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Hos Sveriges största tidskriftstryckeri har du lite större möjlighet  

att vända på slantarna. Vi kan, till exempel, samordna din tidskrift  
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på vårt tryckekonomiska tänkande: Varje lösning  

ska vara lätt, rätt och smart. 
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Åtta.45 var det första tryckeri som fick licens att svanen-märka trycksaker 1996.
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Tänk dig att du sitter 
i en konferenssal på 
andra sidan Atlanten. 
Salen är fylld av 800 
personer från olika 
delar av världen. Alla 
med ett gemensamt 

– de jobbar och brinner för tidskrifter. 
Jag har just kommit åter från 

branschorganisationen FIPP:s världs-
kongress som i år arrangerades i Toronto, 
Kanada. Det var en omvälvande och 
mycket inspirerande upplevelse. Jag 
har haft förmånen att under det senaste 
decenniet få delta på dessa konferenser 
som hålls vartannat år. Under många år 
kändes det som om en trött och uppgiven 
nostalgi kring pappret låg som en våt filt 
över kongressen. Föreläsarna pratade 
om framtiden som någonting ganska 
långt borta. Men i år hade någonting 
hänt. Kongressen gick från att ge 
prognoser om framtiden till att faktiskt 
befinna sig i den. För första gången 
kunde föreläsarna ge konkreta recept 
på hur man som förlag ska utveckla sin 
affärsmodell. Det handlade mycket om 
mobilen och digitala annonsintäkter. 
Men också om delvis läsarfinansierade 
Netflixliknande initiativ, som exempel-
vis National Geographics jättesatsning 
Nat Geo One. I USA finns det flera helt 
mobila tidskrifter, Quartz är ett exempel. 
Ägaren Atlantic Media frågade sig själv för 
två år sedan: Hur skulle The Economist 
se ut om den lanserades idag? Idag har 
Quartz 70 anställda i USA, och når sin 
målgrupp över hela världen. 

Det går fort nu. Men kom ihåg. 
Det kommer aldrig att gå så långsamt 
som just idag. 

Kerstin Neld 
Vd Sveriges 
Tidskrifter
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” Du ställer inte bara krav 
 på fantastisk tryckkvalitet,  
 du kräver också ett genuint  
 miljötänk i alla led.  
 Det gillar jag. ”
  Erik Trydell, miljöansvarig på Trydells.

PERSONLIGT

Läs mer om oss och era möjligheter! 
Gå in via QR-koden eller trydells.se



 av alla internetanvändare i Sverige 
använder Instagram. Användningen ökar 

med raketfart i alla åldrar, för två år sedan var 
det bara 16 procent. Flitigast på Instagram är 
de yngre tonårstjejerna, 83 procent av flickor 

i åldern 12–15 år använder det dagligen. 
Detta och mycket mer kan man läsa i 

rapporten ”Svenskarna och internet” 2015 
av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

FIRAD FOTOGRAF
Den 30 november kommer 
årets Hasselbladsstipendiat, 
tyska fotografen och konstnären 
Wolfgang Tillmans, till Göteborg 
för att ta emot en miljon kronor. 
Han ”har etablerat sig som 
en av de mest originella och 
nyskapande konstnärerna i sin 
generation och driver ständigt 
det fotografiska mediet i nya 
riktningar” – så löd en del av 
stiftelsens motivering till valet 
av pristagare. 

Från 1 december 2015 till 
och med 14 februari 2016 kan 
hans verk, bland annat serien 
”truth study center” och ett nytt, 
storskaligt videoverk beskådas 
i Hasselblad center.  
www.hasselbladfoundation.org

40
%

Här är några av de många tidningar som bejakar 
sin lust till folkbildning, och gör det i digitalt format. 

TRE I RAD /  ONLINEKURSER

ALLT OM TRÄDGÅRD
”Stora frökursen” och ”Fixa komposten” heter två av Allt om trädgårds 
webbkurser. De innehåller tips om allt från lämpligaste lådodlingen 
till hur man fixar bästa mullen av sina matrester. Kurserna blandar 
text och bild med nedladdningsbart material och videoföreläsningar. 
Pris: 179–299 kronor.

RESEMAGASINET VAGABOND
Vagabond har haft kurser i reseskrivande på redaktionen i Stockholm 
i mer än 20 år. Nu i september lanserades en kurs i digitalt format. 
Man vänder sig både till nybörjare och mer erfarna skribenter. 
Kursen innehåller tips om hela processen, från förberedelser 
inför reportageresan till hur man säljer in sina frilansförslag till 
motsträviga redaktörer. Pris: 599 kronor.

DRIVA EGET
Driva eget har ett gäng kurser för egenföretagaren. Webbkurserna om 
bland annat varumärkesbyggande, bokföring och PR är framtagna av 
tidningens medarbetare eller av externa kursledare. Chefredaktören 
Camilla Björkman har till exempel gjort ”Från idé till eget företag”. 
Pris: 99–1 940 kronor.

Publicerat
|

JUST NU
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URRA FÖR TRYCKFRIH
ET!

250     
ÅR

1
DET FRIA ORDET SKA FIRAS!
Nästa år fyller tryckfrihetsförordningen (TF) 
och offentlighetsprincipen 250 år. TF gör frihet att 
uttala sig i skrift och tal till en grundlagsskyddad 
rättighet och är den äldsta i sitt slag i världen. 
Jubileumsåret uppmärksammas stort runt om i landet. 
Utgivarna, Meg, Tidningsutgivarna och ett stort antal 
bibliotek är bara några av dem som vill vara med och 
fira det fria ordet. Nästa år frångår Bokmässan 
i Göteborg också senaste årens fokus på olika länder 
för att ha yttrandefrihet som huvudtema.

FO
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Publicerat
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REDAKTIONENS FAVORITER
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HISTORISKAN PÅ EGNA BEN
När Historiskan kom ut i april blev den varmt mottagen. 
Men förlaget och initiativtagarna Eva Bonde och Jennie Lindholm 
var överens om att LRF Media inte var rätt ställe för tidningen att 
utvecklas på. I juni slutade Eva Bonde på Allt om Historia och tog 
med sig sin produkt. 

– Jag kände att om jag inte gör det här nu kommer jag ångra mig. 
För att kunna dra i gång arbetet samlade Eva Bonde in nästan 

365 000 kronor via Kickstarter. 15 december landar första egna 
numret i butik. 

DONALD TRUMP I FIN FRISYR
Låter republikanernas presidentkandidat sig verkligen friseras hur 

som helst för ett omslag? Nej, är svaret. När New York magazine ville 
stajla Donald Trump som George Washington till numret som kom ut i 

slutet av september frågade de om han kunde tänka sig att porträtteras 
så, men han avböjde.  I stället hyrde tidningen en dubbelgångare som 
liknade förlagan till ålder och storlek. Han fotades i tidningens studio 

med en specialbeställd peruk av människohår som var likt mr Trumps 
egen färg och textur, berättar bildredaktören Jody Quon. Sedan ersattes 
modellens ansikte med ett redan existerande porträtt av Donald Trump.

– Under plåtningen avvägde vi ljussättning och komposition 
noga för att sammanfogningen av de två elementen skulle se så 

verklighetstrogen ut som möjligt. Voilà!, säger Jody Quon.

Donald Trump 
har varit flitig 
omslagspojke 

hela sommaren, 
och lär fortsätta 

vara det fram till 
presidentvalet 

2016. 3

2



Kärlek, mode och mat.
Raka vägen ner i brevlådan 
med Bring Citymail.
Vi på Bring Citymail ser till att Sveriges tidningsälskare 
får det de väntar på. Med rätt verktyg effektiviserar vi 
din distribution och hjälper dig att bygga ännu starkare 
relationer med brevlådan som kanal.

Vad fi nns i din Bringleverans?



Pssst ...
I år med två nya 

priskategorier!

TIDSKRIFTSGALAN
26 NOVEMBER I ANNEXET
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13 kategorier, 39 nominerade.
Här listar vi tidskriftsbranschens 
just nu starkast lysande stjärnor  

– de som har chans att vinna 
Tidskriftspriset.

Guld
chans

Kärlek, mode och mat.
Raka vägen ner i brevlådan 
med Bring Citymail.
Vi på Bring Citymail ser till att Sveriges tidningsälskare 
får det de väntar på. Med rätt verktyg effektiviserar vi 
din distribution och hjälper dig att bygga ännu starkare 
relationer med brevlådan som kanal.

Vad fi nns i din Bringleverans?
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NOMINERADE: ÅRETS JOURNALIST

Ulf Stolt
SITUATION STOCKHOLM

JURYNS MOTIVERING
 Situation Sthlm är en del av Stockholms publicistiska 
liv sedan snart tjugo år. Ulf Stolt var med från starten 
och har varit tidningens chefredaktör sedan 1997. I en 
tid när tryckta medier slåss med vikande upplagor och 
förlorad läsarkontakt fortsätter Situation Sthlm att öka 
sin räckvidd, ett vittnesmål om att den växer samman 
med allt fler Stockholmshjärtan.

Magda Gad
CAFÉ, MODERN PSYKOLOGI 
OCH TIDNINGEN VI

JURYNS MOTIVERING
Ebolaviruset drabbade flera 
afrikanska länder med ett våldsamt 
utbrott 2014. Magda Gad skildrade 
katastrofen i en rad reportage i 
olika medier, bland andra Modern 
Psykologi, Café och Vi. Hon varierar 
utgångspunkt och berättelse med 
den drivna frilansreporterns starka 
känsla för den tänkta läsaren.

Mats-Eric Nilsson
HUNGER

JURYNS MOTIVERING
Mats-Eric Nilsson har med innovativt 

reporterarbete och en skarp blick för detaljens 
betydelse utvecklat matjournalistiken och 

vässat granskningen av livsmedelsbranschen 
från jord till bord. Det senaste resultatet av 

hans insatser är tidningen Hunger.

JURY:
Jeanette Gustafsdotter, 

vd TU (ordf.), 
Anders Ahlberg, 
ledningskonsult 

Mediemakarna och 
Paul Hansen, fotograf, 

Dagens Nyheter. 
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BIRGITTA 
FORSBERG

AFFÄRSVÄRLDEN

FÖRRA ÅRETS
VINNARE
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LINDSTRÖM
Därför 
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SCOOPET

Sensationell  
runsten  

i Arizona
TALSYNTES
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datorer tala 
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pris 69 kr (€ 7,90 79 nok)

– MÖT K(R)AXIGA JUJJA WIESLANDER

Eldiga 
superord

            Så får nyskapade 
  språk tv-serierna 
          att lyfta!

KANONTIPS OM ORDEN 
SOM FÖRSTÄRKER

DITT SPRÅK

MAMMA MU FÖDDES I VISAN

som

  Fantasispråkens magi

Annakhas  
    dozgosores!

Icon Magazine
ICON BRANDS AB

JURYNS MOTIVERING
Känns påkostad, lyxig och intelligent. 
Och står dessutom numera på egna 
ben sedan flytten från storförlaget. 
Det här är ett kvalitetsmagasin som 
kanske har haft sitt bästa år hittills.

Språktidningen
VETENSKAPSMEDIA AB

JURYNS MOTIVERING
Tala är silver men att läsa 
Språktidningen är guld. Man vet 
aldrig vad redaktionen fiskar upp ur 
en till synes outsinlig idébrunn mer 
än att läsaren alltid blir överraskad, 
kunnigare och aldrig skriven på 
näsan. Snarare får man sista ordet.

Bang
FÖRENINGEN FORUM BANG

JURYNS MOTIVERING
Lättillgänglig, men ändå krävande. 
Glimten i ögat, men ändå allvarlig. 

Det märks för inuti rasar ofta 
samhällsdebatten, men den är 
paketerad med ett kioskblänk.

JURY:
Kerstin Brunnberg, 

journalist och fd vd på 
Sveriges Radio (ordf.), 

Margret Atladottir, 
redaktör Politism och 

Morgan Olofsson, 
kommunikations- 

och insamlingschef, 
Röda Korset och fd 

nyhetsankare och chef 
på Rapport i SVT.

NOMINERADE: ÅRETS TIDSKRIFT POPULÄRPRESS PRINT
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SVENSK 
DAMTIDNING

ALLER MEDIA

FÖRRA ÅRETS
VINNARE

2015



Byggnadsarbetaren
BYGGNADSARBETAREN.SE

JURYNS MOTIVERING
Målgrupp, målgrupp, målgrupp! Som en i gänget 
levererar de relevanta nyheter, verktyg, grejer 
och grepp till läsekretsens initierade läsare.

Råd & Rön
RADRON.SE

JURYNS MOTIVERING
Har bibehållit en 
ledande position inom 
konsumentjournalistiken och 
genom att göra den användbar 
och digitalt tillgänglig har 
de skapat nya bärande 
affärsmodeller.

Medievärlden
MEDIEVARLDEN.SE

JURYNS MOTIVERING
Med små resurser och 

höga ambitioner håller de 
ställningarna och tänker 

samtidigt nytt. Med sin 
premiumtjänst har de hittat 

en ny affärsmodell.

14 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 4 2015

NOMINERADE: ÅRETS DIGITALA TIDSKRIFT FACKPRESS

2015

JURY:
Hanna Larsson, 

onlinesamordnare 
Nyhetsdivisionen 

SVT (ordf.), Paulina 
Modlitba Söderlund, 
frilansande konsult 

inom digital 
marknadsföring och 

strategi och Kent 
Källqvist, journalist 

och fd chefredaktör för 
tidningen Vision.

DAGENS 
SAMHÄLLE

FÖRRA ÅRETS
VINNARE



Olof Svanström
AUTO MOTOR & SPORT

JURYNS MOTIVERING
Det hör till de svåraste formgivar-

uppdrag att skapa variation, lust 
och folkbildande anslag av kraftigt 

begränsat material. Biltidningen Auto 
motor & sport är ett franschisemagasin 

som trots enahanda produktbilder och 
en nästintill enkönad redaktion lagt i en 

ny växel och fått till en levande design 
med små medel.

Anna Lundin
FORSKNING & FRAMSTEG

JURYNS MOTIVERING
Prydligt, seriöst och lustfyllt - detta är 
tidningsmakeri med full typografisk 
kontroll och vetenskaplig precision. 
Varje nummer tas till nya höjder, 
tack vare Anna Lundins gedigna och 
varierade presentation som sällan 
lämnar läsaren oberörd.

Daniel Låftman
VECKANS AFFÄRER

JURYNS MOTIVERING
Ett affärsmagasin påminner 

lätt om branschen det bevakar: 
mer tungt och rapporterande än 
kreativt och nyskapande. Daniel 
Låftman ger Veckans Affärer en 

lekfull och innovativ spets utan att 
kompromissa med trovärdigheten. 

Fingertoppskänsla och träffsäkra 
illustrationer skapar kul och 

originell businesslektyr.
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NOMINERADE: ÅRETS AD

JURY:
Axel Björklund, 

redaktör Dagens 
Nyheter Lördag (ordf.), 

Malin Ekman, journalist 
Svenska Dagbladet, 
och John Hällström, 

formansvarig på 
Upsala Nya Tidning.

2015

NINA OJA
STYLE BY

FÖRRA ÅRETS
VINNARE



GENERATIONSSKIFTEN
OLIKA LÖSNINGAR I 
HANINGE OCH HALM-
STAD. SID 32

YRKES-VM
MÖT PATRIK ERIKSSON 
SOM TÄVLAR I VVS. 
SID 38

VATTENSKADOR
KÖKEN DOMINERAR 
I NY UNDERSÖKNING. 
SID 76

Stopp för
 lärlingar
i Mora

VVS-FORUM NR 6/7 2015

I FOKUS
Generations-
skiften

” Vi är alldeles för tystlåtna i Sverige 
och fi nner oss i allting. 
Men nu är det dags att säga ifrån.”

ANDERS EKLUND, EKLUNDS VVS I MORA, ÄR FÖRBANNAD PÅ REGERINGEN. SID 26

plus hur långt når ly!et? ✷ nygammalt: övningsskolor ✷ aida hadzialic lovar resultat

pedagogiska 
magasinet
Lärarförbundets tidskri! för utbildning, forskning och debatt. nummer 3 september 2015

temanormer 
  i förändring

01Omslagx.indd   1 2015-09-14   08:34

VVS-Forum
BRANSCH- OCH ARBETSGIVAR- 
ORGANISATIONEN VVS FÖRETAGEN

JURYNS MOTIVERING
Nördig, nischad, nyttig och
med glimten i ögat kör
VVS Forum med raka rör. 
Hela branschen blir intressant 
– inte bara för rörmokare.

Pedagogiska 
Magasinet
LÄRARFÖRBUNDET

JURYNS MOTIVERING
I en sektor med mycket 
anekdotiskt vetande, ger 
Pedagogiska Magasinet 
en befriande och vacker 
vetenskaplig motvikt.

Arkitektur
ARKITEKTUR FÖRLAG

JURYNS MOTIVERING
Med ett professionellt grepp om 

några av vår tids ödesfrågor 
ger Arkitektur kunskap 

och engagemang. Aktuell 
samhällsplanering presenterad 

i läcker perfektion.
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NOMINERADE: ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS PRINT

2015

JURY:
Erik Fichtelius, 
journalist och 

författare (ordf.), Axel 
Andén, chefredaktör 

Medievärlden och 
Medievärlden Premium 

och Anna Kult, vd 
Schibsted Lifestyle 

Online.

FORM
MANDELGREN 

MAGAZINE

FÖRRA ÅRETS
VINNARE
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DITT FACKLIGA MEDLEMSMAGASIN   NR 5/2014

Sportstjärnorna 
som fuskat sig  
till framgång

Fabriken flyttade  
– nu pendlar de  

till Polen

Lena Sundström: Svenska vapen direkt till diktaturer

Dina EU-kandidater svarar
SÅ SKA FLER UNGA FÅ JOBB

Två berättelser – två olika val
Arbetslöshet, invandring och Sverigedemokraterna

Majgull Axelsson:  
Det bästa med att  
vara klassresenär

”Säger man  
något jävligt 
dumt då  
lyssnar folk.”
Gustaf , 27 

”Något som är 
borta i det här 

landet, det är 
empatin.”

Johnny, 51 

INTERPRESS 2298-01

7 388229 807505
RETURVECKA v 21
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NAZISTMILJÖN I FOKUS: 
RÖRELSEN, AKTIONERNA  

OCH UPPTRAPPNINGEN

BILDERNA FRÅN  
AUSCHWITZ DOLDA RUM

DRESDEN: DE LEVER I  
SKUGGAN AV HATET

· 
·

·
·

·
· 

·

Så blev Sverigedemokraterna  
navet i svensk extremhöger

SAMLINGS- 
PARTIET

INNEHÅLLER

ÅRSRAPPORT
FRÅN EXPO

#3 
015

SD förlorar  
kontrollen över  
allt fler mandat

Lilian Thuram  
skriver svarta  

stjärnors historia
Första långfilmen:  

en rasistisk succé
Nazisten som  

sköt sig själv

7388229 807505 RETURVECKA v 50

INTERPRESS 2298-03

KULTUR Agenda   
Åsikt SYMBOLIK  

I FOKUS Forskning

Rasriktig solidaritet MAXIDA MÄRAK Jihadistiskt utopibygge 
MARSHA P. JOHNSON Hycklande pinkwashing LAWEN MOHTADI

DEMOKRATISK TIDSKRIFT · 75 KR · ÅRGÅNG 0

Så radikaliseras en ny 
generation på nätet

Ensam- vargarnas raskrig

Akademikern
AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR  
I SAMARBETE MED A4 TEXT & FORM

JURYNS MOTIVERING
Från informativ men oinspirerande 
medlemstidning till snygg och sofistikerad 
tidskrift för långläsning. Akademikern 
hade ett stabilt inre men vilseledande trist 
yttre. I dag är magasinet så designmässigt 
genomarbetat att det inte spelar någon 
roll om det landar med fram- eller 
baksidan upp på hallmattan.

Dagens Arbete
DAGENS ARBETE AB, I SAMARBETE 
MED CONTENT INNOVATION

JURYNS MOTIVERING
När Dagens Arbete gör om sig gäller det 
att hänga med. Här kommer en tidning 
som tar för sig utan att skämmas med 
ett helt nytt tilltal, nytt innehåll och en 
kraftfullare presentation. Läsarna har 
inte bara fått en tyngre nyhetsförmedlare, 
utan också en personligare och roligare 
kompis i brevlådan.

JURY:
Axel Björklund, 

redaktör Dagens 
Nyheter Lördag (ordf.), 

Malin Ekman, journalist 
Svenska Dagbladet 
och John Hällström, 

formansvarig Upsala 
Nya Tidning.

2015

NOMINERADE: ÅRETS OMGÖRNING

Expo – demokratisk tidskrift
STIFTELSEN EXPO

JURYNS MOTIVERING
En småtorr enfrågestidskrift har 
förvandlats till ett tydligt agendabärande 
magasin. Expos redesign gör tidningen 
långt mer läsvänlig och vågar tro på 
reportaget som huvudsaklig 
innehållsbärare. Särskilt skickligt 
att lyckas snickra fram gedigna 
fram- och bakvagnar med 
obefintlig annonsering.

MOBIL
SOUTH SQUARE

PUBLISHING
AB

FÖRRA ÅRETS
VINNARE



FORM
nr 3 2015
MANDELGREN MAGAZINE

JURYNS MOTIVERING
En tydlig form där en 
genomarbetad starkt symbolisk 
och professionellt framtagen 
bild förmedlar budskapet i 
kombination med en distinkt, 
träffsäker pufftext.

Vi Läser 
nr 3 2015

VI MEDIA AB

JURYNS MOTIVERING 
Ett professionellt samarbete 

mellan redaktör, fotograf och 
AD, där en blick fångar läsarens 
intresse och där puffar i en tydlig 
hierarki berättar om innehållet.

Lantliv
nr 2 2015
LRF MEDIA AB

JURYNS MOTIVERING
En varm intagande, 
professionellt komponerade 
bild som läsaren kan 
identifiera sig med fångar 
intresset i en smakfull mix 
och samspel mellan färg och 
form.
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        INREDNING  MODE  MAT & DRYCK  TRÄDGÅRD  RESOR

LANTKÖK

ÖKAR IGEN! 177 000 LÄSARE!

NR 2 2015 
PRIS 69 KR INKL MOMS 
89 NOK, 69 DKK
7,95 EURO

Sticka SKÖN  
    TRÖJA

HÄRLIGA 
HEM

32sidor

MASSOR AV INSPIRATION OCH IDÉER 
FÖR VÅRKÖKET

Stor special

Modeskaparnas lanthandel
Skärgårdsdröm med glasveranda

Modern design i stenhuset
Konstnärshem på Västkusten

Brukspärla i Bergslagen

MÖT  
VÅREN I  
DENIM

Vinn
stövlar  
från Hunter

LAGA &  NJUT
Ekokockarnas vilda favoriter

Grönt till buffébordet

UPPTÄCK NORGES 
VACKRA KUST

NOMINERADE: ÅRETS OMSLAG

2015

JURY:
Björn Häger, 
ordförande 

Publicistklubben (ordf.), 
Jonas Carlson, tidigare 
AD för Veckans Affärer 
och Månadsjournalen 
och Cathrin Olausson, 

marknads- och 
kommunikationschef 

Prepaird.

För dig som älskar böcker!

nr  3   jun i  &  jul i  2 0 1 5  5 9  kronor

Yukiko Duke:  
Här är sommarens bästa  

pocketböcker!

97
Sveriges enda riktiga bok - magasin

ett magasin i familjen

boktips för 
lata dagar  
i skuggan 

Sara Danius, 
 ny ständig sekreterare:

»Nu börjar  
 e! ny! liv«

returvecka 2015 32

interpress 3730-03
73 88 3730 059 01

7 388373 005901

Vad skiljer talangen  
från geniet?  
 (Malte Persson vet)

 »Vill ni göra om  
Babel till Lyxfällan?«
liv strömquist ger sig 
in i kritikdebatten 

statsministern  
avslöjar sina 
favoritromaner

skrivkramp, skuldkänslor, separationsångest – och stunder av lycka 
augustprisvinnaren summerar tio år med sin hemmafru från örnsköldsvik

Kristina 
Sandberg

»Alla har en Maj
i sin närhet«

FILTER
NR 3 2014

FÖRRA ÅRETS
VINNARE
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Årets Medierådgivare
KAROLINE OLSSON Vizeum
Gör det år efter år… Hon har uppmärksammats 
för sitt arbete tidigare år och hon har förtjänat 
detta erkännande även i år! 

INGELA URHOLM Mediacom Göteborg
Med stort fokus på sina kunders kunder arbetar 
denna medierådgivare tight med mediehusen. 
Hon besitter en fin kombination av analys och 
kreativitet som gör henne unik.

EMMA ZANDERHOLM Starcom
En god och inspirerande byråkontakt som förstår 
varumärken ur ett helhetsperspektiv. 

Årets Skoltidskrift
CUMULUS  Åva gymnasium
Genom sin snygga layout med smart inramade 
teman skapar redaktionen en proffsig tidning. 

FRIZON Vimmerby gymnasium
Genom sina intressanta, målande artiklar och 
med fantasifulla inlägg når tidningen sin 
målgrupp av läsare. 

LATIN LOVER  Södra latin
Med humor, social förankring och texter som vågar 
röra vid det allra svartaste skapar man sin röst. 

Årets Digitala Tidskrift Populärpress

Årets 
Fotografi

HEMSLÖJD 
Svenska hemslöjds-

föreningarnas riksförb.
Med avstamp i de sinnliga 
fotografierna optimerar 

tidskriften Hemslöjd 
formen och samspelet 
mellan bild och text. 

MODERN PSYKOLOGI
Vetenskapsmedia AB

Tidningen har lyckats 
skapa ett sammanhållet 
bildspråk där fotografiet 
förmedlar själens inre liv. 

Bildligt talat.

VI LÄSER
Vi media AB

Med sitt visuella 
berättande lyckas 

tidskriften Vi läser ge 
berättelserna ytterligare 

en fördjupande 
dimension.

Årets Annonssäljare
HELEN DAHLBERG  Egmont Publishing
Helen har en lång och gedigen erfarenhet inom 
annonsförsäljning. Med sin glöd för att hitta nya 
kommunikativa lösningar gör hon ständigt positiva 
avtryck hos både annonsörer och medierådgivare. 

TOBIAS HÖGBERG  Bonnier Tidskrifter
Tobias är väldigt uppskattad av både kunder och 
mediebyråer. Han är professionell, tydlig och är 
alltid lika leveranssäker. 

SEBASTIAN TIBBLING  Driva eget (adviser)
Sebastian är en oerhört kreativ och nytänkande 
säljare. Han är fenomenal på att skapa nya affärer 
och lyssnar noga på kundernas behov. 

Årets Tidskriftsevent
CRIMETIME GOTLAND Books & Dreams
Det är ett mysterium som utspelar sig i Visbys gränder 
där miljö, upplevelse och mötesplats blir till ett. 
 
ELLE-GALAN  Elle
Elegant binder galan samman målgrupp med 
sponsorer och med en växande räckvidd har det här 
eventet blivit en förebild långt utanför branschen.

WHEELS NATIONALS Wheels magazine
Hjärta, entusiasm, utveckling, nörderi, familjeliv 
och några rejält bullrande hästkrafter – allt ryms 
i detta landet-runt-event.

NOMINERADE:

2015

NYA
KATEGORIER2015

CAP & DESIGN
Rent, snyggt och piggt. 
Lever som de lär, 
med god design för 
designintresserade 
oavsett plattform.
capdesign.se

KIT
Få har sett sajten, men 
många har läst artiklarna. 
KIT hittar sina läsare där 
de befinner sig och tror på 
kvalitetsjournalistik.

LAND
Har moderniserat sig 
digitalt med bibehållen 
identitet och levererar 
användbar klickglädje 
till målgruppen.
land.se

Läs de fullständiga motiveringarna  på 
WWW.SVERIGESTIDSKRIFTER.SE

-

2015
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”HEMLIGHETEN 
LIGGER I ACCESSOARERNA”

Hur tjusig och formell ska man vara på Tidskriftsgalan, 
tycker du?
– Investera gärna i en piffig cocktailklänning som den 
lilla svarta, brokad, mönster eller sammet. Festkläder 
har mycket längre levnadstid än baskläder. Dels 
för man inte sliter så hårt på plaggen och typiska 
partykläder håller sig festliga under många år. 
Oftast är det samma festtrender som återkommer. 

Hur dressar man om från dagens seminarium till 
kvällens gala utan att behöva byta hela outfiten?
– Hemligheten ligger i accessoarerna. Du kan lyfta 
din kontorsoutfit till cocktailfin i ett kick. Det trendigaste 
i smyckesväg man kan bära just nu är ett par stora 
glittriga örhängen, ju större desto bättre. Det är ett 
enkelt sätt att glamma upp en enkel svart klänning eller 
kostym. Ta också med fina festskor till jobbet och byt 
om. En kostym kan lätt bli glammig med par klackar. 
Ha gärna ett stall med finskor vid skrivbordet så är du 
kittad för alla typer av afterwork-aktiviteter.

Måste man ha högklackat för att det ska kännas 
som party? 
– Festskor nu för tiden behöver inte vara klassiska 
högklackade pumps utan det finns gott om härliga låga 
alternativ, som fina glittriga ballerina, och herrskor i 
metallic. Sikta in dig på skor med litet extra mervärde 
som spets, glitter eller paljetter. Det höjer festfaktorn 
rejält. 

Jenny Fredriksson
är moderedaktör på Elle. 
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Brokadklänning
2 899 kr, Maria 

Westerlind.

Spetspumps 1 700 kr, Karen Millen.
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Hur klär man sig, som man, på Tidskriftsgalan? 
– Man klär sig på ett sätt som signalerar att man 
bryr sig om klädseln och att man med vill göra ett 
gott intryck med annat än det man säger under 
kvällen, från scenen eller sitt bord tillsammans med 
branschkollegorna. Är man där både på dagen och 
kvällen så är en kavaj av det mörkare slaget att 
rekommendera, om inte en kostym.

Hur dressar man om från dagens seminarium till kvällens 
gala utan att behöva byta hela outfiten? 
– Det gör man inte som man. En mörk kostym går 
utmärkt både på dagen och kvällen. Premierande 
av insatser i magasinsvärlden i all ära men det är 
Tidskriftsgala – inte Oscarsgala.

Hur formell är det lämpligt att vara på branschfest? 
– Med risk för att låta som blandning av Magdalena 
Ribbing och en papegoja: Man visar respekt för 
sin omgivning med både klädsel och uppförande, 
svårare än så är det inte. Snåla rejält med lössnus, 
kroppsodörer och sprit helt enkelt.

Mörk kostym 
och vit skjorta 

är en stilfull 
lösning på ett 

kläddilemma inför 
Tidskriftsgalan, 

enligt Per Nilsson. 
Bär du inte slips till 
vardags så strunta 
i den även den här 
dagen annars blir 
det för överklätt.

Per Nilsson är 
chefredaktör och 
grundare av King.

MODEEXPERTERNAS GALATIPS
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”SNÅLA REJÄLT MED  
LÖSSNUS, KROPPSODÖRER 

OCH SPRIT”



”  Vi tog guld med A4.”   
Örjan Björklund, 
chefredaktör Tandläkartidningen 
Vinnare i Guldbladet 
/ Årets omgörning 2014

” Vinnarskallarna på A4 
har under året gett våra 
tidningar Akademikern och 
Chefstidningen guldchans 
efter guldchans.”  
Tore Bengtsson, 
förbundssekreterare 
Akademikerförbundet SSR 
Fem prisnomineringar 2015 
(hittills)

Snubblar din tidskrift på mållinjen? Får du inte till slutspurten 
i form eller innehåll? Lugn. Hos A4 finns coacherna du kan lita på. 
Vi har träningsprogram för bland annat design, journalistik, 
redaktionellt arbete och tidningsproduktion. 
Skaffa en A4-tränare du med på:

n info@a4.se eller 08-556 06 440

Ett år till nästa Tidskriftsgala.
Hur trimmad vill du vara?
A4-teamet hjälper dig i vinnarform.



Fördjupning
|

BLANK SPOT PROJECT
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REDAKTIONENS FAVORITER
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Efter 50 dagar på nya jobbet har 
Lars Dahmén, VD på Bonnier Tidskrifter, 
kommit fram till att förändringar måste 

ske på företaget, och det snabbt. 
Men han tror inte alls att pappers-

magasinen är på väg att dö.
Text  Ana Udovic   Fotograf  Camilla Lindqvist

förändring

Porträttet
|

LARS DAHMEN



Porträttet
|

LARS DAHMEN
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HHELGEN INNAN VI TRÄFFAS var Lars Dahmén på 
semester i Skopje, Makedonien. Hans semestermål är inte 
särskilt mainstream – allra helst vill han åka till nya ställen 
varje gång. Men han bodde på ett vanligt hotell och hyrde 
inte lägenhet via nättjänsten Airbnb (där turister kan hyra 
privatpersoners bostäder). Annars är han väldigt intres-
serad av sådana affärslösningar, som siar om framtidens 
företagande.

– Tänk att det största taxibolaget i dag, Über, inte äger 
en enda taxibil. Och den största turistboende-tjänsten, 
AirBnb, har inte ett enda hotellrum, säger han.

Vi sitter i ett stilrent konferensrum på den klassiska 
adressen Sveavägen 53, där Bonnier Tidskrifters magasin 
produceras. Medan vi genom fönstret ser regnet falla över 
Sveavägen i korsningen mot Rådmansgatan berättar han 
ivrigt om den stora förändringsprocess som pågår, och 
som egentligen gäller alla branscher. Det är globalisering 
och avreglering men framför allt digitaliseringen som 
påverkar oss. Hur vet vi inte än. Men att vi måste vara 
beredda på att ändra på saker är solklart.

– Jag tror att mediebranschen behöver förändras mer 
radikalt än många tror. Det gäller även här på Bonnier 
Tidskrifter, och det som sker måste ske snabbt, säger 
Lars Dahmén.

Han har bara arbetat i 50 dagar på Bonnier Tidskrif-
ter, men medarbetarna har inte missat att han kommit. 
Han har redan infört månadsmöten, då han träffar alla i 
företaget.

– Så är det. Jag har träffat många och fått en tydlig sig-
nal om vad de som arbetar här vill ha: information. Så jag 
införde möten för att alla skulle få ställa frågor och för att 
jag ska berätta vad som händer framöver, säger han.

Innan Lars Dahmén kom till Bonnier Tidskrifter 
var han VD och chefredaktör för Sydsvenskan 
som slagits ihop med Helsingborgs Dagblad. 
Tiden där var dramatisk och kantad av tuffa ned-
skärningar. Det var inte helt oväntat med tanke 
på de vikande annonsintäkterna men det blev 
en hel del upprörda känslor.

– Det är bra med diskussioner. Samtidigt finns en verklig-
het vi måste agera i, och dagstidningarna är hårt drabbade 
ekonomiskt i dag. När vi bad om förslag på vad vi skulle göra 
i stället så kom väldigt få sådana – eller, rättare sagt, inga, 
säger Lars Dahmén. 

Men de fyra åren som Lars Dahmén spenderade på 
dagstidning ser han som ett ”inhopp”. Han är mer van vid 
magasinsvärlden efter mer än tjugo år på International Data 
Group, IDG, där han började som reporter på Computer 
Sweden under 1980-talet, för att sedan avancera. Sista tiden 
var han koncernchef på företaget.

Vilka är de stora skillnaderna mellan att leda en dagstid-
ning och att leda magasin?

– Magasinen påverkas ju av samma grundläggande 
förändringar som sker och som gör att både annonsörer och 
läsare får nya vanor, men förändringen är inte lika abrupt 
och dramatisk när det gäller magasinen, säger Lars Dahmén.

Lars Dahmén
Ålder: Född 1962 

Yrke: VD för Bonnier 
Tidskrifter

Familj: Sambo och tre 
utflugna barn

Bor: På Kungsholmen 
i Stockholm 
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Porträttet
|

LARS DAHMEN

Han lutar sig fram över konferensbordet 
för att visa hur vi läser dagstidningen – 
framåtlutat, ett aktivt, snabbt infor-
mationsintag. Magasinen däremot 
läser vi bakåtlutat, vi vill underhållas, 
få en lugn, lyxig lässtund.

– För dagstidningarna är proble-
met att läsarna är ute efter snabb information, som ”vad 
händer i Jönköping i dag”. Där konkurrerar vi med mobilen 
hela tiden. Men är du verkligen intresserad av mode eller 
mat så vill du ha en tidning du kan sitta länge med, säger Lars 
Dahmén.

Magasinsbranschen är stabilare än dagstidningsbran-
schen, och har lite mer tid på sig. Till skillnad från många av 
dem som siar om framtiden för mediebranschen tror Lars 
Dahmén att papperstidningen kommer leva länge, längre än 
många tror.

– Samtidigt tror jag att digitaliseringen blir mycket större 
än vi insett hittills – jag ser ingen motsättning där! Det gäller 
att slå vakt om och stärka den traditionella magasinsläs-
ningen samtidigt som vi ska komplettera med övriga kanaler, 
framför allt digitalt, men också i form av tjänster, till exem-
pel event. Något som ger mervärde till våra intressegrupper, 
säger Lars Dahmén.

Ett exempel han tar upp är Topphälsas Topplopp, som 
senast lockade fyra tusen deltagare. 

– Magasinen har en stor konkurrensfördel som de digi-
tala företagen saknar: Relationen till läsarna. Den måste vi 
behålla, säger Lars Dahmén.

Läsarna spänner över stora ålderskategorier, från barn 
som läser Kamratposten till de unga Vecko-Revynläsarna, 
bilentusiasterna, de modeintresserade, matnördarna … det 
handlar alltså om att fokusera på sin läsargrupp. Men inte 
alltid på det skrivna ordet – rörliga bilder och poddar behö-
ver komma in mer.

– Alla hålrum, stunder då människor förut inte gjorde 
någonting alls, kan vi fylla. Är du på en skakig buss kanske du 
inte kan läsa på skärmen utan föredrar att lyssna, då passar 
podd bäst, säger Lars Dahmén.

Att människor fortfarande gärna använder journalistiska 
produkter råder det ingen tvekan om. Men det stora proble-
met för mediebranschen är den sjunkande betalningsviljan. 

Lars Dahmén kommenterar att det är intressant att många 
kan tänka sig att betala för en dyr handväska men samma 
personer undviker att betala en liten summa för kvalifi-
cerad underhållning. Samtidigt, nu är det som det är. Det 
gäller att vara innovativ, inte fastna i det gamla.

– I dag är allt öppet, så det gäller att få intäkterna 
på annat vis. Det går att ta betalt för bra journalistik, 
om man bara gör det på rätt sätt. Vi måste prova oss fram, 
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Bonnier Tidskrifter har funnits sedan 1929, och 
då hade företaget 800 anställda och titlar som 
Husmodern, Vecko-Journalen och Allt för alla. 1935 
föddes Vecko-Revyn och på 1940-talet startade 
den tidning som fortfarande tillhör företagets mest 
populära: Damernas Värld. 1950 blev Folkskolans 
barntidning till Kamratposten, och 1956 kom Allt 
i Hemmets första nummer ut. På 1960-talet kom 
Veckans affärer och Vi Föräldrar. Sköna Hem och 
Allt om mat fick se dagens ljus på 1970-talet. 1995 
startade Amelia och 2003 blev Mama en uppstickare. 
Tre år senare kom M magasin och på 2010-talet har 
vi sett titlar som Icon, Styleby och Bonnier Antik & 
Livsstil födas.

Tidigare i år outsourcade Aftonbladet sitt 
featurematerial till nystartade avdelningen Bonnier 
Tidskrifter Content, som producerar Aftonbladets 
bilagor Resa, Härligt Hemma och Wellness.

År 2012 gjorde Bonnier Tidskrifter nedskärningar 
i personalstyrkan. 20 procent av personalen eller 
70 tjänster försvann, hälften var redaktionella. 
I dag har företaget 350 anställda.

BONNIER TIDSKRIFTER
om



Min tidning
Teknikens Värld. Under tre år 

på 1970-talet var jag en extremt 
trogen prenumerant, jag tror att 

jag läste varenda bokstav.

Favorit
Teknikens värld. 
(På 70-talet)
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LARS DAHMEN
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för facit finns inte än. Tänk ändå – det var bara 20 år sedan 
webben kom. Det vi går igenom nu är en lika omvälvande 
förändring som industrialiseringen av Sverige, säger han. 

Han nämner Netflix, en nättjänst med filmer och 
tv-serier som har 40 miljoner prenumeranter i dag. Det 
digitala i fokus, återigen.

När vi möts är det bara någon vecka kvar tills Frida Boi-
sen ska börja på Bonnier Tidskrifter, en rekrytering som 
Lars gjorde ganska omgående när han kom till företaget.

– Frida Boisen är ett bra exempel på en modern journa-
list, med ett personligt engagemang som krävs i dag för att 
synas och få saker att hända. Under sina år som chefredak-
tör på GT i Göteborg väckte hon mycket känslor, och det 
tror jag är viktigt för journalistiken i dag, säger han.

Även sättet att samarbeta med annonsörerna föränd-
ras. Advertorials är inget nytt, men när det sponsrade 
innehållet flyttar in i de digitala produkterna beträder man 
mer oprövad mark. Det handlar bland annat om native 
advertising, alltså sponsrat digitalt innehåll som riktar sig 
till specifika målgrupper.

– Att ta fram givande material ihop med en annonsör 
kan bli väldigt uppskattat av läsarna, om det görs på rätt 
sätt. Men vi får inte lura läsarna och vara otydliga. Det är 
inte svårt att göra det på rätt sätt så vi jobbar självklart med 
den här typen av annonssamarbeten.

– Ett nyckelord är trovärdighet. Vi ska vara öppna för 
nya idéer och sätt att jobba – men vi får aldrig tumma på 
trovärdigheten, aldrig försöka lura läsaren. Det blir ännu 
viktigare i vår tid, där vi har en transparens i allting. Om 
någon plagierar en krönika eller gör något för en annonsör 
som är dold så genomskådas det. Man gör det en gång, 
sedan aldrig mer, säger Lars Dahmén. 

 

PÅSKÖN
Att köra runt i jeep 
bland jättestatyer 
på en avlägsen ö i 
Stilla Havet liknar 
inget annat.

SYDVÄSTAFRIKA 
Både Botswana och 
Namibia har hur mycket 
som helst att erbjuda – 
och våga köra på egen 
hand!

GRÖNLAND 
Paddla bland 
isbergen utanför 
Narssarssuaq, i 
stekande 
solsken.

ROAD TRIP I USA 
Perfekta semestern 
oavsett om det är i 
Alaska, Kalifornien 
eller New England.

CENTRALASIEN
Alla gamla 
sovjetrepubliker som 
slutar på ”stan” 
är värda en resa. 
Mycket speciellt.

LARS DAHMÉNS FEM MÄKTIGASTE RESEUPPLEVELSER 

Förändringslustan verkar inte oroa 
medarbetarna på Bonnier Tidskrifter 
– hittills har Lars Dahmén fått ett gott 
gensvar från personalen.

– Vi får se om jag fått en smekmå-
nad eller om det varar. Men alla här 
förstår att saker måste ske, det räcker 

att sätta sig på bussen och se vad som händer, där sitter 
alla med mobilen i händerna, inte tidningar, säger han.

På IDG var en majoritet av de anställda män, här är 
tre fjärdedelar av personalstyrkan kvinnor. Men Lars ser 
inte så stor skillnad – engagemanget är detsamma.

– Jag har jättekul på jobbet. Jag får jobba med smarta 
människor, med aktuella, skarpa problem, och det är 
tidspress på allting. Det är både fascinerande och stimu-
lerande.

Är det stressigt?
– Nej, det tycker jag inte. Däremot krävs mycket, 

många olika saker, och jag kan känna en frustration över 
att det måste gå snabbare än i dag. Vi konkurrerar med 
innovationer som kommer från stora företag i Silicon 
Valley – som Facebook, Instagram, Google och Apple.

Hur ska då medarbetarna på Bonnier Tidskrifter 
tänka för att delta i framtidens förändringsarbete? 
Lösningen, enligt Lars Dahmén, stavas personligt 
ansvar.

– Det är viktigt att själv känna ett ansvar för hur man 
möter ett nytt läsarmönster eller utvecklar tidningen. 
Ingen är bättre på att förstå det än de som sitter och 
arbetar med tidningen, säger han.

Hur hans förväntningar på medarbetarna ser ut 
tänker han vara tydlig med.
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Jag ska fortsätta vara direkt och rak. Över-
lag tror jag att vi som leder företag är lite 
för försiktiga med kommunikationen. Alla 
vinner på om vi är, till och med överdrivet, 
tydliga med vart vi ska. Så det är viktigt för 
mig. En annan sak som är viktigt är delege-
ring. Det här ett stort företag och ett stort 

affärsområde. Min roll måste bli att tillsätta duktiga männ-
iskor som i sin tur gör saker. Själv pekar jag ut en riktning 
mer än ger mig in i detaljerna, säger han.

Han understryker att det förändringsarbete han vill 
göra måste ske snabbt.

– Bonnier Tidskrifter gör redan jättemycket, och 
kommer att göra mer framöver. Vi kan inte sitta stilla 
och tro att allt blåser över. Då kommer vi att bli obehagligt 
överraskade.

Med tanke på hur hela mediebranschen ser ut i dag 
– säg att dina barn ville bli journalister, skulle du bli glad 
eller orolig?

– Jag skulle bli glad! Jag tror alltid att det kommer att 
finnas behov av personer som kan berätta bra historier, 
och i dag är kommunikation viktigare än någonsin. Men 
de traditionella sätten att arbeta som journalist är hårt 
ansatta. De som är 22 år och just kommit in på journalist-
utbildningen behöver hitta andra sätt. Kanske se till att ha 
specialkunskaper, använda de nya kanalerna, ha nya typer 
av kompetenser som journalist slash programmerare. 
Inte satsa på lokaljournalistik eller att rita sidor. 

För att yrket ska utvecklas måste skråtänket bort, 
den fasta anställningen måste ifrågasättas. Lars Dahmén 
tror att fler kommer frilansa framöver. 

Det låter omvälvande. Hade mediebranschen kunnat 
vara mer alert tidigare?

– Jag tycker att svenska medieföretag överlag inte 
varit så pigga på att ta till sig ny teknik. Det borde vi 
fundera över vad det kan bero på. Samtidigt tycker jag att 
det är fel att kritisera det som redan hänt och säga ”tänk 
om vi tagit betalt på nätet från början”. Den svenska 
mediebranschen har varit lönsam hittills, och att ändra 

något som fungerar är svårt. Det är nog kniven mot 
strupen som gäller för att få till jobbiga förändringar.

Att veta vad som kommer att leva kvar i framtiden 
är också svårt – text-tv dömdes ut för länge sedan, men 
lever och frodas än i dag, radion lever trots att tv:n kom 
och de som sålde ut sina papperstidningar på 90-talet 
förlorade mycket på det.

– Vi måste dra nytta av det gamla och få papperstid-
ningen att fungera ihop med det nya. Inte glömma att 
vi faktiskt når 75 procent av alla svenska kvinnor, vi 
har en enorm räckvidd!  

Under tiden som chefredaktör och VD på Syd-
svenskan drabbades Lars Dahmén av en stroke. 

– Ja, det är inga hemligheter. Under ett möte 
på redaktionen fick jag en stroke, pang bom. Jag blev 
jätteyr, försökte hålla masken men blev helt borta. Det 
var ett blodkärl i nacken som brustit. Fast jag kom in 
snabbt, och efter fem dagar kunde jag åka hem, helt 
frisk. Det hade inte med stress att göra, utan handlade 
om en fysisk skada, som troligen är medfödd. Men jag 
stod ju inför döden, och det var en omtumlande resa 
som gav en viss ödmjukhet inför vad som kan inträffa. 
Det gav också en insikt att det kan ske även om man trä-
nar regelbundet och varken röker eller super, säger han.

Nej, Lars ”last” i livet är i så fall resandet till udda 
ställen. Helgen i Skopje var nämligen inget undantag. 
Lars Dahmén har besökt 136 av de 321 länder som fören-
ingen ”The travelers century club” listat (fast enligt FN:s 
definition räknas inte alla som egna länder, då blir de 136 
länderna 101). 

Men nästa resmål kommer han förmodligen inte 
att hitta i ett resemagasin.

– Jag är yrkesskadad när det gäller tidningar. 
Jobbar man med texter och tidningar hela tiden så 
blir det svårt att verkligen läsa på djupet, snarare 
skummar man igenom dem och hoppar hit och dit. 
Min inspiration för nya resmål hittar jag nog oftast 
på nätet. Eller i The travelers century clubs lista 
över länder kvar att besöka, säger han. 
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Tvärt emot i stort sett alla andra papperstidningar och tidskrifter kunde 
Dagens Samhälle 2014 redovisa ökade annons- och prenumerationsintäkter* . 
Förklaringen är förstås att tidningen satsat på att nå en väl definierad 
målgrupp med ett innehåll av högsta klass. Det finns helt enkelt ingen bättre 
kanal om du vill nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden.

*) Annonsintäkter 2014: 28,2 Mkr (24,0). Prenumerationsintäkter 2014: 29,9 Mkr (28,9)
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Toppa
Nya tider kräver ny kompetens. 

Det gäller att attrahera stjärnorna, 
utbilda de medarbetare man har och 

dessutom hjälpa dem som tvingas 
lämna laget att landa mjukt. Så blir 

du en vinnare i den digitala ligan.
Text  Barbro Janson Lundkvist
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42 Digitalt nav ska få snurr på Aller.
46 Aftonbladet är ständigt på kurs.
48 Accent – liten tidskrift med stort  

digitalt kunnande.
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laget
SNAPCHAT OCH KIK. Tonåringar med tusentals 
följare på Instagram eller Youtube. Ibland känns 
det som om eleverna på närmaste högstadieskola 
har högre digital kompetens än en genomsnittlig 
grupp tidskriftsanställda. Det är lätt att känna sig 
omsprungen i en tid som är präglad av föränd-
ring. Tidskriftsbranschen har drabbats av dåligt 
självförtroende.

Johanna Frelin, vd på utbildningsföretaget 
Hyper Island, hävdar att det till viss del är befogat.

– Det finns en stor kompetensbrist på tidskrift-
erna idag. Det saknas insikter om hur användarna 
tar till sig material. Dessutom saknas kunskap om 
vilka affärsmodeller som kan fungera i det digitala 
formatet. Tidskriftsbranschen har länge vilat 
tryggt på en stabil affärsmodell med två intäkts-
ben: prenumerationer och annonser. 

Nu fungerar den inte längre och branschen 
behöver lära nytt, säger hon.

Hyper Island startade i Karlskrona 1996 och 
har på kort tid blivit en stor aktör för både grund-
utbildning och vidareutbildning inom digitala och 
interaktiva medier. Flera av de större mediehusen 
har tagit hjälp av just Hyper Island för att ställa om 
från analogt till digitalt. Aftonbladet var ett av de 
första. År 2012 gick samtliga medarbetare på kurs, 
och man skapade utbildningssatsningen Online 
Academy.

Senast ut är Aller Media som ger alla anställda 
minst en dags kurs på Hyper Island, flera dagar för 
cheferna. Sedan några år tar Hyper Island dess- 
utom emot stipendiater från Journalistfonden, 
de går en tredagarskurs i lokalerna som ligger 
i en skrapa vid Telefonplan i Stockholm.FO
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JOHANNA FRELIN SÄGER att en snabb digi-
talisering i kombination med globalisering har 
skapat en helt ny konkurrenssituation för medi-
erna. Medieinnehåll produceras av nya aktörer 
och våra medievanor har förändrats i grunden.

Hon menar att utvecklingen har ställt hela 
journalistrollen på ända. Genom att alla nu kan 
vara publicister blir frågan: Vad är egentligen 
vår unika kompetens?

– Det uppstår en identitetskris hos både 
medarbetare och chefer.

Tidigare var journalistyrket skyddat genom 
pressleg och utbildningskrav. Men för att ha en 
blogg eller ett instagramkonto krävs ju ingen le-
gitimation. Även automatiseringen där robotar 
ersätter människor i allt fler funktioner, 
kan upplevas som ett hot mot yrkesrollen. 
Rädslan är ofta förlamande. Många försöker 
bromsa eller stoppar helt enkelt huvudet i 
sanden, säger hon.

– Tyvärr har många medieföretag en organi-
sationskultur som inte är förändringsbenägen. 
Både chefer och medarbetare måste vara modi-
gare än vad fallet är i dag.

Tidskriftsföretagen är ofta hierarkiskt 
uppbyggda. I hierarkier är det svårt att skapa 
innovation, menar Johanna Frelin.

– Många medieföretag jobbar med risk- 
minimering. Genom kontrollfunktioner mins-
kar man risken att det blir fel. Men det skapar 
en tröghet som inte fungerar i en digital värld.

Människor är beredda att lägga mycket 
pengar på nätet, påstår Johanna Frelin. Det 
gäller bara att förstå mekanismerna för det, och 
inse hur transaktionerna går till. Den kunskapen 

måste tidskriftsbranschen skaffa sig, 
gärna genom att lära av aktörer som lyckats.

För att förstå de nya kanalerna och de sociala 
medierna måste man dessutom vara aktiv där. 
Man lär sig bäst genom att helt enkelt göra.

– Det kommer nya sociala medier hela tiden, 
och de befintliga förändras ständigt, därför är 
det nästan inte lönt att gå en kurs i den praktiska 
användningen. Hellre bara göra. Vara nyfiken 
och prova sig fram, säger Johanna Frelin.

I tidskriftsbranschen finns en skarp uppdel-
ning mellan affären och innehållet, men i den 
här transformationen måste man få till ett sam-
tal mellan de olika yrkesgrupperna. Det som 
blir mest verkningsfullt är om alla på företaget 
får utbildning samtidigt, säger Johanna Frelin. 

– Jag tror att man måste skapa bryggor 
mellan annons, marknad och redaktion.

De som jobbar på säljsidan och annons-
avdelningarna står inför några av de största 
utmaningarna. Förutom att de själva måste 
lära sig allt det nya har de dessutom uppgiften 
att försöka få med sina kunder på tåget.

– Kunderna måste också vara modiga, 
säger Johanna Frelin.

DIGITALISERINGEN kräver nya kompetenser 
hos medarbetare och chefer, men påverkar 
dessutom anställningsformerna. De fasta 
anställningarna har blivit färre. Konsulter, 
bemanningsföretag och frilansare blir fler.

Konsult- och bemanningsföretaget Media720 
är ett resultat av den förändrade arbetsmark-
naden. Det Stockholmsbaserade företaget riktar 
sig specifikt till mediebranschen, med alltifrån 

38 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 4 2015

JOHANNA 
FRELIN
Vd, Hyper Island

Tema
|

KOMPETENSVÄXLING

BJÖRN 
LORENTZI
Vd, Media 720

FO
TO

: I
ST

O
C

K



seniorkonsulter som ger rådgivning inom 
strategi och förändringsprocesser till beman-
ning, rekrytering och kompetensutveckling. De 
jobbar även med downsizing och uppsägningar, 
och coachar uppsagda medarbetare som behö-
ver hitta en ny väg i karriären.

En av Media720:s senaste kunder är LRF 
Media, som genomgått en stor omställnings-
process. Den har inneburit stora uppsägningar 
i Malmö, samt internutbildningar i Stockholm 
och dessutom rekryteringar till ett nytt digitalt 
dotterbolag.

Flera anställda hos LRF Media har delta-
git i skräddarsydda workshops under ledning 
av Media720. Dessutom hyrde LRF Media ut 
Rickard Henley som interimschef för det nya 
bolaget, innan de rekryterade Elsa Falk.

Björn Lorentzi är vd för Media720 och säger 
att många företag efterfrågar en större flexibili-
tet i bemanningen.

– Branschen är osäker. Företagen prövar sig 
fram. Till tillfälliga, osäkra satsningar med hög 
risk är det svårt att tillsvidareanställa folk.

De traditionella tidskriftsförlagen är upp-
fostrade i att människor vill vara anställda, och 
att det är så det ska vara. Men ganska många 
yngre vill faktiskt jobba i projektform, hävdar 
Björn Lorentzi. De vill jobba på konsultbasis 
för att kunna välja projekt som känns utma-
nande och spännande.

Även Björn Lorentzi påpekar att det är 
ont om digital kompetens.

– Och då menar jag på både säljsidan, 
marknadsavdelningen och redaktionen.

Traditionell kompetens är det däremot 
gott om, säger han.
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Henrik Bäckström är vd för Bemannings-
företagen, en branschorganisation för 

företag inom personaluthyrning, omställning 
och rekrytering. Han har tidigare forskat 
om arbetsliv och listar sex trender inom 

kompetensförsörjning.

GLOBAL KONKURRENS OM JOBBEN
Kompetensen kan lika gärna hittas utomlands.

 
FÄRRE FASTA ANSTÄLLNINGAR

Du bör vara beredd på att jobba på olika sätt: i bemannings- 
företag, produktionsbolag eller i egen firma.

FLER OLIKA UPPDRAG
Glöm livslånga anställningar. Du kommer att ha mängder 
av olika uppdrag i ditt arbetsliv. Nättjänster gör det lätt att 

matcha uppdragsgivare mot lediga uppdragstagare.

FÖRETAGEN BLIR SPECIALISTER
Företagen outsourcar allt fler funktioner, alltifrån HR till 

ekonomi och i tidskriftsbranschen exempelvis annonsförsäljning 
och layout eller textproduktion. Även kärnverksamheter 

outsourcas. Fler och fler företag blir specialister 
på en enda sak.

VI ERSÄTTS AV ROBOTAR
Tekniken gör att allt fler arbetsuppgifter kan automatiseras.

CROWDSOURCING SOM ARBETSKRAFT
Crowdsourcing är en modell för problemlösning som inbegriper 
en öppen förfrågan till många människor. Ett jobb som tidigare 

gjordes av en person kan nu göras av en större grupp människor 
som alla bidrar med en liten del var. 

TRENDER
6
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För att attrahera rätt personer kan man ge 
dem bra löner, men det handlar också om att 
vara ett bolag som folk vill komma till. Tid-
skriftsförlagen har inte setts som de hetaste ar-
betsgivarna för de digitalt kunniga, hävdar han.

– De riktigt vassa 25–35-åringarna som är 
digitala i sitt användningssätt och har det under 
skinnet jobbar hellre på Google eller Spotify, 
säger Björn Lorentzi.

Ska man attrahera rätt kompetens måste 
man jobba med sitt varumärke och skapa en 
attraktiv arbetsplats.

– Det får inte vara så tungrott. Man måste 
kunna ge de unga utmaningar och möjlighet att 
påverka, säger Björn Lorentzi.

Men det största problemet vad gäller kom-
petensförsörjningen i tidskriftsbranschen har 
knappast varit att hitta folk att rekrytera utan 
snarare att växla om den personal man har mot 
ett mer digitalt arbetssätt, säger Björn Lorentzi.

– Och det handlar inte bara om medarbetarna 
på golvet. Cheferna är ofta de som är äldst, och 
är kanske de som är minst digitala. För att skapa 
en digital kultur i företaget måste man förändra 
på alla plan.

Omställningar är väldigt smärtsamma, 
säger Björn Lorentzi. Därför är det här ofta 
en svår process för hela företaget.

– Vd:n sitter med ägarförväntan och budget-
krav plus en hård konkurrenssituation. Mel-
lancheferna kan känna sig pressade både av led-
ningen och av medarbetarna. Medarbetarna kan 
känna oro över att arbetsuppgifterna förändras 

 

REFLEKTERA
Ta dig tid att 

fundera över vem 
du är, vad du kan 
och vad du vill.

LÄR DIG NYTT
Var öppen för att 
utvecklas på ett 

nytt område.

SÖK STÖD
Om du känner stor 

hopplöshet och inte 
ser någon väg framåt 

finns hjälp att få.

VAR PRESTIGELÖS
Livet är mer än bara 

karriär. Den kan gå lite 
upp och ned.

NYORIENTERA
Var öppen för 

oväntade lösningar.

MAGDALENA KOCKS RÅD TILL DEN SOM BLIVIT UPPSAGD
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och att den egna tjänsten är hotad.
– Det är jobbigt att svänga om en oljetanker. 

Det är ungefär så det kan kännas att förändra 
ett traditionellt tidskriftsföretag.

Man behöver bryta upp strukturer och 
ibland byta ut folk, säger han.

– Men man vill göra det schyst och ordentligt 
för att upplevas som en bra arbetsgivare.

Magdalena Kock instämmer, med eftertryck.
– För att ha ett starkt varumärke som arbets-

givare räcker det inte att vara bra på att attra-
hera rätt folk. Man måste även vara bra på att 
avveckla, säger hon.

Under sina tolv år som HR-chef på medie-
koncernen Stampen tvingades hon att säga upp 
många av sina kolleger. Numera jobbar hon som 
regionchef för västra Sverige på Trygghetsrådet, 
TRR, som ägs av arbetsgivarförbunden inom 
Svenskt Näringsliv och fackförbund i privata 
tjänstesektorn.

MÅNGA AV DE HUNDRATALS medarbetare 
som sagts upp från medieföretagen under de 
senaste åren har fått hjälp av TRR. Här stöttar 
man de uppsagda med personlig coachning, och 
arbetsgivarna med rådgivning och utbildning.

Magdalena Kock säger att uppsägningar är 
jättejobbiga, men att det finns en del saker som 
gör att processen blir lättare och bättre.

– Det första är att arbetsgivaren har ett bra 
samarbete med facket. Det andra är att företaget 
har en tydlig och rak kommunikation gentemot 
medarbetarna.

Skaffa nytt jobb
och bli målgörare. 

Under perioden 1 juni 
2010 till 25 augusti 2015 

blev 1 276 personer 
uppsagda från 

journalistiskt arbete 
och fick stöd av TRR. 

Knappt en tredjedel har 
fått visstidsanställning. 

Ungefär varfemte 
har fått ny 

tillsvidareanställning. 
19 % har startat företag, 

8 % har börjat plugga. 
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Sitter man mitt i pågående förhandlingar 
är det inte säkert att man kan ge medarbe-
tarna besked. Men så mycket man bara kan 
måste man berätta om vad som händer.

Det är också viktigt att ge cheferna verktyg 
att hantera medarbetarnas oro. Man kan till 
exempel utbilda dem i vad som händer med 
människor i förändring.

– Cheferna måste ha mycket empati och 
vara närvarande.

Är man den som drabbas av en uppsäg-
ning kan det kännas otroligt tufft. Men enligt 
Magdalena Kock brukar det oftast lösa sig till 
det bästa på sikt. Den absoluta majoriteten 
av dem som får hjälp genom Trygghetsrådet 
landar i ny sysselsättning, många får nya 
anställningar, en del startar eget och några 
börjar plugga.

Hon ger tipset att ta uppsägningen som en 
chans att reflektera över vad man kan och vill 

MAGDALENA 
KOCK
Regionchef, 
Trygghetsrådet
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göra. Vara öppen för att lära sig något nytt, 
och dessutom vara prestigelös och ha i åtanke 
att livet består av betydligt mer än karriären.

– Vill man fortsätta att jobba i mediebran-
schen så bör man vara öppen både för nya 
anställningsformer och för nya publicerings- 
kanaler, säger Magdalena Kock.

Även Johanna Frelin på Hyper Island 
betonar att multikompetensen är en nyckelfaktor.

– Om man känner sin målgrupp vet man vad 
den vill ha. Plattformen kan däremot variera. 
Filma med mobilen, göra ljudinslag, skriva 
blogginlägg, allt det där kan vara bra att lära sig.

Dessutom får man vara beredd att omdefi-
niera sin yrkesroll, tror hon.

– Tiden är över då man hade en karriär i 
livet. Man får tänka att man kanske har två eller 
tre karriärer. Förr kunde man tänka ”en gång 
skomakare alltid skomakare”. Det funkar inte 
längre om folk plötsligt börjar gå barfota. 
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Digitalt nav
ska få snurr på Aller

      
     

     
     

     
      

       
         CASE 1 – ALLER1

Hur tar man bäst tillvara på digital kompetens, 
och sprider kunskapen inom företaget? Det är något 
som Aller Media funderat extra mycket kring den 
senaste tiden. Nu samlar man digital spetskompetens 
i en desk som ska stötta övriga medarbetare. 
Text  Karin Persson  Foto  Sandra Johnson

I tryck
|

REDAKTIONENS FAVORITER
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Jens Stenberg och 
Joakim Holfve 
i kvarteren vid 
redaktionen på 
Östermalm i 
Stockholm.
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FÖRLAGETS LÖSNING består alltså dels av en 
satsning på utbildning, dels av en stor omorga-
nisation som i skrivande stund som bäst håller 
på att genomföras. De digitala redaktörerna för 
ett antal varumärken, bland annat Café, Elle, 
Må bra och Residence, samlas i en desk. De ska 
sitta tillsammans med en grupp innehållspro-
ducenter som jobbar med text, rörligt material, 
ljud och form för de olika titlarna. Arbetet leds 
av Cafés förra chefredaktör Jens Stenberg som 
fått titeln digital innehållschef. Vid sin sida har 
han Joakim Holfve som är digital utvecklings-
redaktör. När Allt om tidskrifter träffar dem på 
kontoret på Humlegårdsgatan i Stockholm är 
det tydligt att de är peppade på förändringen. 

– Konkret har vi jobbat med det här sedan i 
våras men rent mentalt har vi hållit på med det 
i ett år. Jag och Jens har suttit på kvällarna och 
diskuterat via Facebook vad som fungerar bra 
och hur vi skulle kunna ta det vidare på förlags-
mässig nivå, säger Joakim Holfve. 

Ett av huvudsyftena med digital content-
gruppen, som den kallas, är att de som jobbar 
med digital journalistik ska sitta nära varandra 
för att kunna dela kunskap och erfarenheter. På 
så sätt tror man att de får optimala förutsätt-
ningar för att skapa bra innehåll och ökad trafik. 
Det här är en modell som flera förlag valt att 
arbeta efter.

Tidigare har alla webbredaktörer på Aller 
Media suttit på respektive redaktion, isolerade 
från varandra. 

– Nackdelen med att sitta själv som webb-
redaktör på redaktionen är att man är den enda 
som har den typen av sysslor och kanske den 
enda som riktigt bryr sig. Man är den enda som 
har kompetensen och det kan bli ensamt. I den 
nya organisationen ska man i realtid se vad som 
funkar för de andra webbredaktörerna. Då kom-

mer allas nivå att höjas, säger Jens Stenberg. 
Vid tiden för vår intervju står Aller Media 

i begrepp att börja anställa dem som ska jobba 
med den nya digitala desken. En del medarbeta-
re finns redan i huset och kommer bara att byta 
chef och avdelning, men man behöver också 
rekrytera utifrån. 

– Det är inte enskilda kompetenser vi saknar, 
snarare funktioner. Vi vill inte ha en person som 
kan sociala medier och en som kan sök, utan vi 
vill ha multikompetenta medarbetare. De ska 
behärska hela det spektrum som krävs för att 
jobba som digital redaktör, säger Jens Stenberg.

DET DIGITALA ARBETET kommer alltså att 
skötas främst från desken. Tanken är att det 
ska frigöra tid för redaktionerna att göra det 
de är bäst på – skapa innehåll. En redaktör ska 
inte jobba med facebook-puffar om den inte 
behärskar det till hundra procent eftersom det 
är slöseri med tid. Samtidigt säger man att det är 
viktigare än någonsin att alla medarbetare drar 
sitt strå till den digitala stacken. För att sajterna 
ska komma upp i önskad publiceringstakt behö-
ver alla bli bättre på att tänka webb, resonerar 
förlaget.

Där kommer den digitala deskens andra 
huvudfunktion in. Tanken är att den ska fungera 
som ett digitalt kunskapsnav för alla redaktio-
ner. Desken blir en fysisk plats där dess med-
arbetare koncentrerar sig på digitalt innehåll 
varje dag och har full koll på de utmaningar och 
möjligheter som finns. Övriga medarbetare ska 
kunna komma dit för att få råd och inspiration. 

– Alla ska med. Nu samlar vi webbredaktö-
rerna på samma ställe men de ska hela tiden ha 
kontakt med huvudredaktionerna för att se vad 
man kan göra för webben i de jobb som är plane-
rade. De digitala redaktörerna, och jag och Jens 

DE SKA BEHÄRSKA HELA 
DET SPEKTRUM SOM 

KRÄVS FÖR ATT JOBBA 
SOM DIGITAL REDAKTÖR. 
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Stenberg, ska sprida kunskapen och öka med- 
vetenheten om hur man kan och bör jobba digi-
talt så att alla redaktioner levererar så mycket 
som möjligt, säger Joakim Holfve.

– Jag vill inte ha ett printgäng som säger att 
det är de som drar in pengarna och ett digital-
gäng som säger att de är framtiden. Man måste 
få de här världarna att smälta samman, säger 
Jens Stenberg.

Stina Abenius som är publicistisk direktör 
på förlaget tror att redaktionerna kommer att 
vara mer plattformsoberoende om några år. 
Även om medarbetarna fortfarande kommer 
vara specialiserade inom olika områden måste 
alla då engagera sig i de olika kanaler som finns.

– Jag tror inte på att skapa ett digitalt inne-
hållscentrum och låsa dörren om det. Det 
känns totalt omodernt, säger hon.

UNDER HÖSTEN KOMMER samtliga anställda 
på Aller Media, personal från redaktionerna 
såväl som från annons, marknad och ekonomi-
avdelning, att gå kurser på Hyper island. Chefer 
och specialister får två dagars utbildning och 
övriga går en dag. Syftet är främst att ge alla 
medarbetare en ökad förståelse för den digitala 
verksamheten. Man hoppas att den skepsis som-
liga känner inför att börja jobba mer digitalt ska 
förbytas i nyfikenhet.

– Det känns viktigt att vi alla har samma 
bild av vad vi står inför, vilka utmaningar och 
möjligheter som finns. Även om vi har vissa som 
koncentrerar sig mer på digital journalistik, 
digital utveckling eller digital affärsutveckling 
tror vi att det får en enorm sprängkraft om alla 
som jobbar får en större kunskap om det digitala 
arbetet. 

Joakim Holfve har varit med och beställt 
utbildningarna. Han säger att de inte är tänkta 

att höja en specifik kompetens. De ska vara 
ett slags basutbildning i den digitala världen 
som ska ge medarbetarna en känsla av att det 
här är något man kan göra ihop, nu.

– Det behöver inte komma in något digitalt 
mastermind på konsultbasis för att säga åt oss 
vad vi ska göra utan vi kan det här. Vi kan våra 
läsare bäst av alla. Vi kan våra varumärken. 

Målet med omorganiseringen och Hyper 
island-utbildningarna är, summerat av Jens 
Stenberg, bättre innehåll, ökad trafik och 
större annonsintäkter. Samtidigt innebär 
satsningen förstås en kostnad för förlaget. 

Kommer ni att behöva säga upp folk i 
samband med omorganisationen?

– Det är svårt att sätta exakt ett sådant 
samband. Vi ser över hur vi kan organisera oss 
för att jobba smartare och billigare. Vi satsar 
också mer på digital journalistik men man kan 
inte säga att bara för att vi gör det så har x antal 
människor fått sluta, säger Stina Abenius. 

Joakim Holfve, Jens Stenberg och Stina 
Abenius upplever alla att de flesta medarbetare 
är positivt inställda. Förändringen har varit 
efterlängtad i alla led, säger de. 

Förlaget storsatsar digitalt genom att flytta 
dem som kan webben bäst till en egen grupp. 
Hur blir känslan bland dem som är kvar på 
huvudredaktionerna?

– Jag tror att det kan finnas en rädsla bland 
dem som jobbar på papperstidning att man ska 
blir kvar på perrongen, men det är verkligen 
inte meningen. Alla ska med på ett eller annat 
sätt, men alla kommer inte att kunna följa med 
samtidigt. En del vill förstås inte med heller 
men de måste i alla fall förhålla sig till och 
förstå vad de andra gör på dagarna. Det är 
det minsta man kan och ska begära av med-
arbetarna, säger Stina Abenius. 

STINA ABENIUS
Publicistisk direktör, 
Aller Media

JAG VILL INTE HA ETT PRINTGÄNG 
SOM SÄGER ATT DET ÄR DE SOM DRAR IN 
PENGARNA OCH ETT DIGITALGÄNG SOM 

SÄGER ATT DE ÄR FRAMTIDEN.
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Ständigt på kurs

Text  Sally Henriksson  Foto  Sandra Johnson

      
     

     
     

     
      

       
         CASE 2 – AFTO

NBLADET

2
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Aftonbladet var tidigt ute med en större 
utbildningssatsning för att höja den digitala 
kompetensen. Tre år senare fyller den så kallade 
Online Academy fortfarande en viktig funktion. 
I en ständigt föränderlig bransch är man 
aldrig färdigutbildad.  
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HUR BRA HANTERAR DU FACEBOOK? 
Det var en av många frågor som Aftonbladets 
medarbetare fick svara på i början av året, som 
en del i en stor kompetensinventering. De fick 
gradera sina kunskaper på en skala från ett till 
fem – från att man aldrig har använt verktyget 
till att man kan lära ut det till andra. 

Kompetensinventeringen gjordes efter att 
Aftonbladet sjösatt en ny organisation. I den 
stora omorganisationen fick omkring 125 av 
redaktionens tjänster nya beskrivningar och 
utlystes internt. Medarbetarna fick helt enkelt 
söka om sina tjänster. Syftet med omorgani-
sationen var att anpassa Aftonbladet efter den 
strukturomvandling branschen genomgår där 
onlinejournalistik blir allt viktigare. 

– Vi identifierade ett tiotal digitala verktyg 
som behövs i vårt dagliga arbete, som till exem-
pel Facebook, Twitter, Photoshop och vårt eget 
publiceringsverktyg. Sedan fick medarbetarna 
gradera sina egna kunskaper vad gäller res-
pektive verktyg, säger Christoffer Bjäreborn, 
projektledare för Aftonbladet Online Academy.

Kompetensinventeringen gjordes för att få 
en översikt över vilka utbildningsinsatser som 
var mest akuta att genomföra. Det visade sig 
bland annat att många på redaktionen behövde 
utbildas i publiceringsverktyget Escenic, 
Photoshop och i sociala medier. 

Vad gäller sociala medier fanns en önskan 
och ett behov att höja kompetensen kring 
spridning av material, etik och research. 

Christoffer Bjäreborns målsättning är att 
en kompetensinventering ska göras regel-
bundet, minst varje år, för att kunna jämföra 
och få ett mätbart resultat av kompetenssats-
ningarna. Målet är inte att Online Academy 
ska åstadkomma konkreta projekt som märks 
utanför organisationen utan att höja Afton-
bladets totala digitala kompetens. 

– Vi ska verka under huven för att helheten 
ska bli bättre, säger Christoffer Bjäreborn. 
Det är en sådan otrolig drivkraft att veta att 
om vi bara kan höja varje medarbetares kompe-
tens med två, tre procent så ger det ett otroligt 
genomslag. 

Aftonbladet Online Academy startade som 
ett samarbete med Hyper Island i september 
2012. I ett pressmeddelande beskrev chefredak-
tören Jan Helin satsningen så här: ”Det är den 
enskilt största satsningen i kunskapsutveckling 
i Aftonbladets historia. Det kommande året 
investerar Aftonbladet flera miljoner kronor i 
utbildningsinsatser för samtliga medarbetare 
på Aftonbladet.”  

NUMERA DRIVS ONLINE ACADEMY utan 
Hyper Island. Kompetensutvecklingen består 
i såväl interna som externa föreläsningar och 
utbildningar och workshops av olika slag. Sofia 
Olsson Olsén är i dag redaktionschef men var 
projektledare för Online Academy när det star-
tade för tre år sedan. 

– Uppdraget då var att göra den mentala 
förflyttningen hos medarbetarna. Att få dem att 
förstå den strukturomvandling som pågick och 
fortfarande pågår. Det var ett tydligt men svårt 
uppdrag. Hur mäter man resultatet av en mental 
förflyttning? 

Att mäta det resultatet gick heller aldrig, 
menar Sofia Olsson Olsén. Men i backspegeln 
ser hon vilken nytta Aftonbladet har haft av att de 
gjorde denna rekordstora utbildningssatsning. 

– Om vi hade gjort de här förändringarna 
och omorganisationen utan att så tidigt få med 
oss medarbetarna på tåget så hade resan blivit 
betydligt längre och svårare. Vi var tidiga och 
då var det en pedagogisk utmaning att förklara 
en strukturomvandling i mediebranschen som 
pågick men inte syntes ännu, säger hon. 

HUR MÄTER MAN RESULTATET 
AV EN MENTAL FÖRFLYTTNING? 



En digital omställning måste inte kräva enorma resurser. 
På Accents redaktion är det mycket upp till medarbetarna 
själva att kompetensutveckla sig.  

PROVA SIG FRAM PÅ NYA PLATTFORMAR 
De facebookar, twittrar och har en egen youtubekanal. 
De har kört live-tv-sändningar och har dessutom planer på 
att starta en podd. På Accent, IOGT-NTO:s medlemstidning, 
har medarbetarna inte tvekat att prova sig fram på nya 
plattformar. 

Redaktionen består av fyra personer: Ulrica Ambjörn 
som är ny chefredaktör sedan i oktober, Eva Ekeroth och 
Maria Zaitzewsky, reportrar, och Nathalie C Andersson, digital 
redaktör. Pierre Andersson har varit chefredaktör de senaste 
fem åren och är den som styrt om från analogt till digitalt. 

– Vi var verkligen inte först på webben. Tvärtom. När vi 
började jobba med daglig nyhetsbevakning var det en stor 
omställning för ett gäng magasinsjournalister som var vana 
vid deadline en gång i månaden, säger Pierre Andersson. 

De gick ned i utgivningstakt, från tio pappersutgåvor per 
år till åtta. Det skapade ett ekonomiskt utrymme att anställa 
en digital redaktör på 80 procent. Hon är den som mest 
flitigt publicerar på de olika plattformarna. 

LÄRA AV HUR ANDRA MEDIER GÖR
På en mindre tidskrift är det mycket upp till var och en att 
ta initiativ till att lära sig saker, och det är viktigt att chefen 
uppmuntrar just detta. Det handlar mycket om att våga prova 

sig fram, säger Pierre Andersson. 
– Jag har lagt ganska mycket tid 

på omvärldsbevakning och försökt 
lära av hur andra medier har tacklat 
den digitala omställningen. 

Pierre Andersson är noggrann 
med att poängtera att alla måste 
avsätta tid för att själva hålla koll. 

– En kort kurs i google analytics, 
en dag om datajournalistik, en 
konferens. Det blir pusselbitar som 
gör att man utvecklas. 

– Är inte budgeten för utbildning 
så hög så kan man ta hjälp av folk i 
sitt nätverk, tipsar han.

LITEN TIDSKRIFT  
– STORT DIGITALT KUNNANDE

I dag finns en stor vilja och ambition bland 
medarbetarna att arbeta online och lära sig nya, 
digitala verktyg, upplever Sofia Olsson Olsén, men 
vid starten fanns ett motstånd. Flera av medarbe-
tarna ifrågasatte varför man inte bara satsade alla 
resurser på att göra en riktigt bra printprodukt som 
säljer i stället för att satsa digitalt. 

Att förändra kompetensen inom organisationen 
innebar också att byta ut de medarbetare som inte 
ville skaffa sig digital kompetens. Ett uppdrag som 
var svårt men som gick relativt smärtfritt tack vare 
möjligheten att erbjuda avgångsvederlag, menar 
Sofia Olsson Olsén. 

– I och med att vi kunde erbjuda avgångsveder-
lag kunde vi vara tydliga med att vi 2017 ska vara 
ett onlinebolag som även ger ut tidning och fråga 
medarbetarna om de ville vara med på den resan 
eller inte. Avgångsvederlagen landade rätt bra hos 
dem som valde den vägen och det gjorde att vi till 
och med har kunnat anställa de senaste åren för att 
klara den här kompetensväxlingen. 

 
EN AV DE STORA FÖRÄNDRINGARNA Aftonbladet 
står inför nu är övergången till ett nytt publicerings-
verktyg, som också innehåller delar där enskilda 
journalister kan följa och analysera hur en artikel 
blir läst. I den övergången spelar Online Academy 
en viktig roll, förklarar Sofia Olsson Olsén. 

Och det är inte bara publiceringsverktyget som 
är nytt. I en ständigt föränderlig värld har Online 
Academy en viktig roll för medarbetarnas fortbild-
ning och möjlighet att hänga med i utvecklingen.  

Att dela med sig av kunskaper internt är en vik-
tig del i Online Academy, för att klara budget men 
framförallt för att ta till vara på den kompetens som 
finns inom redaktionen. 

– Nyligen var några medarbetare på en avance-
rad researchutbildning i sociala medier i samarbete 
med Schibsted Journalism Academy och då fick de 
sedan i uppdrag att förmedla kunskapen vidare i 
mindre grupper på redaktionen, säger Christoffer 
Bjäreborn. 

Även om Aftonbladet fortfarande kan anses 
ligga i framkant digitalt bland svenska medier så 
gäller det att aldrig slappna av och stanna upp.

– Det gäller att hela tiden vara lyhörd och fånga 
upp de eventuella kompetensluckor som finns och 
försöka förutse vilka kompetenser som kommer att 
behövas framåt. Det är livsfarligt att slå sig till ro, 
säger Christoffer Bjäreborn. 
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PIERRE ANDERSSON
Tidigare chefredaktör, 
Accent magasin
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och världen ur ett initierat och brett perspektiv. Ny läsning 
tio gånger per år i papperstidning, app och på webben.

Läs mer och prenumerera på www.era.se



ledare
En vass röst i samhällsdebatten. 

Eller nästan som en kompis. 
Ledare i tidskrifter kan se 

väldigt olika ut. Men alltför
ofta är de bara tråkiga.

Text  Karin Tideström

Skriv
bättre
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TIDSKRIFTER ÄR EN brokig skara. Så är 
också deras ledare, det vill säga den spalt 
i början av tidningen där chefredaktören 
eller någon annan har ordet. 

Gemensamt för alla ledare är dock att de 
får stort utrymme på en av de bästa platserna 
i tidningen. Det är också det utrymme där 
chefredaktören eller den som skriver har fria 
händer och kan tycka till om något och bygga 
en relation med läsarna.

Moa Berglöf, före detta talskrivare åt 
Fredrik Reinfeldt och grundare av kommuni-
kationsbyrån Östra flygeln, är van att nå ut och 
paketera budskap på ett intresseväckande sätt. 

Ofta känns tidskrifternas ledare som de är 
skrivna efter samma mall, tycker hon. 

– De börjar ofta med någon egen erfaren-
het eller i värsta fall prat om vädret eller den 
kommande semestern. Sedan kommer en 
uppräkning av innehållet i tidningen och till 
sist någon avslutande personlig rad, säger hon.

– Risken är att det blir så tråkigt så att 
ingen läser.

Ledarens syfte är att få läsaren att gå in i 
tidningen med engagemang och rätt sinnes-
stämning. Ett bra sätt att få igång läsaren är 
att sticka ut hakan i någon aktuell fråga, enligt 
Moa Berglöf.

– Du behöver inte gå in i partipolitiken för 
att skriva något lite mer engagerande. Även 
om du jobbar på en tidning som handlar om 
mat, kan du ta ut svängarna och tycka till i 
någon fråga som är kopplad till tidningens 
bevakningsområde, säger hon.

– Det lär ju vara så att ni sitter och pratar 

om en massa saker på redaktionsmötena 
– in med dem! Då sitter säkert läsarna och 
tänker på samma saker.

I vissa tidskrifter passar det bra med ett per-
sonligt tilltal. Är du chefredaktör för en tidskrift 
och vill göra något slags avtryck är det bra om 
läsarna får lära känna dig, enligt Moa Berglöf. 

Men det gäller att vara personlig på rätt sätt. 
– Att skriva om sin egen familj eller semester 

är vanskligt. Det gäller att hitta sådant i sitt liv 
som är intressant för läsarna. Det blir ganska 
starkt om man kan ta avstamp i egna erfaren-
heter, men det får inte stanna där. Det måste 
hända något i slutet av resonemanget. 

Det finns flera likheter mellan ledartexter 
och politikers tal. Men i princip alla politiker tar 
numera hjälp av talskrivare. 

Det är inte heller många företagsledare som 
själva skriver den inledande texten i årsredovis-
ningen. 

– Som politiker eller företagsledare har du 
fokus på så mycket annat. Sedan ska du skriva 
det där talet eller den där texten också. Men det 
är väldigt viktigt att det blir bra.

Även chefredaktörer skulle kunna ta mer 
hjälp än i dag, tycker hon. Bara för att du är 
en duktig journalist eller chef betyder det inte 
automatiskt att du är bra på att skriva den här 
ganska speciella typen av texter. 

I början kan det vara bra att ta hjälp av en 
skrivcoach. Ett annat tips är att ta hjälp med 
idéarbetet och researchen.

– Bolla med medarbetarna! Det gäller att 
börja fundera i tid på vad du vill ha sagt, säger 
Moa Berglöf.

MOA
BERGLÖFS 
TRE TIPS

PRIORITERA
Skriv inte ledaren i 
sista stund. Planera 

innehållet.

BE OM HJÄLP
Kör du fast,

ta hjälp av någon som 
kan coacha dig.

3
TYCK TILL

Våga sticka ut hakan i 
någon aktuell fråga.

21

Har man varit 
talskrivare åt Fredrik 
Reinfeldt har man 
tränat på att få fram 
krångliga budskap på 
ett enkelt sätt. 

Läs om hur 
Journalisten och 
KP arbetar med 
sina ledarsidor.



Helena Giertta
berör och upprör
Hennes ledare i Journalisten tillhör 
de mest lästa artiklarna i tidningen. 
Men så sticker hon också ut hakan 
i frågor som engagerar läsarna.

Verktyg
|

LEDARE
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NÄR HELENA GIERTTA tillträdde som chefre-
daktör för Journalisten 2008 hade hon visserligen 
skrivit krönikor, men inget regelrätt opinionsma-
terial. Hon såg dock aldrig något alternativ. 

– Grunden är att jag tycker våra frågor är så 
viktiga. Det behövs röster som står upp för journa-
listik och journalister. Jag skulle inte ta mitt ansvar 
om jag inte tog ställning, säger hon.

En mer traditionell ”inledare” – där chefredak-
tören lyfter fram något ur tidningen – skulle inte 
tillföra mycket i en tidning som Journalisten.

I princip är Helena Giertta aldrig personlig el-
ler privat i sina ledare.

– Jag tror att det har hänt en gång. Då skrev jag 
om hur jag började mitt jobb som journalist.

– Visst utgår mina ledare alltid ifrån mig själv, 
men jag är inte kåserande. 

I stället tycker hon till i frågor som är aktuella 
i mediedebatten. Hon jobbar mer som en ledar-
skribent på dagstidning än som en traditionell 
tidskriftsredaktör. Journalisten kommer ut var 
tredje vecka, på måndagar, och ledaren skrivs alltid 
på söndagen innan tryck.

– Då jobbar jag aktivt med texten i åtta timmar.
Idéarbetet pågår ständigt och hon diskuterar 

mycket med sina medarbetare.
– Att följa med i mediedebatten är en del av 

mitt jobb. Det händer ibland att jag tycker annor-
lunda än den övriga redaktionen i någon viss fråga. 
Då får jag skärpa mig och vara ännu tydligare med 
varför.

I början blev hon chockad över hur stor respon-
sen blev och hur arga många läsare blev. 

– Jag har en läsekrets som är väldigt kunnig och 

dessutom bra på att uttrycka sig. Tycker man 
fel i deras ögon får man veta det ganska snabbt, 
säger hon.

I dag är hon van vid upprörda känslor och ser 
det som en del av jobbet.

– Att skapa debatt är ett av mina mål. Att 
arbetsgivarna skriver långa svar ibland är 
naturligt, jag står ju på arbetstagarnas sida. Det 
är svårare när olika falanger i branschen tycker 
olika. 

Helena Giertta tycker att fler chefredaktörer 
borde ta chansen och ta ställning i frågor som är 
viktiga för de egna läsarna.

Det är dock inget hon gör lättvindigt. 
– Det är väldigt roligt och fruktansvärt myck-

et ångest. Varje gång innan jag sätter mig ner för 
att skriva tänker jag ”herregud, det kommer inte 
att bli något den här gången”. Min man brukar 
fråga mig varför jag utsätter mig för något som 
är så jobbigt. Men jag tycker det är viktigt. 

Helena Giertta 
är en tydlig pofil, 
både i tidningen 
och på sociala 
medier. Hennes 
twitterkonto 
@giertta har i 
skrivande stund  
5 874 följare. 
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KP-Lukas är kompis 
med läsarna
När Lukas Björkman tog över som 
chefredaktör för Kamratposten 2011 
började ett medvetet bygge för att 
göra honom till KP-Lukas med läsarna. 
HAN SYNS ALLTID på sidan två i tidningen 
där han har sin ledare, eller ”krönika” som 
han själv kallar det. Alltid med en privat bild, 
ibland från tiden då han var i KP-läsaråldern. 

Dessutom har han ett instagramkonto där 
han lägger upp bilder från sin egen vardag.

Syftet med ledaren i KP är framför allt att 
den ska vara välkomnande. 

– De flesta läser ju tidningen kronologiskt, 
säger han.

Den ska också bygga en personlig relation 
med läsarna. 

– Hos oss är det den enda platsen i tid-
ningen där jag kan vara personlig. I övrigt är vi 
väldigt måna om att vara objektiva.

Att skriva på något annat sätt har egentli-
gen aldrig varit uppe till diskussion. Tidningen 
är byggd kring att läsarna ska få träffa chefre-
daktören på sidan två och det är en form som 
är framgångsrik.

Ämnena till ledarna hittar han ofta bland 
sina barndomsminnen.

– Det är lätt att vara personlig när man 
skriver om sig själv för 20 år sedan, då kan 
man bjussa på allt. Några gånger har jag skrivit 
om mina barn, då har jag fått tänka till och till 
exempel inte lägga ut några bilder som de kan 
tänkas må dåligt över i framtiden.

Det senaste året har han dock valt att då 
och då ta in en gästkrönikör i stället för att 
skriva själv. Det är delvis av egoistiska skäl. 
Det har blivit svårare och svårare att hitta nya 
ämnen att skriva om. 

– När jag tillträdde var det lätt, då var alla 
mina barndomsminnen oskrivna. Nu har jag 

redan skrivit om alla jag har frågat chans på. 
– Jag tror dessutom att läsarna känner mig 

så väl nu att jag kan synas lite mindre själv och 
låta andra få ta mer plats.

Att bygga upp varumärket KP-Lukas har 
varit viktigt även som ett sätt att marknadsföra 
tidningen. 

– Jag marknadsför automatiskt tidningen 
genom att sitta i tv eller åka ut och träffa läsarna. 
Och om läsarna har en relation både till tid-
ningen och till en person blir banden dubbelt så 
starka.

I jämförelse med sina kollegor på Bonnier 
Tidskrifter tycker han dock att han har en rela-
tivt nedtonad roll.

– Flera av de andra, som Pam på ToppHälsa 
och Martina på Damernas Värld, är levande 
reklampelare för sina tidningar och jobbar på 
ett sätt dygnet runt. Riktigt så är det inte för mig, 
säger han.

Lukas Björkman 
använder 
ledarplatsen till att 
bygga en personlig 
relation med läsarna. 
Hans instagramkonto 
kp_lukas har i 
skrivande stund 1 616 
följare.  
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www.punamusta.com

Vi satsar på service
PunaMusta trycker ca 350 olika titlar. Baserade i Finland med 
svenskspråkiga medarbetare är det som att ha en partner på 
hemmaplan. Vi kan bli din viktigaste partner!

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

● Personlig service på svenska.
● Modernt digitalt flöde.
● Mångsidig, modern och stark maskinpark möjliggör 
 snabba pålitliga leveranser.
● Bra kontroll genom hela flödet då allt görs i huset.
● Professionell och starkt motiverad personal. 
● Vi hjälper till att lösa hela det logistiska flödet.

Kontakta oss för mer information!

Försäljning Sverige:
Heidi Avellan
tfn: +358 50 363 42 72 

eller via mail: 
offerter@punamusta.com
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Kostdoktorn:

"Socker rubbar våra kroppar"

Mediavänner och tidigare Mat & Vänner har samarbetat med PunaMusta under drygt 7 år. 
Under den tiden har vi aldrig fått höra att någonting har varit omöjligt. PunaMusta, och 
vår dedikerade kontaktperson Heidi, har alltid återkommit snabbt med besked och 
offerter, gjort sitt yttersta för att förlänga tidsramar, är alltid flexibel och har en otroligt 
hög servicekänsla. Vi ser PunaMusta som en naturlig del av vår verksamhet.

Dessutom trycker PunaMusta till mycket hög kvalitet och med konkurrenskraftiga priser. 

Vi startade Mediavänner under hösten 2013 och hade då två branschtidningar i vårt 
sortiment. Idag har vi vuxit och har nu förutom dessa även fem konsumenttidningar. Den 
senaste familjemedlemmen, Matkärlek, lanserade vi i mars.

Vi tvekar inte att fortsätta vårt samarbete och jag kan varmt rekommendera PunaMusta! 

BG Nilensjö, VD Mediavänner

Mediavänner AB, Billeplatsen 1, 252 23 Helsingborg.
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Travtokig
En dag med

|
REDAKTIONEN
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Jobbar man på Travronden älskar
man hästsport. Så är det bara.

Vi följde med några av
medarbetarna till Solvalla. 

Text och foto  Sandra Johnson



På plats
Thomas Hedlund, 
featurechef, och Ola 
Lernå, chefredaktör 
och ansvarig utgivare 
kollar lopp. Thomas 
Hedlund  berättar att 
han är på Solvalla 
även på lediga dagar. 
"Jag vill ha koll".

Pressrummet
En vanlig vardag är det hyfsat lugnt 

här, men under Elitloppet  är rummet 
knökfullt. 
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På stallbacken
Thomas Hedlund var tidigare 

lärling hos en av travtränarna. 
Det gav honom ett bra 

kontaktnät i branschen, och han 
hejar på var och varannan  som 

rör sig på stallbacken. 

Intervju
Thomas Hedlund gör en intervju 
med Linn Andersson som förmedlar 
andelar av hästar åt travtränaren 
Björn Goop. Reportaget ska vara 
med i en hästägarbilaga som 
Travronden ger ut.

En dag med
|

REDAKTIONEN
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Solvalla-stammis
Maria Holmén har jobbat på 

Travronden sedan 2011. Just den 
här dagen är hon på plats i flera 

timmar och fotograferar både 
en hästauktion, intervjuporträtt 

och "mingelbilder".  Sen är det 
i alla fall nära till redaktionen 

i Mariehäll, bara en kvarts 
promenad bort.



 

EN 83-ÅRIG HISTORIA
Det första numret av tidningen 
kom ut 1932, då under namnet 
Trav- och galoppronden. 2004 
bytte man namn. Tidningen 
utkommer två gånger per vecka, 
och finns också som digital utgåva 
samt på www.travronden.se. 

REDAKTIONEN
Travronden ges ut av TR Media AB, som ägs 
av Svensk Travsport. Travronden har 27 anställda 
och redaktionen sitter på Mariehällsvägen 
i Bromma, Stockholm, bara en knapp kilometer 
från Solvalla. 

JACKPOT SÄLJER
För 7–8 år sedan gjorde Travronden en stor 
analys av omslag och försäljningssiffror. Bland 
annat kom de fram till att ordet "jackpot" 
sålde bra, och att kuskar sålde bättre än hästar. 

OM TRAVRONDEN

Auktionens andra dag
På eftermiddagen ska hästarna ropas ut. Nu visas 
de upp för intresserade. Både hästar och hästfolk 

förevigas av Travrondens fotograf.

En dag med
|

REDAKTIONEN
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Telefon: 08-786 03 34
www.da-media.se

Vi håller 
ställningarna 

i print!

Vi är 
annonsbolaget

som kan
medlems-
tidningar! Nu satsar vi på 2016. 

Hör av dig om du vill vara med.

Här når du 
SVERIGES   
HUNDÄGARE

Presskontakt: 
Eva Fernvall  070 – 590 28 93 
Maria Andersson  070 – 447 52 00
press@apoteket.se

 Pressrum 
mynewsdesk.com/se/apoteket_ab 

 Facebook 
facebook.com/apoteket.se

 Twitter 
@apoteket_ab

 LinkedIn 
linkd.in/15KWwsL

Följ oss:
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SUSANNA SKARRIE,  
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SUSANNE PETTERSSON
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Hem &  Hyra

CYKELBOOM
Chefernas
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Nu kommer ledarna 
med skyhöga ideal
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      drottning
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Selectas vd
 briljerar när det  

hettar till

IT-bolaget  
som räddades 

av lojala 
medarbetare

»Vi reste oss 
    på nio«

Chefens guide
i vardagen!

Chef & Karriär är en ny tidning från Unionen med tips, råd och stöd för  
chefer och ledare som vill utvecklas. Här når du mer än 70 000 beslutsfattare.  

Från 1 januari 2016 arbetar vi med annonssäljarna  
Swartling och Bergström Media, 08-545 160 60, info@sb-media.se

Med Kollega når du 40 fullsatta  
Globen – åtta gånger om året!

Kollega går ut till Unionens drygt 600 000 privatanställda tjänstemän  
där många arbetar som inköpare. Våra branscher är bland andra  IT & Telekom, 

Farmaci & Hälsa,  Handel, Service & Tjänster, Konsult & Finans. 
Från 1 januari 2016 arbetar vi med annonssäljarna Swartling och Bergström Media,  

08-545 160 60, info@sb-media.se

Passa på att synas  
i en tidning som är:
• Nytänkande
• Trovärdig
• Inspirerande
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– de fixar balansen mellan stålarna & visionen

Konstnärlige 
ledaren  

Tilde Björfors  
och vd:n Anders 

Frennberg  
på framgångs- 

rika Cirkus  
Cirkör.
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CV-tricket 
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Omskola dig 
OCH FÅ JOBB

Sandra Solomon, 
medlem i Unionen,  
med ettårige sonen 
Maxwell, ännu  
ej medlem ;)
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TS Sales Academy

Från mediesäljare
till affärsskapare
- temat för vår nya utbildning som vänder sig 
till dagens och morgondagens mediesäljare.

Konsumentmönster förändras, medieland- 
skapet ritas om, annonsörerna letar nya vägar 
och gamla affärsmodeller gäller inte längre. 

Läs mer på ts.se

TS Mediefakta AB, Vasagatan 11, 114 78  Stockholm
Tel. 08-507 424 00  info@ts.se  www.ts.se
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Hugo Nordland
blir ny redaktör för 
Militär historia. Han 
kommer närmast från 
en doktorandtjänst 
vid Historiska 
institutionen på 
Lunds universitet. 

Anna Körnung
lämnar jobbet som 
redaktionschef på Fokus 
för att bli chefredaktör 
och ansvarig utgivare på 
Mitt i-tidningarna. Hon 
tillträder sin nya tjänst vid 
årsskiftet. 

TRE FRÅGOR TILL
PER-ANDERS BROBERG
Ny vd för Utgivarna sedan i augusti. Han 
lämnade Expressen i juni förra året efter 26 år 
på tidningen, senast som biträdande chefredaktör 
och ställföreträdande ansvarig utgivare.

Vilka är dina viktigaste uppgifter framöver?
– Vårt långsiktiga mål är ett nytt medieetiskt system 
där allmänhetens möjlighet till oberoende prövning 
av publicitet, oavsett publiceringsplattform, stärks. 
Men också hoten mot mediehusen, näthatsfrågan och 
inte minst att granska och agera mot lagförslag som 
riskerar att inskränka de svenska mediernas frihet, 
inhemska som internationella. 

Vilka erfarenheter har gjort dig särskilt 
förberedd för det här jobbet?
– Jag har de senaste 15 åren jobbat mycket med frågor 
som rör just pressetik och mediejuridik och dessutom 
med säkerhetsfrågor, främst kanske för medarbetare 
som hotats men också proaktivt. Det är klart att det är 
frågor och erfarenheter som jag tar med mig i min nya 
roll här på Utgivarna. 

Utgivarna jobbar för att stävja hot mot 
mediehusen. Vilka åtgärder har störst effekt?  
– Det är viktigt att synliggöra hoten. Varenda studie 
som görs på området visar att hoten och trakasserierna 
mot journalister och mediehus ökar i omfattning. 
Därför måste vi ständigt påminna myndigheterna om 
vilket arbete som måste göras, och att rättsväsendet 
ska använda de medel som står till buds för att lagföra 
personer som begår brott. Att hota en journalist är ett 
allvarligt brott.

Unn Edberg
blir ny vice vd för 
tidningen Chef. Hon 
kommer närmast 
från Finansliv men 
har tidigare varit 
redaktionschef på 
Chef. 

Ninni Dickson
har varit reporter på 
Personal & Ledarskap 
de två senaste åren. 
Nu tar hon över som 
chefredaktör efter Ulrica 
Ambjörn som gått till 
Accent. 

Caroline Sandström
blir ny chefredaktör 
på Chic efter Charlotta 
Flinkenberg. Hon 
kommer från Metro 
Mode där hon bland 
annat varit stylist och 
skönhetsredaktör. 
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SÄG RÄTT SAKER I DAG,
BLI OMTALAD I MORGON.

Vi är en PR-byrå som arbetar med PR, PA och krishantering.
Ring oss gärna på 08 612 83 05 eller läs mer på www.comma.se.

Annons
Säljstöd & mediabokning i 

ett och samma system!

- För oss som säljbolag är 
P1 Annons en viktig del i 
vår framgång!

- Enkelheten och prisbil-
den. Detta kombinerat 
med möjligheterna i P1 
Annons, som är enorma.

- P1 jobbar kundnära och 
har sedan dag ett hittat 
lösningar för våra behov!

www.positionett.se

Rasmus Thomsen
Adviser

Daniel Bjernedal
Västerås Tidning

Mikael Olovsson
Egmont

- Varför har ni valt P1 Annons för er
mediaförsäljning?
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Sveriges Tidskrifter har 
knutit till sig ett antal 
experter inom områden 
som är av stor betydelse 
för tidskriftsutgivare. 
Som medlem har du 
tillgång till kostnadsfri 
rådgivning i enklare 
frågor. Kontaktuppgifter 
till våra experter hittar du 
på sverigestidskrifter.se

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

Management
Björn Lorentzi
har mer än 20 
års erfarenhet av 
ledarskap från en 
rad olika chefsroller 
inom IDG, Bonnier- 
och Medströmsför-
lagen. Han pratar 
gärna med dig 
om management 
och kompetens-
försörjning.

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

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

Sociala medier och 
digital utveckling
Brit Stakston
är mediestrateg 
och en av Sveriges 
mest anlitade 
experter inom 
digitala medier. 
Hon är medgrun-
dare till Blankspot 
Project, författare 
och debattör samt 
ledamot i Press-
stödsnämnden.

Medie- och 
immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och 
delägare på ADN 
Law Advokatfirma, 
med särskild  inrikt-
ning medierätt 
och kommersiella 
avtal på immaterial-
rättsområdet. Han 
hjälper dig med 
dessa frågor.

Affärsjuridik
Anders Ericsson
är advokat med 
mer än 15 års 
erfarenhet som råd-
givare inom svensk 
och internationell 
affärsjuridik, bland 
annat kommersiella 
avtal, bolagsrätt 
och kommersiella 
tvister.

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. 
KÄLLA: DATAINSPEKTIONEN, IAB

Sveriges Tidskrifter AB
Vasagatan 50
111 20 Stockholm
Tel: 08 545 298 90
Fax: 08 14 98 65
info@sverigestidskrifter.se
www.sverigestidskrifter.se

KALENDARIUM 

16 DECEMBER 
Julöl hos Sveriges Tidskrifter. 
Mingla med dina branschkollegor från 
kl 16. Endast medlemmar, anmälan på
www.sverigestidskrifter.se

2 FEBRUARI 
Bli en bättre mötesbokare.
En halvdagsutbildning för den
som vill bli en bättre säljare. 

19 FEBRUARI 
PO för en halv dag. Pressombudsman 
Ola Sigvardsson berättar om det 
pressetiska systemet och ställer 
deltagarna inför knepiga frågor. 

10 MARS 
Gör nyhetsbrevet till en inkomstkälla. 
Workshop om strategier och verktyg. 

_
TIDSKRIFTSGALAN
Sveriges Tidskrifters 
årliga Tidskriftsdag 

som följs av gala. 
Seminarium och 
galamiddag med 

utdelning av 
Tidskriftspriset 

2015. 

26
1 1
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Mattias Björklund:
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Den varma sommaren var 
slut, det var höst och det 
stora förlaget hade räknat 
klart. Tjugo personer be-
hövde den här gången sluta, 
hade man kommit fram till. 
Ingen satt säkert, medde-

lade förlagsledningen, som lovade ha sparpaketet 
klappat och klart till jul.

Att jag aldrig lärde mig. På fyra år kunde jag 
räkna in tre uppsägningar. Första gången som 
fast anställd och kickad enligt ”sist in, först ut”. 
Den sved. 

Andra gången därför att vårt nystartade trä-
ningsmagasin inte bar sig ekonomiskt. Efter fina 
siffror första halvåret, minskade intresset och sex 
månader senare var vi nedlagda. Samtidigt hade 
jag lärt mig massor och fått elefanthud på näsan. 
Jag såg det som att jag lärt mig skriva för en ny 
målgrupp samt fått en intensivkurs i vad som 
fungerar kommersiellt och vad som inte säljer.

Efter uppsägning nummer två gjorde jag två 
saker. Startade eget och skrev en lista. Där ham-
nade ett tiotal arbetsgivare som jag var genuint 
intresserad av. Ett förlag jag kontaktade skulle 
precis producera två oneshots. Var jag någon som 
kunde översätta, skriva, redigera, agera bildre-
daktör samt projektleda? Tjänsten var på halvtid 
och kunde utökas. Jag hoppade på och efter 
några månader jobbade jag mer än heltid.

Efter ett år hörde en tidigare chef av sig. 
Kunde jag tänka mig att kombinera formgivning 
med en roll som reporter, fotograf och webbre-
daktör på ett magasin? "Visserligen en 

projektanställning men förlaget verkar vilja 
satsa igen”, menade chefen. Jag hoppade på 
det nya uppdraget. 

Grönt ljus hade även getts till flera nya 
projekt på förlaget. Vi filmade och planerade 
för branschevent. Anställningen kunde kanske 
förlängas vid jul. Innan sommaren fick jag dess-
utom en förfrågan från ledningen om att skissa 
på hur en webbsatsning på en av våra oneshots 
skulle kunna se ut.

Sedan kom den där hösten, när 
satsningarna blev till sparpaket. 
Webbprojektet hamnade i pap-
perskorgen och jag blev av med 
jobbet – för tredje gången. För 
mig fanns ingen tid för bitter-
het. Nästa gång jag var ute på 

jobb, en bevakning av en branschmässa, passade 
jag även på att ställa andra frågor till potentiella 
arbetsgivare. En marknadschef med för mycket 
på skrivbordet undrade: Kunde jag utveckla 
friluftsföretagets sociala medier, hålla i mode-
plåtningar och hur mycket tyska pratade jag?

Jag tickade inte i många boxar på marknads-
chefens kravspec. Jag var inte 25, hade valt ett 
bildämne på högstadiet istället för B-språk och 
var dessutom någon typ av journalist. I januari 
var jag ändå företagets nya marknadskom-
munikatör. Referenser och arbetsprov spelade 
in. Och säkert mitt tjat om att ge mig chansen. 
Mest avgörande tror jag ändå var min egenskap 
att ständigt förändra mig. I takt med branschen. 
Eller allra helst före den.

Krönikör
Mattias Björklund

Utbildad vid Gotlands 
läns folkhögskola 
2002–2003. Har arbetat 
som reporter, fotograf, 
webbredaktör, formgivare 
och projektledare på 
bland andra Norrtelje 
tidning, Sportfack och 
Bicycling samt frilansat 
för Vagabond, GP 
och SvD.

Om att själv förändras
i en föränderlig bransch



"Vi är nöjda med den goda servicen från SörmlandsGrafiska, inteminst med vår lämning på 
söndagar."
Agnetha JönssonChefredaktör Aktiespararen

"Snabba svar 

som alltid följs upp. 

Stort tryckeri 

men mänskliga,

– det gillar vi."
Richard Kruuse

Försäljnings & Marknadschef

Offside – Filter – Ingenjören – Hunger

"Sörmlands kan 

man alltid lita på! 

Ett flexibelt,

lyhört och

omhändertagande 

tryckeri med 

projektledar-Anci 

som sätter extra 

guldkant på

tillvaron!"

Johanna S Francke 

Chefredaktör Föräldrar & Barn

"Vi vill, 
Sörmlands 

Grafiska 
kan."

Leif Ahl 
 Produktionsansvarig

Expressen

7 RÖSTER
(SÄGER MER ÄN TUSEN ORD)

WWW.SORMLANDSGRAFISKA.SE   TEL: 0150 – 75 000

"Helheten ligger i omsorgen om detaljerna, och vi är lika petiga med trycket som med vårt redaktionella innehåll. Sörmlands Grafiska lever upp till våra krav."
Frans JohanssonChefredaktör och ansvarig utgivare   Svensk Åkeritidning

"Hög kvalitet,  
kompentent  
personal och 

leveranssäkerhet."

Kicki Aldrin

Verksamhetschef

Reumatikerförbundet

"Vår huvudsakliga leverantör av tryckta magasin. Håller hög kvalitet, levererar i tid, är professionell  – alltid med ett vänligt bemötande."
Lena Gran
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Varför får vi trycka fler och fler 
tidskrifter?

Fråga Angelos!
0480-44 48 16

tidskrifter@lenanders.se
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Eget bokbinderi

Lager, plock & pack
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