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Hos Sveriges största tidskriftstryckeri har du lite större möjlighet
att vända på slantarna. Vi kan, till exempel, samordna din tidskrift
med liknande tryckuppdrag så att alla inblandade sparar både
tid och pengar. Vi kallar det FLIPP. Det är ett av många exempel
på vårt tryckekonomiska tänkande: Varje lösning
ska vara lätt, rätt och smart.
Vi tänker tryckekonomiskt – hör av dig om du också gör det.
www.atta45.se eller 08-553 348 00
Åtta.45 var det första tryckeri som fick licens att svanen-märka trycksaker 1996.
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sitt direktiv till Medieutredningen utgår regeringen från
att presstödet skall försvinna.
Utredaren fick nämligen i
uppdrag att göra en analys
av behovet av nya mediepolitiska insatser "när presstödet
i dess nuvarande form upphör".
Från ett tidskriftsperspektiv känns
det självklart att presstödet försvinner.
Antalet konkurrerande tidningar har
stadigt minskat, trots presstödet, och på
de allt färre lokala marknader där det ges
ut flera tidningar ägs de ofta av samma
koncern.
Det är heller inte från andra tidningar
som konkurrensen kommer. Facebook,
Google och sociala medier konkurrerar
med alla svenska medier både om intäkter och konsumenttid.
Här kan alla svenska medier tjäna
på att samverka – något som Medieutredningens kommande förslag bör
kunna underlätta och uppmuntra.
I detta nummer av Allt om Tidskrifter
tar vi pulsen på Anette Novak som fick
det viktiga men svåra uppdraget att leda
medieutredningen.
På Sveriges Tidskrifters trendfrukost i februari spådde en av föreläsarna
att 2016 är året då tidskriftsbranschen
på allvar kommer att jobba med sina
strategier i sociala medier. Om blotta
närvaron på sociala plattformar varit det
som styrt många tidigare, så kommer vi
nu att bli bättre på att fråga: Vad vill vi?
För vilka ska vi finnas? Om du funderar
på dessa frågor så kommer du ha stor
nytta av detta nummers socialamediertema. Tre digitala strateger delar med
sig av framtidens framgångsformler. Och
några av våra medlemmar berättar om
sina erfarenheter.
Just då blir en branschorganisation
som bäst – när medlemmar hjälper och
utvecklar varandra.

Kerstin Neld
Vd Sveriges
Tidskrifter

POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR
I vår medlemsundersökning säger 39% av branschens
chefredaktörer att de tror på ökad omsättning för sin titel under 2016.
27% tror den kommer att vara oförändrad jämfört med 2015.

SNODDA TIDNINGAR
Nu har piraterna upptäckt tidskrifterna.
Flera svenska tidningar finns olagligt upplagda för
gratis nedladdning på utländska sajter.
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PERSONLIGT
” Att vara sveriges främsta tidskriftstryckeri förpliktigar. Under våren
2016 kommer vi anta nya digitala
utmaningar som gynnar dig!”
Charlotta Mansfeldt, försäljningschef på Trydells.

Läs mer om oss och era möjligheter!
Gå in via trydells.se
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Medierna för fastighets-, byggoch villamarknaden finns hos oss!

PRESSRELEASE

Falk Graphic Media ökar sin satsning på
Direktreklam – nyanställer och investerar
Undersökningar visar att konsumenterna uppskattar relevant reklam som man
själv väljer när man vill ta del av. Det är också tydligt att konsumenten undviker
reklam i mobil och på dator, eftersom den uppfattas som störande. Med den
insikten utökar nu Falkenbergsföretaget Falk Graphic Media sitt erbjudande
inom tryckt Direktreklam; adresserad och oadresserad. Dessa tillhör två av
de fem mest omtyckta reklamkanalerna bland Sveriges konsumenter.

Ny tidning

35 000
exemplar

Hantverkaren - En specialtidning från Byggvärlden
I Hantverkaren, vänder vi oss till samtliga hantverkare/entreprenörer inom
byggsektorn med 1-9 anställda. Totalt cirka 35!000 företag.
Tidningen utkommer fyra gånger per år. Kontakta oss så berättar vi mer.

Roger Nilsson
Göran Cavallin

0651-169 81
0651-169 82

”Vi erbjuder nu tjänster för urval av målgrupp, ateljéarbete för den kreativa
delen, produktion av stora och små upplagor, utökade möjligheter att producera
spännande format samt samordning och effektivisering av distribution”, säger
Hans Karlsson marknadschef och vVD på Falk Graphic. ”Vi vill helt enkelt
vara annonsörens bästa DR-partner”.
Med många stora, välkända och nöjda kunder i ryggen har Falk Graphic nu
utökat sin personalstyrka och nyinvesterat i produktionen. Vi står därmed klar
att ta emot ytterligare volymer från annonsörerna.
”I ett läge där vår bransch skakas om, inte minst på grund av tvister kring tryckerimomsen är vi stolta över hur vi sköter våra åtaganden rörande momsen. Vi står
väl rustade för den tillväxt som väntar inom vårt område”, avslutar Hans Karlsson.
För frågor kontakta:

Hans Karlsson 070-551 40 75 eller hans.karlsson@falkgraphic.se.
Falk Graphic Media är ett dotterbolag till Hannells Holding AB. Företaget grundades
för 70 år sedan och bedriver sin verksamhet inom den grafiska industrin med
inriktning mot Direktreklam. Falk har 50 anställda och omsätter ca 100 MSEK.

roger.nilsson@annonskraft.se
cavallin@annonskraft.se

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

Är det inte underbart …
När du öppnar en bok,
vilken som helst
Och i en mening …
Hittar din tvillingsjäl

Vad säger läsarna?

95 %

tycker att ERA
är en bra tidning

64 %
får värdefull
information från
annonser i ERA.

+371 278 685 95
www.pnbprint.lv
www.facebook.com/pnbprint

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

56 %

läser annonserna

51%

har tagit köpbeslut
eller kontaktat
annonsör

Bygger på 400 intervjuer
utförda av ARS Research AB.
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|
JUST NU

4883
FOTO: PETR BAMBOUSEK / WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2015.

KRONOR / SEKUND
Så mycket tjänade Google redan 2014,
enligt en uppskattning av journalisten och
föredragshållaren Andreas Ekström, som
lusläst bokslutet. Och vinstmaskinen har
fortsatt att producera. Google blev i början på
2016 världens högst värderade företag, mätt
i börsvärde. Apple är numera på plats
nummer två på topplistan.

TRE I RAD / VIRTUAL REALITY-JOURNALISTIK
Allt fler aktörer testar sig fram med ny teknik för
att skapa ett interaktivt och upplevelsebaserat berättande.
Här är tre nytänkare.
NEW YORK TIMES
I november släppte New York Times som första mediehus en
VR-app, NYT VR. I samband med lanseringen skickade tidningen
ut VR-anpassade kartonglådor från Google till sina dryga miljonen
papperstidningsprenumeranter.
MUSIKHJÄLPEN
SVT sände som första tv-bolag någonsin VR live från Musikhjälpen
2015. Tittare med VR-headset som laddade ner appen SVT 360
kunde ta en virtuell plats tillsammans med programledarna i
glasburen och fritt se sig om i 360 graders vinkel.
BLANK SPOT PROJECT
I sitt reportage från Kachinstaten i norra Burma använde sig
journalisten Carolina Jemsby och fotografen Martin Edström
av 360-teknik med syfte att skapa en starkare berättelse. Den
tidskrävande tekniken var en av bidragande orsaker till att
slutsumman för projektet landade på nästan 300 000 kronor,
enligt information på sajten.

NATUREN I FOKUS
Naturfotografer brukar ofta
förbereda sig minutiöst – och
sedan vänta på rätt ögonblick.
Men du ska inte vänta för länge
om du vill se 2015 års vinnare
i Wildlife Photographer of
the Year. Fram till 2 maj kan
du beskåda de bästa bilderna
på Londons Natural History
Museum. Gillar du naturbilder
så kolla också kalendariet hos
svenska Naturfotograferna.
I år fyller föreningen 50
år och sammanlagt har
medlemmarna i föreningen
ungefär 20 utställningar under
jubileumsåret, bland annat på
Naturhistoriska riksmuseet.
www.naturfotograferna.se.
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MILJONER SPORTFISKARE
finns i världen, uppskattar Fishbrain.
Bara i USA finns 60 miljoner
fiskeintresserade och USA är
företagets huvudmarknad. Även
en smal nisch kan bli stor på
global nivå.

FOTO: ISTOCK

JOHAN ATTBY, FISHBRAINS VD,
TILL DI DIGITAL.
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”Man ska
inte underskatta
skrytfaktorn hos
just fiskare, och viljan
att visa upp sina
fångster.”
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NAPP HOS ENTUSIASTERNA
Har du hört talas om svenska Fishbrain? Det är världens snabbaste
växande community för sportfiskare. För tre år sedan utsågs Fishbrain av
Internetworld till en av årets hetaste startups och nu har grundaren lyckats
håva in sammanlagt 90 miljoner kronor i riskkapital. Antalet användare
har vuxit till över 1,5 miljoner.
I appen kan man se vilka arter som nappar i vilka sjöar,
vilken tid på dagen man fiskar bäst och vilket bete man bör använda.
Allt detta baserat på data som andra användare matat in.
Fishbrain är ett innovativt exempel på hur man kan jobba med
användargenererad data, i digitalt format, mot en nischad målgrupp.
Absolut något för tidskriftsbranschen att lära av.

2
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SÄTT FÄRG PÅ WATKINS VÄRLD
Under 2015 toppade målarböcker för vuxna
försäljningslistorna hos Amazon och många
förundrades. Konstterapi eller regression till
barndomen i ett alltmer kravfyllt samhälle?
Oavsett vad så älskar uppenbarligen även vuxna
att färglägga någon annans teckningar. Den här
nyutkomna målarboken av Liselotte Watkins är
extra snygg och har både attityd och stil.

Smak

Nr 10

Mag azyn wo kó ł s to łu

wiosenne menu Marcina Piotrowskiego | co zbiera Maciej Nowak?
kury portret własny | martini na śniadanie | Yotam Ottolenghi: dekonstrukcja
6 tysięcy książek kucharskich | ciastka po bretońsku | testujemy ostre sosy
koreański niezbędnik kulinarny

3

Watkins värld av
Liselotte Watkins,
Norstedts förlag.

MAGASIN MED SVENSKKLINGANDE NAMN
Namnet kan låta svenskt, men ordet smak betyder
faktiskt precis samma sak på polska. Den här
Warszawabaserade tidningen träffar mitt i
skärningspunkten mellan mat, kultur och design
– och har ofta fenomenalt snygga omslag.
www..magazynsmak.pl
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Skräddarsydda bokstäver
lettersfromsweden.se

Folk
|
BRANSCHNYTT

FYRA FRÅGOR TILL
JOHAN HAKELIUS
ny chefredaktör på FOKUS
Varför tackade du ja till jobbet?
– Jag har varit frilans i nästan femton år, och trivts bra
med det. Sen dök den här chansen upp. Av alla uppdrag
man kan tänka sig är det här ett av få jag upplever som
intressant. Fokus är nästan den enda tidningen i Sverige
i dag som har den här seriositeten, den initierade
publiken, den etablerade ställningen och potentialen.
Vad har du för vision för Fokus?
– Fokus är ett starkt varumärke som står för
sakkunnighet och en särskild förmåga att gestalta.
Potentialen är att dra de här styrkorna ännu längre och
skapa en tydligare identitet hos tidningen, nästan som en
personlighet. Med flera bottnar – inte bara det initierade
och välberättade, utan också det kvicka, roliga.
TEXT: TIM ANDERSSON & KARIN PERSSON FOTO: LOUISE BILLGERT

Hur ska du skapa den här personligheten?
– Det kommer inte att bli någon revolution utan små
förändringar. Det kommer antagligen att bli fler texter
som levereras utifrån och som har en ämnesmässig
tyngd, men ändå skrivs på ett mer personligt sätt.
Du har fått frågan om din konservativa profil
kommer att påverka innehållet i tidningen.
– Fokus har aldrig varit och ska inte bli en tidning
som driver en politisk linje, men det är naturligtvis så
att när vi gör jobben här så börjar det ofta med att vi
diskuterar: Är det här en story? Vad är vinkeln? Utfallet
i den typen av resonemang bottnar i vad man har för
syn på världen, och det vore väldigt konstigt om jag kom
hit och deltog i sådana resonemang och det inte på något
sätt färgade av sig på artiklarna.

Kersti Forsberg

är ny chef på
Medieinstitutet Fojo.
Tidigare var hon ansvarig
utgivare och publisher för
tidningarna Hallå i Skåne
och redaktionschef på
Helsingborgs dagblad.

Mathias Kallio

är ny affärschef för print
på Dagens industri. Han
kommer närmast från
tjänsten som new business
manager på Talentum.
Var tidigare med och
grundade Dagens Media.

Karin Skagerberg
är ny redaktör på
Modern Psykologi. Hon
har tidigare arbetat som
frilans för bland annat
Modern Psykologi och
Forskning & Framsteg.

Lisa Pettersson

ersätter Martina Bonnier
som modechef på
Damernas värld. Lisa
Pettersson har jobbat på
tidningen i olika omgångar
sedan 1997 då hon började
som assistent.

Bamse

fyller 50 år men är still
going strong. Världens
starkaste björn firas
med en jubileumstidning
och på Seriegalleriet
i Stockholm ställs ett
sextiotal originalsidor ut.
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Letar ni efter ett pålitligt
och stabilt tryckeri?
Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker ca 350 olika titlar.
Baserade i Finland med svenskspråkiga medarbetare är det som att
ha en partner på hemmaplan. Vi kan bli din viktigaste partner!
Principen är att vara en stark och pålitlig länk i värdekedjan
från planering, tryck och ända till distribution av produkten.
●
●
●

●
●
●

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

Vill du veta mera?
Gå in på www.punamusta.com eller mejla oss
dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig:
offerter@punamusta.com
tfn: +358 50 363 42 72

Försäljning Sverige, Heidi Avellan

www.punamusta.com
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Mediavänner och tidigare Mat & Vänner har samarbetat med PunaMusta under drygt
8 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.
Vi tvekar inte att fortsätta vårt samarbete och jag kan varmt rekommendera
PunaMusta!
BG Nilensjö, VD Mediavänner
Mediavänner AB, Billeplatsen 1, 252 23 Helsingborg.

www.mediavanner.se

Porträttet
|
ANETTE NOVAK

Ett
obekvämt
uppdrag
Medieföretagen
hoppas på räddning
och riktning. Själv
pratar medieutredaren
Anette Novak hellre
om allas vårt ansvar.
Text

Barbro Janson Lundkvist
Foto
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Camilla Lindqvist

Regeringen
beslutade nyligen att
ge Medieutredningen
förlängd utredningstid.
Slutbetänkandet ska
presenteras i oktober,
istället för nu i april.
Anette Novak får lite
mer tid på sig.
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”BRANSCHEN BÖRJAR TVIVLA PÅ MEDIEUTREDNINGEN”.

Rubriken på Expressenchefens Thomas Mattssons blogg
efter utredningens första samråd i Stockholmsförorten
Husby var inte nådig.
Anette Novak hade inte ens hunnit jobba i två månader.
Men flera ledande företrädare för mediebranschen kände sig
inte lyssnade på och protesterade högljutt. Daniel Nordström på Arbetarbladet och AnnaKarin Lith på Mittmedia
var några av dem.
Hur kändes det att så tidigt i utredningen åka på så
mycket kritik?
– Äsch, så mycket var det inte, tycker Anette Novak.
– Det var ju bara ett blogginlägg av Thomas Mattsson,
och så var det några som hakade på det. Ända sedan i maj
har många av dem som intervjuat mig sagt: ”det är ju mycket
kritik mot Medieutredningen”. Men det stämmer inte, enligt
våra mätningar. Det har skrivits mycket och det mesta har
varit positivt.
Men nog måste man vara lite tålig som medieutredare,
våga ta en och annan debatt med människor som är vana att
höras. Dessutom ha integritet.
De förslag som Anette Novak lägger fram i sitt arbete kan
ha en direkt och påtaglig betydelse för vissa medieföretag.
Och många av dem kämpar med vikande intäktsströmmar
och minskande betydelse för sin publik.
– De aktörer som har något att vinna eller förlora på
det här har förstås mycket känslor kring Medieutrednin16 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 1 2016

gen. Jag förstår deras oro. Men jag tycker samtidigt att
det är tråkigt att det är så tydliga egenintressen som
återspeglats i kritiken. Jag önskar att fler tog av sig sin
bransch-hatt och frågade sig: vad är bra för medborgarna? Nästan all diskussion har dessutom handlat om
utredningens arbetsformer, inte om sakfrågorna.
Anette Novak har ägnat sin morgon åt att förbereda
ett större samråd med en mängd myndigheter. Representanter från bland andra Konsumentverket, JK och
Datainspektionen kommer under eftermiddagen att
samlas i regeringskansliets lokaler på plan åtta i Garnisonen, Karlavägen.
Här, bakom fasaden på Sveriges längsta byggnad,
finns en av Anette Novaks arbetsplatser. Nära Public
Services hjärta, bara några hundra meter från Radiohuset och SVT, dessutom bara fyra gatunummer från
Stockholms universitets journalist- och medieutbildningar.
Anette Novak läste själv till journalist, på den tiden
låg Journalisthögskolan i Marieberg.
Redan under högstadiet stod yrkesvalet klart.
– Det var något jag hade klart för mig väldigt tidigt.
Jag tyckte om att greppa och förklara komplexa saker för
andra, och jag gillade att skriva.
Dessutom låg det en idealism och en önskan om att
avslöja orättvisor bakom yrkesvalet. Anette Novak vill
bidra till en bättre värld.

ANETTE NOVAK

Gör: Vd för Interactive Institute Swedish ICT.
Leder Medieutredningen.
Familj: Make. Två vuxna söner, 20 och 23 år.
Bor: Kungsholmen.
Intressen: Segling, matlagning, löpning.
Spelar piano och har sjungit i kör i perioder.

Som ledare för Medieutredningen har hon
en högljudd – och krisande – bransch som bollplank. De traditionella medieföretagen hoppas
på räddning och riktning.
Själv pratar Anette Novak hellre om allas
vårt ansvar, och vill inte se sig som en frälsare.
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HON ÄR SOM HAND I HANDSKEN
OCH JAG TRODDE NÄSTAN INTE
ATT HON FANNS.

K

Alice Bah Kuhnke om Anette Novak, enligt Medievärlden

arriären inleddes som reporter på
Kyrkans Tidning, därefter var hon
reporter och nattchef på Falu-Kuriren
och sedan jobbade hon på en mindre
tidning i Uppsala.
Där träffade hon kärleken, och
den tog henne till Paris eftersom den
blivande maken var fransman. Anette Novak pluggade på
Sorbonne och började jobba som frilans. Paret gifte sig, fick
två barn, och bodde i Frankrike i sammanlagt sju år.
Men dåvarande maken längtade tillbaka till Sydafrika,
där han bott under en stor del av sin ungdom. Han ville
tillbaka till det som han upplevde som sitt hemland. Så
familjen flyttade.
– Det var spännande år att jobba som frilansjournalist i
Sydafrika. Det fanns mycket att berätta om efter att apartheidsystemet avskaffats och ANC hade tagit makten.
Samtidigt var detta en mycket orolig period i Sydafrikas
historia. Storstäderna låg på topplistan över de mest våldsamma platserna i världen.
– Våldet kom bara närmare och närmare. När vi träffade
grannar och släkt över en braai, sydafrikansk variant av
barbecue, var våldsbrotten det vanligaste samtalsämnet.
Det var bilkapningar, rån och överfall. Grannmiddagarna
användes för debriefing. Folk var i ständigt trauma.
Droppen var när en anställd till maken knivhöggs på
öppen gata väldigt nära barnens förskola.
– Klockan 15 på eftermiddagen ringde en taxichaufför
till oss och sade ”jag har precis sett en av era anställda bli
mördad”. Maken körde dit i ilfart och när han kom fram
hittade han vår anställde på marken vid en bensinstation.
Han var på väg att förblöda. Maken körde honom till ett
”vitt” sjukhus, Sydafrika var ju fortfarande otroligt uppdelat då. Där lämnade han vårt kreditkort och de räddade
livet på honom. Efter den händelsen kände jag att det var
nog.
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Anette Novak övertalade maken att flytta till Sverige.
Anette Novak började som nattredigerare på Aftonbladet,
blev sedan rekryterad till Dagen som nyhetschef. Sedan
följde en tid på Stockholm News och sedermera Stockholm City. Där jobbade hon först som nattchef, sedan
som nyhetschef och redaktionschef.
Anette Novak diskuterade vid den här tiden möjligheten att bli chefredaktör på olika tidningar runtom i
landet, men inget stämde till hundra procent.
En vinterdag 2008 blev hon uppringd av en headhunter som undrade om hon kunde tänka sig att flytta till
Norrland och bli chefredaktör.
– Jag gick genom ett snöigt Marieberg när jag fick frågan. Och mitt spontana svar var ”nej!”.
Men efter en tids funderande och diskussioner med
såväl rekryteraren som vd:n tackade hon ja.
– Jag flyttade upp, köpte ett hus. Jag trivdes direkt och
mådde bra av att vara där.
Anette Novak tittar ut genom fönstret och konstaterar
lakoniskt att det börjar snöa. När vi i tankarna befinner oss
i Skellefteå singlar plötsligt flingor utanför fönstret.
– Vi var en bra matchning, jag och Västerbotten.
Men det blev inte som hon hade tänkt sig, livet
däruppe. En dramatisk händelse i familjen ställde allt på
ända.
– Jag hade ju tagit jobbet på Norran för att kunna satsa
på det till 100 procent. Men det blev en tid där jag kände
mig splittrad och mina barn behövde mig extra mycket.
Trots detta lyckades hon sätta starka avtryck som chefredaktör. Hon brann för att utveckla tidningens digitala
närvaro och läsardialog.
– Vi öppnade nyhetsdesken utåt. Idag är det ganska
vanligt med sådana typer av initiativ men då var det ett
pionjärarbete. Kan man släppa in publiken utan att släppa
taget? Jag ville använda kraften i kollektivet för att stärka
nyhetsarbetet.

Presstödet skapades i en svunnen tid. Medieutredningen ska ge konkreta förslag till nya
mediepolitiska verktyg anpassade till dagens verklighet.

Om Medieutredningen
UTNÄMNINGEN

Den 11 mars 2015 utsåg
Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke Anette
Novak till särskild utredare för
utredningen En mediepolitik
för framtiden.

ETAPP 1

Ett delbetänkande
med en analys av
behovet av insatser
överlämnades
5 november 2015.

Å

DIREKTIVEN

I direktiven fastslås att ”fria
och självständiga medier med
granskande journalistik och allsidig
nyhetsförmedling är av avgörande
betydelse för en levande och väl
fungerande demokrati.”

MEDBORGARPERSPEKTIVET

I utredningens direktiv står att ”utredningen ska
arbeta öppet och inkluderande och ha ett tydligt
medborgar- och konsumentperspektiv samt
inhämta synpunkter från relevanta aktörer med
anknytning till medieområdet.”

r 2011 nominerades Anette Novak till
Stora Journalistpriset i klassen årets
förnyare ”för att ha byggt en relation
med läsarna bortom kommentarfältens
näthat, och gjort tidningen till det dominerande lokala sociala mediet.”
Hon trivdes bra, både med jobbet och
livet i Skellefteå. Men den privata situationen ledde ändå
till beslutet att avgå som chefredaktör. Yngste sonen gick
på franska gymnasiet Lycée Saint-Louis i Stockholm och
pendlandet fungerade inte. Anette övergick till egen verksamhet, som konsult med inriktning på ledarskap, medier
och demokrati.
Hon tog plats i flera styrelser, bland annat i World Editors Forum och i Fojo, Institutet för fortbildning av journalister. Kontakterna som hon fick genom dessa nätverk gav
henne en mängd spännande internationella uppdrag. Hon
jobbade med utbildning, föreläsningar och konferenser på

MÅLET

Målet för politiken på
medieområdet är att stödja
yttrandefrihet, mångfald,
massmediernas oberoende och
tillgänglighet samt att motverka
skadlig mediepåverkan.

DEADLINE

Regeringen beslutade
nyligen att förlänga
utredningstiden.
Slutbetänkandet ska
lämnas 31 oktober.

uppdrag av bland andra Fojo, Unesco och UD. Hon var med
och utbildade journalistlärare på universitet i Jaffna, Sri
Lanka. Hon var med och organiserade en konferens för att
stötta arbetet med en offentlighetslagstiftning i Kambodja.
Hon föreläste om svensk pressfrihet i Kongo-Kinshasa.
Uppdragen tog henne till Myanmar, Vietnam och Kina.
Som konsult med uppdrag inom medier och demokrati
hade hon absolut kunnat fortsätta. Men 2013 ringde en
headhunter och undrade om hon ville bli vd för Interactive
Institute Swedish ICT, ett svenskt industriforskningsinstitut som majoritetsägs av staten.
– Det kändes utanför komfortzonen. Jättespännande.
Så hon hoppade på och fick ett 50-tal medarbetare att
ta ansvar för. Hon beskriver jobbet som ombytligt. Hon rör
sig mellan institutets olika kontor i alltifrån Piteå till Umeå
och Göteborg och jobbar med medarbetare som redan ”är
i framtiden”. Uppgiften är att stärka svenskt näringslivs
konkurrenskraft med tillämpad design- och IT-forskning.
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Anette Novak har flera
arbetsplatser. En av dem
är Interactive Institute
Swedish ICT i Kista.
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Sedan är vi framme vid 2015, och dagen då hon blir uppringd av chefen på medieenheten på Kulturdepartementet
som vill boka ett personligt möte. Där fick hon frågan om
hon vill bli särskild utredare på uppdrag av regeringen.
Uppdraget: att analysera behoven och föreslå nya mediepolitiska verktyg för ett brett, hållbart landskap av fria,
oberoende medier.
Klart att hon var intresserad.
– Hon är som hand i handsken, och jag trodde nästan
inte att hon fanns, sade kulturminister- och demokratiministern när hon avslöjade att valet fallit på Anette Novak.
Motiveringen handlade om hennes bakgrund som ”både
publicist och förnyare”.
”Hennes erfarenhet av att ha arbetat i den mediala verkligheten långt utanför Stockholms tullar är ytterligare en
tillgång i uppdraget som ska resultera i bättre förutsättningar för den lokala journalistiken.”
Tanken var att Anette Novak skulle jobba med Medieutredningen som en bisyssla vid sidan av sitt vanliga jobb,
men hon bad om mer tid och fick en dag i veckan. Uppdraget
har visat sig ta mycket mer tid i anspråk än så. Inför delbetänkandet staplades 80-timmarsveckorna på varandra.
Om man nu vill påstå att Medieutredningen fick en hel
del kritik i sitt inledande skede så kan man nog säga att
dessa förbyttes i hyllningar efter delbetänkandet. Expressens Thomas Mattsson kallade det ”en gedigen sammanställning”.
– De flesta i mediebranschen verkar känna igen sig, säger
Anette Novak.
Men tidskriftsbranschen protesterade. För tidskrifterna
nämndes lite mer i förbifarten i delbetänkandet. Ett stycke
på sidan 61, och så lite här och där.
Anette Novak böjer sig fram över bordet och förklarar
hur hon ser på saken.
– Medieutredningen handlar inte om medier i allmänhet
utan om de medier som har en viktig roll i demokratin. Det
är förstås svårt att tydligt urskilja vilka de är. En sajt som
handlar om smink och riktar sig till unga kvinnor kanske
inte vid en första anblick verkar demokratibärande. Men om
den som driver den väljer att lyfta fram feminism så kan den
bli en viktig kanal. Dessutom kan en plattform som lär unga
flickor att publicera sig ha en demokratibärande uppgift.

Hon säger att det är regeringen som formulerat uppdraget.
– I direktiven ligger tyngdvikten vid allsidig nyhetsförmedling och kritiskt granskande journalistik. Det är
stort fokus på medborgarnas tillgång till information för att
kunna bli demokratiskt delaktiga, denna information är det
i mångt och mycket mediehusen med rötter i dagstidningsverksamhet som står för. Det är så vi tolkar direktiven.
Med det inte sagt att inte tidskrifterna är väsentliga för
gransk-ning och fördjupning, säger Anette Novak.

M

en civilsamhällets tidskrifter,
kunde inte de ha fått ett eget avsnitt i delbetänkandet? Exempelvis fackförbundens medier anses
ju ofta internationellt sett vara
en stark drivkraft i en demokratiseringsprocess.
– Bra. Där har du en poäng, det noterar vi, säger hon.
Hennes telefon åker fram och hon antecknar.
Att inhämta åsikter och att lyssna. Det har varit en väldigt stor del av hennes arbete hittills. Under utredningens
andra etapp har de viktigaste aktörerna på den kommersiella mediemarknaden, däribland Sveriges Tidskrifter,
bjudits in. Och nu är det snart dags för utredningen att
också ge rekommendationer.
I oktober ska Medieutredningens slutbetänkande presenteras, med konkreta förslag till nya mediepolitiska verktyg. Det handlar bland annat om att utforma ett mediestöd
som inte ska utgå ifrån distributionsform utan kvalitativt
innehåll. Förslagen ska vara konkreta och långtgående.
– Men betänkandet kommer förstås inte att lösa mediebranschens alla problem.
Anette Novak ser sig inte som en frälsare. Det är inte
hennes uppgift att rädda en krisande mediebransch. Hon
pratar hellre om medieföretagens ansvar gentemot sin
publik. Människorna. Medieborgarna.
– Vi är skyldiga att utveckla våra arbetssätt och ta folk
på allvar. Digitaliseringen ger oss som jobbar med medier
en otrolig möjlighet att göra detta.
Hon säger att vi alla har ett val.
– Jag försöker göra det som jag uppfattar som gott.
Så gott jag kan.
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Så får du
spinn! 24–42

24 Bli en stjärna i sociala medier.
32 Upp till bevis för nykomlingen Kit.
36 Instagram – viktig kanal för Residence.
40 Helle Klein om sitt twittrande.
42 Expressen satsar på
Snapchat.

Alla vill följa en stjärna.
Men hur gör man för att
glänsa i sociala medier?
Vi lät tre digitala strateger
spå framtidens framgångsformel, och ge råd om hur
man förvandlar uppdateringar
och tweets till intäkter.
Text

Barbro Janson Lundkvist
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POPSTJÄRNAN TAYLOR SWIFT har två katter
som heter Meredith och Olivia. På Swifts instagram finns ett klipp som visar när en av katterna
sitter dubbelvikt i en fåtölj på ett roligt sätt. Det
har genererat 1 792 381 likes och inte långt ifrån
80 000 kommentarer.
Taylor Swift har 63,4 miljoner följare på instagram, vilket är fler än antalet människor som
är bosatta i Italien. Om alla hennes instagramföljare skulle lägga sig raklånga platt på marken,
efter varandra, skulle de tillsammans bilda en
sträcka som når mer än 2,5 varv runt jordklotet
längs ekvatorn.
Även på Twitter och Facebook har Taylor
Swift en enorm genomslagskraft med 69,7 miljoner respektive 74 miljoner följare. De engagerar sig i hennes klädval och berömmer hennes
framträdanden, ger uppmuntrande kommentarer till bilder på när hennes familj klär julgranen
och bygger snögubbar.
Genom sociala medier finns potentialen att
nå och interagera med en publik som är fullkomligt gigantisk och världsomspännande. Facebook, som inte ens fanns för 13 år sedan, når idag
nästan var femte invånare på jorden. Människor
som inte har tillgång till toalett med rinnande
vatten har mobiltelefon – och ett Facebookkonto.
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Antalet sociala medier-användare är
dessutom en snabbt växande skara. I rapporten
”Svenskarna och internet” som årligen ges ut av
organisationen Internetstiftelsen i Sverige finns
några siffror som visar exakt hur snabbt den här
snöbollen växer.
För fem år sedan var det hälften av de svenska internetanvändarna som använde sociala
nätverk. Numera är det över tre fjärdedelar och
genomsnittsanvändaren ägnar sig ungefär en
timme om dagen åt sociala medier.
Självfallet har tidskriftsbranschen tagit en
del av den här kakan. Med väletablerade varumärken och lojala läsare når de flesta svenska
tidskriftstitlar numera sin publik på framför allt
Facebook och Instagram, ibland även Linkedin
och Twitter. I enstaka fall även Snapchat.
Samtidigt är det många som ännu brottas
med frågor som: Vad ska vi med närvaron till?
Den tar mycket arbetstid, men ger inte direkt
några intäkter. Dessutom är det många varumärken som inte rimmar med formuleringar
som ”Du kan aldrig ana vad som hände sen”.
Hur hittar man en ton och ett innehåll som
engagerar, bortom gulliga katter?

Klickfiske eller
trafikdrivande?
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ina Sayed Nestius är kommunikationskonsult och har
som jobb att hjälpa företag
att sätta strategier för sociala
medier. Nyligen gav hon ut
boken #BliDigitaltSmart,
som handlar om hur företag
kan använda sociala medier för att nå sina målgrupper. Tina Sayed Nestius säger att hennes
erfarenhet är att många tidskrifter saknar strategier för sociala medier.
– Man behöver en strategi, annars jobbar
man i blindo och det är lätt att göra fel saker.
Ofta blir problemet större om man är flera personer som ska vara med och utforma innehållet.
Om man inte har diskuterat igenom vilken typ
av innehåll man ska göra, vilken ton man ska ha,
då kan det bli väldigt spretigt.
Har man ingen nedskriven strategi finns
ingen anledning att gripas av panik. Det är aldrig
försent att sätta en. Strategin är inte heller något
man sätter en gång för alla utan den ska revideras gång på gång, betonar Tina Sayed Nestius.
– Hur ofta bestämmer man själv. Kanske
efter tre månader, sex månader eller ett år.
Även Ehsan Fadakars erfarenhet är att det
är få titlar i tidskriftsbranschen som har en
genomtänkt strategi för hur de agerar på sociala
medier. Han är ansvarig för sociala medierstrategin på Schibstedt Publishing, och dessutom ansvarig utgivare för viralsajten Lajkat.
– Att jobba utan att tänka igenom vad man
gör är sällan särskilt lyckat. Det kan till exempel
leda till att man skjuter ned sin egen upplaga
genom att ge bort allt online.
Ehsan Fadakar betonar att den som ska ta
fram en strategi för sociala medier måste ha en
god insyn i företagets övergripande affärsmål.
Närvaron i sociala medier måste synka med den
övergripande strategin.

Tina Sayed Nestius
har tidigare varit
chefredaktör på Ystads
Allehanda och Göteborg
City samt nyhetschef på
Metro. Nu jobbar hon som
kommunikationskonsult.

Tina Sayed Nestius:
10 steg till en strategi

1
USP

Definiera din unique
selling point. Vilka är
de unika faktorer som
skiljer ditt erbjudande
från dina konkurrenters?
Formulera din affärsidé i
en mening.

6
RESURSER

Tydliggör era
resurser.
Anpassa er
strategi efter hur
mycket arbetstid
ni har.

2
VARFÖR

Besvara frågan om
varför ni ska ha en
digital närvaro. Kanske
vill ni nå nya läsare, öka
försäljningen eller öka
kännedomen om ert
varumärke.

7
KANALER

Bestäm vilka kanaler
ni ska använda.
Det brukar vara
ganska enkelt om
man har gjort en bra
målgruppsanalys.

3

4

5

MÅL

MÅLGRUPP

ANALYSERA

Gör målen
mätbara och
tidsbestämda.
Sätt siffror och
tidpunkter för
uppföljning.

8
INNEHÅLL

Utifrån detta ser
du på innehållet.
Vad vill vi berätta
och med vilken
ton?

Definiera er
målgrupp, kanske i
termer av kön, ålder,
bostadsort, intressen,
vanor, inkomstnivå,
yrke eller annat.

Ta reda på mer
om målgruppens
sociala medier-vanor,
kanske med hjälp
av en marknadsundersökning.

9

10

MÄT

Kommunicera hur det
har gått och om ni har
uppnått era mål. Det
är viktigt både för dem
som jobbar direkt med
sociala medier och
andra i företaget.

BÖRJA OM

En strategi är inte
huggen i sten.
Tvärtom måste
den revideras
kontinuerligt.
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– Först måste man besvara frågan om vad
man vill uppnå. Är det ökad trafik till sajten
som är det primära eller handlar det kanske
bara om att stärka varumärket? Vill vi framför
allt ha nya följare, eller har vi redan en stor
följarskara och vill spetsa in oss på sponsrat
innehåll?
Sociala medier är ett samlingsbegrepp för
olika plattformar som är väldigt olika varandra.
En närvaro i fel kanaler och med fel innehåll
kan snarare förvirra framtida läsare. Du måste
bottna i varumärket, säger Ehsan Fadakar.
Det är få bolag som behöver finnas i alla
kanaler.
– Jobbar man mycket med nyheter kanske
man trivs på Twitter bland nyhetsknarkarna.
Aktivitet på Twitter hjälper en att komma topof-mind men är ingen stor trafikdrivare till en
sajt. Facebook däremot är gigantiskt och en bra
trafikdrivare.
Att ta fram strategin och det teoretiska är
en sak. Nästa steg är att ta tag i det taktiska och
praktiska, säger Ehsan Fadakar. En viktig del
är att hitta rätt ton i innehållet, och att tänka på
att varje kanal har specifika egenskaper.
– Vilka personer kan uttolka strategin och
paketera materialet på rätt sätt? Det gäller att
hitta rätt personer och skapa rätt ton i olika
kanaler. Man kanske väljer en annan ton på
Facebook om man ser närvaron där framför
allt som marknadsföring. Kanske vill man vara
mer underhållande där, för att dra trafik till
sajten.
Ehsan Fadakar lyfter fram vikten av att
mäta och räkna. Det gör det lättare att fatta bra
beslut.
– Allt går att mäta, sekund för sekund. Om
man lägger två kronor här kanske man tjänar
tre kronor där. Det är så man måste tänka, säger
han.
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Locka läsaren
med rätt verktyg.

FLER FÖLJARE
En rapport från branschorganisationen Association of Magazine
Media kan ge en vink om hur de amerikanska magasinen engagerat
sina följare i sociala medier. Bara under fjärde kvartalet 2015
ökade antalet följare i dessa kanaler:

5% 9 %

PINTEREST

FACEBOOK

7% 5 % 44 %

TWITTER

GOOGLE
PLUS

INSTAGRAM

Undersökningen omfattar 220 magasinstitlar från 35 företag.
Läs mer på www.magazine.org

Ehsan Fadakar var
tidigare chefredaktör
för Nyheter 24,
och därefter chef
för sociala medier
på Aftonbladet.
Nu jobbar han
övergripande inom
Schibsted med sociala
medier.

En fråga att besvara är: Vad är marknadsföringen på sociala medier värd för oss?
– Säg att man uppskattar värdet av det till 1
miljon kronor men att det bara kostar 30 000
kronor i månaden. En redaktör som är bra på sociala medier, kan video och är grafiskt duktig kan
leda till mångfaldigat marknadsföringsvärde.
Att jobba varumärkesstärkande och trafikdrivande med sociala medier är bekant för de flesta
tidskriftstitlar. Men att skapa intäkter direkt i
publiceringarna är det färre som gör i dagsläget.
Tina Sayed Nestius tycker att fler redaktioner
borde utveckla affärsmodeller kring sponsrat
innehåll direkt i de sociala kanalerna.
– Visst kan man se målet med sin närvaro i
sociala medier att bara stärka sitt varumärke.
Men har man 50 000 följare på exempelvis instagram så har man ju dessutom en bra chans att
även jobba med sponsring. Varför inte? Så länge
det inte stör ens följare. Det finns privatpersoner
som lyckas tjäna pengar på sociala medier, varför
skulle då inte tidskrifter kunna göra det?
Prislappen på olika sponsringssamarbeten
är sällan offentliga men enligt en granskning
av Dagens Industri kan instagramprofiler med
omkring 200 000 följare ta mellan 15 000 och
30 000 kronor för att publicera en eller ett par
bilder som marknadsför en produkt.
Tina Sayed Nestius säger att många medieföretag borde våga samarbeta mer mellan annons, marknad och redaktion.
All reklam ska enligt marknadsföringslagen
tydligt markeras och man ska visa särskild hänsyn när man vänder sig till barn. Men är det inte
ett problem att det saknas praxis för sociala medier? Alla vet hur man ska annonsmärka i print,
men när det kommer till sociala medier finns
olika lösningar – och många oprövade vägar.
– Man kan ju inte bara låta bli för att ingen
gjort det förut, säger Tina Sayed Nestius.

M

ediebranschen har
fått lära mycket nytt
de senaste åren – och
ofta experimenterat
sig fram. 2013 var
året då Jean Claude
van Damme gjorde
”the epic split” i en reklamfilm för Volvo och
man på allvar började förstå de sociala mediernas genomslag. Viralsajterna växte som
svampar ur jorden, och Facebooks makt över
mediekonsumtionen växte.
Frågor om upphovsrätt och källkritik har
ställts på sin spets.
Viralsajten Upworthy var under en period
världens snabbast växande medieföretag. Men
när Facebook förändrade sin algoritm för hur
vad som visas i användarnas news feed, eller
flöden, så minskade drastiskt trafiken. Upworthy tänkte om och började göra fler egenproducerade videoklipp.
Framgångsformeln för viralsajterna var
länge att ompaketera andras material. Men nu
har pendeln svängt, enligt Ehsan Fadakar.
– En stark trend är att folk vill ha original content, inte rewrites. Det ska vara hög
kvalitet. Efterfrågan på journalistik har aldrig
varit så hög som nu.
Men visst har det saknats fungerande digitala intäktsmodeller och det har varit – och
är – svårt att ta betalt för journalistik på nätet,
säger Ehsan Fadakar.
– Jag tror att lösningen ligger i att vi är på
gång att få enklare betallösningar. Lyckas vi
koppla ihop kvalitativ journalistik med superenkla betallösningar så finns en stor framtid
även för små tidningar.
Enligt Ehsan Fadakar är det nya aktörer
som inte har ett arv av print, annons eller sajt
som har bäst förutsättningar att lyckas.
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m man är fast i ett arv är det
lätt att bli mätt eller nöjd.
Man har kanske fortfarande intäkter från en pappersprodukt som man kan leva
ett tag till på. Men exempelvis Kit är helt rätt ute,
tror jag. De jobbar med vad de tror är framtidens
intäktsmodell, branded content och helt mobilt.
Kommer de att få tillbaka sin investering på 50
miljoner kronor? Nej, det tror jag inte. Men det
är spännande att följa dem.
Ehsan Fadakar tror också på smalt nischade
produkter.
– Ta Härliga Hund som exempel. Jag tror
att de kan lyckas riktigt bra. De jobbar med
marknadsföring och trafik, är smarta och använder kanalerna på rätt sätt.
Även Brit Stakston pekar på journalistisk
kvalitet som en tydlig framgångsfaktor.
Hon är mediestrateg, författare, debattör
och ledamot i Presstödsnämnden. Dessutom
har hon, tillsammans med bland andra Martin
Schibbye och Nils Resare, grundat Blank Spot
Project, som publicerar medborgarfinansierad
utrikesjournalistik.
Brit Stakston tror att det ofta blivit fel genom
att man tagit sina digitala steg utifrån att man vill
tjäna pengar i sociala medier. Hon säger att närvaron där på en nivå kan ses som en servicekanal,
ett alternativ till telefon och epost.
– Man tjänar inte pengar i sig genom att kommunicera med sina läsare men det är en viktig
pusselbit som bygger relationer. En närvaro i
sociala medier kommer inte ge pengar om inte
det innehåll man producerar har en relevans för
läsarna.
Brit Stakston pratar om annonströttheten
som breder ut sig. Folk blir irriterade på både
annonser och sponsrat material. De bryr sig inte
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Brit Stakston är kommunikationsrådgivare
och driver en digital tankesmedja.

Frida Boisen, digital chef på Bonnier Tidskrifter, gav nyligen ut boken Digital succé,
med många konkreta tips på hur du lyckas i sociala medier.

FRIDA BOISENS TRE GODA RÅD
GRUNDA MED
VÄRDERINGAR

Hitta din röst, vilka
grunder vilar varumärket
på? Säg det.

HITTA
KÄNSLORNA

Arg, varm, glad, rädd eller
överraskad – fem vägar till
viralen.

om finansieringsmodellen, att de måste exponeras för detta för att artikeln eller det journalistiska materialet kan produceras.
– Att ge publiken anpassade annonser och
sponsrat material utan att de förstår varför eller
på vilket sätt, det är en farlig väg att gå. Medier
måste bli bättre på att fråga läsare om hur de vill
kategoriseras, mätas och hur deras trafik ska
följas. Vad de vill ska visas för dem.
Brit Stakston säger att publiken på ett tydligare sätt måste förstå kopplingen mellan finansiering och kvalitet.
I Blank Spot Project har redaktionen tydligt
valt att upplysa publiken om vad varje reportage
kostar att göra. Satsningen är helt annonsfri.
– Vår tanke är att visa att det finns en vilja
hos folk att betala för god journalistik.
Brit Stakston påpekar också nyttan av att använda sociala medier för research och relationsbyggande. Det är inte bara kanaler för att nå ut
med budskap, utan handlar om kommunikation
och interaktion.
– Man kan se hur det man har skrivit landar,
fånga upp synpunkter och få ny input. Man kan
visa vad som händer bakom kulisserna och visa
hur man jobbar.
I detta ligger också en möjlighet att öka
trovärdigheten för journalistiken, säger hon.
Närvaro i sociala medier ger en unik möjlighet

VAR KONSEKVENT
MEN INTE TRÅKIG

Prata om dina hjärtefrågor
men var inte förutsägbar.
Tänk nytt.

att vara transparent och bygga relationer
med läsare.
– Man kan till exempel låta läsarna följa
med i slutna grupper såsom vi har gjort i Blank
Spot på Facebook. Publiken får följa med bakom
kulisserna från det att reportern packar sin
väska. Man kan också bjuda in dem att diskutera
journalistiska arbetsmetoder.
Redaktionen måste visa att man på riktigt är
intresserad av publikens perspektiv och förslag
på innehåll. Man kan göra det utan att förlora
sin redaktionella integritet, säger hon.
Brit Stakston tror dessutom på fysiska
möten. Det kan handla om events, läsarresor
eller happenings där redaktionen medverkar,
detta gör att man får en närmare relation till sin
publik.
– Jag tror att framgångsformeln är att nischa
sig, jobba med kvalitetsjournalistik och ha en
hög digital närvaro. Vi får inte gå vilse i nätlogiken som bara jagar klick.
Hon tror att tidskriftsbranschen har en stor
potential att lyckas bättre i sociala medier.
– Här finns etablerade varumärken och
nischade målgrupper.
Visst är det få svenska medieaktörer som kan
nå en sådan gigantisk publik som Taylor Swift.
Men att nå – och interagera med – sin egen målgrupp har faktiskt aldrig varit så lätt som nu.
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Ett hajpat kit
Kit vill erbjuda ett nytt sorts berättande som är mobilt,
socialt och delbart. I april fyller Bonniersatsningen
ett år och nu är det upp till bevis för ett av Sveriges
just nu mest omtalade mediestartups.
Text

Tim Andersson
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Foto

Margareta Bloom Sandebäck

Robert Brännström är chefredaktör för Kit.
Han kom från en tjänst som publisher för Bonnier
Tidskrifters digitala verksamhet. Dessförinnan
var han chefredaktör för IDG.se.

Kit på Facebook
CA 69 700 FÖLJARE

Kits beskrivning: "Nyheter, reportage
och underhållning – där du är."

1
HETA FRÅGOR

F

En viral film visade inte
muslimer i glädjeyra
efter attackerna i
Paris 2015, utan i
själva verket var de
cricketentusiaster.
Detta Kit-avslöjande
fick många delningar.

ör två år sedan lämnade cheferna
Peder Bonnier, Fredrik Strömberg och
Robert Brännström Bonnier tidskrifter
för att starta ett nytt projekt: en nätbaserad journalistisk produkt anpassad till
mobiler och sociala medier. Den skulle
fördjupa, ge perspektiv och samtidigt

underhålla.
Bonnier growth media gick in med 50 miljoner och rekryteringen satte igång. Nyhetschefen blev Martin Schori,
tidigare onlinechef på Aftonbladet. Från samma tidning
plockade man också webb-tv-redaktören Jonna Ekman,
som nu blev marknadschef. Andra namn som anslöt sig var
Annika Leone från Mama, Sofia Stenseth från Aller Media
och Erik Olsson från DN.
Kit attraherade. Kanske var det här framtiden.
Men i sorlet av uppmuntrande röster har en del också
låtit frågande: ett kit – av vad? Eller som Lisa Irenius,
kulturchef på SvD, formulerade det i en artikel förra året:
”Vartefter Kit växer så växer också frågorna om vad publikationen egentligen står för och vad den vill.”
Robert Brännström svarade: Kit ska med kvalitativ
journalistik försöka fånga den målgrupp på mellan 20 och
45 år som vänder ryggen åt etablerad media. Och om det
ska gå vägen räcker det inte med att nödtorftigt omförpacka de gamla vanliga ”mormorsnyheterna”. De sociala
medierna ställer unika krav på innehållet, tvingar fram ett
annat slags berättande.
Via mejl – han är så upptagen att han inte hinner med
ett telefonsamtal – förklarar Robert Brännström mer om
Kits koncept.
– Generellt har vi valt att ställa oss utanför händelsenyheterna och fokusera på att ge publiken sammanhang till
och ökad förståelse för de händelser som formar vår tid.
När vi lyckas oväntat bra med det får vi också stort engagemang från läsarna i form av att de vill dela med sig av
innehållet till sina vänner.

2
INSTRUKTIVA
FILMER

Korta receptfilmer
har fått stort genomslag. Liknande filmer
gör man med sminkoch manikyrtips.

3
ANALYS

Kits ambition är
att ge en bakgrund
till nyhetshändelser.
Ett exempel är denna
artikel apropå Henning
Mankells bortgång
på temat varför vi är
besatta av att läsa om
när folk dör.
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Vårt material möter (...) publiken
i sociala medier och där har vi ganska
liten kontroll över när det konsumeras.
Ett exempel på populära artiklar är sådana som
spräcker myter, som när reportern Erik Olsson avslöjade
att de människor som i en viral film antogs vara muslimer
i glädjeyra efter attackerna i Paris 2015 i själva verket var
cricketentusiaster. Orsaken till deras entusiasm var att
Pakistan slagit Sri Lanka i en turnering.
– Men det kan också vara till exempel när vi vrider
på perspektiven. Som när Nina Svanberg i samband med
Henning Mankells bortgång undersökte varför vi är så
besatta av att läsa att någon dött.
Att döma av responsen på sociala medier har Kit lyckats: På Facebook har de redan över 60 000 följare, fler än
SvD och Sydsvenskan. En orsak till framgången kan vara
att de inte har någon traditionell startsida med ett samlat
nyhetsflöde. Enligt Robert Brännström pressar det upp
nivån på journalistiken.
– Så fort man har en startsida att mata flyttas fokus
bort från innehållet och primärt fokus blir alltid att uppdatera toppnyheten i en given takt. Vårt material möter
ju istället publiken i sociala medier och där har vi ganska
liten kontroll över när det konsumeras. För oss är det
därför viktigt att varje enskilt jobb håller högsta tänkbara
kvalitet, eftersom det i mycket högre utsträckning än i
traditionella medier representerar hela produkten.
Andra har varit mer tveksamma till om detta är ett
first aid kit för den ambitiösa journalistiken. Den tidigare
citerade Lisa Irenius på SvD är en av dem som har varnat
för faran med att allt för mycket anpassa journalistiken
till sociala medier, eftersom det som premieras där är
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”känslor, åsikter, ja engagemang snarare än ’neutrala TTtexter’”. Hos Kit ser hon en sammanblandning av nyhetsoch opinionsmaterial. Artiklar om migrationspolitiken tar
till exempel tydlig ställning mot regeringens restriktiva
linje, menar hon.
– Jag ställer mig rätt frågande till den kritiken samtidigt som man såklart tacksamt ska ta emot feedback, säger
chefredaktör Robert Brännström.
– Som jag skrev i mitt svar till Lisa Irenius har vi ingen
ambition att driva opinion. Vi försöker däremot varje dag
producera den bästa nätjournalistiken i Sverige, journalistik som försöker förklara sammanhangen, händelserna
och trenderna.
Med de 50 Bonniermiljonerna i ryggen håller de sig
över ytan ett bra tag. Men snart ställs den oundvikliga
frågan: Kommer annonserna och native-samarbetena att
kunna täcka hela kostnaden?
Robert Brännström är optimistisk. Kit har nu långsamt kommit igång med försäljningen. Första kunden var
bokförlaget Harper Collins som marknadsförde en bok om
bacon – med badande grisar på Bahamas.
– Vi har valt att bygga vår strategi kring innehållsannonsering. Lyckas vi dessutom skapa en attraktiv annonsmiljö, med en attraktiv redaktionell kontext och ordentlig
räckvidd i sociala medier, tror jag att vi har en produkt som
kan vara intressant för många som vill marknadsföra sig
mot en modern målgrupp mellan tjugo och fyrtiofem år.
Kit sjösattes i april 2015. Nu har man vuxit till 30 heltidstjänster.

Kits redaktion sitter på
Kungsgatan i Stockholm.

I en podcast från Breakit presenterade ekonomijournalisten Olle Aronsson en profetia som går ut på att
Bonnier köper upp resten av Kit och sedan lägger alla sina
tidningsmagasin, Sköna Hem, Amelia och hela bunten, på
dess plattform.
Bonniers hoppas nämligen att Kit-modellen är framtiden, gissar han.
Det är Bonniers i så fall inte ensamt om – ens bland
dem som i övrigt ser farorna med facebookifieringen av
medierna. I SvD skrev Anders Mildner nyligen att tonviktsförskjutningen inom svensk journalistik, där allt mer fokus
läggs på opinion, viralt material och underhållning, inte
enbart ska ses som tecken på en fördummande journalistik: ”En hel del nya projekt pekar mot att det finns gott
om utrymme för klipsk nydaning och kreativ återfödelse
av journalistiken – ett utmärkt svenskt exempel är mediesajten Kit.”
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Den input som kommer från Residences Instagramföljare
letar sig ofta in även i magasinet. Michelle Meadows är
redaktör och Hanna Nova är chefredaktör på Residence.
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Inte din bästa
vän på Instagram
Med sina 30 000 följare tillhör Residence
Instagramtoppen bland svenska tidskrifter.
Hemligheten? Inget gullegull.
Text

Tim Andersson

R

Foto

Margareta Bloom Sandebäck

esidences chefredaktör Hanna Nova
har flera gånger inför den här intervjun beklagat sig över hur det ser ut på
redaktionen. De har nyss flyttat in på
Humlegårdsgatan 6, närmare bestämt
i Elle Decorations gamla utrymme,
och har inte hunnit göra i ordning
än, förklarar hon. Vi får ha överseende. Och framför allt:
fotografen måste hitta på något kreativt.
– Ja, du ser ju hur det ser ut, suckar hon när jag klivit
ur hissen.
Hur det ser ut? Öppet kontorslandskap, några bord
och datorer. Kanske lite rörigt, en del sladdar, men ingenting som direkt skiljer ut den här redaktionen från andra
som jag har varit på.
Men det är klart: för ett magasin som jobbar med
inredning är det kanske en känslig sak. Och för just Residence, vars aura handlar om integritet och sofistikerad
estetik snarare än intimitet och bohemisk värme, är det
kanske ännu viktigare än för somliga konkurrenter.
– Vår tidning ska inte kännas som ens bästa vän utan
som en inspiratör. Vi vill undvika den gulliga tonen, det
här: "hej, nu är det härlig fredag och nu köper vi finaste
buketten!", förklarar Hanna Nova.

Samma filosofi styr deras Instagramkonto. En typisk
bild visar ett gråbetsat trähus i ett dimmigt fjällandskap, ett
annat några botaniska affischer på en betongvägg. Till och
med bakom de vackra vecken och fallen i en handduk (grå,
så klart), till synes slarvigt slängd över en stol, anar man två
perfektionistiska nypor.
Säga vad man vill om den kyliga elegansen, men den
verkar vara ett framgångsrecept: med sina 30 000 följare
tillhör Residence Instagramtoppen bland svenska inredningsmagasin.
– Jag vet inte hur det ser ut på andra tidningar, men hos
oss … Instagram är min hjärtesak och det är jag ensam som
sköter det. Från början var alla på redaktionen inblandade,
men resultatet blev för ojämnt. Om man är tio personer och
alla fotograferar och skriver på olika sätt blir det naturligtvis
en väldigt stor variation i uttrycket. Och det tycker inte jag
att det ska vara. Tvärtom vill jag att tonaliteten i magasinet
och Instagramflödet ska vara densamma.
Residences målgrupp är kräsen, förklarar hon. Från
början försökte hon få till en bakom kulisserna-känsla på
Instagram, men det underkändes. Följarna krävde samma
kvalitet som i magasinet. Nu finns inte längre något tydligt
koncept: material som tidigare funnits i pappret samsas med
sådant som ännu inte publicerats och bilder från events.
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– Jag har bra koll på Residences varumärke och går på
magkänslan – samma magkänsla med vilken vi gör tidningen. Jag försöker att ta ett eget grepp om aktuella trender.
Det blir mest miljöer, inte så mycket om människor.
Varför inte?
– Det funkar inte, men fråga mig inte varför. Vi har
fantastiskt snygga porträtt på konstnärer som vi lägger
upp ibland, men då vet vi att de inte kommer att bli lika
uppskattade som annat material.
Vilka inlägg väcker störst engagemang?
– Just nu är det ett enormt driv kring färger.
Många följare vill veta exakt vilken nyans det är på
väggarna i våra interiörer för att sedan kunna gå till
butiken och köpa dem.
Men, poängterar hon, Residence ägnar sig överhuvudtaget inte åt sponsring eller annonsering på Instagram.

Bland annat för att det inte finns några regelverk ännu
kring hur det ska fungera. Vad ska det till exempel kosta?
– Jag tror att det lätt kan bli så att man slänger med annonsplats på Instagram i ett paket när någon köper plats på
sajten eller i tidningen. Men det är helt fel: jag skulle säga
att Instagram borde vara den dyraste ytan.
Den främsta orsaken till att Residence avvaktar är dock
varsamhet om publikens förtroende.
– Den här kanalen går direkt in i människors privatliv,
och där är de inte ute efter annonser utan inspiration. Just
nu bygger vi förtroende, och om vi bestämmer oss för att
göra något sponsrat så ska det kännas lika genomtänkt som
annat material.
Så vad får ni då ut av Instagram?
– Jag ser det som varumärkesbyggande, inte bara för
våra läsare, utan också för våra annonsörer och PR-byråer.

Ett varumärke, en själ.
Många olika plattformar.
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Instamoments
av Residence
35 500 FÖLJARE

Residences beskrivning på Instagram:
"Residence is an interiors magazine, covering design,
architecture, art and home, always with a swedish angle."

SOBERT

Dova färgskalor, i gränslandet mellan fotokonst,
design och heminredning.

HEMMA HOS

Svenska skådespelerskan Ruth Vegas lägenhet i Paris,
fångad av fotografen Elisabeth Toll, får över 10 000
gilla-markeringar.

Det är en fantastisk kanal för att visa vilka vi är, vad vi kan,
vilka vi arbetar med och hur vi ser ut.
Har ni någon policy för hur Residences anställda
privat ska bete sig på sociala medier?
– Nej, vi har inte behövt fundera över det. Vi på redaktionen pushar för tidningen på våra privata kanaler eftersom vi genuint identifierar oss med varumärket.
Instagramframgången är del av en större digital kraftsamling från Residences sida. Fram till för ett par månader
sedan var magasinets virtuella närvaro högst pliktskyldig.
En person på redaktionen ägnade 20 procent åt att underhålla sajten och bloggarna samt att lägga upp material från
tidningen, utan att ändra vare sig rubriker eller ingresser.
SEDAN DE ANSTÄLLDE en webbredaktör på heltid,
Sanna Rossäng, och gick på kurs hos Hyper Island har
dock saker börjat hända.
– Det gäller att ändra tänket och uppbåda samma lust till
det digitala som till print. Det måste finnas i hjärtat hos alla,
som något roligt, annars funkar det inte. Så har det verkligen blivit för oss. Nu tänker vi flera plattformar samtidigt.
Förutom Instagram satsar Residence också på Facebook
och snart även på Youtube. Men framför allt är det hemsidan som fått en skjuts, förklarar Sanna Rossäng.
– När jag kom publicerade vi material en gång om dagen,
fem gånger i veckan. Nu gör vi det fyra gånger om dagen sju
dagar i veckan. Publiceringstakten har ökat enormt och med
den antalet besökare.
Från att ha varit ett magasin som lade all publicistiskt
krut på det påkostade pappret har det digitala alltså kommit
att få en allt viktigare roll för Residence. Och mest central
av alla kanaler är Instagram.
Den bygger inte bara varumärket – den påverkar också
vad som publiceras i de andra.
– Där ser vi tydligt vad som efterfrågas. Och vi kan
reagera på det. Om jag upptäcker att folk vill ha grå väggar,
okej, då kanske jag gör två, tre artiklar till på det temat till
webben eller Facebook. Med lite olika vinklar och innehåll,
säger Sanna Rossäng.
Påverkar reaktionerna också innehållet i tidningen?
– Absolut. Väldigt många hashtaggar oss när de gillar
saker som vi har gjort. På det sättet får vi indikationer på vad
som funkar. Och det stämmer ofta, säger Hanna Nova.
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Tacklingar
och hejarop,
hot och hyllningar.
Helle Klein har
fått både det ena
och det andra via
Twitter.

C AS E 3 – H
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|
SOCIALA MEDIER
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LE KLEIN

3

Målrikt twittrande
Helle Kleins tweets är ofta personliga
men aldrig privata. Inläggen rör antingen
hennes och tidningens journalistik – eller så
behandlar de Zlatans senaste insats.
Text
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Karin Persson

Foto

Sandra Johnson

N

är Helle Klein, sen på bollen enligt
henne själv, registrerade sitt twitterkonto 2010 gjorde hon det av
nyfikenhet och för att hon såg det
som en bra marknadsföringskanal,
nybliven frilansare som hon var. Då
var hon osäker på vad det där Twitter egentligen var och hur hon skulle använda det. Men
tack vare bakgrunden som ledarskribent behärskade hon
redan konstarten att formulera småroliga, spetsiga och
kortfattade kommentarer om ofta allvarliga samhällsfrågor. Sedan hennes första inlägg har antalet följare vuxit
stadigt och nu är de uppe i drygt 31 000.
Det blir några tweets om dagen. Hur många beror på
vad tidningen har på gång.

3 tweets
från Helle Klein
31 900 FÖLJARE

Helle Kleins beskrivning på Twitter:
"Journalist, debattör och präst. Filosoferar gärna i
skärningspunkten mellan det existentiella o samhälleliga.
Chefredaktör/VD för Dagens Arbete."

1
En match genererar ofta många tweets.

2
Tydliga åsikter i heta frågor.

3
Kort och fyndigt funkar bäst.

– På Facebook behöver man läsa, följa och kommentera
för att upprätthålla relationer. Twitter ser jag främst som ett
arbetsredskap som man ibland har stor användning av och
ibland kan strunta i, säger hon.
Helle Klein vill att redaktionen ska vara aktiv på Twitter.
Utöver sitt privata konto har hon ett för sin ledarblogg. Det
finns också ett konto för tidningen Dagens Arbete. Alla reportrar har dessutom egna konton där de twittrar för tidningens
räkning. En sociala medier-strategi är under konstruktion.
Diskussionen om hur redaktionen ska använda och vara
mer aktiva på sociala medier pågår ständigt och det finns en
genomtänkt plan för hur magasinets artiklar lanseras på nätet.
Policyn för de anställda är kortfattad: Det som publiceras ska vara sant. Medarbetarna förväntas också alltid ha
i bakhuvudet att de är företrädare för tidningen, även om de
twittrar på sina privata konton.
– Man ska inte göra bort sig. Jag har inga problem med
att man har åsikter men man ska alltid fundera på om ens
aktiviteter kan försvåra arbetet som reporter.
ÅSIKTSMATERIAL, grävande journalistik, berörande berättelser och sådant som är roligt delas flitigast. Frågor som
flyktingpolitik och rasism skapar ofta mycket engagemang,
men också när Helle Klein twittrar om Zlatans matcher stiger aktiviteten. När hon började kommentera hans insatser
på planen var det på skoj och lite för att provocera ”de fina
grabbarna i sportjournalistiken”, eftersom hennes fotbollskunskaper inte är särskilt djupa. I dag är inläggen om Zlatan
något utav hennes nisch på Twitter.
– Jag har en sorts fanclub som blir irriterade om jag inte
twittrar om en match. Då skriver de ”var är Helle Klein, är
hon sjuk?”. Det håller nästan på att bli en press på mig.
Hon får både ris och ros, medhåll och hat. Debattklimatet
kan vara hårt och ofta sexistiskt.
– Det faktum att det bara är 140 tecken kan premiera en
sorts skämtsamhet eller saklighet, men tyvärr också vulgära
inlägg, att man slänger ur sig ett slags ryggmärgsreflex.
Samtidigt upplever hon att det också finns en kärleksfull
stödkultur på Twitter, där man vill visa på respekt och människovärde. Själv har hon ofta fått stöd från andra användare
när hon blivit hårt åtgången från högerextremt håll. Hon är
dessutom snabb med att blockera troll som förföljer henne.
– Det finns ingen anledning att ta emot skit. Att man själv
kan välja vilken nivå man vill ha på samtalet är en av fördelarna med Twitter.
Helle Klein är mån om att hålla privatlivet borta från
Twitter. Däremot är hon gärna personlig. Hon går på teater,
älskar jazz och fotboll.
– Man är ju också människa som debattör. Då kan man
bjuda på sig själv, skämta och vara självironisk. Det ska kännas att det är Helle Klein, så som jag är, som man följer.
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De ungas arena

Expressen var först ut bland Sveriges dagstidningar
med att börja leverera stories i Snapchat. Johanna
Odlander, chef för sociala medier, berättar mer.
Text

Karin Persson

Varför satsar Expressen på Snapchat?
– Vi vill hela tiden testa nya typer av sociala medier och hoppar
på det mesta för att lära oss och se om det är något vi ska fortsätta med. 81 procent av 12–15-åringarna finns på Snapchat.
Det gör Snapchat till det näst populäraste sociala nätverket,
efter Instagram, bland unga och då ska vi självklart finnas där.

Vilken typ av material fungerar bäst?
– Vi försöker vara personliga och skapa exklusivt material bara
för Snapchat. Om man tar Omtalat.nu som exempel så körde vi
mycket behind the scenes i början. Vi profilerade reportrarna,
de gjorde roliga, knasiga grejer och vi försökte att bygga en
relation till följarna. Det fungerade bra men vi tycker också
att det går bra att köra sådant som är mer likt Omtalats typ av
material – underhållande eller nostalgiska snaps till exempel.
Vi har även provat att göra mer nyhetssnaps och vissa av dem
har vi fått jättebra respons på. På Sportexpressen engagerar
våra quiz mest. Vi experimenterar fortfarande och det är lite
tidigt att dra slutsatser om vad som fungerar bäst.

Hur vet man om en snap var bra?
– Vi tittar på hur många som öppnat den. Man kan också se hur
många som gjort en skärmdump av en snap, vilket kan tyda på
att man tycker att den varit viktig. Ett annat mått på engagemang är hur många följare som svarar oss när vi ställer en fråga.

Har ni någon policy för era aktiviteter?
– Vårt mål är att vi ska vara aktiva varje dag. Vi har ett antal
personer som är ansvariga för att uppdatera de olika kanalerna.
Men vi är fler som är med och bidrar och spånar idéer. Aktiviteterna är också händelseorienterade. Om en nöjesreporter
till exempel intervjuar Måns Zelmerlöv så gör den reportern
också en snap.
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Kan Snapchat bli en intäktskälla?
– Indirekt är det ju redan en intäktskälla eftersom man bygger
en relation med en målgrupp för att den ska hitta till innehållet
på en sajt de annars kanske inte skulle besöka. Och mer trafik
till en sajt skapar ju förutsättningar för större intäkter. Men eftersom man inte kan posta länkar på Snapchat kanske det mer ska
beskrivas som ett sätt att synliggöra sitt varumärke och bygga
lojalitet, vilket i sin tur kan ge intäkter.

Expressens Snapchat
CA 25 000 FÖLJARE

Expressens fyra snapchatkanaler:
Exparadiset (för bevakningen av Paradise hotel),
Expressen-nöje, Omtalat.nu och Sportexpressen.
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Datormagazin
fyller 30!
Första numret av tidningen kom 1986. På den tiden
handlade tidningen framförallt om Commodore 64, Amiga
och Atari. I dag är intresset för Commodores datorer en
aning svalare, men tidningen lever vidare och riktar sig
fortfarande till avancerade datoranvändare.

DÅ

NU

I höstas meddelade Egmont Publishing att man skulle lägga ner titeln,
men strax före jul stod det klart att chefredaktören Anders Öhman tar över
utgivningen i eget förlag.
– Det har krävts en hel del arbete för att kunna se om det ens var
möjligt att driva tidningen vidare på egen hand, men själva beslutet
att ta över var ganska givet, säger han.
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Elle-galan utsågs till
årets tidskriftsevent
vid Tidskriftsgalan
i november 2015.
Motiveringen löd:
"Med passion och
hårt arbete har
detta blivit galornas
gala – förebilden
som de flesta jämför
sig med vad gäller
sponsring, gästlista,
mediegenomslag och
inte minst glamour."
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Kändisspotting? Kanske ser du
någon du känner igen bland
de 800 gästerna.

Fest
med
Elle

Ett helt års
förberedelser för
en enda partykväll.
Följ med bakom
kulisserna till ett av
tidskriftsbranschens
största event,
Elle-galan.
15 januari, spegelsalen,
Grand Hotel. Här minglar
modebranschens kändisar i
väntan på prisutdelningen.

Text & foto

Margareta Bloom Sandebäck
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En kväll med
|
ELLE

"Arbetet med galan pågår året runt. Direkt
när kvällen är över påbörjas utvärderingen
av vad vi ska göra bättre till nästa år. Galan
är resultatet av ett tajt samarbete mellan
liveteamet på Aller, redaktionen och våra
samarbetspartners. En välregisserad
föreställning där inget lämnas åt slumpen."
Cia Jansson, chefredaktör
Iförd en ljusrosa Ida Sjöstedt-klänning med en vid kjol av tyll och med håret i stram hästsvans öppnar Shatilla Holm, eventchef, dörrarna:
– Jag är lite trött idag, gick och la mig tre i natt. När man tycker att man är klar återstår det alltid lite småfix, men nu är allt färdigt.
I ett helt år har sammanlagt 250 personer arbetat med kvällens gala.

Vinterträdgården i
förvandling. I timtal
har sjutton elever från
Gustavsbergsgymnasiets
estetklass suttit
och och klippt de
pappersblommor
som skall förvandla
Vinterträdgårdens
scen till ett romantiskt
rosaskimrande hav. För
idé och kreation står
PAP Studio och Johan
Svenson, set designer
och papperskreatör.
Hans proffsteam på
elva attributmakare har
hållit på en hel vecka
med förberedelserna till
scenbakgrunden.

Bara en halvtimme
innan gästerna ska
anlända är catwalken
fortfarande tejpad
med skyddsplast och
nervositeten fladdrar
i magarna. Under
genrepet testas ljud
och ljus en sista
gång och stylisterna
förbereder så att alla
klädbyten ska gå så
smidigt som möjligt.
Kvällens konferencier
Kakan Hermansson
sveper fram i en kappa
med texten Queen på
ryggen.

En kväll med
|
ELLE

Cia Jansson,
chefredaktör för
Elle, och Stina
Abenius, publicistisk
direktör på Aller,
instruerar inför
livesändningen.
Där hantverkare
dagen före
monterat
ställningar med
lampor för ett
perfekt ljus på
den skimrande
rosa mattan
trängs under
kvällen sponsorer
och reportrar,
fotografer och
gäster.

Micael Bindefeld arbetar
med Elle-galan för nittonde
året i rad och välkomnar här
designern Bea Szenfeld med
pojkvän Jesper Lagergren,
tatuerare. Det är kändistätt
och champagnen flödar.
– Förra året lyckades vi
skåla slut på 500 flaskor i
Spegelsalen. Det rekordet vill
jag knäcka i kväll. Vi firar
ju att vi jobbar i världens
roligaste bransch! sa Elles
chefredaktör Cia Jansson i
sitt öppningstal.

Årets designer blev Ida Sjöstedt,
som avslutade med visning av skira
och romantiska klänningar.

Post modernt
Renässans för nyhetsbreven
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Verktyg
|
NYHETSBREV

Ett sätt att driva
trafik till sajten,
en extra kanal för
annonsörer eller
en betaltjänst för
omvärldsbevakning?
Nyhetsbrev kan ha
olika funktioner.
Bestäm vad som
är rätt modell
för dig.
Karin Persson

FOTO: ITWENTY20

Text

I TIDSKRIFTSBRANSCHEN i USA har nyhetsbrev fått en renässans. Det påstår journalisten
Urban Lindstedt. Han är utbildare och konsult
inom digital marknadsföring och e-handel. Han
har också hållit kurser för bland annat Sveriges
tidskrifters räkning om hur man skapar ett lönsamt nyhetsbrev.
I USA är det vanligare än i Sverige att använda nyhetsbrevet som en egen plattform. Det
har en sammanfattande karaktär, snarare än att
man använder det för att göra reklam för sina
senaste artiklar och på så sätt driva trafik till
sajten. Urban Lindstedt tar Quartz nyhetsbrev
Daily brief som exempel. Ett brev som är skrivet
i första hand för att du ska läsa det och inte för
att du ska klicka dig vidare.
– Det fyller användarnas behov av att kunna
hänga med på ett enkelt och smidigt sätt. Själva
säger de att nyhetsbrevet ska vara som att ha
en väldigt välunderrättad kompis. Det kommer
varje dag och har extremt hög öppningsgrad.
I Sverige görs nyhetsbrev fortfarande oftast
slentrianmässigt, menar han. Trots det har
många fortfarande en hög öppningsgrad.
– Det är häpnadsväckande hur väl nyhetsbreven behållit sin position. Jag tror att det beror
på att ett väl utfört mejl är enkelt att läsa på
mobilen medan det många gånger kan vara lite
stökigt att gå in på en webbplats.
Han tror att fler kommer att följa den amerikanska branschens exempel och gå mot mer
genomarbetade brev, företrädelsevis i betalvarianter. För att man ska kunna ta betalt för
nyhetsbrev behöver man emellertid ägna sig åt
initierad omvärldsbevakning. Då duger det inte
längre att skicka ut sina bästa webbnyheter från
veckan som gått.
– Jag tror att de traditionella magasinen
kommer att ha svårt att ta betalt för sina nyhetsbrev eftersom de inte är beredda att investera tid
i dem. Det är snarare nischade, kunniga journalister som startar eget som kommer att lyckas.
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TVÅ POSITIVA SVENSKA exempel på betalbrev som Urban Lindstedt tar upp är Branschkoll, grundat av Ola Karlsson, som levererar
omvärldsbevakning för den grafiska branschen
och Vassa Eggens Analysbrevet av Olle Lidbom, med medienyheter från hela världen. En
helårsprenumeration på dessa kostar 14 000
kronor respektive 1 950 kronor.
I dag jobbar de flesta fortfarande utifrån
tanken att nyhetsbrevet ska generera intäkter
genom att driva trafik till sajten. Då bygger affärsmodellen på att man faktiskt tjänar pengar
på läsarna när de kommer dit.
– Fallerar man där spelar det ju ingen roll
om nyhetsbrevet fungerar bra eller inte. Därför
tror jag att det är väl värt att experimentera
med betalbrev eller sponsorskap, säger Urban
Lindstedt.
Ett populärt nyhetsbrev skulle kunna utgöra en utmärkt annonsplattform och därmed
bli en viktig intäktskälla. Ändå har många magasin svårt att göra ett annonsfinansierat brev
i dag, trots att den digitala annonseringen ökar
för var dag som går. Programmatisk annonsering, där man använder smarta algoritmer
för att kunna rikta annonserna till en väldigt
specifik målgrupp, fungerar inte i nyhetsbrev
såvida man inte tvingar läsarna att öppna brevet på en webbsida och inte i mejlkorgen.
Björn Österman är försäljningschef på
Egmont publishing. Han säger att det förvisso

inte är helt ointressant att sälja bildannonser
i nyhetsbrev, men att det krävs att man säljer
många kampanjer eller har prenumererande
kunder för att det ska bli ordentligt lukrativt.
– Annonsörerna betalar för hur många
läsare brevet har och det handlar om ören per
person. Därför är det oftast en mer lönsam
affär att ett varumärke köper ett helt brev eller
att man dedikerar en stor del av innehållet till
en annonsör.
Men att låta ett företag sponsra ett brev är
också en balansgång – det gäller att behålla
läsarnas förtroende och fortsätta att driva
trafik till sajten samtidigt som man tjänar
pengar. För att det ska fungera behöver man
matcha annonsör och målgrupp väl.
– Det är få av Vagabonds läsare som har
problem med att få ett brev med rabatter på
resor, men skulle samma läsare få ett direktnyhetsbrev från ett casino skulle de nog reagera
väldigt negativt.
Björn Österman tycker att ett bra sätt att få
in kommersiella budskap i brevet är att satsa
på tävlingar. Det ökar intresset och öppningsgraden och gör att nyhetsbrevet kan fungera
som stöd för en kampanj som också går i print
och på webben.
– På så sätt täcker man in en större del av
målgruppen. Nyhetsbrevet blir kanske inte
stommen i kampanjen, men det blir en del som
faktiskt adderar mycket värde.

KURS!
15 mars håller
Urban Lindstedt
kurs på Sveriges
Tidskrifter om hur
man gör nyhetsbrevet
till en inkomstkälla.
Anmäl dig på
sverigestidskrifter.se

TRE POPULÄRA VERKTYG FÖR NYHETSBREV
APSIS PRO

Apsis är ett svenskt företag som ägs av
Norvestor. Standardpris för det minsta kontot,
upp till 1000 prenumeranter och fyra utskick
i månaden, kostar 1 000 kronor i månaden,
exklusive moms. Startpaket med utbildning och
mall kostar 7 500 kronor plus moms.
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WEBPOWER

Holländskt företag som
till större del ägs av
grundaren Jacco Bouw.
Ett grundabonnemang
kostar från 3 000 kronor
per månad.

MAILCHIMP

Amerikanskt företag, moderförlaget
heter The rocket science group.
Priset varierar beroende på hur
många mottagare du vill kunna ha.
Gratis upp till 2 000 prenumeranter
och 12 000 mejl per månad.
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|
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Experten Urban Lindstedt:

"Hellre ett kort brev än halvdant material."
Skicka lagom ofta

För de flesta finns en poäng i att brevet kommer
åtminstone en gång i veckan så att mottagaren hela
tiden har varumärket närvarande i sitt medvetande.
Ju oftare man skickar ett nyhetsbrev, desto högre blir kraven
på kvalitet. Ett dagligt brev kan fungera om det innehåller riktigt
exklusiva nyheter. Ett väldigt avancerat betalnyhetsbrev behöver inte komma lika ofta. Var tydlig mot läsarna kring hur ofta
de kommer att få brevet om de sajnar upp sig.

Allt över en öppningsgrad på 20 procent får räknas
som bra. Det viktigaste du kan göra för att få fler att
öppna breven är att ha bra ämnesrader. ”Nyheter”
som många fortfarande använder duger inte. Använd den
möjlighet som finns i moderna nyhetsbrevsverktyg att testa
två olika rubriker på en liten del av läsarna för att se vilken som
ger högst öppningsgrad innan man skickar brevet till resterande prenumeranter. Tävlingar med bra vinster kan fungera
jättebra i ämnesraden.

Samla adresser med finess

I dag har de flesta väldigt diskreta anmälningsrutor
men var gärna mer aggressiv när du samlar in prenumeranter. Gör formuläret större. Placera det högt upp
på sajten, gärna tillsammans med något slags grafik eller bild.
Du kan också använda pop up-fönster efter ett antal sekunder.
Berätta redan i formuläret varför läsaren ska registrera sig.

Ha koll på integriteten

Du har inte rätt att skicka nyhetsbrev till privatpersoner
som inte har beställt det. Se till att ha koll på bestämmelser som gäller hantering av personuppgifter.

Tydlig avföljningslänk

Om du gömmer avföljningslänken kommer folk bara att
spamanmäla ditt utskick. Du vill inte ha för många anmälningar eftersom du då kan bli avstängd från verktyget.

FOTO: ISTOCK

Jobba hårt med rubrikerna

Följ upp annonserna

Textannonser är ofta effektiva. I vissa fall kan de
vara bättre än bilder men generellt är folk mer villiga
att klicka på något grafiskt. Analysera hur dina egenannonser går. Ju mer information du kan ge annonsörer om
vad som brukar fungera i ditt nyhetsbrev desto bättre.

Använd bilder på rätt sätt

Bilder behövs för att det ser trevligt ut och är klickvänligt, men brevet får inte bli så tungt. Då är det
stor risk att det fastnar i spamfiltret eller blir segt att
ladda. Ganska hårt komprimerade bilder är bäst, men om du
vill pusha för ett schysst bildreportage fungerar det att
ha någon enstaka stor bild i brevet.

Hur många puffar?

Ultimata antalet puffar beror på hur mycket innehåll
du har. Generellt sett är det inte fel att göra ett ganska
snävt urval. Ha hellre ett kort brev än halvdant material.
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Medievärldens chefredaktör:

"Premiumbrevet skickas
bara till betalande kunder"

DANIEL HIRSCH

MATILDA LINDWALL

AXEL ANDÉN

TF CHEFREDAKTÖR TRAVEL NEWS

WEBBREDAKTÖR FOKUS

CHEFREDAKTÖR MEDIEVÄRLDEN

Hur ofta?
Varje vardagsmorgon.
Prenumeranter: Cirka 9000.
Öppningsgrad: Cirka 35 procent.
Vad är syftet med ert nyhetsbrev?
– Att driva trafik samt att ge våra läsare
en bra omvärldsbevakning.
Hur mycket tid lägger ni på
att arbeta med det?
– Cirka en och en halv timme per brev.
Är annonser en viktig del av
affärsmodellen för brevet?
– Vi har annonser men det är inte en
viktig del av affärsmodellen. Travel
News har främst sett nyhetsbrevet som
trafikdrivare. Men vi kommer att satsa
mer på annonser i nyhetsbrevet från och
med 2016, vilket då blir en viktigare del av
affärsmodellen för Travel News.
Har ni något låst material i brevet?
– Vi har haft det ibland, men inte för
tillfället. Travel News funderar just nu
över vilken strategi vi ska ha kring vår
mest attraktiva journalistik: om den bara
ska gå i magasinet, även låst på sajten
eller helt öppen på sajten. För tillfället har
vi den bara i magasinet.
Vilken typ av rubrik fungerar bäst?
– Ingen särskild rubrik. Bra nyheter samt
nyheter om människor som bytt jobb.

Hur ofta?
Varje fredagsmorgon.
Prenumeranter: Strax över 33 000.
Öppningsgrad: Runt 25 procent.
Vad är syftet med ert nyhetsbrev?
– Det är ytterligare en kanal för vår
journalistik och våra annonsörer och ett
sätt att nå nya prenumeranter. Dessutom
är det ett bra sätt att hålla våra läsare
informerade om våra evenemang.
Hur mycket tid lägger ni på
att arbeta med det?
– En till två timmar i veckan.
Är annonser en viktig del av
affärsmodellen för brevet?
– Absolut, för oss är det viktigt att kunna
erbjuda olika plattformar för våra
annonsörer och vi märker av att det
finns en efterfrågan att hamna i
mejlkorgen hos Fokus målgrupp.
Har ni något låst material i brevet?
– Ett antal av puffarna leder vidare till
kortare utdrag av artiklar som ligger
på vår hemsida, vilka man kan läsa i
sin helhet genom att bli prenumerant på
tidningen eller köpa ett digitalt lösnummer.
Vilken typ av rubrik fungerar bäst?
– Ofta utgår vi ifrån vad vi har på
omslaget respektive vecka och det
brukar fungera bra.

Hur ofta?
Medievärldens nyhetsbrev: Varje vardag.
Medievärlden Premiums omvärldsbrev
(1900 kronor per år): Varje måndag morgon.
Prenumeranter: Cirka 5 000 respektive
cirka 1 500. Öppningsgrad: 30 procent
respektive 50 procent.
Vad är syftet med era nyhetsbrev?
– För Medievärldens nyhetsbrev är det
att samla dagens viktigaste nyheter
och diskussioner om den svenska
mediebranschen. För Medievärlden
Premiums omvärldsbrev är det att samla
föregående veckas viktigaste branschnyheter
från hela världen och sätta dem i ett
sammanhang, med fokus på affärsnytta.
Hur mycket tid lägger ni ned?
– Fem respektive åtta timmar.
Är annonser en viktig del?
– Vi har annonser i det öppna brevet men
inte i Premiumbrevet. Det är i dagsläget
inte en viktig del i vår affärsmodell, utan ett
komplement till annonseringen på sajten.
Har ni något låst material i brevet?
– Medievärldens nyhetsbrev är öppet för alla.
Premiumbrevet skickas bara till betalande
kunder.
Vilken typ av rubrik fungerar bäst?
– Personnyheter och rubriker som handlar
om specifika dramatiska branschhändelser.
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Stibo Printing Solutions
köper tryckeriet Sörmlands Grafiska
Stibo Printing Solutions köper verksamheten i det konkursdrabbade tryckeriet Sörmlands Grafiska.
Förväntningen är att de ungefär 75 arbetstillfällena kommer att räddas, men allt hänger förstås på
kundernas fortsatta vilja att anlita tryckeriet. Stibo Printing Solutions stärker positionen som Skandinaviens största tryckeriverksamhet inom magasin, reklamtrycksaker och kataloger.

Den femte januari gick Sörmlands Grafiska i Katrineholm i konkurs.
Aktiviteterna i tryckeriet har nu köpts av Stibo Printing Solutions,
ett företag i den danska Stibokoncernen, som har drivit en lönsam
tryckeriverksamhet i över 200 år.
”Vi är i dagsläget Skandinaviens största tryckeri inom magasin,
reklamtrycksaker och kataloger och kompetenserna från Sörmlands Grafiska, särskilt på området tryckning av magasin, passar
in riktigt bra i vår strategi om tillväxt och närhet till både gamla
och nya kunder”, säger direktör Søren Henriksen, Stibo Printing
Solutions.
Stibo Printing Solutions har köpt Sörmlands Grafiska i syfte att
fortsätta med produktionen i Katrineholm och räddar därmed ungefär 75 arbetstillfällen. Tryckeriet ingår i Stibo Printing Solutions,
som består av en rad tryckeriverksamheter i Skandinavien. Sörmlands Grafiska byter nu namn till Sörmlands Printing Solutions.

Skickliga medarbetare

”Vi är väldigt glada över att ha fått möjlighet att ta över verksamheten Sörmlands Grafiska, som har skickliga medarbetare och
en bra produktionsapparat. Det har varit en kort och hektisk
process, men vi är rätt ägare i ett framtidsperspektiv, eftersom
tryckeriet är ’the perfect match’ för oss i vår strävan att växa
ytterligare på den svenska marknaden där vår omsättning ökar”,
säger Søren Henriksen.

aktivt bidragit till att konsolidera branschen. Köpet av aktiviteterna i Sörmlands Grafiska är en viktig del av en helt nödvändig
konsolidering av den skandinaviska tryckerimarknaden. Vi driver
en lönsam tryckeriverksamhet och det kommer vi också att göra
i Katrineholm och om vi uppnår den önskade tillväxten i Sverige,
så vill vi gärna utöka”, säger Søren Henriksen.
Camilla Lundh, klubbordförande för facket GS vid Sörmlands
Grafiska, säger: ”Stibo Printing Solutions är utan tvekan den rätta
ägaren för Sörmlands Grafiska och jag känner att alla relevanta
intressenter kring Sörmlands Grafiska håller med.”
Till en början är fokus riktat mot att serva Sörmlands Grafiskas
befintliga kunder.
”Vi vet att Sörmlands Grafiska har bra och lojala kunder och vi
ser fram emot att finnas där för dem och att fortsätta det goda
samarbetet. Utöver detta är vår ambition att erbjuda nya kunder
på den svenska marknaden en mycket bred palett tjänster inom
tryckning och grafiskt arbete, som ju är det vi erbjuder inom vår
koncern. Kunderna ska märka på ett bra sätt att de är kunder
till en skandinavisk tryckeriverksamhet med stor synergi” säger
Søren Henriksen.
Ytterligare information kan fås på förfrågan:
Søren Henriksen, direktör för Stibo Printing Solutions,
tel.: +45 762 637 67, e-post: shen@stibo.com

För att kunna uppnå önskad tillväxt och lönsamhet krävs en
konsolidering av branschen, som präglas av stor överkapacitet
och hård konkurrens.
”Vi har funnits i tryckeribranschen i över 200 år och kommer att
finnas kvar de kommande 200 åren. Under flera år har vi därför

www.stiboprintingsolutions.se
Stibo Printing Solutions
Saturnvej 65
DK-8700 Horsens
Besök oss på:

”Vi tog guld med A4.”
Örjan Björklund,
tidigare 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)

Dags att lämna vinteridet.
Hur trimmad vill din tidning bli?
A4-teamet hjälper dig i vinnarform.
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
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EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning.
Hur påverkar det tidskriftsbranschen?

”All hantering av personuppgifter
kommer att omfattas av de nya reglerna”

Mathilda Persson

är jurist på advokatfirman
Vinge och är specialiserad
på rådgivning i juridiska
frågor rörande IT och
personuppgiftshantering.

Varför behövs gemensamma bestämmelser
om detta i EU?
– Vi har sedan tidigare ett EU-direktiv om
dataskydd som har "översatts" till nationella
lagar och i Sverige är det personuppgiftslagen (PUL) som gäller. Varje land har idag olika
regler och sin egen tolkning av EU-direktivet.
Den nya dataskyddsförordningen kommer
att gälla som lag direkt i alla medlemsstater.
Syftet är att alla länder i EU ska ha enhetliga
regler. Man vill också modernisera reglerna
och anpassa dem till ny teknik. Det gamla EUdirektivet kom 1995 och den tekniska utvecklingen har gått snabbt
sedan dess.
Vad innebär det för tidskriftsbranschen?
– För enskilda personer kommer skyddet för
personuppgifter att förstärkas. Det kommer att ställas högre krav på hur företag ska
informera om och inhämta samtycken för sin
hantering av personuppgifter. Den nya EU-förordningen innehåller även mer utförliga regler
för när man har rätt att motsätta sig en viss
hantering och att få uppgifter raderade. Vid
ett dataintrång kan företag behöva informera
både berörda personer och Datainspektionen.
Det kommer även bli strängare krav på företag
att göra olika analyser och riskbedömningar.

3

SNABBA

SKYDDAR BARN
Föräldrars samtycke
kan krävas för vissa
onlinetjänster, såsom
sociala medier, om barnet
är under 16 år.

Är det framför allt marknadsföring via epost
som berörs?
– All hantering av personuppgifter kommer
att omfattas av de nya reglerna. För företag
är det framförallt hantering av uppgifter om
anställda och kunder, inklusive potentiella
kunder, som kommer att beröras.
När börjar de nya reglerna att gälla?
– Den nya förordningen beräknas bli formellt
antagen i april/maj 2016. Två år senare kommer
förordningen att träda i kraft och ersätta den
svenska personuppgiftslagen.
Vad händer om man inte följer reglerna?
– Datainspektionen kan utdela varningar och
förelägga företag att vidta rättelse. Man kommer
även att kunna döma ut böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 procent av omsättningen.
Måste medieföretagen redan nu förbereda sig?
– Även om det kommer att dröja två år innan
reglerna börjar gälla, så är det lämpligt att redan
nu sätta sig in i de nya reglerna och börja anpassa
verksamheten till dem. Det första steget är att
kartlägga vilka uppgifter som samlas in och hur
dessa används i verksamheten. Därefter kan företaget påbörja förändringsarbetet för att anpassa
företagets processer till de nya reglerna.

SAMTYCKE KRÄVS
Uttryckligt samtycke
kan komma att krävas
för att utföra analys av
kundbeteenden och
kundprofilering, s.k. profiling.

SE ÖVER ERA SYSTEM
Datasystem måste utformas och
utvecklas så att personuppgifter
inte kommer att behandlas i
strid med de nya reglerna,
s.k. privacy by design.
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TS Sales Academy PDI

Från annonssäljare
till affärsskapare
men utbildning för den nya mediesäljaren.
Anmäl dig på

sverigestidskrifter.se/kalendarium
TS i samarbete med Sveriges Tidskrifter och Smart Company

TS Mediefakta AB, Vasagatan 11, 114 78 Stockholm
Tel. 08-507 424 00 info@ts.se www.ts.se

”Mediakraft ger oss ett
professionellt intryck”
”Entreprenör är en tidning om och för företagare som startades 2001. Vår
primära målgrupp är entreprenörer, deras företag och aﬀärsidéer. I och
med att vi är Svenskt Näringslivs medlemstidning skriver vi om alltifrån
små till stora företag.
Vi samarbetar med mediasäljbolaget Mediakraft för att de är seriösa och
trevliga att ha och göra med. De har på ett framgångsrikt sätt lyckats hålla
en bra ingång på annonser i tidningen över åren, utan att vi någonsin har
behövt stöta på problem med missnöjda kunder. Mediakraft ger oss alltid
ett bra och professionellt intryck ute på marknaden.
Alla är nöjda och glada, precis som vi.”
– Nicklas Mattsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare,
Entreprenör
www.mediakraft.se
Namnlöst-5 1

2016-02-18 12:53
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PS.
Visste du att du som
medlem i Sveriges
Tidskrifter har 10 procent
rabatt på alla öppna kurser
hos Hyper Island
under 2016?
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22

MARS

MARS

APRIL

NYHETSBREVSKURS
Så gör du ditt nyhetsbrev
till en inkomstkälla och ökar
interaktionen med publiken.
Seminariet kostar 2 200 kr för
medlemmar.

ÅRSMÖTE
Sveriges Tidskrifter håller årsmöte
med efterföljande lunch på
Operaterrassen kl 11.30. Föranmälan
krävs, senast 10 mars.

VÄSSA TEXTERNA
Filters chefredaktör Mattias
Göransson berättar om arbetet
bakom reportagen i Filter, Offside
och Hunger. En heldag med
workshop där du även lägger
fram och testar egna idéer.
Anmäl dig på www.sverigestidskrifter.se

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

Annonsförsäljning
Peter Söderstam
har lång erfarenhet
av annonsförsäljning och medierådgivning. Han
svarar på frågor
rörande utveckling av kreativa
annonslösningar
och kompetensutveckling.

BLI MEDLEM

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

Sociala medier och
digital utveckling
Brit Stakston
är mediestrateg och
en av Sveriges mest
anlitade experter.
Hon är medgrundare till Blankspot
Project, författare,
debattör samt ledamot i Presstödsnämnden.

Medie- och
immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och
delägare på ADN
Law Advokatfirma,
med särskild inriktning medierätt och
kommersiella avtal
på immaterialrättsområdet.

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

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

Marknadsrätt
Rebecka
Weitzberg
arbetar på
Advokatfirman
Vinge med specialistinriktning på
marknads- och immaterialrätt. Svarar
på frågor som rör
din marknadsföring.

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

LÄS TIDNINGEN DIGITALT
ztory.se/alltomtidskrifter
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Till sist
|
KRÖNIKA

Kristofer Andersson:

"Jag har aldrig köpt klyschan om
att en krönikör ska vara personlig
men aldrig privat."
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Var privat. Tveka inte att hänga ut närstående, om texten kräver det. En bra kolumn
kräver offer, samt frostig stämning när din
förra partner upptäcker att du skriver om ert
uppbrott i tidningen. En gång rubricerade jag
en krönika, som på ytan handlade om kulturpolitik, efter min exflickväns Spotifylista,
för att hon lätt skulle notera artikeln när den
delades på sociala medier. Därefter strösslade
jag texten med dolda referenser till våra privata
konversationer. Ingen utomstående märkte
något, men jag talade direkt till henne och det
fick bokstäverna att glöda.

N

är något står på spel,
anstränger du dig mer.
Och det är först när orden
stormar som du når klassens
tönt. Jag har skrivit tusen
texter, men poängen ryms
alltid inom hundra ord:
Kristofer, 14 år. Det finns en framtid, trots att
det inte känns så. Det finns toner att spela, kyssar
att kyssa och sorg att känna. Sorg som stormar,
men som också gör dig till en mer komplett
människa.
En dag blir det bättre.
Tills dess: Rista kajal under ögonen. Lär dig
att skriva. Säg till Katarina att du är kär i henne.
Och tro på mig, när jag säger att en dag får
du chansen, att du kommer ta den, och
att vinden kommer fånga seglen.

Krönikör

Kristofer
Andersson

Redaktionschef på
magasinet Bon och
chefredaktör för bon.
se. Han är författare till
boken DIY och skriver
bland annat också för
Aftonbladet Kultur.

FOTO: ANDERS KILANDER

J

ag vet sällan vad jag skriver
innan jag är färdig, men jag vet
alltid vem mottagaren är: Kristofer Andersson, 14 år.
“Du kan inte blåsa bort
någon med dina ord, om orden
inte först sveper iväg dig”, skrev
Stephen King i On Writing: A Memoir of the
Craft. En god inrådan, om du vill tala till den
som känner att livet ännu ligger blankt.
När jag växte upp var jag uttråkad och ful.
Men jag tyckte om att läsa. En sak återkom
alltid hos mina favoritskribenter – de behövde
aldrig en byline. Jag förstod ändå om texten var
skriven av Julie Burchill eller Andres Lokko.
Jag gjorde det, för att de alltid skrev in sig själva
mellan raderna, även om artikeln på ytan handlade om en ny skiva eller om feministisk teori.
En försiktig hänvisning till en förlorad relation här, en kort referens till en spritindräkt
natt där. Deras samlade texter blev till pussel,
som bildade ett liv, som blev till drömmar om
något mer.
Jag har aldrig köpt klyschan om att en
krönikör ska vara “personlig men aldrig privat”. Vem som helst kan posera som personlig,
men att vara privat fordrar mod och kraft.
Det händer att unga personer med skrivambitioner ber mig om råd. Oftast säger jag
åt dem att läsa Stephen King och Eminem,
istället för att fråga mig. Men jag brukar också
säga detta:

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 finns i din Bringleverans?
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