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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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ör ungefär 15 år sedan
tillträdde jag som vd för
holländskägda Telegraafkoncernens dotterbolag här i Sverige. Det
blev nio spännande år
på TTG Sverige som
betytt mycket för min fortsatta karriär i
tidskriftsbranschen. Det fanns fördelar
och nackdelar med att vara del av en stor
koncern. Till en av fördelarna hörde att
det fanns en stor avdelning i Amsterdam
som sysslade med strategiarbete och
framtidsspaningar – mest vad gällde utvecklingen i Holland, men då och då kom
spaningar som även vi i Sverige kunde ha
stor nytta av.
En ung kille som hette Kick Zandbergen jobbade dygnet runt och skrev rapporter. Idag jobbar han för Facebook. Jag
minns särskilt en utredning han gjorde
som handlade om hur viktig e-handel
skulle bli för tidskriftsförlagen.
Det här var ju några år sedan och jag
kände mig lite skeptisk till hans prognoser. Då associerade jag e-handel för
tidskrifter mest med utförsäljning av
gamla premielager.
Det här blir jag påmind om när jag
läser vår enkät om e-handel i det här
numret. Nu finns spännande planer på
flera av våra medlemsförlag. Läs mer på
sid 42.
På vårt årsmöte i mars fattade vi beslut om att ändra vår stadgar och öppna
upp för nya medlemskategorier. Mediebranschen förändras snabbt och för
att vara representativa för vår bransch
vill vi också göra det. Numera är många
tidskriftsföretag inte bara ehandlare utan
även eventarrangörer, poddmakare och
tv-producenter. De transformeras till
mediebolag som själva bygger appar och
digitala plattformar.
Det är en sann ära att få vara med
på den här förändringsresan. Och med
de nya stadgarna blir vi mer rustade att
stötta medlemmarna – er – på väg mot
framtiden.

Kerstin Neld
Vd Sveriges
Tidskrifter

VÅR NYA PODD
Vi på Sveriges Tidskrifter har startat en podd: en intervjuserie med aktuella profiler.
Varannan torsdag kommer nytt avsnitt. Tanken är att ge er en snabb och initierad
inblick i frågor som rör vår bransch.

MISSTRON MOT ETABLERADE MEDIER
Misstänkliggörandet av etablerade medier eskalerar och sprider sig till nya grupper i
samhället. Tilltro till oberoende journalistik är ett fundament i en demokrati. Vi måste
gemensamt arbeta ännu hårdare för att höja förtroendet och förståelsen för det vi gör.
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Det trygga valet för er tidskrift
– vi är med er hela vägen!
Ekonomisk stabilitet
Efterpresstjänster

Trycksaker i hög kvalitet

Repro/prepress
Trygghet

Korta ledtider

Närhet

Flexibel produktion

Miljövänlig produktion

Kontakta oss och vi berättar
mer vad vi kan erbjuda.

www.stiboprintingsolutions.se
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Medierna för fastighets-, byggoch villamarknaden finns hos oss!
hålla
Den ledande tidningen för dig som vill
ågor!
dig uppdaterad inom brandsäkerhetsfr

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

Läs mer och beställ på www.brandsakert.se eller kontakta
Brandskyddsföreningen på prenumerera@brandsakert.se
eller telefon 08-588 474 00.

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

I ERA når du hela
energibranschen

Här når du

SverigeS Hundägare

ERA ges ut av Energiföretagen Sverige.
Målgruppen är alla som arbetar på energiföretag.

Vad säger läsarna?

95 %

tycker att ERA
är en bra tidning

64 %
får värdefull
information från
annonser i ERA.

56 %

läser annonserna

51%

har tagit köpbeslut
eller kontaktat
annonsör

Bygger på 400 intervjuer
utförda av ARS Research AB.

För att annonsera i ERA, kontakta
Jan Nyman på tel 08-122 016 03
eller gå in på www.era.se
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AV WEBBANVÄNDARNA
i USA använder annonsblockerare, enligt
Digital News Report (Reuters Institute of
Global Journalism). I Sverige uppskattas
användningen till ca 40 procent, enligt en
studie av Mediavision.
I augusti planerar branschorganisationen
IAB en gemensam aktion tillsammans
med ett flertal svenska publicister, där man
planerar att kräva att sajtbesökarna tar bort
annonsblockerare för att få
fri tillgång till innehållet.

TRE I RAD / NYA MEDIEPODDAR
Vi som älskar medier och journalistik har fått flera nya poddar att lyssna på de
senaste månaderna.
TIDSKRIFTSPODDEN
Sveriges Tidskrifters podd hade premiär i april och är en intervjuserie
för oss som älskar tidskrifter, med nytt avsnitt varannan torsdag.
Johan Kellman Larsson intervjuar aktuella profiler från branschen.
DIGITALA MEDIEPODDEN
Digitalstrategen Damon Razazi i samtal med nya gäster varje vecka,
under Dagens Medias paraply. Podden har ett ungt initierat tilltal som
har gjort att den skapat sig en egen nisch.
MEDIEPODDEN
Emanuel Karlsten och Olle Lidbom utnämndes till Mattsson-Helins
efterträdare redan innan första avsnittet haft premiär. Branschanalys
av två för oss välkända omvärldsbevakare levereras varje vecka. De
är inte alltid överens vilket gör det extra kul att lyssna.

HOLLÄNDARE SOM GER HOPP
Många tror att enklare mikrobetalningar
kan vara en väg att få användarna att
betala för digital kvalitetsjournalistik.
Holländska startupen Blendle har lyfts
fram som en intressant aktör. Blendle
presenterar sig som en annonsfri portal
för kvalitetsjournalistik, där man betalar
några kronor för varje artikel man läser.
I Holland och Tyskland har Blendle
ungefär 650 000 användare och nu testas
en betaversion i USA. Mellan 9 och 49 cent
(ca 1–5 kr) kostar det att läsa en artikel i
den amerikanska beta-versionen. Tjänsten
erbjuder artiklar från bland annat The
Economist, Huffington Post, Time och New
York Times. För varje artikelköp behåller
Blendle 30 procent och ger 70 procent till
tidningen. Inom 24 timmar kan du begära
pengarna tillbaka för en artikel som inte
motsvarade förväntningarna.
Nr 2 2016 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 7
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JANN OCH JORDGUBBARNA
Kameran är inte större än att den ryms i
skålen. Mitt bland jordgubbarna.
– I bilden ser man både bakåt, åt sidorna
och framåt samtidigt. När man plattar till
en sfär får man den här effekten, förklarar
fotografen Jann Lipka.
Han är en av de fotografer i Sverige som
jobbar mest med 360-graders foto och film.
– Min upplevelse är att de traditionella
medierna inte riktigt har förstått potentialen
i 360 graders-tekniken ännu. Å andra sidan
har även användarna lite kvar att lära. Det
är många som ännu inte fattar att man kan
navigera själv i den här typen av bilder, och
välja olika perspektiv.
Samtidigt som många i mediebranschen
pratar om virtual reality och interaktivt
journalistiskt berättande är det idag få
svenska medieföretag som experimenterar
med tekniken. Jann Lipka säger att det
inom ett halvår kommer nya modeller av
kameror från bland andra Nikon, Samsung
och GoPro som ligger bra till i pris och gör
360 graders-film och foto åtkomligt även för
8 amatörer.
| ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2016
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PENNÄLSKARENS DIGITALA KOMPIS
Älskar du att klottra för hand, men skulle ändå vilja spara,
bearbeta och dela dina anteckningar digitalt? Italienska
Moleskine, vars varumärke är synonymt med snygga och
ganska dyra anteckningsblock, har lanserat några olika
varianter av digitala anteckningsblock de senaste åren.
Denna nya modell kallas smart writing set och kostar runt
2000-lappen. Man skriver med en penna med en typ av
inbyggd kamera i ett särskilt block. Sedan skickar man
kluddet till sin smarta enhet där man med hjälp av en
särskild app tar emot och grejar med dem.

3
FOTO: EGMONT

Baam! Första svenska
tidningen med namnet
Fantomen kom 1950.

FANTOMEN FYLLER 80 ÅR
Vid fyllda 80 är han fortfarande lika trikåklädd, muskulös och
ganska så könsstereotyp – å andra sidan bjussar han på en rolig
nostalgitripp. Dessutom spås nästa Fantomen faktiskt bli en kvinna!
Serien om den mystiske djungelmannen skapades av Lee Falk år 1936 och
publicerades först i amerikansk dagspress. Egmont Publishing, som ger ut den
svenska Fantomen-tidningen, firar med ett stort jubileumsnummer med utvalda
äventyr från alla åtta decennier. Till hösten släpps en jubileumsbok med serier som
för första gången publiceras på svenska.
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PERSONLIGT

” De som inte inser det
omöjliga är en viss typ av
människor som ofta är
väldigt roliga att jobba med.”
Niclas Trydell, vd på Trydells.

Läs mer om oss och era möjligheter!
Gå in via trydells.se
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FYRA FRÅGOR TILL
MIKAELA ÅKERMAN
Los Angeles-baserad frilansjournalist som fått Googles och
Journalistförbundets innovationsstipendium på 10 000 euro
för sin visselblåsarapp Whistleblower.
Hur är tanken att appen ska fungera?
– Den är i utvecklingsfas vilket gör att det är svårt att gå in på
detaljer, men i korthet fungerar tjänsten så att visselblåsaren
skriver in sitt tips, bifogar eventuella filer, väljer vilka medier
som kan se tipset och väntar på att se om någon nappar.
Sedan finns olika sätt för medierna att följa upp och verifiera
tipset. All kommunikation är krypterad.
Hur fick du idén?
– Den kläcktes under nyhetstorkan i somras när jag jobbade
på SvD:s redaktion, där jag arbetat i många år. Då hade jag
redan under ett år bevakat teknik och vetenskap i Kalifornien
och blivit inspirerad av startup-kulturen här. Min upplevelse
är att tipsen till nyhetsredaktionerna har minskat genom åren
och att traditionella medier inte riktigt har lyckats fånga upp
den yngre generationen. Min tanke var att göra det enklare
och smidigare för folk att höra av sig, och att det skulle finnas
en möjlighet att vara anonym för dem som inte litar på de
traditionella sätten att kontakta media.
Vad kommer du att använda stipendiepengarna till?
– Pengarna kommer gå till att ta appen från en mockup, till
åtminstone en betaversion som kan lanseras och presenteras
för investerare och andra intressenter.
TEXT: KARIN PERSSON

Vad hoppas du att en sådan här app kan leda ge?
– Min förhoppning är att allmänhetens bidrag till nyhetsrapporteringen kan öka. I takt med att antalet reportrar ute på
fältet blir färre, samtidigt som integritet och säkerhet på nätet
blir allt viktigare frågor, hoppas jag att tjänsten kan bli en
värdefull länk mellan allmänhet och media.

Andreas Sandin

går från tjänsten som
försäljningsdirektör för
Dagens Industri och
Dagens Nyheter till att
bli annonsdirektör för
Bonnier Tidskrifter. Han
efterträder Marina Croon.

Annie Reuterskiöld
är ny politikreporter på
Fokus. Hon har tidigare
varit reporter på TV4
Nyheterna, Expressen och
Ekot. På Fokus har hon
en vikarietjänst fram till
årsskiftet.

Maria Lindblå
Molander

har tidigare varit tf chefredaktör för Älskade hem
och redaktör för flera inredningsmagasin. Nu går
hon till mediebyrån Bizkit
Havas som ska utöka sin
satsning på content- och
nativelösningar.

Mats Andersson

har fått utmärkelsen årets
nordiska naturfotograf
i Nordic Nature Photo
Contest 2016. Priset
delas ut av den norska
tidningen Natur og Foto
och Mats Anderssons
vinnarbild föreställer en
grävling och en spindel.

Tobias Wixtröm

är ny chefredaktör för
Hänt-gruppen som består
av Hänt i veckan, Hänt
Extra, Hänt Bild och TVguiden. Tobias Wixström
kommer från Aftonbladet
där han varit sportchef
på Aftonbladet TV och tar
över efter Bo Liljeberg.
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Entreprenören
som

tog
klivet
in på förlaget

Hon har drivit en
tandläkartidning utan
att kunna något om tandvård
och arbetar med digital
utveckling trots att hon
älskar papperstidningar.
Möt Camilla Björkman
– som sällan tvekar
.

Sally Henriksson
Foto Margareta Bloom Sandebäck
Text

L
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LÄNGST FRAM I KONFERENSRUMMET i sekelskifteshuset
på Blasieholmen i Stockholm står Camilla Björkman och
förklarar energiskt vad Frida förlag har för varumärken
och hur de arbetar med dem i olika kanaler. Dragningen
för mediebyrån Tre kronor är den första av ett femtontal
dragningar som hon och hennes kollegor ska göra för olika
byråer. Förhoppningsvis ska byråerna sedan kunna bidra till
fler annonsörer och därmed mer pengar till att producera
material för förlagets titlar – Frida, Chic, Solo, Shape up och
Veckans nu. Camilla Björkman går igenom förlagets olika
titlar och förklarar vad de har för målgrupper och räckvidder i olika kanaler. Därefter tar Chics chefredaktör Caroline
Sandström över.
Mötet avslutas och Camilla Björkman och hennes kollegor gör en snabb utvärdering utanför porten innan de skiljs
åt. Hon är nöjd men börjar genast fundera över vad hon kan
göra bättre vid nästa dragning.
– Jag har lätt för att bli självkritisk. Jag är mer benägen
att tänka att saker kan bli bättre än gud vad bra det blev. Jag
försöker jobba lite med det men samtidigt är det den känslan
som driver mig framåt, förklarar hon.
De höga stilettklackarna och Nybrokajens kullerstenar
till trots håller Camilla Björkman ett imponerande tempo på
vägen till kaféet. Samtidigt som hon berättar om hur hennes
karriär egentligen började ögnar hon igenom mejlkorgen i
14 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2016

mobilen för at försäkra sig om att det inte är några brådskande mejl som måste besvaras innan vi slår oss ned för
intervjun.

E

ntreprenörssinnet väcktes till liv redan
när hon sålde sin första artikel till
Cosmopolitan. Hon var då journaliststudent i London och skrev en artikel
om varför tjejer faller för ”bad guys”.
– Det var en underbar känsla att
tjäna pengar på mitt skrivande. Där
satt jag i London och skrev som värsta Carrie i Sex and
the city, och tjänade dessutom tusenlappar på det. Det
var där min företagarnäsa föddes.
Men egen företagare i större skala kom hon inte
att bli förrän några år senare. Hon var då anställd som
redaktör på Cosmopolitan och på väg hem till Stockholm
från sommarstugan i Norrtälje. Som färdlektyr hade hon
ett nummer av tidningen Driva eget och den inspirerade
henne så mycket att hon bestämde sig för att säga upp sig.
I samband med det träffade hon på Driva egets grundare
och chefredaktör Anders Andersson.
– Vi var jobbmässigt ”the perfect match”. Han var
man, sextioplus och jätteduktig på ekonomi och företagande. Jag var ung tjej med intresse för världstrender och

Xxxxx
|
XXXXXXXX

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.

Camilla Björkman
Ålder: 32
Bor: Stockholm.
Familj: Fästman.
Fritid: ”På den lilla fritid jag
har läser jag. Just nu Lean in
av Sheryl Sandberg och The
power of now av
Eckhart Tolle”.
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Camilla Björkman diskuterar
en ny kampanj på Fridas
Snapchatkanal med VD
Anders Juhlin, AD Mikaela
Kortell, chefredaktör Terese
Allert och reporter Sara
Jergard.

Hoho! Ugglan har Frida-reportern Saras mamma stickat. Den
är numera en maskot på redaktionen, som fått många besökande
kändisar att le.

Camillas favorittidskrift: Amerikanska tidskriften Inc.
”Det är så inspirerande att läsa om alla entreprenörer.
Det ger mig inspiration och nya idéer”.
16 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2016

GENOM KOMMUNIKATION LÄR
VI OSS VARANDRAS YRKEN OCH
FÅR STÖRRE RESPEKT FÖR DEM.
SAMARBETE GER MER PENGAR.
sociala medier. Han blev min parhäst i väder och vind och
är fortfarande min mentor.
Camilla Björkman fortsätter att prata varmt om Anders
Andersson och förklarar att något av det viktigaste hon har
lärt sig av honom är att stå på läsarnas sida.
– Jag hade inte det i mig, ”upp till kamp”, att stå på
läsarnas sida och kämpa mot till exempel orättvisa regler
för småföretagare. Men Anders lärde mig att man kan vara
kommersiell och säljande utan att kompromissa med det
man tror på och vad tidningen står för.
Hon fortsätter:
– I varje nummer tycker jag att man på något sätt ska
slåss för läsarna. På Driva eget var det småföretagarna jag
kämpade för, nu står jag på tjejernas sida mot tuffa kroppsideal, kränkningar och tafsande killar.

C

amilla Björkman kom att stanna på Driva
eget i sex år. Hon började som frilansande
reporter och slutade som chefredaktör.
Under ett par av de åren drev hon dessutom en egen tandläkartidning, Dentalmagazinet. Hon kunde egentligen inget
om tandvård men fick tillfälle att köpa
tidningen och tänkte att det kunde vara en bra start på en
egen tidningsbyrå. Att få snurr på den visade sig dock vara
en betydligt större utmaning än vad hon hade kunnat tänka
sig. Det var en tuff period i hennes karriär med ständig
ångest över ekonomin. Men det blev en nyttig erfarenhet i
att hantera motgångar och kavla upp ärmarna och ta saker i
egna händer.
– Jag insåg att om jag någonsin ska få det att fungera
måste jag börja sälja annonserna själv. Jag hade ingen aning
om hur det fungerade men jag gjorde det. Jag gick upp på
morgonen, när det var som jobbigast grät jag en skvätt, och
så greppade jag luren och ringde.

E

fter något år hade hon lyckats vända
ekonomin till svarta siffror och sålde
tidningen med en ”okej vinst”.
Bortsett från den erfarenheten har
Camilla Björkman alltid trivts bra som
egen företagare. Hon jobbar bäst under
stor frihet och känner sig som en entreprenör i själen, även om hon till och från har varit anställd.
När hon blev handplockad till sin nuvarande tjänst som
kommersiell förlagschef hade hon egentligen sagt upp sig
från Driva eget för att bli egenföretagare igen.
– Jag hade i vanlig ordning högtflygande planer om
vad jag skulle göra, haha, men jag funderade länge och väl
på erbjudandet och kände att äh, det här verkar jättekul,
nu kör jag på det! Men jag är fortfarande min egen och
fakturerar från mitt bolag.
I december tillträdde hon på Frida förlag, som ägs av
Aller media. Som kommersiell förlagschef har hon i uppdrag att tillsammans med VD Anders Juhlin utveckla Frida
förlags affär. Hon ska driva det digitala utvecklingsarbetet
och verka för ett gott samarbete mellan redaktionerna och
säljavdelningen.
– Det är viktigt att man jobbar tillsammans tror jag.
Inte för att säljet ska blandas in i det redaktionella, det är
viktigt för den journalistiska trovärdigheten att hålla isär
det, men vi ska vara ett team och stötta varandra.
Under ett av Sveriges Tidskrifters frukostseminarier i
vintras höll hon ett föredrag där hon pratade om att 2016
är året då sälj, redaktion och marknad ska jobba tillsammans. Efteråt kom det fram en man till henne och sade att
det inte är klokt att hon ska behöva stå och säga det på ett
seminarium 2016, när vi har pratat om det sedan 1980-talet. Camilla Björkman skrattar men fortsätter sedan att
förklara vikten av samarbete och rädslan som hon upplever att många känner inför det.
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CAMILLA BJÖRKMAN

– Många tror att bara för att man pratar med sin säljare
så har man förlorat sin integritet. Jag tänker att det är precis
tvärtom! Genom kommunikation lär vi oss varandras yrken
och får större respekt för dem. Samarbete med annons och
marknad ger mer pengar som redaktionen kan använda till
bättre journalistik och roligare saker.
Camilla Björkman älskar papperstidningar och tillbakalutad läsning, helst i soffan, men är nu alltså den som
ska göra Frida förlags titlar än starkare digitalt. Och för
henne finns det ingen motsättning i det.
– Jag är inte den digitala tjejen som hatar papper. För
mig handlar det om olika plattformar med samma syfte. Vi
får aldrig bestämma oss för att en plattform gäller för vår
affär utan hela tiden hänga med läsarna och användarna.
Att journalistiken och tidskrifterna skulle vara på
utdöende tror hon inte på. Camilla Björkman ser en ljus,
digital framtid för tidskriftsbranschen.
– Det kommer inte vara några problem alls att hitta
lönsamhet i det digitala om vi bara vill och har självförtroende nog att köra på. Men vi kan inte bara utgå från det vi
har i dag och lägga ut det på webben. Vi måste utgå från våra
läsare och användare och anpassa innehållet efter plattformen. Vi ska inte göra tidningar på webben eller i sociala
medier.

E

n utmaning för mediebranschen är de nya
start-up-företagen, tror Camilla Björkman. De är ofta små, förändringsbenägna
och har inget ”bagage i ryggsäcken” utan
börjar som ett blankt blad och plockar
ihop sitt team, medan många tidskrifter
bär med sig sin historia, sitt varumärke
och en viss kompetens som behöver utbildas eller bytas ut.
– Det krävs starka ledare som kan driva den här förändringen. Det måste vara tydligt ända ned på individnivå vad
det är som ska hända, hur det ska gå till och hur just du ska
delta i förändringen.
Den digitala världen kan vara tärande. Att hela tiden
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hänga med, jaga klick och samtidigt vara social frestar på,
det har Camilla Björkman erfarit. Hon följer massor med
bloggar och Instagramkonton för att hänga med i de världar
där Frida förlags användare befinner sig, har full koll på
jobbmejlen och de senaste trenderna i magasinsvärlden,
men försöker att koppla bort som privatperson och kan ta
lång tid på sig att svara på meddelanden och festinbjudningar på Facebook.

F

ör ett år sedan fick hon i present att
tillbringa fem dagar på den terapeutiska
kursgården Baravara i Rättvik i Dalarna.
Hon hade då känt ett tag att hon ”sprang
på” i livet och ständigt var på väg till nästa
plats. Hon hade länge fokuserat mycket
på sin karriär och börjat fundera på vem
hon egentligen var utan sitt jobb. Att lämna in mobilen och
vara helt nedkopplad i fem dagar blev en mer omtumlande
upplevelse än vad Camilla Björkman hade föreställt sig.
– Redan första kvällen brast jag i gråt och sen grät jag i
fyra dagar. Det var övermäktigt att plötsligt vara på en gård
med människor jag inte kände och som jag inte behövde
prestera inför på något sätt. Det satte igång en del jobbiga
känslor hos mig, men framförallt var det bra.
– Det är något sjukt med att man ska behöva åka ut till
en gård i skogen och lämna in sin mobil och dator för att
helt koppla av. Men jag tror att det kommer att bli ännu
mer så, att vi aktivt får söka oss till särskilda platser för att
blicka inåt.
Nu har hon lättare att koppla bort även om hon oftast
väljer att vara uppkopplad. Och en sak har hon blivit än mer
säker på – att mediebranschen är hennes bransch.
– Jag vet inte vad jag gör om tio år mer än att jag vet att
jag vill göra något som jag är passionerad för och där jag
gör skillnad. Nu ska vi inspirera och engagera alla tjejer
och unga kvinnor i hela Sverige, sedan kan jag gå vidare.
Men jag kommer alltid att vara i mediebranschen, det är så
roligt.

Konkurrensen om både
reklampengarna och
läsarnas uppmärksamhet
är stentuff. Men Camilla
Björkman tror på en
ljus digital framtid för
tidskriftsbranschen.
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Hänger
du med?

Heatset
Coldset
Digitala tjänster

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

Tryckeri i en egen sfär
Försäljning Sverige, Heidi Avellan

VS
|
REDAKTIONEN LÄSER

Wallpaper
fyller 20
Rätt så hajpad redan från starten och alla kreativa
typers designbibel. I september 1996 kom den allra
första utgåvan av Wallpaper ut i Storbritannien.
Bakom lanseringen stod kanadensiske journalisten och
entreprenören Tyler Brûlé i samarbete med österrikaren
Alexander Geringer. Brûlé jobbade med tidningen fram
till 2007, och ersattes då av Tony Chambers. Själv gick
han vidare och grundade Monocle.

DÅ

NU

Magasinet som nu tangerar medelåldern har behållit sin starka position
som trendsättare snarare än följare, inte minst inom tidningsformgivning.
Aprilnumret fokuserar på inredningsdesign och spänner från USA till Danmark
över Tjeckien och Singapore, men gör också en avstickare till månen och
undersöker arkitekternas bidrag till rymdstationernas utformning.
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Varför får vi trycka fler och fler
tidskrifter?

Fråga Angelos!
0480-44 48 16
tidskrifter@lenanders.se
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Eget bokbinderi
Lager, plock & pack
Distribution
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Regissera din digitala framtid.
Att producera rörlig bild behöver
faktiskt inte vara jättesvårt
och superdyrt.

filmstjärna

Bli en

Det rör på sig! 2016 är året då
film slår igenom rejält i sociala
medier. Det är dags att ta plats
i rampljuset – och våga satsa
på video.
Text
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Barbro Janson Lundkvist

MA: VIDE
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24–
40

24 Bli en film
stjärna.
32 Vi besöke
r Bonnier tids
kr
ifters tv-redak
36 Vegomag
tion.
asinet ger sitt
videorecept.
40 Elinstalla
tören hittar hi
storierna.
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Pojkvännen Anders har gjort slut. 28-åriga
Therese Lindgren spelar in ett känslosamt och
utlämnande klipp där hon med tårar i ögonen
berättar om vad som hänt.
Videon har idag visats mer än 1,2 miljoner
gånger på Youtube.
Therese Lindgren driver en av Sveriges
största Youtube-kanaler. Hennes klipp handlar
oftast om smink, kläder och skönhetsprodukter – men hon delar även med sig av sin vardag
och berättar om alltifrån sitt kärleksliv till sin

Tystnad, tagning,
action. Nu är det dags
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att bli filmproducent.

panikångest. De öppenhjärtiga inläggen är oftast
de som får det största genomslaget.
16-åriga Tova Helgesson från Kävlinge är
en annan stor profil. Ett av de absolut mest
sedda klippen handlar om när hon städar sitt
superstökiga rum. Det har hittills fått fler än 1,3
miljoner visningar på Youtube.
Men störst av alla svenska youtubers är Felix
Kjellberg, alias Pewdiepie. Han som blev känd
2010 för att filma sig själv medan han spelade
datorspel. Han har hunnit bli 26 år, bor numera
i Brighton, England, och har 42 miljoner följare.
Det är flest i världen, och har givit honom en
plats i nyaste upplagan av Guinness rekordbok. Enligt Forbes är han världens bäst betalda
youtubestjärna. Han tjänade 12 miljoner dollar
förra året, alltså mer än 100 miljoner kronor.
MEN VAD HAR DE HÄR, ofta väldigt unga,
Youtube-stjärnorna med din tidskrift att göra?
Enligt Malte Andreasson, vd på United
Screens är svaret: Väldigt mycket.
Hans starka rekommendation till tidskrifterna är att leta upp youtubestjärnor inom sina
respektive nischer och knyta dem till sig.
– Engagera och investera i dem som redan
gör det bra. Herregud, gör upp med dem innan
de har vuxit om er!
Malte Andreasson arbetade under 14 år på
tunga chefsposter inom TV4, men sade upp
sig för tre år sedan för att vara med och grunda
youtube-nätverket United Screens.
Affärsidén är att samla profiler som skapat sig en stor följarskara och stötta dem med
alltifrån upphovsrätt till kanalutveckling och
sponsorsamarbeten. De anslutna profilerna bildar ett gemensamt nätverk som annonsörerna
kan synas i. Och även om United Screens har

Malte Andreasson, vd på
United Screens, har ett
stort nätverk av youtubers
att dra lärdomar av.

Malte
Andreassons
viktigaste
tips till att
lyckas på

2

1
VAR MYCKET
LÅNGSIKTIG
Räkna med att det tar 100
klipp och minst tre år att få
en trogen publik.

3

ANPASSA DIN
BUDGET

FÖRSTÅ VAD DIN
PUBLIK VILL HA

Sätt ambitionen så att
dina resurser räcker till att
vara långsiktig.

Glöm inte bort att du
har initierade följare.

4
HÅLL
FREKVENSEN
Berätta för publiken att
de ska återvända och när,
gärna snart.

5
TRO INTE ATT
SUCCÉN KOMMER
FÖRSTA ÅRET
Återigen: håll ut!

sitt ursprung i Youtube börjar namnet Youtubenätverk bli missvisande.
Det handlar nämligen om så mycket mer.
– Flerplattformstrenden är tydlig. De
flesta youtubers verkar på åtminstone tre olika
plattformar. Ta en gamer som exempel, han
livesänder på Twitch [världens största platt
form för de som spelar onlinespel], lägger upp
en kortversion på Youtube, och så twittrar han
om vad han ska göra och vad han har gjort. En
modeprofil kanske spelar in en youtubefilm, gör
tre instagramposter om hur hon gjorde filmen,
varav den första nästan funkar som en trailer.
Och så gör hon en grej för Snapchat om när hon
pustar ut efteråt, berättar Malte Andreasson.

U

nited Screen räknar samman räckvidden för de olika
kanalerna och säljer denna
till annonsörerna. Och det
går bra, 2015 steg företagets
omsättning med 157 procent mot året innan. Även
konkurrenten Splay har en snabb tillväxttakt
och fördubblade omsättningen förra året.
– Att tidskriftsförlagen måste ge sig in i rörlig bild är självklart, säger Malte Andreasson.
Det är hit annonspengarna – och publiken
– är på väg. Men exakt hur man ska jobba med
rörligt, i vilka kanaler och med vilket tilltal återstår ännu för många publicister att klura ut.
Malte Andreasson ser goda möjligheter att
transportera ett tidskriftskoncept till onlinevideo.
– Många av dem som lyckas med onlinevideo är experter inom en nisch. Nischen kan vara
supersmal, men om man når en global publik
kan det ändå finnas miljoner som vill titta. Här
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har tidskrifterna en potential. Många av dem är
redan auktoriteter inom sina områden.
Malte Andreasson säger att riktigt nischat
material är en framgångsfaktor. Han lyfter
fram ett exempel: Adrian Isén, en 22-åring från
Enköping som har 480 000 prenumeranter på
sin kanal.
– Han bevakar utgivningen av nya mobiltelefoner och testar nya modeller. En supersmal
nisch, med en väldigt intresserad målgrupp.
I ett klipp smetar han in en mobiltelefon
med nötkräm, och tvättar den sedan under rinnande vatten för att kolla om den fortfarande
funkar. Det gör den.
En glad nyhet är att tittandet på rörlig bild
växer något så vansinnigt snabbt, säger Malte
Andreasson.
– Ett exempel: idag finns tre bra matkanaler
på Youtube, en vegetarisk och tre vanliga. Det
skulle finnas plats för fem till! Intresset är jättestort.

S

amtidigt ser Malte Andreasson
flera hinder för tidskrifterna
på den nya arenan. Ett av de
viktigaste är högmodet. Att tro
att man är större än man är.
– Många etablerade medier
förutsätter att ”börjar vi göra
video så kommer folk att titta”. Men så funkar
det inte. De måste förstå att de startar från
noll. Det är inte säkert att varumärket i sig har
tillräckligt stor attraktionskraft.
Att skapa sig en följarskara som gör att man
får en miljon visningar på sina klipp tar tre år,
om inte fem. Kanske två år om man gör det på
engelska.
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Fyra knep för att skapa
film för sociala medier

1
SÄG DET MED
BOKSTÄVER
Tänk på att många kollar
i mobilen utan att ha
ljudet på. Därför funkar
text i filmen bra. Bara
några få ord, som hjälper
bilden på traven.

3

2
SÄG DET SNABBT
Säg det du vill ganska
omgående. Du har tre
sekunder på dig att fånga
tittaren i ett flöde på sociala
medier. Sätt ”wowet” först.
Pang på rödbetan.

4

SÄG DET
MED GRAFIK

SÄG DET MED
BRA LJUD

Använd det visuella
sättet att presentera ditt
budskap.

När du fångat användaren
och hen slår på ljudet: se till
att det är bra.

Nio av tio svenska ungdomar mellan
9 och 19 år tittar på YouTube varje
vecka. I åldersgruppen 9–99 år gör
hälften det.
Källa: MMS

75
procent av all
mobil datatrafik
kommer att vara
video år 2020,
enligt Ciscos
senaste Visual
Network Index.

Deeped Niclas Strandh och
Sarah Larsson Bernhardt
ger sina filmtips.

– Dessutom behöver en ambitiös tidskrift
kanske fem olika koncept som de bygger sina
klipp omkring. Så det gäller att inte göra alltför
dyra produktioner.
Att jobba med sökord och se till att ens videor kommer högt upp i sökfunktionen är förstås
viktigt. Men det är inte det som avgör om folk
gillar dem, betonar Malte Andreasson.
– Prenumeranter och återkommande tittare
får man genom att göra bra grejer. Det handlar
mycket om att hitta en personlighet med rätt
attityd, stil och trovärdighet.
Trenden är tydlig. Ökningen av onlinevideo har varit fullkomligt explosionsartad det
senaste året, och det är framför allt i de sociala
kanalerna som ökningen har skett. Instagram
meddelade i februari att de har sett en ökning
av videokonsumtionen med 40 procent på sex
månader. I den senaste uppdateringen öppnades möjligheten att lägga in upp till en minut
långa klipp mot tidigare 15 sekunder.
Även Facebook introducerar nya funktioner
för att ta ett grepp om den växande marknaden,
nyligen lanserades en satsning på livesändningar.

”Youtube är idag den största tv-aktören
i Sverige, större än både SVT och TV4, men
min gissning är att Facebook kommer att
bli nummer ett!” skrev Thomas Mattsson,
Expressens chefredaktör, i ett blogginlägg.
Användningen av appar som Periscope
och Snapchat ökar. Med de unga som
förtrupp vänjer vi oss raskt vid nya rörliga
format i mobilen.
– Varför ska jag läsa om jag kan titta? Det
är så många unga tänker, säger Sarah Larsson
Bernhardt.

T

illsammans med Deeped
Niclas Strandh driver
hon konceptet Social
by Default, som hjälper
företag och organisationer
att arbeta strategiskt med
digital transformation och

sociala medier.
Hur gör man då för att komma igång med
produktionen av rörligt? Med små resurser,
inte att förglömma.
– För även om det har blivit enklare och
billigare så är det ju fortfarande ganska krävande att göra film, påpekar Sarah Larsson
Bernhardt.
Man ska inte underskatta den tid det tar
att planera, producera och sprida innehållet.
– Sätt en budget. Se över vilket innehåll
som kan passa i vilka kanaler. Utgå från kanalens målgrupp och särskilda förutsättningar.
Sedan handlar det om att prova sig fram.
En AD får kanske lära sig att animera. En
reporter får börja filma sina intervjuer eller
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ta steget in framför kameran och bli presentatör. Man kan jobba med infografik, klipp som
visar vad som händer bakom kulisserna – möjligheterna är oändliga. Att titta på hur andra
har gjort är en bra start, tycker Deeped Niclas
Strandh.
– Är Therese Lindgrens målgrupp och innehåll fel för just ditt varumärke? Det finns så
många andra att lära sig av.

H

an nämner NowThisNews
som jobbar med nyheter i
sociala flöden och matbloggaren Johan Hedberg
(alias Matgeek). Dessutom The Newyorker som
har flera olika videokoncept, där ett av de populäraste är språkvetaren
”Comma Queen” som sitter rakt upp och ned på
en stol och diskuterar olika språkliga frågor. Ett
annat är serieredaktören Colin Stokes som visar
veckans serier i Snapchat.
– Han är otroligt torr, men det blir roligt just
därför, säger Deeped Niclas Strandh.
I det här landskapet är det förstås inte bara
andra tidskriftstitlar som är dina konkurrenter.
Konvergens – att olika medieslag närmar sig
varandra – är en tydlig trend.
– Medierna konvergerar på en massa olika
sätt. Reklam-tv-branschen kliar sig i huvudet
lika mycket som tidskriftsbranschen. Alla ställs
inför nya affärslogiker, säger Maria Norbäck
som forskar om medieföretag på Handelshögskolan i Göteborg.
Ändå är Maria Norbäck inte särskilt orolig
för tidskrifternas framtid. Historiskt sett har
medierna alltid anpassat sig, säger hon. Många
jobbar ju redan med bloggar och då är inte
steget långt till vloggar och Youtube.
Däremot ser medieforskarna en fara i att
gränsen mellan journalistik och reklam luckras
upp – kanske lite extra mycket när det gäller
rörligt innehåll.
– Det borde egentligen inte vara svårare att
signalera vad som är en annons i rörligt material
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Emma Blom listar 4 framgångsfaktorer för viral video

1

2

GÖR INNEHÅLLET
INTRESSANT

SE TILL ATT RÄTT
PERSONER HITTAR
DIN VIDEO

Om målgruppen upplever
videon som tråkig, för långsam,
svår att hänga med i etc, så
stänger man av. En tumregel
för att skapa bra videoinnehåll
är att hitta ett sätt att beröra
människor på. Det kan vara
med humor, med svindlande
fakta eller bara rätt musik som
framkallar någon form av
känsla.

Att hitta sin målgrupp
online är avgörande. Men
hur och var du planerar att
publicera din video styr
också hur du bör anpassa
innehållet, längden osv.
Räkna inte med att rätt
personer automatiskt
kommer hitta den bara för
att du tryckt på publicera.

3

4

LÄR AV ANDRA
Även om det aldrig är bra att
bara utgå från sig själv när
man skapar innehåll kan man
fortfarande lära sig av andra.
Vad fångar ditt intresse i en
video? Var hittar man dig, dvs
vilka kanaler surfar du själv i?
Vad innehåller de videor som
du själv roas eller berörs av?

FÖLJ UPP!
Sätt mätbara mål
och utvärdera
sedan. Hittade du
din målgrupp? Vad
valde målgruppen
att göra med ditt
innehåll? Och så
vidare.

Emma Blom är vd för
sociala medier-byrån
Social Industries.

Har du fått lite inspiration
kring rörlig bild nu?
Walk of fame nästa?

än vad det är i papperstidningen. Men vi kan se
vissa barnsjukdomar här.

Maria Norbäck forskar
om medieföretagande
vid Göteborgs
universitet.

MARIA NORBÄCK SÄGER att publiken är
annonstrött, vilket gör att annonsörerna testar
mer subtila sätt att nå ut. Det handlar mycket
om sponsring och samarbeten, ofta i sociala
medier och gärna med unga ”influencers”.
– Det blir extra problematiskt eftersom
många av de som använder de nyare kanalerna
är unga. Marknadsföringslagen vill ju att vi tar
extra hänsyn till dem.
Maria Norbäck säger att det håller på att
omdefinieras vad det är att vara annonsör.
– Tidigare sade man till annonsörerna att
vi skapar innehåll och ni får räckvidden. När

innehållet samproduceras ändras hela innebörden.
Samtliga inblandade måste tänka nytt. Vi
befinner oss i en digital experimentverkstad.
Att Therese Lindgrens pojkvän har gjort
slut är kanske ingenting som du upplever
berör dig. Men hon skapar ett mycket starkt
engagemang i sin målgrupp. Några dagar efter
att hon berättat om uppbrottet från Andreas
hade hon fått tusentals kommentarer och
känsloyttringar i olika kanaler. Fram till idag
har det publicerats över 12 000 inlägg som
hashtaggats #kärlektilltherese bara på instagram.
Kanske har du ändå ganska mycket att lära
av just Therese Lindgren.

MEDIEHUSET FÖR
MOTORFANTASTER
Där drömmar föds och entusiaster möts

Besök oss på www.fabas.se

220x135.indd 1

2016-04-28 11:35

Nr 2 2016 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 31

1– BONNI
SE

IDSKRI

1

F

R
TE

T
ER

Tema
|
VIDEO

CA
Enkelheten vinner. Irena Pozar filmar
Snapchat-klippen själv med mobilen.
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Husmorstips
i ny tappning
När Bonniers tidskrifters tv-redaktion gör klipp
är det handfasta tips som vinner visningar. Både
på Sköna hems Facebooksida och i Veckorevyns
dagliga Snapchat-program.

A
Text

Adam Westin

Foto

Magnus Laupa

tt spela in programmet Beautytude för
Veckorevyn tar ungefär tio minuter
av Irena Pozars arbetsdag. Varje dag
ger hon ett tips, till exempel hur man
enklast sätter fast lösögonfransar eller
vilken deodorant som är bäst mot svett.
Beautytude lanserades i februari som
Sveriges första dagliga Snapchat-program. Det enda Irena
Pozar behöver för att spela in är en smart telefon som sitter på ett stativ.
En kollega på Veckorevyn knackar på dörren till Snapchat-studion, som är ett vanligt rum med stora fönster
inne på Bonnier tidskrifters digitala redaktion.
– Det börjar komma in frågor till Peg Parnevik, så
öppna inga meddelanden är du snäll!
Tv-kändisen och popstjärnan ska gästa Veckorevyn lite
senare och svara på läsarnas frågor. Irena lovar att hon ska
låta bli att läsa meddelanden de närmsta timmarna. Så fort
man öppnar ett meddelande i Snapchat har man nämligen
bara några sekunder på sig att läsa det innan det försvinner.
– Att jobba med Snapchat kräver fasta rutiner, säger
Irena Pozar skämtsamt.
Hon har en bakgrund på Expressen och Nyheter24 och

är just nu vikarierande Sociala medier-chef för Bonnier
tidskrifters avdelning för digitala medier. Hon skriver för
Amelia, Sköna hem, Mama, och Topphälsa, men är mest
profilerad på Veckorevyn.
BONNIERS TIDSKRIFTERS TV-SATSNING heter WoWat,
som står för Worth Watching. De drog igång i höstas och
består av ett team med två personer som filmar och klipper,
en art director samt en projektledare. När Allt om tidskrifter är på besök håller teamet på att spela in ett klipp där man
får lära sig att vika servetter. Båda filmarna är på plats i ett
mörklagt rum med stora lampor.
Det är den här typen av ”how to”-material, enkla

WoWat
Bonnier tidskrifters tv-redaktion startades i december 2015.
Redaktionen skapar material för Damernas Värld, Amelia,
Sköna Hem, Allt om Mat, Mama och Veckorevyn – både
sponsrat redaktionellt material och rent redaktionellt.
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ANNONSMÄRKTA LÖKVÄXTER.

Den här filmen gjordes av tv-redaktionen
för Sköna Hem i samarbete med en
blomsterleverantör.

instruktionsfilmer, som i regel går bäst, säger projektledaren Josefine Lind Andersson.
– Bakning, godis, pyssel, husmorstips… När vi drog
igång förra hösten kunde tv-produktionsbolag komma
och pitcha svulstiga programformat med kändisar, men
den typen av material fungerar egentligen bara i linjär tv.
Du kan inte få visningar i sociala medier bara för att du
slänger in en kändis.
Ända sedan WoWat startade i höstas har klippen
producerats för att konsumeras mobilt i sociala medier.
Grundläggande för all nätjournalistik är distributionen
säger Josefine Lind Andersson. Man måste tänka på var
klippet ska konsumeras innan man funderar på innehållet. Klippen anpassas efter om de ska publiceras på
Facebook, Instagram, Snapchat eller i Bonniers spelare
på respektive varumärkes hemsida. Projektledaren Josefine Lind Andersson scrollar tankfullt i luften när hon
beskriver det.
– Det måste vara en upplevelse av att scrolla sömlöst
genom material som man förväntar sig att få. Och så
måste det väcka en ahaupplevelse, för den känslan leder
förhoppningsvis till ett agerande i form av en delning
eller kommentar.
JOSEFINE LIND ANDERSSON samarbetar ofta med annonsavdelningen för att få sponsorer. De har till exempel
jobbat med en blomsterleverantör. I ett av klippen visar
en florist hur man binder tre olika buketter, i ett annat
får tittaren lära sig att sätta vårlökar i dricksglas. Det ser
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ut som ett rent redaktionellt klipp, men är alltså annonsmärkt.
– Vår garant för räckvidd är vårt redaktionella tänk.
Därför är det enkelt att tacka nej om det kommer en kund
som säger hur vi ska filma. Då är det en reklamfilm. När
vi jobbar med sponsring tar den redaktionella processen
lite längre tid, eftersom den ska samordnas med kunden.
Material som inte är sponsrat kan gå från idé till
publicering samma dag.
Josefine Lind Andersson tycker sig se ett stort
intresse från annonsörer att satsa på rörligt, och säger
att WoWat går runt på annonsintäkter. Det är viktigt för
Bonnier att hänga på trenden med rörligt innehåll, säger
Josefine Lind Andersson.
– Om du tittar på ditt Facebook-flöde idag så är minst
var tredje ”post” rörlig. Våra läsare förväntar sig att vi
matchar det.
SNAPCHAT ÄR ALLTSÅ DEN nyaste satsningen. Frida
Boisen, chef för digitala medier på Bonnier tidskrifter,
motiverar satsningen med att tre av fyra unga tjejer har
Snapchat och att det är det snabbast växande mediet i
Sverige. Därför var det en självklarhet att Veckorevyn
skulle vara först med ett dagligt Snapchat-program för
unga kvinnor. Hur många som sett en ”snap story” vet
bara storyberättaren själv. Och hur många som ser
Veckorevyns klipp är än så länge en affärshemlighet.
När Beautytude lanserades i februari var det i samarbete med sminkföretaget Idun, men oftast tar Irena Po-

Så lyckas du
med rörligt
JOSEFINE LIND ANDERSSON, projektledare för
Bonnier Tidskrifters tv-redaktion, listar sina bästa tips.

1
zar med sig smink hemifrån. Hon välkomnar native-affärer
så länge man är tydlig mot läsarna. Unga hatar smygreklam
säger hon, det märks direkt i kommentarsfälten på till
exempel Youtube. Hon kan hitta på en tävling kring produkten eller ge reklamplats, men skulle inte recensera en
sponsrad produkt.
– Ingen vill betala för att jag ska säga att deras foundation suger. Och gör den det vill jag inte säga att den är bra,
för då förlorar jag trovärdighet, säger Irena Pozar.
PÅ BAKSIDAN AV IRENA POZARS vänstra arm sitter
en tatuering med texten ”systerskap” – som hon tycker
är världens bästa ord. Hon överväger noga vilken sorts
skönhetstips hon vill ge i programmet, hon vill till exempel
inte ge träningstips i syfte att bli smal och fast eller
visa hur man använder ”contouring”, en
sminkteknik som ska få näsan eller halsen
att se smalare ut. När sådana tips efterfrågas
svarar hon att dem får man leta upp själv på
Youtube eller Instagram, foto-appen som
hon tycker har blivit ”det mest polerade
sociala mediet som finns”.
– Det pratas mycket om vilken press
sociala medier sätter på unga tjejer, det vi
gör ska vara motsatsen. Man ska få vara
så härligt pepp och mjuk som man är
och ändå äga. Det är härligt att
ha ett program där man kan
blanda smink med feminism och systerskap.

2
3
4
5

VAD FÖRVÄNTAR SIG
DIN MÅLGRUPP?

Skapa material i linje med ditt
varumärke.

HUR HAR
ANDRA GJORT?

Inspireras av hur andra jobbar
i olika kanaler.

HUR KLARAR VI
KVALITETEN?

Ta dig inte vatten över huvudet
när du planerar inspelningarna.

SKAFFA DIG EN BRA
LJUDLEVERANTÖR.

Det funkar på liknande sätt som
en bildbyrå.

JOBBA MED PROFFS
SOM KAN SÄTTA LJUS.

Välj medarbetare som är
multikompetenta.
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Vegos recept
på rörlig bild
Snabbt och lättuggat. Så jobbar man bäst med
video, enligt matmagasinet Vego.
Text

Karin Persson

F

Foto

Margareta Bloom Sandebäck

ör att ta sig in i Vegos chefredaktör Mattias Kristianssons lägenhet behöver man
direkt väja för både blixtar och dagsljuslampor. Det gäller att lyfta ordentligt på
fötterna för att undvika att snubbla över
alla kablar som ringlar över skorna på
dörrmattan.
Sveriges första helvegetariska mattidning har funnits i
drygt två år, och nästan lika länge har man experimenterat
med rörligt material. De senaste månaderna har redaktionen börjat arbeta mer aktivt med film och i dag är målet
att publicera minst en i veckan.
Mattias Kristianssons hem utgör inspelningsplats för
den absoluta merparten av materialet. Här produceras alla
matlagningsklipp som man publicerar på den egna hemsidan liksom på Youtube, Facebook och Instagram. Redaktionen har visserligen en lokal några meter upp på samma
gata, men den håller på att renoveras och dessutom finns
där inget kök. Att producera materialet hemifrån är också
en pragmatisk lösning i och med att Mattias Kristianssons
sambo Jonas Forslund, till vardags praktiskt nog
sändningsproducent på TV4, är den som håller i kameran
och redigerar filmerna.
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Köket är uppskattningsvis tre, fyra kvadratmeter
stort och har inte anpassats för verksamheten mer än
att Mattias Kristiansson köpt en liten, vit bänkskiva att
bereda maten på.
– Jag tycker inte om när det ser ut som en studio. Det
är jag allergisk mot. Allt ska vara så spejsat jämt men det
vill inte jag. Folk måste känna igen sig, säger han.
Tanken med tidningen är att den ska vara den där
kompisen som är med i köket och visar god och okomplicerad vegetarisk mat. Samma filosofi gäller för filmerna.
– De ska vara en förlängning av tidningen. Många
mattidningar gör mat som är lite för konstig för att man
ska kunna laga den. Jag vill i stället visa mat, miljöer och
personer som man kan relatera till.
DAGENS RÄTT ÄR EN PASTASÅS. Mattias Kristiansson har kokat spagetti och gjort en mise en place med
havregrädde, bladpersilja och stora vita bönor i olika
glasskålar. Något manus finns inte.
– Det är lite high chaparral, säger han.
Jonas Forslund drar för gardinerna och tänder
lamporna innan han placerar en liten mikrofon i huvudrollsinnehavarens halslinning. Han testar ljudet och

Mattias Kristiansson och Jonas Forslund
gör många av Vegos filmer hemma i sitt
gemensamma kök.

räknar sedan ner: tre, två, ett.
– Hej allihopa! I dag ska vi göra en väldigt enkel
pastasås. Det är fyra ingredienser och tar typ 30 sekunder.
Så, ni kommer att älska mig efter det här.
Första klippet är klart. Enkelt, snabbt och lite roligt
verkar vara ledorden, både för själva innehållet och när det
gäller filmens utförande. Jonas Forslund säger att filmerna
helst inte bör vara längre än en minut. Tempot ska vara
högt. Det finns inte utrymme för några snygga åkningar
eller lökhackande i slow motion. Eftersom filmerna spelas
upp automatiskt och utan ljud på Facebook behöver man
locka användarna att stanna upp och titta vidare genom
att hitta en bra rubrik och direkt tydligt visa vad Mattias
Kristiansson gör.
Jonas Forslund har kortat ner vinjetten som när de
började publicera filmerna var ”för lång” med sina fyra
sekunder.

Det här är Vego
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Mattias Kristiansson.
Ägare/förlag:
Vegoriket AB.
Utgivning:
6 nummer/år.
Upplaga:
12 200 (TS).
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Jonas Forslund jobbar annars som sändningsproducent på TV4 och
är van vid att hålla koll på tekniken.

– Om man ser till alla våra filmer så är det de korta
som fungerat bäst. Det har egentligen inte spelat någon
roll vad filmen handlat om, bara den varit kort. Videon om
cashewost har gått jättebra, trots att det kanske inte är så
många som lagar något sådant, säger han.
Filmerna sprids bäst på Facebook. Den av Vegos
filmer som nått flest heter ”Gör soppa på dina rester” och
har visats drygt 130 000 gånger. Den 49 sekunder korta
”Världens godaste morotskakssmoothie” är en annan
publikfavorit. Den fungerade också bra på Instagram i en
ännu kortare version.
– Den är enkel men jag tror också att den fick bra
spridning för att den har ett lite roligt namn, säger Mattias
Kristiansson.
OFTA GÖR DE TRE FILMER ÅT GÅNGEN. Varje film tar
ungefär en timme att spela in, tillagningstid för maten
inräknad. Sedan lägger Jonas Forslund en till två timmar
på att redigera varje video.
Än så länge är syftet med filmerna främst varumärkesbyggande. Hittills har det inte funnits någon egentlig
intäktsmodell för det rörliga materialet. Tidningen har
precis sagt upp sitt avtal med Youtubenätverket United
Screens, delvis för att de hade velat ha mer inflytande över
vilka annonsörer de blev förknippade med men främst
för att de upplevde att medlemskapet inte gav dem vad de
hoppats på.
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– Vi fick ingen feedback på vårt material. Vi ville gärna
samarbeta och göra videor med andra i nätverket men det
fick vi inte heller någon hjälp av dem med. Då gör vi hellre
allt själva. Nu har vi anlitat ett säljbolag i stället och tanken
är att de ska sälja in filmerna som en del av paketet som
man som annonsör köper, säger Mattias Kristiansson.
Avsikten är att låta Vegos närvaro och utrymme i
sociala medier fortsätta att växa.
Mattias Kristiansson har högt flygande planer på allt
från ett interaktivt magasin och livesändningar på Facebook till appar och en hemkunskapsskola för vegetarisk
mat på nätet.
– Jag har många idéer men det gäller också att få tid till
dem.

Resultatet blev ganska beige. Men picklad
rödlök och persilja piffar upp.

Vegos bästa
videoingredienser

1
2

Låt gärna filmerna vara under en minut långa.

3

Skippa snygga kameraåkningar och satsa på
tydliga, beskrivande scener i stället.

4
5
Vego har inte några sifferbaserade mål utan syftet med
filmerna, liksom med tidningen, är att inspirera så många
som möjligt till att äta växtbaserat. Nu leker de sig fram
för att se vilka kanaler de tycker är roligast att jobba i och
vad som fungerar bäst.

ANVÄND MÅNGA KANALER

Publicera filmerna på Facebook, Youtube,
egna hemsidan och i kortversion på
Instagram. Facebook är viktigast för bra
spridning.

UNDERBART ÄR KORT.

HÅLL DET ENKELT

SAMMA VINJETT

Använd samma (korta!) vinjett till alla filmer.

GLÖM INTE HUMORN

Filma något lagom spexigt eller sätt en rolig
rubrik.

134 677

visningar!

EFTER NÅGRA FÅ OMTAGNINGAR och en rad korta
scener börjar maten bli klar. Jonas Forslund har sprungit
över till tidningens lokal för att hämta en finare tallrik ur
rekvisitaförrådet. Mattias Kristiansson placerar syrad
rödlök på toppen av pastaportionen för att få den att se
mer aptitlig ut inför det avslutande klippet.
– Hur gör man det här fint? Det ser ut som cement
liksom. Lite persilja räddar allt!
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Laddade klipp
Filmer som väcker rätt känslor kan snabbt bli
virala succéer. Elinstallatören jagar casen
– personerna som kan berätta historierna.
Text

Tim Andersson

PÅ ELINSTALLATÖREN, en branschtidning för elteknik, satsar man relativt mycket på videor – en till två i månaden – trots
att de inte alltid blir särskilt delade. Anledningen? När det väl
smäller till blir de virala på ett helt annat sätt att annat material.
– I höstas så hade vi en film där en kille berättar att han
klippte av en 63-ampere-kabel, vilket hade kunnat sluta riktigt
illa. Den grejen drog 5 000 sidvisningar på en dag. En månad
senare publicerade vi ett klipp om en 16-åring som konstruerat Sveriges första eldrivna epa – 11 000 sidvisningar första
dagen. Nu är den uppe i 45 000 och fortsätter att öka, säger
Henrik Sannesson, digitalredaktör, som själv har erfarenhet
från tv.

Varför har den blivit så populär?
– Det är svårt att säga. Vi jobbar hela tiden med att knäcka
koden för vad som blir viralt. Men generellt kan man säga att
det som funkar är det som väcker känslor, och då hänger det
mycket på personerna i filmerna, att de är bra på att berätta
och att de går genom rutan. Vi jagar bra case.

Hur utvärderar ni vad som funkar och inte?
– Vi utvärderar systematiskt allt vårt material. Vi följer trafiken
och hur materialet delas, klickas och gillas. Vi får ungefär
hälften av webbtrafiken från Facebook. En del material kan
klickas jättemycket utan att gillas. Annat kan
klickas och delas, utan att gillas.

Vad är viktigast för er: gillat, delat
eller klickat?
– Mitt uppdrag som digital redaktör att dra folk
till sajten. Det kommer på första, andra och

Henrik Sannesson,
digital redaktör för Elinstallatören.

tredje plats på min prioritetslista. Det är där vi säljer annonser.
Filmerna är en del i den digitala mix som ska uppnå det.
Men Elinstallatören använder Youtube som kanal för sina
filmer, vilket gör att många visningar inte sker på webbsidan.
– Det är ett dilemma som vi måste fundera vidare kring.
Vi har inte landat än. Samma sak med Facebook, vi kan få
många visningar och gilla-markeringar där, utan att det blir till
trafik till vår sajt. Visst kan man säga att man har andra syften
med Youtube och Facebook, som att bygga varumärke. Men
i längden är det ett problem om vi skapar innehåll som vi inte
får betalt för.

Vilken är den största utmaningen med filmmaterialet?
– Resurserna: att hitta tid att sätta sig ned och producera
filmerna. Själva inspelningen tar inte så lång tid, men klippningen kräver allt ifrån några timmar till ett par dagar. Vi har
experimenterat med att göra enklare videor. Ett alternativ
är att man filmar med mobilen och lägger upp det direkt på
Facebook. Men det är en balansgång. Det är journalistik vi
producerar och jag tycker att den ska hålla en viss kvalitet.

Det här är
Elinstallatören
Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Henrik Nygård.
Ägare/förlag: Installatörsföretagen
Service i Sverige AB
Utgivning: 11 nummer/år.
Upplaga: 23 500 (TS).

När känsla och läsvänlighet
är prioriterat i ditt pappersval.
GraphoSilk är papperet med lyxig silkeslen yta som
ger en lättläst text med extremt god reproduktion av
tryckta bilder. GraphoSilk tar år för år en allt större plats
i förlagsvärlden och finns i sex gramvikter för tryckning i
rulloffset. Hör med ditt tryckeri eller fråga oss direkt!
SCA GRAPHIC PAPER NORDIC, tel: 060 19 46 70
www.sca.com/publicationpapers

Så blir din
e-handel en
plusaffär
Nu växlar flera stora
tidskriftsförlag upp sin
e-handel. Läs om varför
tidskriftsbranschen har bra
förutsättningar att kränga
prylar på nätet – och varför det
precis lika gärna kan bli en
fullkomlig minusaffär.
Text: Tim

Andersson
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vis om att hitta nya intäktsben när annonsisserligen var det en tidskrift som
marknaden säckar ihop. Och att e-handeln är
en gång tog täten på den svenska ehandelsmarknaden. Kinneviksägda
framtiden visar alla kurvor. I fjol växte den i
Sverige med 19 procent till drygt 50 miljarder
Z-M@agazine började nämligen så
tidigt som 1995 att sälja t-shirts på sin
kronor, medan ökningen i detaljhandeln som
POPULÄRA
helhet bara var 5,7 procent. Och enligt en
webbsida. Det var året efter att CD Now,
E-HANDELSprognos från PostNord, HUI Research och
nu CD on, hade startat, och samma år som AmaLÖSNINGAR
Svensk Digital Handel kommer tillväxten att
zon satte igång med att kränga böcker digitalt.
fortsätta i år, med en ökning på 16 procent.
Men det som var avantgarde 1995 var det
Men samtidigt som marknaden vidgas
inte ett decennium senare.
ökar också konkurrensen.
Enligt Urban Lindstedt, journalist,
TICTAIL
författare och föreläsare inom e-handel,
Tictail är en kostnadsfri
e-handelsplattform, som
satt tidskriftsbranschen länge fast i en
CHRISTER PETTERSSON, tidigare
lanserades i Sverige 2012.
ogenomtänkt och inte särskilt lukrativ
bland annat marknadschef för tidninFör dig som vill testa på att
merchandise-försäljning.
gen Internetworld och nu e-handelschef
sälja ett inte alltför stort antal
– Nu kommer jag att vara rätt hård,
på betalföretaget Arvato Financial Soluprodukter, så kan Tictail vara
men jag har varit i branschen rätt länge
tions, menar att förlagen måste tänka
ett bra alternativ att komma
och min erfarenhet är att de enda produkter
igenom sin strategi.
igång snabbt utan stora
som tidskrifterna brukade sälja var halvkassa
– Man måste göra sin hemläxa och
kostnader.
väskor och liknande. Och till denna
besvara frågan: vill man äga e-handelspoverksamhet använde man sina stora
sitionen eller vill man mer vara någon som
ASKÅS
varumärken för att driva trafik.
hjälper kunder och partners att sälja? Man
Askås är en svensk
Så är det inte längre. E-hankan säkert göra både och, men antagligen är
e-handelsplattform, populär
deln blir ett allt starkare inslag
man som tidningshus bättre på marknadsbland större e-handlare. I Askås
i de större tidskriftsförlagens
föringen än på själva produkterna.
plattform ingår mycket lokal
verksamhet.
Ett förlag som har gjort just den hemläxan
funktionalitet, som integration
är
Egmont
Publishing. Precis som Aller media
med lokala betalsätt och lokala
ALLER MEDIA är ett exempel.
och Bonnier tidskrifter investerar de i emarknadsplatser som inte
finns i till exempel
I augusti förra året drog de igång
handeln, men på ett annat sätt. I stället för att
Tictails lösning.
Kicks-samarbetet Elle Beauty
bygga upp en egen shop har de köpt in sig
Shop, bara för att några månader
i redan etablerade onlineföretag som
senare knyta till sig Caroline Snabb, en
Jollyroom och Animal.
MAGENTO
av hjärnorna bakom e-handelsföretaget Beauty
– Vi kom fram till att vår komMagento är en Open
the You Way. Bonnier tidskrifter är ett annat.
petens inte är att operativt driva
Source-plattform vilket innebär
De talar nu om en ”aggressiv tillväxtplan” för
ett e-handelsbolag, att syssla
att själva e-handelslösningen
nätförsäljningen och anställde nyligen Nina
med logistik och lagerhanterkan laddas ned fritt. Men det
Egnell, tidigare e-handelsansvarig på Indiska.
ing. Däremot har vi tillgångar
vanliga är att ett företag anlitas
för att skräddarsy lösningen
En av hennes viktigaste uppgifter blir att rikta
som vi kan bidra med. Vi har till
och löpande underhålla
paraplybutiken Premiumshoppen, under vilken
exempel djup kunskap om våra
butiken.
arton titlar har sina butiker, mot en större målläsares preferenser, säger Gustav
grupp än prenumeranterna.
Norlenius, förlagets e-handelschef.
Det digitala klivet framåt handlar naturligtChrister Pettersson tycker att förlaNr 2 2016 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 43
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FÖR ATT E-HANDELN SKA
LYCKAS MÅSTE MAN SE DEN SOM
ETT EGET FÖRETAG.
gen gör rätt som investerar i nätförsäljning.
De har vissa gynnsamma förutsättningar att
lyckas. Kunskapen om läsarna är en sådan. En
annan är nättrafiken, vilken kan omvandlas till
kunder. En tredje är att de är bra på content,
innehåll.
CONTENT MARKETING, det vill säga tips, intervjuer, guider och inspirerande artiklar som
liknar redaktionellt material, blir en allt viktigare del av marknadsföringen på nätet. Förutom
att den ökar trafiken från Google så är den
också ett sätt för företag som Ellos och Sportamore att behålla kunderna på webbsidan.
Här har tidskrifterna ett naturligt försprång, i det att de sitter på verkligt redaktionellt material.
– Det vi vill göra nu är att integrera webbshoppen på ett smart och snyggt sätt med våra
sajter och koppla den till innehållet så mycket
som möjligt, för att kunna kapitalisera på
trafiken. Säg att man går in och läser en artikel
på Allt om mat, då ska du lätt hitta produkter
kopplade till artikeln. Det här är fortfarande på
idéstadiet, men vi ska kika på det, säger Bonnier tidskrifters affärschef Mattias Bogren.
Även Egmont publishing har insett journalistikens värde för nätförsäljningen. Efter att
de investerat i e-handeln Bagaren och kocken
startade de en tidskrift med samma namn –
den förra säljer köksprodukter, den senare
producerar redaktionellt innehåll om bakning
och matlagning.
– Vi såg en korsbefruktningspotential. Från
e-handlarens perspektiv är magasinet en viktig
brandbyggande produkt. Magasinet å andra
sidan kan naturligtvis dra nytta av bolagets
starka varumärke, säger Gustav Norlenius.
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Urban Lindstedt,
journalist och
e-handelsexpert.

ATT TIDSKRIFTSFÖRLAGEN har bra
förutsättningar betyder dock inte att de kommer
att lyckas. Urban Lindstedt poängterar att det är
lätt att underskatta komplexiteten i e-handeln.
För att den ska lyckas måste man se den som
ett eget företag, och ge den lika mycket tid och
arbete som ett sådant kräver. Inte minst handlar
det om teknisk kompetens.
– Om nättrafiken ska konverteras till köp så
räcker det inte med att slänga upp lite banners
med produkter och erbjudanden. Det krävs en
djupare teknisk integrering, där man verkligen
analyserar besökarna och hela tiden jobbar med
A/B-tester för att se vad som funkar och inte.
Christer Pettersson lyfter i sin tur fram
vikten av kreativitet. Om man inte är ett väldigt
stort bolag som kan köpa upp stora lager av
varor och på så sätt hålla priserna låga så gäller
det att erbjuda kunden någonting extra i form av
service och upplevelse.
– Ett exempel är e-handlaren Skincity som
säljer hudvårdsprodukter. På deras sida kan
kunderna få hjälp av utbildade hudterapeuter
innan de tar beslut om vad de ska köpa. Det är
ett bra sätt att bjuda på sin kompetens.
Christer Pettersson tror inte att e-handeln
bara handlar om en sidoverksamhet för de stora
tidskriftsförlagen.
– Jag är nog inte överdrivet negativ om jag
säger att tidningarna över tid kommer att övergå
i någonting annat. När de tryckta produkternas
era går mot sitt slut kanske en del av dem ersätts
av e-handel. Jag jobbade själv på tidskriften Internetworld tidigare, och den har nu framgångsrikt blivit till en webbsajt och ett antal internetkonferenser som heter Webbdagarna. Den lever
vidare, i ny form, trots att den tryckta versionen
är borta sedan några år tillbaka.

EXPERTENS BÄSTA TIPS

Christer Pettersson

”Tänk efter före, när
ni valt lösning kan
det vara för sent”
Sätt målet
– tänk efter före!

Vad är era styrkor
– och svagheter?

Vems produkter
ska säljas?

Många mediehus har
goda förutsättningar
att lyckas med handel
på nätet, men tänk efter före
vad som är målsättningen med
er e-handel. Är det en kompletterande affär, eller är det en mer
storskalig satsning
där det är viktigt
att integrera med
till exempel befintligt affärssystem och
befintliga distributörer?

Vad har ni för tillgångar
som kan användas för att
bygga upp en e-handel?
Kanske en databas med uppgifter
om kundernas intressen, e-post
och mobilnummer, sajter som ger
trafik och duktiga skribenter. Men
vad saknar ni för kompetenser
i dag? Har ni redan e-handelskompetens och kunskaper om digital
marknadsföring? Eller bör
ni anställa eller förvärva en
existerande e-handel?

Ska ni sälja egna
produkter, befintliga
varumärken och produkter på marknaden eller framför
allt agera trafikmotor och driva
affärer till annonsörer och partners
som har produkter som passar
er målgrupp? BT Shop i Danmark
och IDG i Sverige har mer agerat
trafikmotor, medan till exempel
Egmont har gått all-in och
förvärvat e-butiker (som
Bagaren och Kocken).

Vem ska packa
och distribuera?

Prata med andra
e-handlare!

Lycka till – och
ge inte upp!

Oavsett vilka produkter som ska säljas, så
måste någon löpande
lagerhålla, packa och sända ut
leveranser. Är det något ni planerar
att göra själva, använda befintliga
distributörer till eller har ni tankar
på att använda ett logistikföretag
specialiserat på e-handel
med kopplingar till de
flesta e-handelsplattformar?

E-handlare är generellt
ett väldigt entusiastiskt
släkte med stort engagemang och stort hjärta och det
finns alla möjligheter att lära sig
mer om e-handel genom att kontakta e-handlare direkt, besöka
e-handelsevent som Emeet eller
läsa mer och delta i diskussionen
på till exempel
Ehandel.se eller i
Facebook-grupper
som Svensk E-handel.

E-handel kan ibland
verka svårt, men man lär
sig löpande – så ge inte
upp! Ni kommer säkert stöta på en
del frågetecken och hinder när ni
kastar er in i e-handelns förlovade
värld, men ni kommer lösa problemen och komma ut på andra
sidan. Och ta en mer och mer aktiv
del på en marknad som
växte med 19 % under
2015!
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MATTIAS BOGREN
AFFÄRSCHEF, BONNIER TIDSKRIFTER
Hur ser er satsning på e-handeln ut?

Så satsar
de stora
förlagen
"Det ligger en aggressiv
tillväxtplan framåt"

Vi har en enda stor paraplyshop som heter Premiumshoppen, under vilken respektive titel, arton
stycken, har sin egen shop. Vi hade ett stort lager
av premier och ville hitta nya försäljningskanaler
för dem. Shoppen har sedan vuxit och nu har vi
också webbshopsunika produkter som speglar
respektive varumärke. Nu vill vi expandera ytterligare och rikta oss mot en större målgrupp
än våra prenumeranter. Då krävs att vi har rätt
kompetens vilket vi får i och med rekryteringen av
Nina Egnell. Hennes första uppgift blir att sätta
strategin för hur vi ska jobba med e-handeln. Området har stor potential och det ligger en aggressiv
tillväxtplan framåt.
Vad omsätter er e-handel?

E-handeln är en av de kringaffärer vi driver som
omsätter mest.
Finns det andra orsaker än rent ekonomiska till att ni
satsar på e-handel?

Vi har starka varumärken med hög trovärdighet
och en djup relation till våra läsare. Det vill vi
givetvis fortsätta kapitalisera på och där är vår
e-handel ett sätt att göra det. Sedan ser vi trenden
att content och e-handel kommer allt närmare
varandra vilket ger oss bra förutsättningar för att
expandera på e-handelsområdet.
Vad använder ni för e-handelslösning?

Vi är mitt uppe i ett projekt med att byta plattform
från Episerver till Wordpress/WooCommerce.
Vilka ser ni som era största konkurrenter?

E-handelsmarknaden är väldigt konkurrensutsatt
och vi ser att vi konkurrerar med alla e-handlare
som erbjuder liknande produkter som vi.
Ser du några medieetiska faror med att e-handeln blir
viktigare för er?

– Självklart är det viktigt för oss att hålla rågången
mellan redaktionellt material och reklam. Vi vill
integrera webbshoppen och koppla den till innehållet, men avsändaren ska vara tydlig.
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GUSTAV NORLENIUS
E-HANDELSCHEF, EGMONT PUBLISHING
Hur ser er satsning på e-handeln ut?

CAROLINE SNABB
E-HANDELSANSVARIG, ALLER MEDIA
Hur ser er satsning på e-handeln ut?

Vi håller just nu på och lanserar
webbshoppar för våra olika
varumärken och de som gått live
är Allas, Allers, Svensk Damtidning och Året Runt. Där säljer vi
produkter som har valts i samråd
med redaktionerna.
Vad omsätter er e-handel?

Än så länge har vi bara lanserat
shoppar på fyra av våra varumärken men vi ser en stor potential i
området, inte bara ekonomiskt
utan även hur vi kan ge våra läsare
en ännu bättre läsarupplevelse där
vi integrerar ett erbjudande som
är högst relevant. Inom ett par
år kommer e-handel att vara en
växande del i Aller Medias intäkter
och profil.
Finns det andra orsaker än rent ekonomiska till att ni satsar på e-handel?

Det är ett sätt för oss att ge våra
läsare ännu mer service. Våra
familjetidningar har en fantastisk relation till sina läsare; de
har trogna prenumeranter som
har läst tidningen i 25-30 år. Att
redaktionen som känner sina
läsare väl väljer ut produkter som
de står bakom och vet att läsarna

gillar är en win-win och ger både
en kvalitetstämpel och trygghet för
kunderna.
Vad använder ni för e-handelslösning?

WordPress som front end och Magento som e-handelsplattform.
Vilka är era viktigaste samarbetspartners på e-handelsmarknaden?

Potentialen att utveckla detta
är naturligtvis stor och förutom
egna shoppar hoppas vi på fler
samarbetspartner i likhet med det
som Elle har tillsammans med
Kicks. Elle:s skönhetsexpert har
handplockat hundratals favoriter
ur Kicks sortiment och byggt en
digital skönhetsbutik på webben.

Vilka ser ni som era största konkurrenter på e-handelsmarknaden?

Det är främst inom varumärken
som vi har konkurrenter och inom
det räknas allt från event, tidningar
och varuförsäljning.
Ser du några medieetiska faror med att
e-handeln blir viktigare för er?

Som det ser ut nu ser vi inga faror
med detta. Det ger våra läsare en
trygghet och service. Vi vill inte att
det ska kännas som en påtvingad
försäljning utan mer som att vi ger
våra läsare något extra.

Vi har valt en investeringsstrategi där vi
investerar i redan etablerade e-handlare. De
får gärna verka inom tydliga nischer, som
Bagaren och Kocken, Jollyroom och Animail,
till exempel. Vår ägarandel varierar i bolagen.
Generellt går vi in som minoritetsägare för
att sedan över tid öka vårt ägande i den mån
det är intressant och möjligt. Hela syftet med
e-handeln är att det är ska bli ett tillväxtområde, och vi såg att våra egna shoppar inte var
tillräckligt skalbara. Istället investerar vi alltså
i e-handelsbolag som är experter inom sin
nisch och låter våra titlar fokusera på det som
de är experter på, att skapa läsvärda redaktionella produkter.
Vad omsätter er e-handel?

Förra året omsatte bolagen ca 600 miljoner,
men vår ägarandel är inte officiell. Så exakt
hur mycket vi tjänade på dem kan jag inte gå
in på.

Finns det andra orsaker än rent ekonomiska till att
ni satsar på e-handel?

Den primära drivkraften för vår e-handelssatsning är tillväxt och vi tror att vi inom
e-handel kan få utväxling på tre stora tillgångar som vi har: förmågan att generera relevant
content, kunskap om kundgrupperna och vår
marknadskraft.
Vad använder ni för e-handelslösning?

Våra portföljbolag använder sig av olika tekniska plattformar och lösningar.
Ser du några medieetiska faror med att e-handeln
blir viktigare för er?

Det är fullt möjligt, och nödvändigt, att kombinera en e-handelssatsning med en bibehållen journalistisk integritet. Om vi tar Bagaren
och Kocken som exempel, så handlar tidningen, som sköts av redaktionen, om matlagning
och bakning och inte om produkterna.
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RUNNER'S WORLD

Löparlaget
Vi hängde med en snabbfotad
redaktion på jobbet.
Bild Margareta

Bloom Sandebäck
Text Barbro Janson Lundkvist
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10.00 Redaktionsmöte

Chefredaktör Stefan Larsén inleder mötet med att dra resultatet från
senaste läsarundersökningen. Sedan går redaktionen igenom nästa
nummers innehåll. Från vänster: annonsansvarig Roger Lundqvist, AD
Patrik Groop, chefredaktör Stefan Larsén, redaktör Minna Tunberger
och webbredaktör Nina Nyström.
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LÖNSAMMA LÄSARRESOR
1986 arrangerades tidningens första läsarresa till
New York Marathon. Eftersom reseverksamheten
raskt expanderade startade man 1990 en egen
resebyrå under namnet Spring Time Travel. Idag
erbjuder man både träningsresor, löparresor till olika
lopp och eventverksamhet.
INTERNATIONELLA KOLLEGOR
Titeln Runner’s World finns i 18 olika utgåvor i 23
länder, men 95 procent av materialet i den svenska
utgåvan produceras av den svenska redaktionen.
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bästa tips

Fallet
Aregawi

4 SMARTA
HÖRLURAR
11 RACESKO
R
16 HETA STRU I TEST
MPOR

+ Maxa din

MAJ 2016

EN 34-ÅRING MED FART I
I december 1982 utkom det första
numret av tidningen Springtime
som sedermera blev Runner's World
i Sverige. Den svenska och norska
titeln ägs av mediehuset Springtime
Electronic Publishing AB som sitter i
tegelhusen vid Alviks torg i Bromma.
Här görs också Women's Health och
Bicycling.

2016-04-14

19:19

11.45 Tjuvtitt

Ett jobb, ett intresse,
en passion.

12.45 Pustar ut

Stora Mossens IP ligger bara en
snabb löptur från redaktionen.
Här har de kört intervallträning.

12.00 Omklädning

På onsdagar är det gemensam
lunchträning. Minna Tunberger
och Nina Nyström gör sig redo.

13.45 Digitala avdelningen

Nina Nyström är webbredaktör för Runner’s World
och Jonas Lund (skymd) digital strateg. Till höger
sitter Johan Bylund, e-handelsansvarig.
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14.00 I studion

Fotografen Luca Mara porträtterar äventyraren
Mirjana Krisanovic som föddes med en sällsynt
ögonsjukdom, men inte vill låta synnedsättningen
hindra henne från att uppfylla sina drömmar.
Mirjana löptränar och som har som närmaste mål
att bestiga berg i Himalaya.
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14.30 Materialsport

Runner’s World har ett eget
testlabb i USA, men den svenska
utgåvan gör också en del egna
skotester.

16.00 Löpning på löpet

AD Patrik Groop och chefredaktör
Stefan Larsén diskuterar nästa
nummers omslag.
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Certifiering av
mätsystem i norden
för bättre transparens och jämförbarhet
Läs mer om ts digitala mätningar på www.ts.se/digitalnordic

Äger ni målgruppen digitalt?
Utbildning för tidskriftsredaktioner i digitalt hantverk
8 veckor – 8 pass | Bara ditt innehåll | Vi tränar och publicerar | Vi utvärderar och utvecklas
Boka en egen kursomgång för din redaktion eller boka din plats på en öppen omgång.
Nästa öppna omgång startar i augusti. Ring oss så berättar vi mer.
I samarbete med:

www.media720.se | 08-554 205 40
Sv_tidskr_maj-15.indd 1
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Sveriges Tidskrifter
|
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Sveriges Tidskrifter öppnar upp för fler medlemmar.
Här berättar Unn Edberg, ordförande, om alla de stora
förändringar som nu genomförs.

”Medielandskapet förändras
snabbt och vi vill kunna
fortsätta vara relevanta”

Unn Edberg

är ordförande för Sveriges
Tidskrifter. Dessutom vice
vd för tidningen Chef.
www.unnedberg.se
Twitter: @unnedberg

Vad är bakgrunden till Sveriges Tidskrifters
nya strategi?
– Medielandskapet förändras snabbt och vi
vill kunna fortsätta vara relevanta för våra
medlemmar när de utvecklar verksamhet på
nya plattformar och för nya medlemmar som
är rent digitala. För det behöver vi lyssna ännu
mer för att löpande och snabbt kunna skapa
spännande verksamhet och öppna upp för
fler typer av publicister.
Vilka nya medlemmar hoppas ni på?
– I första hand de som ligger nära oss, det
vill säga nischade publikationer som har fötts
på en digital plattform och som kanske inte
känt sig hemma hos oss tidigare, men som
i princip gör samma sak som våra befintliga
medlemmar: Skapar fördjupande innehåll till
en specifik målgrupp.
Hur kan ni bäst stötta dem?
– Jag tror mycket på erfarenhetsutbyte. Vi
skapar mötesplatser där medlemmar lär av

3

SNABBA

NYA STADGAR
Sveriges Tidskrifter öppnar
upp för alla ”publicister
med utgivningsbevis som
verkar inom ett fördjupande
ämnesområde”.

NYTT:
Nu kan blog
gar,
sajter, appa
r vara med,
om de har et
t utgivnings
bevis och ve
rkar inom
ett fördjupa
nde
område.

varandra kring specifika
frågor, vi bjuder in till
spännande seminarier
med kunniga föreläsare
och på vår sajt finns nyttigt och inspirerande material. Våra uppskattade experter
kan komma att kompletteras med ytterligare
någon.

Ni inrättar dessutom ett publiceringsetiskt råd.
Berätta mer!
– Det är viktigt för oss att hålla diskussionen om
journalistiken levande. Det är viktigt att upprätthålla förtroendet för seriösa publicister i tider när
alla kan skapa eget innehåll och misstron mot
medierna breder ut sig.
Förändras medlemsavgiften?
– Ja, för att anpassa oss till en allt mer digital medlemskår så slutar vi använda annonser på papper
och upplaga som grund för medlemsavgiften
utan vi använder i stället omsättning.

MEDLEMSDIALOG
Ett nytt arbetssätt där fler
medlemmar involveras
säkerställer att organisationen
gör rätt saker. Fler grupper för
erfarenhetsutbyte skapas.

SVERIGESTIDSKRIFTER.SE
En ny sajt lanseras under
våren. Dessutom har
Sveriges Tidskrifter lanserat
Tidskriftspodden, med ett nytt
avsnitt varannan vecka.
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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?

Sveriges Tidskrifter
|
MEDLEM

Kalendarium

9

PS.
Visste du att du som
medlem i Sveriges
Tidskrifter har 10 procent
rabatt på alla öppna kurser
hos Hyper Island
under 2016?

25

JUNI

OKTOBER

MEDIERUSET
En löparfest för alla som gillar att
röra på sig och samtidigt vill träffa
folk i branschen. Spring, jogga eller gå
en skön runda på ca 3,7 km i Lilljansskogen. Start och mål på Stockholms
Stadion och picknick på GIH.

TIDSKRIFTSDAGEN
OCH TIDSKRIFTSGALAN
En återkommande höjdpunkt i branschen,
alltid med spännande talare och debatter.
Under Tidskriftsgalan delar vi ut Tidskriftspriset i 13 kategorier och korar bland annat
årets tidskrift och årets journalist.

2016

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.

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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Susanna Lundell
om att arbeta i kristider

I

slutet av maj är det dags för Kommunals kongress. I skrivande stund
har flera personer sagt att de kandiderar till ordförande för Sveriges
största fackförbund. För ett halvår
sedan hade ingen anat att det
skulle bli ett skifte av ordförande,
så vad var det som hände?
Låt oss ta det från början.
I mitten på januari publicerade Aftonbladet ett flertal artiklar om fackförbundet
Kommunal. Som medlemstidning hade Kommunalarbetaren intensiva arbetsdagar med att
följa alla turer i det som sedan hände. Det var
ju våra ägare det handlade om.
Krisen som artiklarna förde med sig, är
en kris av sällan skådat slag. 14 000 medlemmar har i skrivande stund lämnat förbundet.
Det unika med publiceringarna och krisen
som följde är att den innehöll så många olika
delar vilket också gjorde det svårare för KA
som tidning. Redaktionen visste inte från en
dag till en annan om det skulle komma fler
avslöjanden.
Samtidigt som vi gjorde en vanlig nyhetsbevakning på vår sajt ka.se, planerade vi också
att ta ett större grepp i papperstidningen.
De hundratals mejl och kommentarer vi tog
emot från KA:s läsare visade på att läsarna
eftersökte att vi förklarade vad som hänt och
försökte bena ut alla olika delar. I detta är papperstidningen outstanding, medan webben är
ett utmärkt forum för de snabbare nyheterna.
Så – samtidigt som vi inte visste om det
skulle komma mer försökte vi göra vårt jobb
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så bra som möjligt i varje enskild publicering.
Vår ambition var att vara sakliga i vår rapportering, men att också ge plats för läsarna att
tycka till i form av insändare, debattartiklar
och kommentarer. Vi har också gjort ett antal
egna avslöjanden under dessa veckor och vi
har granskat förbundets ekonomi och vart
medlemmarnas pengar går. Svårast har varit
att jobba dygnet runt och samtidigt behålla
skärpan under en så pass lång period.

M

in absoluta övertygelse är dock att en
medlemstidning i en
kris är otroligt viktig.
Genom att ge läsarna
information om vad
som hänt, analys i
ledare och möjligheter till att tycka till i insändare och debattartiklar kan tidningen bidra till
att läsarna snabbare förstår vad som har hänt.
För att det ska fungera krävs att tidningen har
en tydlig policy för sitt uppdrag där det framgår att den är självständig. Mitt i stormens öga
var det väldigt bra att KA har en sådan policy
och därmed också ett solklart uppdrag. Vi gör
en medlemstidning och har läsarnas frågor
och funderingar för ögonen i allt vi gör. Det
blir lättare att arbeta också under ett pressat
läge om uppdraget är tydligt.
Det viktigaste för en medlemstidning är att
aldrig glömma vilka vi skriver för. På väggarna
på redaktionen hänger fotografier av medlemmar. Det är dem vi har för ögonen varje dag.
Det är dem vi skriver för.
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Rapport från stormens öga

Krönikör

Susanna
Lundell

Chefredaktör för
tidningen Kommunalarbetaren. Tidningen
har 540 000 läsare och
kommer ut varannan
vecka. På sajten ka.se
finns de senaste nyheterna.
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Hitta drömvikten med A4
Vinn en egen tidnings-PT!
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.
Nu kan du vinna en konsultation med oss. En timme med vår tidnings-PT.
Få råd om omslag, struktur, rubrik och bild. Bästa motivering vinner.
Därför vill min tidning vinna A4:s tidnings-PT:

n Klipp ut talongen och skicka till: A4, Bondegatan 21, 116 33 Stockholm
eller mejla in din formulering till tavling@a4.se Vi behöver ditt svar senast 6 juni.
Vinnaren tillkännages på Sveriges Tidskrifters tävling Medieruset den 9 juni vid Stockholms Stadion och kontaktas via mejl.
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