan lyder.
Konkurs, kraxar hoppfulla olyckskorpar högerut.
I slutet av förra året åkte ETC på en rejäl smäll när 15
tidningar fick läggas ned, eftersom de inte nådde upp till
presstödsnivån. Johan Ehrenberg förklarar situationen
med att TS ändrade sättet att räkna på, så att gåvoprenumerationerna plötsligt klassades som friex. Resultatet
blev att andelen friex översteg andelen betalande prenumeranter och därmed underkändes ETC-tidningarna
för presstöd. TS själva menar att de helt enkelt gjorde en
fördjupad granskning och hittade en systematik i gåvoprenumerationerna som de inte tidigare sett.

I

början av sommaren kom ännu en dålig nyhet
när ETC krävdes på åtta miljoner av tidigare
presstöd. En stödfond har skapats, och hittills
har närmare fyra miljoner kronor kommit in.
– Det var ett enormt bakslag. Nedläggningen av 15 tidningar innebär en kostnad på
30-40 miljoner. Det betyder å andra sidan att 
vi nu kan koncentrera oss på det vi har kvar på ett annat
sätt och utveckla det, säger Johan Ehrenberg när jag träffar
honom några dagar efter Solfesten på ETC:s bokkafé i
centrala Stockholm.
Här på kaféet finns förutom företagets tidningar, böcker
och tomater också ETC:s direktimporterade ekologiska
kaffe. Vi sitter på pinnstolar – Johan Ehrenberg är rädd för
att soffan i kaféets dunklare delar ska förslappa honom.
30–40 miljoner. Har ni dem?
– Nej, varför skulle vi ha det? Det är inte så det funkar.
Värdet av det man har bokfört tidigare är borta. När du
startar en tidning i Umeå satsar du två miljoner, säger vi.
Då har du ett värde på två miljoner. Det är försvunnet.
ETC kommer att jobba många år framåt med att höja
värdet på bolaget.
Hur gör man det?
– Starta bättre saker, mera saker, starta ETC play. Göra det
och det. Man bygger värden, b
 ygger verksamheter.
Om det är någonting som Johan Ehrenberg kan så är

Johan Ehrenberg
JOBB: Vd för ETC, författare,
chefredaktör och socialistisk
entreprenör.
FÖDD: 1957.
BOR: Stockholm
och Katrineholm.
FAMILJ: Fru och två
vuxna barn.
ETC: Tidningarna Dagens ETC,
Nyhetsmagasinet ETC, Kloka
hem och ETC Göteborg, samt
företagen: ETC bokklubb, ETC
bokkafé, ETC el, ETC klimatkompensation, ETC kommunikation, ETC mobil, ETC bygg,
ETC solpark, ETC tomat, ETC
varuhuset, ETC näring,
ETC play.
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Porträttet

JOHAN EHRENBERG

ETC:s solpark ligger i Katrineholm, där
Johan Ehrenberg är sommarboende.
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″HAN ÄR VÄLDIGT RESULTATRINRIKTAD.
DET ÄR DET VIKTIGASTE MED HONOM.″
det att bygga verksamheter. Han var bara 19 år när han
skapade tidskriften Partisano, som två år senare blev den
fräcka vänsterrösten ETC. Tidningsmakeriet hade han
lärt från grunden. Som självbildad radikalfeminist och
socialist valde han att skippa gymnasiet. Sexton år gammal
lämnade han Skåne, där han vuxit upp, och flyttade till
Stockholm för att jobba på tryckeri.
En ny vänstertidning? ”Det kommer aldrig att gå”, löd
gnällmålet, det som i Johan E
 hrenbergs liv fått symbolisera den av jantelagen anfrätta kritikerkåren.
Men det gick. ETC:s lite vilda röst växte, med experimentell bildsättning och satiriska grepp. Mot sig hade
de ofta både mainstreammedier och mer organisationsbundna vänstertidningar, där stora bilder kunde anses
som flärd, populärkultur som amerikansk imperialism och
prenumeranter som någonting man helst inte delar med
unga uppstickare.
Och så har det fortsatt. Gnällmålet har förföljt honom.
Ibland har det fått rätt och då har någon verksamhet gått i
stöpet. För det mesta har han dock tystat kritiken.
Solcellspark utanför Katrineholm? ”Det kommer
aldrig att gå.”
– Han är en stark pådrivare. Ibland för stark. Han är
där framme, men vi är här bakom, så det gäller att dra
tillbaka honom hit, så att vi går i takt. Han är otålig, säger
Bengt Nordin, chef för parken.

A

lla jag pratar med omkring Johan
Ehrenberg ger samma bild: han är ett
slags outsinlig energikälla. Vännen
Monica Hassle illustrerar med en
historia:
– Jag var på hans 60-årsfest förra
året. Då dansade han oavbrutet från
klockan två på eftermiddagen till två på natten. Till techno.
Det är hans grej: Öh-öh-öh. Inte sånger, det ska bara dunka.
Om ETC är en evighetsmaskin verkar Johan Ehrenberg vara den sol som får allting att gå runt. Men inte bara
genom energi och kreativitet. Chefsrollen kräver d
 essutom
hårda tag. Medan ETC-medarbetaren Stefan Sundström
lämnar växthuset i Solparken för att söka rätt på en

svalkande ETC-öl, berättar han att Johan Ehrenbergs
entreprenörsanda har ett pris.
– Han är resultatinriktad. Det är det viktigaste med
honom. Och sedan så ryker väl en och annan princip på
vägen, men det skiter jag i, för han får saker gjorda. Ska jag
vara ärlig kan Johan köra över folk. Oj, nu måste jag hålla
tungan rätt i mun. Men så här: Han orkar inte med när det
bli tvekan och diskussioner och så.

V

ad gäller frågan om att köra över folk
så är det en bild som, enligt Johan
Ehrenberg själv, funnits länge. Han
känner inte igen sig i den, men kan se
hur den uppkommit.
– När man har makt och säger:
”Du får inte jobba här längre, nu tar vi
in facklig förhandling” – det går inte att göra det till någonting demokratiskt. Det är ägarens makt. Och om man inte
vill ha det så då ska man inte ha det här jobbet.
Så hur var det med principerna som fått ryka? S
 tefan
Sundström utvecklar inte saken närmare, men själv
berättar Johan Ehrenberg om en svår tid på 90-talet, då
han försörjde tidningen genom reklamuppdrag.
Var reklamen sådan att du kunde stå för den?
– Nja, det handlade mer om vilka kunder som kunde stå ut
med oss. Det hade aldrig Åhléns eller Volvo kunnat göra.
Det blev mest ”politiska förpackningar”, och han kände
att han kom för nära Socialdemokratin.
– Jag kom för nära lögnen.
Till exempel gjorde han en reklamkampanj åt LO för
att Göran Persson skulle vinna valet 1998. ”Det var jag som
räddade Sverige”, hette den, och lyfte fram LO-medlemmar som ”räddat Sverige” genom att uppoffra sin privat
ekonomi för den åtstramningspolitik som ETC och Johan
Ehrenberg tyckte illa om.
Tidningen, som alltid varit hans passion, förvandlades
till en verksamhet vid sidan om.
– Det blev för mycket apparat och företag, för lite
rörelse. Jag lade ner mer tid på att hitta kunder för att
försörja tjugo formgivare än att hitta läsare för att försörja
två journalister, rått uttryckt.
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Porträttet

JOHAN EHRENBERG

Johan Ehrenberg bygger
vidare på sin koncern av
röda och gröna företag.
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”DET ÄR EN SÅ KONSTIG SJUKDOM.
DEN TICKAR PÅ OCH SÅ KAN DEN
PLÖTSLIGT TJOFFA IVÄG.”
I början av 00-talet gick ETC i konkurs. När man startade om slutade man med reklamen och hittade, efter att
ha gjort om tidskriften till en dagstidning, en modell med
presstöd, som fungerat fram till nu. Rörelsen som urholkats under 90-talet växte igen.
Och om rörelsen är en förutsättning för ETC så är
Johan Ehrenberg en förutsättning för rörelsen.
Inte för att han är avgörande för tidningarnas innehåll
eller organisation. Han skriver sina krönikor, det är allt.
Men han har genom åren byggt upp en speciell relationtill
läsarna. I krönikorna vänder han sig ofta direkt till dem
med nya idéer. Ibland nappar de, men inte alltid.
– ”Det är så fantastiska grejer som ska göras nu, vill ni
vara med?” ”Nej.” ”Skit också!” Om man tittar på den här
rörelsen från sidan kan den verka självgående, men så är
det inte. Det är ständiga försök och diskussioner. ”Håller
ni med om att det är viktigt med solceller? Okej, då gör vi
ännu fler”.

T

illbaka till Katrineholm och festen.
Medan solen skrävlar som mest inför
de gapande blå cellerna på tak och
väggar, söker jag och Johan Ehrenberg
skydd i skuggan bakom ett hus.
– Folk lånar inte ut pengar till
ETC, de lånar ut dem till mig och ETC.
Men det kommer att förändras. De kommer att se bit för
bit att ETC är mycket större än mig. Men än så länge i den
här konstiga kändisvärlden är det så att jag har en dominerande roll när vi startar nya saker.
Försöker du förändra det där, att du är den som man
lånar ut pengar till, att du är så profilerad?
– Nej.
Gör inte det företaget skört?
– Å ena sidan. Å andra sidan är det vad som gör företaget
starkt. Det är en risk. Jag kan ju dö i morgon, då var det
ingen bra idé. Håller jag ut i tio år till var det kanske en jättebra idé. Man kan inte planera allt i livet.
Döden, ja. År 2010 fick Johan Ehrenberg beskedet att
han har obotlig cancer, kronisk lymfatisk leukemi. Än så

länge har han inga symptom, men det vänder fort.
– Det är en så konstig sjukdom. Den tickar på, och så
kan den plötsligt tjoffa iväg. Min senaste läkare, som var
i min ålder, sade: Vi går i pension tillsammans. Men det
vågar inte min nya läkare säga.
Han tänker på döden varje morgon. Inte för att gräma
sig, utan för att glädja sig över det liv han ännu har.
– Varje dag, varje kväll. Jag har som en skugga bredvid
mig som hela tiden säger till mig: ”Det är ingen idé, du ska
ändå dö, skit i det där. Ta ett glas vin.” Och det tror jag alla
som har den här typen av sjukdomar känner igen. Men så
tittar jag ut genom fönstret och, vänta lite, det är ju sol ute!
Fan vad kul.

S

olfesten avslutas med ett föredrag av
Johan Ehrenberg själv. Han står på en
utomhusscen med den där solen i ögonhöjd.
– Nu är du solpanel! ropar någon.
Johan Ehrenberg skojar med publiken,
som skojar tillbaka. Det ska handla om klimathotet – eller snarare hur vi kan vända
utvecklingen. På pappret låter det torrt och allvarligt, men
snarare handlar det om ett slags stand up.
Han inväntar de sista eftersläntrarna.
– Om några minuter ska vi prata om hoppet. Men det
får nog komma några fler, annars vägrar jag att prata om
hoppet. Då blir det det uteblivna hoppet. Det är ingen idé
– det går aldrig, säger han på gnällmål, i en komisk gestaltning av den kritik som alltid följt honom och som nu fått
något av dödsskuggans konturer.
ETC har som vanligt mycket på gång. Tidigare i år drog
man igång ETC näring, för ekologisk odling. Snart sätter
ETC bygg spaden i marken, med klimatsmarta hyresrätter.
Och på mediasidan heter den senaste satsningen ETC play,
en betalkanal som än så länge mest visar kvalitetsfilm, men
snart ska börja producera eget material.
Det finns också andra, stora saker planerade, men de
vill Johan Ehrenberg inte avslöja än.
Ska man tro chefen själv är det ingenting som tyder på
att solen är på väg ned över evighetsmaskinen ETC.
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SKANDINAVIENS
STÖRSTA GRAFISKA
SUPERMARKNAD!
Stibo Complete utökar sin grafiska verksamhet från att primärt
vara en stor industriell spelare till att bli en grafisk supermarknad.
På så sätt uppfyller vi kundernas behov av one-stop-shopping.
Välkommen till oss!

Om du vill publicera i Sverige, Norge eller Danmark
– vi hjälper dig med hela processen

Idé & koncept

Layout, DTP & foto

Produktion & tryck

Kampanjpaket

Lager & Logistik

Distribution

Vi är alltid nära dig: Stockholm, Katrineholm, Norrköping,
Helsingborg, Oslo, Köpenhamn, Aalborg och Horsens.

Läs mer på vår hemsida:
stibocomplete.com

Publicerat

I PRINT

I tidningshyllan
Stanna upp och lev i nuet! Nu poppar
titlarna som handlar om ett lugnare,
lyckligare liv upp i samma raska takt som
svampar i en höstskog.
TEXT: JOHANNA KVARNSELL

Mindfulness
Mindfulness är en svensk
version av brittiska tidskriften
Breathe, och kommer ut fem
gånger per år. Ett livsstils
magasin med fokus på hur du
stressar ner, får en sund själ i en
sund kropp och finner lyckan
i det enkla. Ont om foton, gott
om illustrationer i dova färger.

In the
moment

Planet
mindful

Det här brittiska magasinet
vänder sig till kvinnor som
vill ”få ut det mesta av livet
genom mindfulness, kreativitet och välbefinnande”. Till
exempel genom artiklar om
andningstekniker, hormonell
hälsa och skandinaviskt
friluftsliv, men också tips om
kreativa projekt och hälsosamma mellanmål.

Nystartade brittiska tidskriften
Planet mindful vänder sig till
alla som vill välja ett ”lugnt
liv”. Tidningens chefredaktör
driver också sajten
welldoing.com, en söktjänst
för den som letar terapeut,
och en del av artiklarna
publiceras också på sajten.
Planet mindful kommer ut en
gång i kvartalet och är fri från
annonser.

Teen
 reathe
B
Även unga kan behöva
vägledning kring hur man
kan leva ett lugnare liv.
Teen Breathe, lillasyster
till magasinet Breathe har
tonåringar som målgrupp.
Som många andra tidningar
i samma genre vänder
den sig framförallt till tjejer,
men tidskriften har också
gjort en one-shot särskilt
riktat till killar.

Mindful
I amerikanska magasinet
Mindful, som funnits sedan
2015, varvas intervjuer med
Mindfulness-profiler med tips
om sånt som hur man talar
med sina barn om döden eller
får innerligare relationer.
Ges ut av en icke vinstdrivande
organisation med samma
namn och är mer hard core
än de andra tidskrifterna. Mer
psykologi och mindre pysselprojekt helt enkelt.
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Redaktionsliv

KORREKTUR

3 korrekturläsare avslöjar

Värsta
korrfelen
Läste du om ”underlivströjan” och ”kul turk-rocken”?
Nej, som tur var rättades de korrfelen före tryck. Stäm in
i hyllningssången till hjältarna som räddar skribenterna
från skampålen, korrläsarna!

Text:
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Karin Persson

”Jag blir fortfarande
retad för Schweitz”

Agneta Näslund är frilansande korrekturläsare och har
bland annat jobbat med Vagabond i över 18 år. En av
hennes käpphästar är engelska i svensk text.
– Jag försöker att påverka åt rätt håll. När det finns
ord på svenska, använd dem! Svenska Akademiens
ordbok respektive ordlista finns gratis på nätet,
använd dem! säger hon.
Annars är särskrivningar, avstavningar och syftningar sådant som ofta blir fel.
– Jag har till exempel sett ”kul turk-rock” (kulturkrock) och ”Astrid satt tills vidare på sin plats och åt på
rollatorn”. Det känns bra att kunna räta ut de tokigaste
även om jag säkert missar en del. Det är omöjligt att
nolla ett korrektur.
Minns du några fler tokiga formuleringar?
– Här är två exempel: ”Vid sex och 12-minuters
gångtest uppmanas patienten att gå så långt som
möjligt”. I en annons jag såg på Facebook stod det:
”Söker sandal till flicka i fint skick.”

”Hen gick runt och frös i underlivströja”
Karin Arbelius har jobbat som bibliote
karie, pluggat litteraturvetenskap och
gått författarskolan på Biskops-Arnö.
De senaste två–tre åren har hon också
läst korrektur åt förlag, organisationer
och tidskrifter, bland annat Bang.
– Jag är ju själv en skrivande person,
och dessutom smått svärmisk av mig.
Då kan det vara skönt att gå in i den här
ganska regelstyrda världen. Det finns en
krasshet i det som jag gillar. Den håller
mig skärpt. Och det här med att få läsa
på jobbet, säger hon.

Hon tycker att det är intressant att se
arbetet bakom varje publicerad text.
Hur skribenter, redaktörer, formgivare
och korrläsare samarbetar och hur bra
det kan bli då. Ofta handlar korrigerandet inte så mycket om att rätta fel som
att reda ut krångel.
– Det är många oglamorösa syftnings
fel, som tyvärr inte gör sig så bra som
anekdoter. En gång blandade en
skribentihop "underställ" och "underliv", det var roligt. Hen gick runt och
frös i underlivströja.
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FOTO: JOEL NILSSON

”Astrid åt på rollatorn”

I en tidning som handlar om språk är det extra viktigt att
det blir helt rätt. Maria Arnstad är redaktör på Språktidningen och den som läser allt korrektur. Hon kallar det
senare för ett kamikazeuppdrag.
– Man tar på sig en uppgift som man får stå för, om man
säger så. Att hitta ett korrekturfel i Språktidningen är för
vissa högsta vinsten, säger hon.
Med tiden har hon ändå fått en mer
avslappnad inställning till uppdraget, för
hur noga man än granskar en tidning
kommer det alltid att finnas små fel.
– Den som söker den finner. Jag får
gratulera till hökblicken när läsare hör
av sig.
Mest smärtar det när Maria Arnstad själv skriver fel utan att
upptäcka det. Som i notisen
om boken ”Kan du säga
Schweiz?”.
– Jag var paniskt rädd
för att jag skulle stava fel
på landet, så jag kollade
upp det tio gånger. Men
så råkade jag skriva med
tz i slutet flera gånger i
texten. Nästa bok kanske
kan heta ”Kan du stava
till Schweiz?” och då kan
jag lugnt svara att det
kan jag, nu. Det där blir
jag fortfarande retad för.

TEMA

OMSLAG

OMTAG
för

Gaaaah! Här krävs en stark
ingång. En illustration som
fångar hela temat. Gärna
färgstark – och så lite fyndig.
Kommer du på något?
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22-38

22 Omslage
ts nya roll
– från sälja
nde etta till
klickis
30 Fokus –
en (o)blodig
34 Kommun
h
istoria
alarbetaren
– den goda
sidan vinner
37 Topphäls
a – peppiga
kändisar
säljer bäst

OMSLAG
Från säljande etta till varumärkesbyggare och klickis. Omslaget har
fått en ny roll – och det förändrar
hur du ska jobba med det.
Text: Johanna

Kvarnsell

Illustration: Louise

Bååth
Nr 3 2018 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 23

TEMA

OMSLAG

24 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 3 2018

D

et kanske mest slående
exemplet på omslagets nya
roll har, som så mycket
det här året, att göra med
Trump. Presidenten verkar
nästan besatt av just Time
Magazines omslag, en
besatthet som gör att magasinet bara blir mer

Amerikanska
professorn Sammye
Johnsson har forskat
om just magasin och
omslag.

FOTO: CHRISTIAN SABE

När amerikanska livsstilstidningen GQ utnämnde
fotbollsspelaren Colin Kaepernick till "årets
person" 2017 svämmade internet över av ilska.
Innan tidningen ens kommit ut, protesterade
läsare mot det omslag som GQ släppt i förväg på
sociala medier. Omslaget visade den före detta
kvartsbacken, som på senare tid blivit allt mer av
en politisk aktivist för svartas rättigheter, med
puffen "årets medborgare". Långt innan någon
läst intervjun i tidningen, annonserade mänger
av tidningens läsare att de tänkte bojkotta den
för all framtid.
Omslaget har alltid varit en tidskrifts viktigaste sida. Historiskt sett har det handlat om att

FOTO: MERJA HELLE

N

vinna kriget i tidningshyllan. Men i dag handlar
det lika mycket om att vinna kampen om uppmärksamhet på andra plattformar. Och då kan
en massbojkott, ironiskt nog, göra mer gott för
tidningens framtida försäljning, än ont.
– Omslaget är fortfarande tidskriftens ansikte
utåt i tidningshyllan, men i dagens medielandskap spelar det också en huvudroll när det gäller
att marknadsföra och skapa ett varumärke. Om
omslaget får många kommentarer och leder till
ett stort engagemang, ökar räckvidden, säger
tidskriftsforskaren Sammye Johnson, professor
emeritus på Trinity University i Texas.
I dag kämpar många tidskrifter hårt för att
överleva i print. Därför har affären för de allra
flesta flyttats till andra plattformar. Det skulle
kunna leda till att omslaget lever ett undanskymt
liv. Men i många fall har omslagen i stället fått
ett uppsving i och med att de kan delas i sociala
medier och diskuteras av en krets långt utanför
den som köper tidningen i vanliga fall.
Man kan gå så långt som Jaap Biemans, den
holländska AD som driver sajten Coverjunkie och
säga att digitaliseringen har förändrat omslagens
DNA. Eller bara konstatera, ett omslag kan i dag
få långt många fler delningar, likes och kommentarer än vad tidningen kan sälja lösnummer. Och
det vet många att slå mynt av.

Vad utmärker ett bra
omslag?
– Tydligt fokus, inte för
många budskap. Har
man det så har man
kommit långt. Man ska
fatta direkt vad man
vill säga med omslaget,
tydlig idé och tydligt,
genomförande, säger
Per Boström, formgivare
och vd på byrån Content
innovation.

Omtvistad etta
Amerikanska fotbollsspelaren
Colin Kaepernick protesterade
mot rasism genom att stå på knä
under nationalsången. Han blev
raskt en stark symbol för svart aktivism – ifrågasatt av många (däribland Trump) men också hyllad
av tusentals. Tidskriften GQ utsåg
honom till "årets medborgare
2017" och släppte detta omslag
som fick stor spridning.
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The New Yorker
juli 2013
Magasinet The New Yorker har
publicerat flera omtalade omslag
under de senaste åren. Men det
kanske mest uppmärksammade
är det som tidskriften släppte
i samband med att frågan om
äktenskap för samkönade par var
uppe i högsta domstolen i USA.
Omslaget, med de två ikoniska
tecknade figurerna Bert and Ernie, mysandes i en soffa, framför
en tv som visar domarna i högsta
domstolen blev minst sagt viralt.
Enligt tidskriften delades det över
600 miljoner gånger, att jämför
med The New Yorkers tryckta
upplaga på runt en miljon.
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1. Edel Rodriguez heter illustratören som gjorts flera uppmärksammade omslag för Time Magazine, däribland detta från augusti 2016.
2. En oretuscherad mammamage uppmärksammas och kan upplevas som ett statement, som här på Mamas nummer från i våras.
3. OS-guldmedaljören Bruce Jenner hade varit öppen med sin könskorrigering men när hon frontade Vanity Fairs omslag som Caitlyn
Jenner blev genomslaget stort.

Vad utmärker ett bra
omslag?
– Jag tycker det ska
vara mycket färg, det
ska vara glatt, och det
ska passa bra i säsong.
Då sticker det ut, säger
Maria Sjölander,
Brand manager,
Aller media.

och mer omtalat. I höstas twittrade han ut att
han sagt nej till en fotografering med tidskriften,
där de funderade på att utnämna honom till
årets person, något som Time Magazine själva
dementerade. Dessutom, rapporterar Washington post, har Trump tillverkat fejkade omslag
med sig själv som porträttperson och hängt upp
på sina golfklubbar.

N

är omslagen handlar mer
om varumärke och mindre
om att sälja i tidningshyllan kan man kosta på sig
att sticka ut mer. Det gäller
både för tidskrifter med
politik och aktualiteter
som huvudfokus, och för mer klassiska livsstilsmagasin. Förra året var Mama nominerade till
Tidskriftspriset för bästa omslag med ett omslag
som var en del av deras kampanj för att uppmärksamma barn med funktionshinder.
I år pryds samma tidnings sommarnummer
av en oretuscherad mammamage. Ett omslag som
sticker ut kan bli en snackis, men får samtidigt
inte landa för långt från varumärkets kärna.
Maria Sjölander är Brand manager på Aller

media, med en lång karriär inom tidskriftsbranschen bakom sig.
– Man kan experimentera mer med omslagen i dag för att skapa PR och buzz. Det öppnar
upp för en annan typ av kommunikation när
man kan använda omslagen som en del av ett
kampanjtänk. Men det måste fortfarande andas
varumärket, alla köpare och följare ska känna
igen sig i det vi förmedlar.

O

mslagets viktiga roll digitalt har gjort att även tidskrifter som lagt ner sina
print-utgåvor satsar på
omslag. Men med en delvis
egen estetik. När hänsyn
inte längre behöver tas till
kriget i tidningshyllan blir omslagen ofta renare
och med ett tydligt fokus.
– Formgivare kan känna att de kan lägga mer
fokus på bilden utan att ta lika mycket hänsyn till
det redaktionella innehållet. Digitala omslag har
potential att vara mer vågade eller radikala än
traditionella omslag, säger Sammye Johnson.
Kanske är det den estetiken som har smittat
av sig även till tryckta omslag. Eller så är det som
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S

ara Teleman är professor
i i llustration på Konstfack
och medarbetare i tidningen
Tecknaren. Hon ser också de
avskalade omslagen som en
trend som håller i sig.
– Jag kan se att många går
mot mindre information på omslaget. I stället

blir det mer som samhället i stort, personfixerat,
med bara ett namn eller en person på omslaget.
En person som både ska sälja och signalera vad
det är för tidning.
I tidskrifternas begynnelse bestod hela omslaget ofta av en illustration. I en värld där ett bra foto
är allt lättare att få tag på har också i llustrationen
upplevt en renässans. Även på omslag.
– Det finns till exempel flera mattidningar
med tecknade omslag. Jag tror det beror på att
den estetiken kom till en viss punkt och sen
kunde man inte förnya den mer. Efter ett tag
blir man mätt på bildbyråbilder. Att arbeta med
illustrationer är både dyrt och kräver kunskap.
Med ett tecknat omslag visar man att man har
både ekonomiskt och kulturellt kapital.
Att tecknade omslag är en stor trend bland
de tidskrifter som anstränger sig lite extra för att
sticka ut formmässigt, syns även bland de omslag
som Jaap Biemans lägger ut på Cover Junkie.

FOTO: JENNY GUSTAFSSON

det är, att tidskriftstrender kommer och går. För
åtminstone de tidskrifter som ligger i framkant
formmässigt, blir allt mer avskalade. Det säger
Per Boström, formgivare och vd på byrån
Content innovation.
– De senaste åren har det blivit mer fokus på
bild och mindre fokus på många rubriker.
Om man tittar på det vi gör så blir omslagen
renare och renare, med färre budskap. Internationellt har det varit så länge, det är nog vi i
Sverige som har legat tio år efter.

Sara Teleman,
professor i illustration,
säger att tecknade
omslag kommer starkt.

NÅGRA AV HISTORIENS MEST IKONISKA OMSLAG

1939 TIME
1939 utnämnde tidskriften Times Hitler
till Man of the Year
för föregående år. För
en gångs skull pryddes inte omslaget av
personens ansikte.

1952 LIFE
Marilyn Monroe var
1950-talets mesta
omslagsflicka. Under
sin livstid frontade hon
Life sex gånger, efter
sin död många gånger
till.
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1968 GLAMOUR
Katiti Kironde gick
till historien som den
första svarta kvinnan
på omslaget till ett
amerikanskt modemagasin.

1978 HUSTLER
Porrtidningen Hustler
svarade sina kritiker
med en av 1970-talets
mest kontroversiella
omslagsbilder och texten "We will no longer
hang women up like
pieces of meat”.

1985 NATIONAL
GEOGRAPHIC
Fotografen Steve
McCurry tog den
ikoniska bilden av den
12-åriga flickan Sharbat
Gula i ett flyktingläger i
Afghanistan. Bilden har
fått enorm spridning.

Där dominerar grafiska omslag, oväntade fotografier, och starka budskap. Nästan alltid med
en tydlig röd tråd och ett genomtänkt samspel
mellan form och innehåll. GQ:s omslag med
Colin Kaepernick, är ett bra exempel på det.
Hyllat för sin form, där fotbollsspelarens afro
bildade en nästan perfekt cirkel, samma cirkel
som återfinns i bokstäverna GQ i loggan. Och
samtidigt med ett tydligt budskap, att stå upp för
idrottaren som retade upp stora delar av USA
när han vägrade att stå upp när nationalsången
spelades, i protest mot rasismen i USA.
Samtidigt, påminner Jaap Biemans, är det
bara en liten del av alla omslag som faktiskt
sticker ut på det sättet. En stor del av världens
livsstils, inrednings- och modetidningar, ser
faktiskt ut rätt mycket som de alltid har gjort,
åtminstone i den fysiska tidskriftshyllan.
– 90 procent av alla tidskriftsomslag är
fortfarande ganska traditionella.

Coverjunkie

– en kärleksförklaring till tidskriftsomslag
2010 startade den holländske AD:n Jaap Biemans
sajten Coverjunkie. Numera finns coverjunkie
även på Instagram, Facebook och Twitter där Jaap
Biemans publicerar sina favoritomslag just nu från
hela världen. En aldrig sinande källa till inspiration
för den som precis som Jaap älskar omslag.
Varför startade du Coverjunkie?
– Jag såg så många vackra magasin samtidigt som
många pratade om att print var dött, vilket irriterade
mig. Det är kul att se att det har förändrats och att
folk har börjat se glädjen och fördelarna med print
igen.

1991 VANITY FAIR
Vanity Fair bröt
ny mark när de lät
porträttfotografen
Annie L
 eibovitz fotografera höggravida
skådespelerskan Demi
Moore naken.

2001 THE NEW
YORKER
En dryg vecka efter 11
september tryckte The
New Yorker ett omslag
helt i svart, där de två
tvillingtornen träder
fram ur mörkret som
spöklika siluetter.

Och vad ska man inte
göra?
– Kopiera. Varje magasin
har sitt eget DNA som
är omöjligt att kopiera,
så försök inte med det.
Du kan så klart använda
andras exempel, men
lägg då till något eget.

Jaap Biemans, formgivare som driver
bloggen Coverjunkie.
– Jag gillar omslag som är som ett slag
i ansiktet eller ger mig gåshud.

FOTO: MARTIN DIJKSTRA

Vad är dina bästa tips för att göra ett bra omslag?
– Jag tycker att omslag handlar om frestelse. Du ska
inte kunna motstå frestelsen att plocka upp det.
Ett episkt omslag innehåller nyheter, vibe ochkreativitet, allt i ett. De omslag som alla minns är de som
handlar om krig eller en skandal. Men coverjunkie
handlar inte bara om dem, utan om kreativitet i
allmänhet. Så använd kreativitet för att stå ut
i mängden!

TEMA

OMSLAG

En (o)blodig
historia
Fokus redaktion berättar varför de inte hade ett
blodigt mensskydd på ettan – och vad de menar
med att omslagen ska präglas av ”smartness”.
Text:

Jennie Aquilonius

D

et fanns de somifrågasatte
varför vi inte hade en
blodig binda, säger Andreas
Nilsson, AD på Fokus.
Han visar upp sitt
favoritomslag, en vit
mensbinda med röd text:
”It’s a mens world”. En av de ettor som väckt
många reaktioner. Reportaget handlar om
tabut kring mens i Nepal där kvinnor och flickor förpassas till en särskild hydda under menstruationen. Vid matbordet på Fokus redaktion
på Valhallavägen sitter också Johanna Kronlid,
redaktionschef, och Claes de Faire, chefredaktör
och ansvarig utgivare. De skrattar, avbryter
varandra, kikar i sina telefoner. Veckans
nummer har precis skickats till tryck. På bordet
ligger favoriterna.
Ett Fokusomslag ska präglas av ”smartness”.
Det ska alltså vara intelligent men inte för svårt,
fyndigt men inte på gapskrattsnivå. En kombination som uppstår när en bra bild samspelar
med en dubbeltydig rubrik som knyter ihop
artikeln med ett välkänt begrepp eller en
kulturell referens.
Redaktionen diskuterade också om bindan
skulle vara blodig. Det hade den kunnat vara,
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resonerar Andreas Nilsson, om det primära
syftet var att provocera och skapa en buzz runt
ettan. Men målet var att folk faktiskt skulle läsa
artikeln.
– Huruvida den här bindan är blodig eller
inte är förmodligen det som avgör om folk
lägger tidningen så här, eller så här, säger
Andreas Nilsson och visar Fokus framsida för
att sedan lägga magasinet uppochner.
Men lagom mycket provokation är bra,
menar redaktionschefen Johanna Kronlid. Hon
har valt ett omslag med Sverigedemokraternas
partiledare Jimmie Åkesson och rubriken ”Han
som bestämmer”.
– Folk kan öppna tidningen om de blir lite
förbannade, säger hon.
Men det gäller att passa sig, tillägger
Johanna Kronlid, Fokus är en oberoende
tidning och omslagen får inte bli för politiska.
– Hade vi inte haft frågetecknet här hade
det sett ut som att man ska följa Jan, säger hon
och pekar på en etta där Jan Björklund vänder
ryggen till och rubriken lyder ”Följa Jan?”.
Det omslaget är chefredaktören Claes De
Faires favorit. Reportaget handlar om att det är
tungt både för Liberalerna och Björklund.
– Alla vet vad Följa John är.

Man får ordvitsa trots
att ämnet är allvarligt.
Andreas Nilsson, AD
på Fokus, visar sitt
favoritomslag.

Fokus
UTGIVARE: FPG Media AB.
CHEFREDAKTÖR OCH
ANSVARIG U TGIVARE:

Claes de Faire.

KANALER: Papperstidning
(41 nummer per år), sajten F
 okus.
se, Facebook och Twitter.
MÅLGRUPP: Välutbildade,
 älavlönade och samhällsintresv
serade storstadsbor.

"Vår redaktionella policy är att vi ska börja där
morgontidningarna slutar. Vi ställer krav på våra
läsare. De ska veta och förstå vissa saker, begrepp
och referenser. Det är tillgängligt, samtidigt som det
ska finnas något begåvat i det", säger Claes de Faire.

Fokus vill gärna ha kvinnor
på omslaget, men det kan
vara svårt när de politiska
ledarna heter Donald
Trump och Stefan Löfven,
säger redaktionschefen
Johanna Kronlid.
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TEMA

OMSLAG

Tre lyckade omslag enligt
redaktionen:
1. Swedish Open.
Huvudknäcket handlar
om hur många flyktingar
Båstad har tagit emot.
2. Följa Jan? Claes de
Faires favoritomslag.
3. Han som bestämmer.
"Lagom provokativt",
tycker Johanna Kronlid.

1

2

Och den här bildlösningen är, om jag får säga
det själv, b
 riljant, säger Claes de Faire.
Redaktionen har en förkärlek för
frågetecken och engelska ord. Sådant som
många journalister annars försöker undvika.
De större jobben tar ofta upp en mängd
aspekter och resonemang kring ett ämne som
kan vara svårt att sammanfatta på ettan. Här
kan frågetecknet hjälpa till för att förklara
vilken frågeställning artikeln söker svar på.
Andreas Nilsson vill ha rena omslag som
lyfter fram ett av de större jobben. Han tycker
generellt att svenska tidningar försöker trycka
in för mycket på sina ettor. Inspiration hämtar
redaktionen gärna från amerikanska och brittiska
magasin som Newsweek, Time Magazine, The
Economist och The Spectator. Produktförpackningar, reklam och böcker kan också ge idéer.
Numera behöver Fokus inte heller slåss
mot andra magasin på tidningshyllan. För att
antalet prenumeranter ska öka finns tidningen
inte längre att köpa som lösnummer i butik.
Däremot ska människor bli nyfikna på att
öppna magasinet, säger Claes de Faire.
– Tidningen kommer ofta och är relativt
krävande för läsarna. Jag tror att det är viktigt
att visa att det finns någon form av lättsamhet.
De här omslagen sköljer inte heller över dig
med en massa fakta, det är relativt enkelt att gå
in här. Har man för mycket information eller
om det känns för tungt tror jag att det blir ett
motstånd, säger Claes de Faire.
Det är torsdag och nu börjar arbetet med

3
nästa omslag. I morgon kommer Andreas
Nilsson att ta fram tre, fyra förslag som trion
diskuterar på måndagen. När de jobbar med
den intelligenta kvickheten inför lämning
hamnar de ofta först för högt eller för lågt.
För fånigt eller för långsökt.
När blir det mest diskussion?
– När Johanna tycker att jag och Andreas
har larvat oss för mycket, säger Claes de Faire.
Ingen av dem upplever att de trampat snett
än. Andreas Nilsson började dock på Fokus
under våren och Johanna Kronlid, som är äldst
i gården, har varit här i två år. Men det har varit
nära. Claes de Faire tar upp ett omslag med en
bild på Barbara Bergström, som leder Internationella engelska skolan med fast hand, och
rubriken ”Old School”.
– Kan man ha rubriken ”Barbari”? Jag
tyckte det! Men det hade kanske varit att ta i,
säger han.
Nej, man ska inte vara oförskämd mot folk
som är med i stora intervjuer, tycker Johanna
Kronlid.
Claes de Faire menar att det blir roligt när
redaktionen skapar ett begrepp av ett namn.
– Men om någon hade gjort det mot mig, säg
Claestrofobi, hade det kanske inte varit kul utan
bara blivit klumpigt, fortsätter han, men
de andra skrattar.
Frågan är också om rubriken Barbari säger
rätt sak, flikar Andreas Nilsson in.
– Det är inte barbariskt hon har gått fram.
Det är att dra det för långt, säger han.
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TEMA

OMSLAG

Den goda
sidan vinner
Darth Vader skulle aldrig ha kunnat bli omslagspojke för några år sedan. Men efter Kommunalarbetarens redesign platsar han.
Text:

Johanna Kvarnsell

D

en där fick du kämpa för,
säger Kommunalarbetarens chefredaktör Susanna
Lundell till AD:n Peter
Önnestam och pekar på ett
turkost tidningsomslag.
På omslaget tronar den
onde lorden Darth Vader i form av en väckarklocka och under honom väller pufftexten, om
sömn och sömnsvårigheter, fram.
Långt ifrån hur Kommunalarbetarens omslag såg ut förr i tiden – och hur många fackför-
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bundstidningars förstasidor fortfarande ser ut.
– Det klassiga har varit att lyfta fram en
medlem, ofta i en mjukare historia. Det gör
vi även i dag, men vi jobbar också mer med
idébaserade omslag och med att puffa för våra
hårda granskningar, säger Susanna Lundell.
– Om man inte passar sig blir det lätt vinkellöst och lite småmysigt med en medlem på
omslaget. Det tycker jag kan vara ett problem
för många tidningar, säger Peter Önnestam.
För tre år sedan fick Kommunalarbetaren en
helt ny form, signerad designbyrån Kate. Ett av
önskemålen från redaktionen var att bryta upp
den gamla vanan att alltid ha ett nära porträtt
på omslaget. Med en tät utgivning, resonerar Susanna Lundell, måste man variera sig.
Dessutom gav de nya konceptuella omslagen
tidningen en bättre form för att puffa för sina
prisade granskningar och kartläggningar.
I dag varvas nära porträtt med mer idébaserade
omslag. Ibland hamnar också en nyhetsmässig
bild på framsidan. I de fallen är det viktigt att de
människor som syns inte porträtteras som offer.
– Man kan vara stolt medlem även om man
har det jobbigt på jobbet. Vi arbetar mycket
med uttrycket hos dem som är på omslaget,
säger Susanna Lundell.

Inget sömnpiller på ettan!
Kommunalarbetarens AD
Peter Önnestam har valt
sitt favoritomslag, där den
onde lorden illustrerar ett
knäck om sömnsvårigheter.

Kommunal
arbetaren
UTGIVARE: Kommunal.
UPPLAGA: 528 200.
KANALER: Papperstidning
(20 nummer per år), ka.se,
Facebook, Instagram, Twitter.
MÅLGRUPP: Medlemmar
i fackförbundet Kommunal.

"Att jobba med illustrationer kräver en
del, både av AD:n och den som ska göra
jobbet", säger Susanna Lundell.
Just illustrationer och mer idébaserade
och konceptuella omslag varvas numera
med de mer klassiska nära porträtten.

Tre lyckade omslag enligt
redaktionen:
1. ”Här har fotografen
lyckats, det är dramatiskt
utan att den som
porträtteras blir ett offer”.
2. ”Arbetskläder engagerar..
En bra och färgstark
illustration lyfte jobbet”.
3. ”Ibland bryter vi formen
helt, som här. Oväntat,
grafiskt och snyggt.”

1

2

Kommunalarbetaren kommer ut varannan
vecka, och omslagen planeras i god tid. Målet är
att ha en färdig plan tre nummer i förväg.
De första idéerna stöts och blöts på ett
redaktionsmöte där förutom Susanna och
Peter, layoutare, redaktionschef och webbredaktör deltar. Sen skissar Peter vidare på idén
och skickar ut den för feedback. Dagen innan
tidningen går i tryck är det redaktionsmöte
igen, där även några reportrar i taget deltar.
Kommunalarbetaren kan inte mäta vilka
omslag som går bäst eftersom de inte säljer
lösnummer. Enstaka gånger hör läsare av sig
om just omslaget. Men annars får de gå på redaktionens egen magkänsla. I övrigt tycker inte
Susanna Lundell att deras tänk skiljer sig från
en kommersiell tidskriftsredaktions.
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3
– Vi måste sälja in tidningen varje gång.
Varje omslag måste kännas som att det tar upp
något i tidningen som är viktigt och att man
känner att man vill öppna den.
Innan omslaget når läsarnas brevlådor
puffar redaktionen för det i sociala medier.
Då tas det alltså ur sin kontext, vilket kan bli
problematiskt. Det blev redaktionen varse när
de drog stort på att personliga assistenter blir
slagna, bitna och klösta på jobbet.
– Det här handlade om våra läsares
arbetsmiljö. Det är oproblematiskt för de som
får tidningen i brevlådan även om det är en
stark rubrik. Men när omslaget delades digitalt
i helt andra grupper, för de som till exempel har
en anhörig som är funktionshindrad, fanns det
personer som tyckte att det var stötande.

TEMA

OMSLAG

Peppiga kändisar
säljer bäst
Topphälsas omslag ska vara som (nyttiga)
godispåsar – färgglada, välfyllda och inbjudande.
Text:

D

et första som möter Topphälsas läsare är alltid en
känd kvinna i färgglada
träningskläder som ler
stort. Omslagspersonen
behöver inte ha någon
tydlig koppling till träning
men ska utstråla styrka, glädje och pepp.
– Vi väljer personer som många känner igen
och tycker om, tjejer man vill vara som, säger
chefredaktören Pamela Andersson.
Hon och AD:n Susanne Henriksson har
några favoriter som de gärna återkommer till.
Det är kvinnor som de vet säljer mycket och är
enkla att jobba med. När ett nummer går extra
bra är deras analys att det beror på en lyckad
kombination av rätt omslagsperson vid rätt
tidpunkt och riktigt lockande huvudpuffar.
All time high nådde de med ett nummer
som pryddes av Denise Rudberg och rubriker
om bättre sömn samt den då rykande aktuella
5:2-dieten.
– Våra läsare gillar Denise som författare.
Hon hade dessutom gått ner mycket i vikt och
såg ut att må bra. Vi vet också att många av
läsarna har problem med sömnen. Det numret
har sålt överlägset bäst, det var så att vi blev
chockade, säger Pamela Andersson.

Karin Persson

Det är hon som tillsammans med Susanne
Henriksson och redaktionschefen Helene
Arkhem bestämmer hur omslaget ska se ut.
Resten av redaktionen är ofta med och tycker
till medan marknadschefen inte alls är involverad i processen.

AD:n Susanne Henriksson,
chefredaktör Pamela Andersson
och redaktionschefen Helene
Arkhem sätter puffarna.
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1

2
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– Vi brukar köra på ”balans” och
”stark”. Man vill ha en stark kropp
och ett starkt psyke. Folk kommer
alltid att vilja gå ner i vikt och få
lite quick fixes, men vi måste vara
trovärdiga. Våra läsare är inga
dumbommar, de är mogna kvinnor som ofta är väldigt pålästa
och kunniga. Att bli smal är ju
ingenting att eftersträva, säger
Pamela Andersson.
– ”Banta” tror jag aldrig heller att vi kommer att använda,
säger Susanne Henriksson.

Topphälsa
CHEFREDAKTÖR: Pamela Andersson.
UPPLAGA: 45 900.
KANALER: Papperstidning (13 nummer per år), Topphälsa.
se, F
 acebook, Instagram, Twitter. Topphälsa ger också
kurser och anordnar träningsresor.
MÅLGRUPP: Kvinnor 25–54 år.

FOTO: PETER JÖNSSON

Omslaget har haft vit bakgrund sedan
Topphälsa startades 2004. I våras sågs
tidningens form över.
– Den största skillnaden på omslaget är att
vi lagt till en tunn ram i färg. Om vi dessutom
skulle ha färgad bakgrund skulle det bli för
mycket, säger Susanne Henriksson.
När det gäller puffarna däremot kan det i
princip inte bli för mycket, även om Susanne
Henriksson ofta tycker att det är för många ord.
– Det ska ju vara som en godispåse. Inte
snyggt, smalt och sobert utan allt på en gång.
Much is more! säger Pamela Andersson.
När hon började som chefredaktör 2012
hade tidningen 3000 återförsäljare. I dag är
man nere på under 1000 stycken. Det innebär
att de behöver jobba ännu hårdare med
omslaget för att tidningen ska synas. Att stärka
varumärket och satsa på tilläggsaffärer som
resor och event har blivit viktigare, men det har
inte förändrat redaktionens sätt att tänka kring
omslagen.
Innan Pamela Andersson som sista utpost
lägger omslaget till handlingarna försäkrar hon
sig om att det känns nytt, fräscht och trovärdigt.
Det får inte verka flummigt eller innehålla vissa
bannade ord. ”Smal” är ett sådant.

3

Tre lyckade omslag enligt
redaktionen:
1. När tidningen firade
tioårsjubileum satsade
man på ett fold out-omslag.
”Det var roligt men också
väldigt dyrt”, säger Pamela
Andersson.
2. Tina Nordström är en
omslagsfavorit.
3. Denise Rudberg gav
försäljningstopp.

PERSONLIGT

” 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.

Varför väljer man att trycka sin
tidskrift på Trydells tryckeri?
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.

En dag med
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de egen
Vad gör bbet?
på jo

Vapnet över ena axeln.
Kameran över den
andra. Martin Källberg
har dubbla uppdrag
den här kvällen.

Ständigt
på jakt
Det går vilt till hos Svensk Jakt.
Vi följde med chefredaktören
Martin Källberg när han siktade
svin i Gnestas skogar.
Text: Jessica

Segerberg & Barbro Janson Lundkvist
Foto: Jessica

Segerberg
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10.00 Granne med ett slott

Svensk Jakt sitter i samma lokaler
som Svenska Jägareförbundet, i en
ombyggd lada på Öster Malma mellan
Nyköping och Gnesta. Öster Malma är ett
gammalt slott som numera fungerar som
konferenscentrum och omgivningarna
är slående vackra. Martin Källberg,
chefredaktör och ansvarig utgivare, går
igenom mejl och texter.

EN PRICKSÄKER
REDAKTION
H Svensk Jakt ges ut av Svenska
Jägareförbundet. Den går ut till
alla medlemmar i förbundet, och
trycks i 120 900 ex.
H Sedan 1863 har tidningen kommit ut i oavbruten följd, vilket gör
den till en av de äldsta tidskrifterna i landet.
H Tidskriften utkommer med 12
nummer per år, varav ett dubbel
nummer. Finns också på
svenskjakt.se, Facebook,
Instagram, Youtube och Twitter.
H Chefredaktör och ansvarig
utgivare är Martin Källberg. En
stor del av materialet görs av fasta
frilansare och redaktörer bosatta
på olika platser i landet.

11.00 Max tre hundar per anställd

Camilla Fredriksson är avdelningsassistent på Opinion & Kommunikation
på Svenska Jägareförbundet, till sin hjälp har hon idag hundarna Soda
och Cava. Varje kontorsplats på förbundet har ett staket med dörr, eftersom
nästan alla har med sig hund på jobbet. Men en policy begränsar antalet
hundar till max tre per person.

Nyfiken mufflontacka
säger hej.

12.00 Djuren inpå
knuten

På Öster Malma finns
Wildlife Park, stora hägn
där älg, mufflon, kron- och
dovhjort lever. ”Många
viltarter skriver man om
många gånger per år, så då
går det ju åt bilder. Om vi
fotar här i hägnet så skriver
vi alltid "fotat i hägn”,
berättar Martin Källberg.

Martin Källberg lyfter fram jaktens betydelse för
landsbygden. ”Älgjakten blir en anledning att
åka till hembygden. Det blir som en
hemvändarvecka, som gör att man
återknyter banden."

17.00 Experter
bland kollegorna

Martin tar en kaffe med
Anders Broby och Jocke
Källbäck som jobbar för
Svenska Jägareförbundet.
Många tankar till innehåll
i tidningen föds genom
kontakten med folk som
jobbar – eller utbildar
– inom viltvård.
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20.00 Kvällens dubbla uppdrag

Martin bor vanligtvis i Stockholm, och pendlar till Öster Malma. Men han
har också en jaktstuga i närheten av jobbet, och i natt kommer han att
sova i den. Han tar bilen och kollar jaktmarkerna som hör till stugan. Har
vildsvinen bökat någonstans? Målet är att både fota vildsvin, och försöka
fälla en gris under kvällen. ”Senaste decennierna har vildsvinen kommit
upp sig. Sedan 2014 skjuts årligen fler vildsvin än älgar i Sverige."
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23.00 Skottläge

Hundföraren dyker upp
på fältet. De hittar blodspår.
Regnet har börjat ösa ned.

En vildsvinsgalt kommer inom räckhåll. Martin
avlossar ett skott. När vildsvinet rusar över åkern
skjuter han igen, men djuret försvinner. ”Fan.” Martin
tar upp mobilen och ringer till hundföraren han haft
kontakt med under kvällen. Han behöver en hund
som kan söka upp vildsvinet, om det så är skadskjutet
eller dött.

21.00 Scchhhh…

”Nu börjar vi viska” säger
Martin på vägen mot jakttornet.

23.40 Fyndet

Vildsvinet återfinns i ett
vattenfyllt dike, stendött
med ett välriktat skott.
Martin blir lättad. ”Man
mår inte bra när djuret
blir skadskjutet.”

00.00
Sen ska det
styckas

Vildsvinet körs till
jaktstugan. Det är
viktigt att snabbt få
organen ur kroppen.
Ett fällt svin – och bra
bilder – blev resultatet
av denna arbetsdag.
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Reportagen
spränger
ljudvallen
Tidskrifterna tar sig ton. I spåren av poddarna
är det nu de skrivna reportagens tur
att bli ljudfiler.
Text: Tim
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D A
et sägs att vi befinner
oss i en ljudrevolution. Vi kan lyssna
när som helst och
på nästan vad som
helst som intresserar
oss. Alternativen är
oändliga.

ller medias första
ljudboksprojekt var en
inläsning av reportaget
Pojken i plastpåsen,
som tidigare gått
i norska Dagbladet. Därefter har
det handlat om
material från Allers och Allas, bland
annat kriminaljournalistik från magasinet Allers Brott, mord och mysterier,
men också övernaturliga ämnen från
oneshoten Hemsökt.
Aller media står alltså för
texterna, och Saga Egmont för
produktion och distribution av
ljudfilerna. Pojken i plastpåsen
hittar man hos de största svenska ljudbokstjänsterna, som på
sistone insett potentialen
i reportagen.
Framförallt är det marknads
ledande Storytel som driver
utvecklingen framåt. I början av året startade man
kategorin Dox, där reportage
och porträtt ursprungligen

Susanne Lindén,
chefredaktör för Allers,
tycks ha material som
passar för lyssning.
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Och lyssnar gör vi.
I första hand på podcaster och spännings
romaner, men allt mer också på reportage –
skrivna sådana. På senare tid har den inlästa
journalistiken, som tidigare producerats för
synskadade och sedan ersatts av a utomatiska
program, gjort comeback. I USA har till
exempel Amazon-ägda bolaget Audible börjat
tillhandahålla ”ljudartiklar” från New York
Times och flera andra av USA:s och Storbritanniens största tidningar, medan The Economist, s tändigt öppen för nya digitala lösningar,
i stället valt att göra sina inlästa artiklar till
exklusivt premiummaterial.
Syftet har varit att möta behovet hos läsare
med händerna upptagna av annat. Angela
Merkel lär vara en av dessa stressade The
Economist-lyssnare.
Nu har ljudtrenden nått också några av
Sveriges mediehus. Ett som satsar är Aller
media. Tidigare i år inledde de ett samarbete
med Saga Egmont, som ägs av ett danskt förlag
långt framme i den digitala utvecklingen.
– Vi vet alla att papperstidnings-

marknaden krymper, och utvecklingen rör
sig mot lyssnande och kommunicerande med
kunderna, förklarar Susanne Lindén, chef
redaktör för Allers.
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Så läser du in ett
ljudboksreportage
TIPSEN KOMMER FRÅN LASSE JANSSON,

studioansvarig och producent på
Visuellt ljud, ett av Sveriges ledande
produktionsbolag för ljudböcker.
1.

PRATA LÅNGSAMT

Nummer ett på listan, och egentligen
nummer två också eftersom det är så
viktigt: tempot. Icke-professionella
inläsare har alltid en tendens att prata för
fort. När du läser en text kan du alltid ta
om ett stycke – i en ljudbok ska lyssnaren
förstå innehållet på en gång.
2.

VAR INSATT

Om du läser in din kollegas text måste
du se till att vara inläst på det ämne som
texten behandlar. Om du inte behärskar
det märks det direkt.
3.

TA PAUSER

Glöm inte att vara tyst ett par sekunder
när du byter stycke, och sedan ta nytt
avstamp. Det hjälper lyssnaren att
orientera sig.
4.

VAR PÅLÄST

5.

HÅLL DIG LUGN

Läs texten odramatiskt, utan att göra
alltför stora röstmässiga utsvävningar.
Reportagegenren kräver autenticitet och
en överdramatisk gestaltning kan vara
förödande för trovärdigheten.
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D

et handlar alltså om
ett stort och snabbt
växande material
som plötsligt byter
medial skepnad.
Vad händer med
upphovsrätten i den
här utvecklingen?
Inte mycket, enligt Susanne Lindén på Aller
media.
– Vi har fortfarande möjlighet att när som
helst använda materialet i våra egna kanaler.
Och vad gäller de frilansare som vi samarbetar
med så har vi enligt avtalen rätt att distribuera
artiklarna också som ljud.
Ja, för publicisterna verkar ljudböckerna
vara ett rätt oproblematiskt sätt att rädda
gamla reportage ur pappersinsamlingen. Det
bekräftar också Tobias Regnell, förlagschef på
Offside press som samarbetar med Storytel.
– För oss är det bara positivt. Visst, det
krävs lite jobb för att ta fram omslag och
skriva innehållsdeklaration enligt Storytels
mall. Men i stort sett är det outsourcat arbete
som ger nya kontakter och intäkter.
Ren vinst, alltså. Inte särskilt stor dock. Än
så länge är ersättningen från Storytel för liten
för att det skulle göra någon direkt s killnad för
Offside press.
Susanne Lindén på Aller media berättar
att samarbetet med Saga Egmont är för nytt
för att kunna utvärderas ur en ekonomisk
aspekt. Några stora pengar verkar det dock
inte handla om. Ett alternativ för förlagen
skulle naturligtvis vara att producera och
distribuera ljudböckerna själva, för att

Tobias Regnell,
förlagschef på
Offside Press ser
samarbetet med
Storytel som en ren
plusaffär.
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Se på ditt manus som en musiker ser på
ett partitur – du ska kunna texten när du
går in i studion.

t ryckta i tidskrifter som Vagabond, Hemmets
Journal, Café och Allt om Vetenskap nu fått
röst. Omkring tjugo nya titlar lanseras varje
månad.

Den här typen av reportage
passar som ljudbok
Enkelt
Om texten ska fungera som
ljudbok krävs det att man förstår den vid en genomlyssning.
Undvik vindlande meningar,
snåriga teknikaliteter och en
alltför hög abstraktionsnivå.

Tidlöst
Reportage och personporträtt har i regel en
aktualitetskrok, men för
att texten ska fungera
som ljudbok krävs det
att den klarar sig utan
denna.

Inga faktarutor
Faktarutor gör sig inte
i hörlurar, så reportage som är beroende
av sådana bör stanna i
papper eller på skärm.

Bra berättelse
Här är det inte vackert
språk som gäller.
I ljudboksvärlden är
berättelsen allt.
Tät historia
Det går inte att ögna igenom
svaga partier i ljudböcker. Texten
måste vara oupphörligt fängslande för att inte lyssnaren ska tappa
intresset.

Ordentliga dialoger
För att man ska hänga
med i vem som säger
vad krävs det att
dialogerna inte är allt
för abrupt avhuggna,
något som annars kan
ha en stilistisk effekt
i text.

Begränsat persongalleri
Det är svårt att manövrera
i ljudböcker, så ett stort
persongalleri kan lätt få
lyssnaren att tappa bort sig.

Tydliga bilder
Fånga lyssnaren
– med visuella
effekter.

Inget fråga-svar
Längre fråga-svarpartier skapar
monoton lyssning.

Lagom långt
Allt för korta texter lämpar sig inte som
ljudboksreportage. Man bör åtminstone
försöka komma upp i längden av ett
podcastavsnitt, minst 20–30 minuter.
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I nästa cirkel hittar man dem som läser
e nskilda artiklar och som kan lockas till
den innersta cirkeln av prenumeranter och
bokköpare.

I
V

inst verkar i det här
skedet av utvecklingen helt enkelt
inte vara det primära
syftet för tidskriftsbranschen. Tobias
Regnell på Offside
Press pratar i stället
om synlighet, och beskriver målbilden med
hjälp av cirklar.
I den yttersta cirkeln finns de läsare som
kanske har något av tidningarnas nyhetsbrev,
och tittar in på Facebooksidan ibland.
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den mellersta cirkeln har Storytel en c entral plats, liksom den
digitala magasintjänsten Readly.
– Samtidigt får man förstås
utvärdera risk för kannibalisering och prenumeranttapp.
Storytel känns riskfritt, eftersom
texterna där är äldre, medan till
exempel Readly kräver mer överväganden,
säger Tobias Regnell.
En annan journalistisk aktör som hakat på
ljudboksutvecklingen är Kit. Sedan i början
av sommaren finns nu tio reportage från den
digitala publikationen på Bookbeat. Chef
redaktören Robert Brännström berättar att
han vill bredda kundbasen.
– Vi hoppas på att nå andra målgrupper
genom Bookbeat. Och om våra och Bookbeats
målgrupper mot all förmodan skulle vara
identiska, finns det en ytterligare en funktion:
nämligen att påminna om Kit.
Så om syftet är att stärka varumärket och
nå nya läsare: Hur många läsare når man
egentligen via ljudbokstjänsterna?
Så mycket kan man säga att efterfrågan
på ljudböcker är stor och snabbt växande.
Storytel, som 2016 köpte det anrika bokförlaget N
 orstedts, uppger att de har 620 000
användare totalt. Nextory redovisade nyligen
en tillväxt på 175 procent under första halvan
av 2018, i j ämförelse med samma period förra
året. Bookbeats motsvarande siffra var 120
procent.
Naturligtvis står deckarna och annan s pänningslitteratur för en stor del av
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kunna ta en större del av kakan. Och så kanske
det kan bli framöver, säger hon.
– Ska man göra en sådan satsning behöver
man en organisation som kan hantera den,
och det har vi inte just nu. Men det är klart
vi tittar på olika möjligheter. Nu vill vi se vad
som funkar, vad folk är intresserade av, att
vi sedan ska kunna utveckla konceptet och
eventuellt göra en större satsning.

Robert Brännström
på Kit ser
distrubutionen av
reportage i ljudform
som varumärkesstärkande.

10 populäraste reportagen
på Storytel någonsin
Listan gäller i skrivande stund.
1. KNUTBYPASTORNS
FALL
Av: Thomas Sjöberg
Café 2005

2. DEN RYSKA MAFFIAN

f ramgången. Men enligt Annika Seward Jensen,
förläggare och ansvarig för Storytel Dox, hävdar
sig reportagen bra mot sina s könlitterära
konkurrenter i fråga om l yssnarnas uppmärksamhet. Verkligheten är på modet.
– De som varit med ett tag på Storytel säger
att det går bättre än förväntat. Det är som med
allt annat, det finns toppsäljare och lågsäljare.
Men det är fullt jämförbart med böckerna. Vissa
reportage går rent av bättre än skönlitteraturen.

B

äst funkar kriminaljournalistiken, föga oväntat.
Personporträtt är en
annan populär genre,
och slår man ihop dem
så kan man nå en sådan
framgång som Thomas
Sjöbergs text om
Knutbypastorn Helge Fossmo, ursprungligen
publicerad i Café 2005. Det är det mest lyssnade reportaget på Storytel Dox hittills. Modern
historia går också bra. I den kategorin kan man
hitta reportage om så disparata ämnen som VM
94, lobotomi och Ku Klux Klan.
En förklaring till varför reportagen är så
populära är kanske att genren helt enkelt lämpar sig särskilt väl för formen. Ljudboken kräver
nämligen ett visst slags berättande: effektivt och
framåtlutat. Här är det storyn som är i centrum,
inte språket för sin egen skull – just den sortens
instrumentella form som bra reportagejournalister är experter på. Annika Seward Jensen
menar rent av att journalisterna skriver bättre
för ljud än fiktionsförfattarna.
– Journalisterna är hårt drillade i berättar
teknik. De har bra driv, jobbar med tydliga
bilder och har inte för korta klipp i dialogerna.
Av den här anledningen är det väldigt enkelt
att jobba med reportrar, menar Storytel-chefen.

Av: okänd
Bokasin.se

3. DET ARISKA
BRÖDRASKAPET
Av: okänd
Bokasin.se

4. KU KLUX KLAN
– DET B
 ÖRJADE SOM ETT SKÄMT
Av: Per Stern
Allt om historia 2012

5. AMERIKAS
FARLIGASTE GÄNG
Av: okänd
Bokasin.se

6. SVENSKA MORD
Av: Lina Gustavsson
Hemmets journal

7. PIRATERNA I
MALACKASUNDET
Av: okänd
Bokasin.se

8. EL CHAPO KNARKKUNGEN
Av: okänd
Bokasin.se

9. LOBOTOMI – MIRAKELMETODENS
MÖRKA HISTORIA
Av: Tomas Lindblad
Allt om vetenskap 2008

10. MÜNCHHAUSEN BY PROXY
– NÄR DÖDEN BLEV MAMMA
Av: Gunilla Granqvist
Aftonbladets magasin Mord och mysterier 2017

Varför står det okänd författare på så många av Bokasins titlar?
Jo, det norska förlaget Orage har köpt loss artiklar från engelska
förlag och publicerar dem i bokasin, som säljs i matvaruaffärer.
Storytel saknar uppgifter om vem som skrivit.
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”TÄNK DIG ATT DU GÅR IN OCH AVBRYTER
BOKEN OCH STÄLLER FRÅGOR.”

S
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Annika Seward Jensen
är publisher på Storytel
och talar varmt om
journalisters förmåga
att skriva text som
passar i ljudform.

Peter Gärdenfors,
professor i Lund,
säger att den tekniska
utvecklingen kommer
att göra ljudböckerna
mer navigeringsvänliga.
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torytel har på försök lagt
ut uppdrag på reportrar,
men i liten skala. I första
hand fokuserar man på
samarbeten: tidningarna
står för texterna, Storytel
för ljudet.
Exakt hur marknaden
kommer att se ut får den mediala framtiden
utvisa. Framtidsforskare spår en snabb
teknisk utveckling som kommer att göra ljudböckerna allt mer funktionella – och attraktiva.
Än så länge har de vissa nackdelar gentemot pappret, inte minst när det kommer till
möjligheten att navigera i flödet.
– I en skriven text kan du till och med titta
framåt, för att se åt vilket håll historien går.
Du får en bättre överblick över strukturen i en
text än i en ljudmiljö, säger Peter Gärdenfors,
professor i kognitionsvetenskap vid filosofiska
institutionen på Lunds universitet.
Han ser dock stora möjligheter att råda

bot på dessa problem. Det dröjer nog inte lång
tid förrän man kommer att kunna tilltala sin
ljudbok och få svar: ”Vad var det Kalle sade till
Mia i köket?”
Redan i dag vore det möjligt att koppla
ihop ljudboksapparna med AI-assistenter
som Apples Siri, Amazons Alexa och Google
Assistant, menar han, och på sätt skapa ett
mervärde till ljudböckerna.
– Tänkt dig att du går in och avbryter
boken och ställer frågor. Om det kommer ett
svårt begrepp beordrar man: ”Wikipedia, slå
upp det här ordet”.
Annika Seward Jensen på Storytel
ser också framför sig stora tekniska
innovationer. Just nu är syntetiska,
eller klonade, röster det hetaste
diskussionsämnet.
– En spaning är att vi snart
inte kommer att behöva inläsare.
I stället kan man klona röster, och
så köper man licens på dem så att
du som lyssnare kan välja vem som
läser boken för dig.
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Det är ytterst lite som behöver fixas i texterna.
Men på en punkt har ljudboksförläggarna
och murvlarna svårt att förstå varandra. De
senare tänker i nyhetsvärde, medan det i
ljudboksvärlden har en mycket liten funktion.
Det är de tidlösa berättelserna som fungerar.
– Ta det här Knutby-reportaget. Jag har
frågat många publicister om de inte ska göra
en uppdatering, vad händer till exempel med
Kristi brud? Jag vill veta! Men det har inget
riktigt nyhetsvärde. Vi får väl till slut låta
någon göra jobbet direkt åt oss.

HÄNG MED I
BRANSCHSNACKET

Våra kunder vet att vi
gör ett bra jobb
Vi kan medlems- och organisationstidningar
och är duktiga på att argumentera för dessa.

Du har väl inte missat Allt om Tidskrifters nyhetsbrev? Vi håller dig
uppdaterad om det viktigaste som händer i tidskriftsvärlden – både
i Sverige och utomlands. Du får inspiration och nyheter direkt i
din e-post varannan vecka, helt kostnadsfritt. Registrera dig som
mottagare på sverigestidskrifter.se/nyhetsbrev

Är vi ditt nya säljbolag och kanske din blivande
partner för event?
Tillsammans kläcker vi idéerna för ditt event och
hjälper till med intäkterna/affären.
Kontakta mig, det skulle vara trevligt att ses.

www.damedia.se

Hälsningar,
Agneta Kempe Erneberg
agneta@damedia.se
070-266 99 01
Välkommen till vår nya sajt
www.damedia.se

ALLT OM TIDSKRIFTER ges ut av Sveriges Tidskrifter, som är
landets största branschorganisation inom medievärlden. Sveriges
Tidskrifter har 360 av Sveriges mest välkända och bästa digitala
och tryckta tidskrifter som medlemmar.

A N N O N S & EVE N T

TIDNINGEN

ENERGI

El,
värme
& kyla

Från årsskiftet gick ERA och Fjärrvärmetidningen ihop i en ny
energitidning. Vi stärker bevakningen av energimarknaden i
åtta nummer per år. En annons i vår nya tidning är ett effektivt
sätt att nå dem som jobbar i energibranschen.

Vill du nå Sveriges hundägare?
Sveriges största hundtidningar
Hundsport, Hundsport Utställning och Hundsport Jakthund är Sveriges
största hundtidningar. Köp annonsplats och nå 125 000 läsare som
är intresserade av allt som rör hund. I Hundsport Utställning och
Hundsport Jakthund kan du rikta dig särskilt mot de som har hundutställning eller jakthundar som intresse.

Hundsport Special
Hundsport Special är tidningen för Sveriges
16 000 hunduppfödare, som ofta har en viktig
roll som rådgivare till sina valpköpare.
För att boka annons
Kontakta Lars-Göran Fransson
larsgoran.fransson@swipnet.se
Telefon 070-630 82 25
www.skk.se

Är du intresserad
av att annonsera?
Kontakta Jan Nyman
på tel 070-635 93 77
eller jan@bisonmedia.se

Sveriges Tidskrifter
TIDSKRIFTSDAGEN

Kom till
Tidskriftsdagen!
Välkommen till årets branschhändelse den
7 november på Cirkus i Stockholm.
Lyssna till inspirerande talare och var
med när vinnarna av
Tidskriftspriset 2018 avslöjas!
Foto:

Anette Persson

PROGRAM:

7 november
13.00 Två branschprofiler
leder dagen
Programmet leds av två profiler med
långa karriärer inom tidskriftsbranschen:
Patrik Hadenius, vd för Utgivarna, och
Camilla Björkman, affärsutvecklingschef
och delägare av affärssajten Breakit.
Patrik har tidigare
grundat Vetenskapsmedia och
varit publisher
på Forskning &
Framsteg.
Camilla har
varit kommersiell
förlagschef på
Breakits affärsutveckFrida förlag och
lingschef Camilla
innan dess var hon
Björkman.
chefredaktör på
Driva Eget.

Susan Goldberg inspirerar

Efter 130 år är National Geographic fortfarande ett av världens mest o
 mtalade
och framgångsrika magasin. Med Susan
Goldberg som chefredaktör har man
lyckats tack vare en kombination av starkt berättande och
lönsamma satsningar i
nya digitala kanaler.
Susan Goldberg
har en bakgrund
från dagstidningsvärlden och
hon har utsetts
till en av de 11
mest inflytelserika
mediekvinnorna i
Washington.

Så charmades
Facebook av Nobel

HALLÅ PATRIK!
FOTO: MODERATOR.SE

12.30 Registrering
och mingel

Anmäl dig
på sverigestidskrifter.se

När Nobelstiftelsen inledde ett
samarbete med Facebook ökade
antalet följare på Nobels facebooksida
med 2,3 miljoner följare på ett dygn.
Magnus Gylje, Chief Digital Officer och
chefredaktör för nobelprize.org berättar
om satsningen och strategin framåt.

Kreativitet som lönar sig

Att tänka, och framför allt agera nytt,
innebär alltid ett visst risktagande, och
de allra flesta är rätt ovilliga att utsätta
sig själva för
risker. Tobias
Degsell är expert
på kreativitet,
tidigare curator
på Nobelmuseet, nu hjälper
han företag och
organisationer att
tänka och agera
Tobias Degsell pratar
nytt.
om kreativitet.

Lyckas med läsarintäkterna

Tiden verkar äntligen mogen för att ta
betalt av läsarna online. Men hur lyckas
vi? Anna Careborg, premiumchef på
Svenska Dagbladet och vald till Årets
utvecklare i Årets Dagspress, inleder
med att dela konkreta tips och
erfarenheter. En panel bestående
av bland andra Anders Juhlin,
chef över digitala konsumentintäkter på Bonnier Magazines
& Brands, Johan Taubert,
förlagsdirektör på Egmont Publishing, och Anna Careborg diskuterar.

Patrik Hadenius, vd för Utgivarna,
ska tillsammans med Camilla
Björkman vara konferencier.
Är det någon paneldiskussion du
är nervös över att leda – och i så
fall: varför?
– Jag vill ju att alla som kommer
upp på scenen och som tänkt ut
nyttiga, viktiga och smarta saker
att säga verkligen ska få säga
dem. Tänk om jag inte ger dem
ordet när de borde få det?
Det blir jag nervös för.
Det är ett mastigt program! Hur
förbereder du dig inför jobbet?
– Jag planerar för att jag ska
vara så förberedd att jag ska få
en god natts sömn och en lugn
morgon. Men det brukar bli så
att på kvällen innan ett stort
event att hjärnan snurrar igång
ett extra varv och så kommer
man på massor av nya frågor,
idéer och saker man borde läst,
och så ägnar jag halva natten åt
att läsa på i stället för att få min
skönhetssömn. Så ser jag inte
toppensnygg ut på scenen så
vet du varför.
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Från idé till succé på ett år

AGFO.se är LRF Medias nya varumärke
som bevakar den snabba förändringen
inom matsystemet med teknik och
innovation som röd tråd. Grundaren och
affärsutvecklaren Lovisa Madås berättar
hur hon ihop med ett litet team på kort
tid etablerat varumärket AGFO och gått
från idé till etablerad plats och inspiratör
inom livsmedelskedjan.
FOTO: AGFO.SE

Hur kan tidskrifter dra nytta av automatiska nyhetstjänster, robotskrivna
texter och nya
visualiseringstekniker? Vi samtalar
med prisbelönta
och erfarna datajournalister för
att fånga trender
Också en smart
och få konkreta
tidskriftsmakare.
råd om hur du
kan samla data,
analysera och presentera den.

Etik och moral
när drevet går

Vem ska hängas ut och vem ska
skyddas? Det gäller att öka tilliten till
medierna och samtidigt granska makten
och locka läsare. En initierad panel med
bland andra Pressombudsmannen Ola
Sigvardsson diskuterar det moderna
utgivarskapet och dess krav på blixtsnabba etiska avvägningar.

Så säljer vi native
och creative

Banneraffärerna minskar och kreativa
affärer ökar. Men vad krävs för att lyckas
med införsäljningen, vad ska vi akta oss
för och vad är nästa grej? Malin Karlunden, head of native på Aller media, presenterar exempel och svarar på frågor.

Hur låter en tidning?

Spotify satsar offensivt på poddar,
Google har lanserat sin assistent på
svenska och Alexa står i miljoner
amerikanska hem. Hur ska tidskrifterna
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Datajournalistik
och robotredaktörer

HALLÅ ÅSA!
satsa på ljud? En panel med företrädare
för Spotify, Sveriges Radio och Storytel
diskuterar det nya ljudlandskapet och
möjligheterna med magasin som låter.

Kreativa sätt att berätta en
historia

Åsa Erlandsson, redaktör på Svensk Polis
och vinnare av Stora Journalistpriset
som Årets berättare 2017, delar erfarenheter i ett samtal tillsammans med Jenny
Agö, senior editor (tidigare videoreporter) på KIT och nominerad till Stora
Journalistpriset som Årets Förnyare 2017.
Läs några av Åsa Erlandssons förhandstips här bredvid!

17.30 Branschmingel
och galamiddag
Nu är det dags för sittande middag och
underhållning. Tidskriftspriset delas ut i
14 kategorier och det blir liveshow med
bandet The Soul Company.

Åsa Erlandsson är redaktör för
Svensk Polis och vinnare av
Stora Journalistpriset som årets
berättare 2017. Hon ska – tillsammans med Jenney Agö från Kit –
prata om kreativa sätt att berätta
en historia.
Ge oss dina bästa berättarknep?
– Till att börja med: gestalta!
Om du skapar små filmer i huvudet på dina läsare är de fast.
Till exempel är "han blev ledsen"
platt. Medan "Han reser sig upp,
sträcker sig efter hushållspappret
och svär: Jävla pollen" gör att vi
både förstår att han börjar gråta,
och att han inte vill visa det.
– Mitt andra knep är att hitta
den konkreta detaljen. Man
kan skriva såhär: "Nu ska alla i
landstinget Sörmland lära sig äta
bättre och röra sig mer." Men det
blir mycket bättre såhär: "En liten
skrynklig hund ska få Sörmlänningarna att leva längre."
– Knep 3 är att skippa skrivkrampen! Ja, det går. Om du kör
fast så fortsätt skriva ändå, även
om det blir dåligt.

Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

Efter GDPR – hur blev det?
I maj trädde den nya dataskyddslagstiftningen
GDPR i kraft. Caroline Olstedt Carlström,
Sveriges Tidskrifters GDPR-expert, berättar
hur det blev sedan.
Det var många som fick bråttom inför 25
maj då GDPR började gälla.

– Ja, en del har nästan haft samma
känsla som inför millennieskiftet.
Man trodde att något skulle gå fel
eller explodera. Men det har det
inte gjort. Det här överlevde vi!

Vilka utmaningar kvarstår?

– Kom ihåg att skyddet av persondata inte bara gäller kunder. Det gäller
även alla anställda och leverantörer, deras data ska också skyddas.
Har du några tips till dem som inte
kommit i gång med anpassningen
till GDPR-lagstiftningen?

– Generellt har de
fokuserat mycket på sina
kunder, sina prenumeranter
och de som de samarbetar
med. De har börjat där.

– Det här var startskottet. Inget annat. Se
och lär! Hur gjorde andra?
Glöm inte att titta på
informationen som finns
på Sveriges Tidskrifters
hemsida.

Vad har tidskrifterna haft
problem med?

7

Som medlem får du gratis rådgivning
av våra experter.

– Det finns många små redaktioner
som har tajta organisationer. Det finns
inte utrymme att ta in en jurist eller någon som jobbar med dataskydd
specifikt. Ovanligt många bolag har fått
leta kunskaper externt.

Hur har tidskrifterna gjort för att
hantera de nya kraven?

13

23

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

TIDSKRIFTSDAGEN
& TIDSKRIFTSGALAN

LYFT DINA
MEDARBETARE

BERÄTTELSER SOM
SMÄLLER TILL

En återkommande höjdpunkt
i branschen, alltid med
spännande talare och
debatter. Under galan
delas Tidskriftspriset ut i 14
kategorier.
Tid: 12.30–sent.
Plats: Cirkus, Stockholm.

Endagskurs för redaktionella
arbetsledare i samarbete med
Fojo. Här får du bland annat
lära dig coachning, feedback
och effektiva mötesformer.
Medlem: 2 900 kr exkl moms.
Ej medlem: 3 500 kr
exkl moms.
Tid: 09.00–17.00.
Plats: Sveriges Tidskrifter,
Vasagatan 50, 1 tr, Stockholm.

Anmälan till
Sveriges Tidskrifters
evenemang görs på
sverigestidskrifter.se

Hur hittar man det där
klockrena omslagsjobbet eller
intervjun som alla bara måste
prata om? Mattias Göransson
på Filter berättar om arbetet
med, och filosofin bakom, de
bärande jobben i tidningen.
Tid: 09.00–16.00.
Plats: Sveriges Tidskrifter,
Vasagatan 50, 1 tr, Stockholm.

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.

Tryckerifrågor
Peter Söderstam
är seniorkonsult på Media720 med
lång erfarenhet av tryckerifrågor.
Han kan mycket om exempelvis
tryckmetoder, tryckeriupphandling, pappersval och reklamationer.
Management
Björn Lorentzi
har mer än 20 års erfarenhet av
ledarskap från olika chefsroller
inom IDG, Bonnier och Medströms.
Sociala medier och digitalisering
Brit Stakston
är mediestrateg och en av Sveriges
mest anlitade experter. Hon är
medgrundare till Blankspot Project,
författare, debattör samt ledamot i
Presstödsnämnden.
Medie- och immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och delägare på ADN
Law Advokatfirma, med särskild
inriktning på medierätt och
kommersiella avtal på immaterialrättsområdet.
Moms- och skattefrågor
Mattias Fri
är skattejurist och har arbetat
med momsfrågor i drygt 15 år,
först på Skatteverket och sedan
som rådgivare.
Reklamjuridik
Pär Leander
har lång erfarenhet av marknadsrättsliga frågor. Hans specialinriktning är marknads- och
immaterialrätt.
Utgivarfrågor, pressetik
och upphovsrätt
Nils Funcke
är journalist, författare, utbildare, debattör och Sveriges mest
meriterade expert på yttrandefrihetsfrågor.
Dataskydd
Caroline Olstedt Carlström
är delägare av advokatfirman
Lindahl och expert på dataskydd
och GDPR.

Läs mer på sverigestidskrifter.se
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Till sist

KRÖNIKA

Malin Ekman ger en känga åt magasinsjournalistik
som stryker medhårs.

”God journalistik får aldrig
vara inställsam”
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Jag gillar fortfarande magasin, men har ett
kluvet förhållande till dem. Svenska tidskrifter
tenderar att leva i symbios med världen de be
vakar. Inte minst modejournalistiken som har
en underdånig tonalitet gentemot makthavarna
i branschen. Att granska industrin överlåter
magasinen till dagstidningarna. Av tradition
och rädsla för att annonsörerna ska dra sig ur.

J

ag tycker att det är synd. Det
borde vara möjligt med en
modejournalistik med större
anspråk än att stryka intervjupersoner och industrin medhårs.
En som är utforskande, kritisk
och intellektuell. Som sågar en
kollektion då och då! Jag skulle börja prenumerera direkt.
Sportjournalistiken i dagstidningarna
påminner i rättvisans namn om modejournalistiken i magasinen. Reportrarna tenderar att
spegla sig i världen de skriver om. Men tidskriftjournalisterna har ändå något att lära av
murvlarna på nyhetsredaktionerna. God journalistik får aldrig vara inställsam, aldrig väja för
obekväma frågor, aldrig kompromissa med sin
trovärdighet.
Ofta läser jag personporträtt i tidskrifter
och får känslan av att intervjuaren söker bli
vän med intervjupersonen. Det är ingen bra
utgångspunkt.
Jag älskar eskapism i magasinform lika
mycket nu som när jag prenumererade på
Min Häst. Men det måste gå att inspirera och
ifrågasätta samtidigt.

FOTO: JOHAN KNOBE

M

in relation till magasinsjournalistik är en
kluven kärlekssaga.
Den började i eufori. När jag var flicka
vann jag ett ridläger
i Min Häst efter att –
med hjälp av en uppslagsbok – ha svarat rätt om
hovens anatomi.
Jag minns när jag öppnade Grattiskuvertet
i köket och blev vimmelkantig av barndoms
lycka. Jag minns barbackaritterna i skymningen
på lägret. Och jag minns hur jag varje gång tidningen kom slet av skyddsplasten och försjönk
i min bubbla av oskuldsfull eskapism. Hur
tacksam jag blev varje gång min mor berättade
att hon förnyat min prenumeration.
På den tiden kände jag enorm respekt för
tidskriften. Min vördnad för Min Häst påminner om den många svenska journalister känner
för The New York Times. Jag har fortfarande
dåligt samvete för att jag aldrig skrev något
tackbrev till redaktionen som valt ut mig ur högen av unga hästälskare. Men jag var så blyg och
visste inte man formulerar sig inför en idol.
Långt senare, under tiden på journalist
högskolan, prenumererade jag på Vanity Fair.
Pappersupplagan, förstås. En ansenlig del av
studielånet måste ha vigts åt kalaset. En ny
värld, långt borta från min i de gulmålade JMKkorridorerna i Garnisonen, öppnade sig. Jag
älskade bilderna av Annie Leibovitz och Jonas
Fredwall Karlsson och texterna av Christopher
Hitchens och Michael Wolff. Det var intelligent
journalistik i glamourös förpackning.

Malin Ekman

är journalist och
medarbetare i Svenska
Dagbladet där hon
skriver om bland annat
medier.

”

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 någonstans. 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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