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Hus & Hem

• Startade 1987
• 15 utgåvor per år (12 ordinarie + trädgård, sommar & jul)
• Räckvidd i print: 242 000 (Orvesto helår 2019)
• Sajten husohem.se: 282 275 unika användare i april 2020
• Instagramkontot @husohem: 56 100 följare
• Facebook: 28 400 följare



Hus & Hems redaktion

• Chefredaktör
• Art Director
• Redaktionschef
• Stylist och nyhetsredaktör, ansvarar även för Instagram
• Redaktör med ansvar för vissa avdelningar i print
• Digital redaktör med ansvar för sajten, Facebook och nyhetsbrev
• Vid behov extra redigeringshjälp



Arbetssätt

• Veckomöten för hela redaktionen
• Digitala veckomöten med chefredaktör, stylist/nyhetsredaktör och 

digital redaktör
• En Slackkanal där vi kan kommunicera med varandra
• Alla har tillgång till det redaktionella systemet och kan arbeta i det
• Långsiktig planering som alla är delaktiga i och har insyn i.
• Tydliga ansvarsområden och en stor frihet att driva det område man 

har ansvar för.



Engagemang

• Viktigt att hitta nyckelmedarbetare och hålla fast vid dem.
• Relationer – lär känna andras styrkor och våga visa dina egna 

svagheter.
• Öppenhet – bjud in till dialog och se hur resultatet blir bättre när det 

inte blir riktigt som du hade föreställt dig (eller gjort själv).
• Förtroende – ge ansvar och lita på att arbetet blir utfört.
• Var tillgänglig för nyckelmedarbetarna.



Delaktighet i varumärket

• Alla representerar varumärket utåt.
• Egna och tydliga ansvarsområden.
• Var tydlig med att vi gör det här tillsammans – säg det ofta, även om 

det bara är i ett mail.
• Var öppen för nya förslag.
• Träffas



Skillnader frilans – anställd?

• Mer jämställd relation.
• Större fokus på arbetet.

• Lika viktigt med feedback.
• Lika viktigt att se hur man kan utvecklas tillsammans.
• Lika viktigt att vara tillgänglig för nyckelmedarbetarna.
• Lika viktigt att ge ansvar.


