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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

Kerstin Neld 
Vd Sveriges 
Tidskrifter

KONSUMENTVERKETS NEJ TILL NIX
Konsumentverket och KO Cecilia Tisell har ensidigt sagt upp avtalet med NIX-Telefon 

och uppmanar konsumentminister Per Bolund att skärpa lagstiftningen kring 
telefonförsäljning. Galet att vilja försvaga ett bra, funktionellt självsanerande system.

SÄNKT DIGITALMOMS I SIKTE
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och finansminister Magdalena 

Andersson gjorde ett gemensamt uttalande om teknikneutral moms i januari. Sverige 
ska driva frågan i Bryssel och så snart det blir möjligt sänka digitalmomsen  

från 25 till 6 procent i Sverige. Heja!

Förtroendet för journal-
istik är en av vår tids 
stora frågor. Det finns 
föreställningar om att 
medierna mörkar, men 
även okunskap om de 
journalistiska övervä-

gandena, nyhetsvärdering och medieetik. 
Genom öppenhet kan förtroendet för 
medierna stärkas.

Just detta har vi diskuterat i Utgivar-
na på senare tid. I intresseorganisationen 
Utgivarna samverkar medieaktörer som 
slår vakt om det svenska publicistiska 
oberoendet. Sveriges Tidskrifter är en av 
grundarna. 

I tidningar, radio- och tv-program 
är uppdelningen mellan nyhetsjournal-
istik och åsiktsjournalistik tydlig. Men 
idag följer de flesta av oss nyhetsflöden 
i sociala medier – och på nätet ser allt 
nästan likadant ut. Det kan vara svårt för 
mottagaren att skilja en ledartext från 
vanlig nyhetsrapportering eller ett  
debattinlägg från analys. 

Därför måste vi publicister bli bättre 
på att tydliggöra skillnaden mellan åsik-
ter och nyheter. Nya sätt att konsumera 
journalistik kräver nya sätt att förklara 
vilken typ av publicering det handlar om. 
Därför lanserar Utgivarna nu riktlinjer 
för digitala publiceringar.

En arbetsgrupp inom Utgivarna har 
tagit fram riktlinjer och rekommen-
dationer till medlemsföretagen. För 
våra medlemmar i Sveriges Tidskrifter 
innebär det att alla chefredaktörer på 
medlemsföretagen fått ett mejl med en 
verktygslåda. Genom att följa rekom-
mendationerna i den här verktygslådan 
gör man det enklare för mottagaren att 
bland annat skilja på vad som är nyheter 
och vad som är åsikter. När dessa rekom-
mendationer följs skapas också transpa-
rens kring arbetsmetoder och publicis-
tiska överväganden. 

TEMA 
SKOG
✔ 80.000 mil med Volvo FH540   ✔ 30 år i skogen   ✔ Nyheter   ✔ Ett år med Lots

✔ Fabriksbesök: Exte och Jyki
✔ Maxad och prisad flisbil 

Nr 2 2017 • Pris: 69 kr • Norge 79 NOK, Danmark 65 DKK, Finland 7,50 EUR, inkl moms.

TIDSAM 
0448-02

Stort utbud på 

trailerbeg.se

30SIDOR

Missad besiktning 
kan stjälpa åkeriet
Europas högsta 
dieselskatt

110-åring
rullar mot
framtiden

Mot norska gränsen

Anrika Nya Åkeriet

Lär
dig såga
säkert
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Bjarnes
ombyggda

Hymax

TIDSAM
0951-12

Elleholms
växer så

det knakar

ALLISONS LÅDOR UNDER LUPP

Mobil megakross

Släpverk
skrapar
rent

Norra Europas största larvburna linje:

Mindre
skördare
bra i test

– Magasin för jordnära entusiaster –
#7   2016 Pris: 69 kr inkl. moms. Norge 79 NOK, Danmark 65 DKK, Finland 9 EURO  • 18 OKTOBER - 28 NOVEMBER

Grålledoktor
& Fordfantast

EN ENGELSMAN 
FRÅN NORGE

TEST:ELKLÄDERAlltid varmbakomratten

TIDSAM 4252-07

FANTASTISKA
FERGUSON!

TRÄFFAR: Knivstarallyt      Veterandagar i Magnor���

Gammel- 
traktorns
vänner

BUSIGT!
Buster med
Scaniasexa

FYRTAL I JUBILEUM: 60-70-80-90 ÅR  DEL 1

#7 2016  Pris 69:- 
Danmark 65 DKK, Norge 79 NOK, 
Finland 9 EURO inkl. moms.

Ingemar Nilsson
– chaufför med

många tankar

Sällsynt
vacker
Viking

Bussar
på tråd
god idé

Nostalgi för Surte Åkeri

Mackar 
och veteraner 

hos P-O Lindroth

Bulldog i toppform
TIDSAM 
4466-07

Minner om 
morbrors Merca

TerjeS N88 – eN deL aV NOrSk TraNSPOrThISTOrIa

Nr 2, 2017   l Pris: 69 kronor inkl moms.
Norge 75 NOK, Danmark 65 DKK, Finland 7,50 euro
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0141–02TEST   4  instegshojar

Coola knuttar drar till Tyskland

ELEFANTEN  
TREFFEN

TRIUMPH BOBBER
PROVKORD

PROVKORD

TOURING

YAMAHA MT-09

 MEKSKOLA
SÅ BYTER DU 
PACKBOXAR

  Honda CB 500F      KTM 390 Duke
  Kawasaki Z 300     Yamaha MT-03

Indian Chief Classic
BEGGUIDE
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DRAG-RACING
DEL 3
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Mercury -49   cadillac -53   bilauktion
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Norge 79 Nok • DaNmark 59 Dkk

FiNlaND 7,50 eur

96
Nyputsadesidor

Ford raNchero -62  65.000:-

KoP&
SALJ Ford maiNliNe -56 75.000:-Ford F1 pickup -49  109.000:-

rostfri Med sexa ...

Chevrolet
impala -66
ForD tuDor 
1934
SkelleFteå 
motor- 
FeStival

raCeklar Camaro

bel air 1956bedårande

StuDebaker
Silver hawk

NR 1-2 2017
Pris 69:- inkl. moms, Norge 79 NOK
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0913-01

Resultatbörs • SBF informerar •Notiser • Krönikor

WRC
STARTAR OM
• Nytt reglemente
• Inför Rally Sweden
• Dubbelsidig poster 
   med kalender

FULLT ÖS I BILSPORT RALLYCUP

Halkig höstfinal

BILSPORT SUPERSTAGE

Macau Grand Prix
Kullings MS  

juniorsatsning
Cupsummering

folkrace

F1 2016:
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Air CamperMercury Marauder -63

2

Datsun x 3

Sveriges 
 finaste Duett

Råttfällor

Ovanlig 
Adler

Ford pickupTIDSAM
0921-02

Modellflygplan • Sun Dance • MG 1300 -69 • Elektrisk skönhetsvård

Norge 85 NOK, Finland 9 EURO 
inkl. moms. 

#1 2017 Pris: 79:-

Kansas
Gitarr-
frossa

Samlare med

60-talet 
i fokus!

King 
Crimson

ROLLING 
STONES

T
H

E

Äventyren 
i Sverige

Skivbacken med

★ Rogefeldt
★ Rickfors 
★ Hylander

Tears

TIDSAM 4623-01

Del 1 
1965-66

KRIGSPLATSEN I KUIVAKANGASHISTORIEN OM

#1 2017 Pris: 74:- 
Norge 85 NOK,  
Finland 9 EURO,  
inkl. moms.

DEN GLÖMDA 
BOMBNINGEN 
AV SVERIGE 
UNDER KRIGET

NYA BEVIS HITTADE:

Konceptet • Produktionen
Haverierna • Insatserna  

Nya generationen

C4-OPEN
Årets modellfest

HEMLIGA RUM
LGC Krickan öppnas 

JAS 39 
GRIPEN

UNIMOG  
I HÅRT TEST

GLADAN &  
FALKEN

PANSAR VISADES 
PÅ P4 I SKÖVDE

TIDSAM 
4547-01SVENSKA 

KRIGS-
FILMER  
Vi har valt ut de 
mest sevärda!

 
Lotus Omega story · Bilbyggen på gång · Kul på hjul 1987
NR 3 2017

1.220 HK
SUPRA

PRIS 69:-
NORGE 75 NOK. 
DANMARK 61 DKK. 
FINLAND 7,50 EUR.

Hellcat provkörd

Volvo
med

F1-teknik

VW Lupo 1,8T Quattro

Datsun 350 Z KÖPGUIDE

BMW 1-serie

Koenigsegg
Vi som bygger
Unikt reportage!

Programtidning för Stockholm Lifestyle Motor Show

TIDSAM 0437-03

Bilar • MC • Mopeder • 4wd • vans • delar • kuriosa • traktorer

nr 2 19/1 2017 - 22/2 2017   pris 39 Kr  inkl 25 % moms  noRGE 55 nok 

Fler annonser på www.fyndborsen.com

tidsam 
4210-02

en tidning från

sunliner -60 
280.000:-

MGB Gt -67 
65.000:-

Endast  
39 kronor 

Buick riviera Gran sport -65 
250.000:-

edsel -58 

119.000:-

BMw 545i -04
75.000:-

peugeot 404 -69 
25.000:-

Cadillac Coupe de ville -57 
195.000:-

Hellcat Combat -14 
1.200.000:-

dodge durango slt v8 -05 
130.000:-

MEDIEHUSET FÖR
MOTORFANTASTER

Där drömmar föds och entusiaster möts

www.fabas.se

Vi kan erbjuda annonsering och exponering i dessa miljöer.
Ett kraftfullt sätt att nå er målgrupp!

M
äs

so
r

M
ag

as
in

Ev
en

t



Nr 1 2017  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 5

www.lenanders.se

Go green.

100 % klimatneutrala trycksaker
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Camilla 
Björkman vill 
jobba för att 
stärka sina läsare 
– unga tjejer.

 T
EMA: INNOVATION

22 Kan du anpassa dig?28 Aller: Ett lag – ett mål.32 LO Mediehus: Starkare ihop.36 Egmont: ”Vi växer för att överleva”38 TR Media: ”Förändringen  drivs av passion"

22     

LÖPSEDELNS  
MÄSTARE 
JOHAN T  

LINDWALL
är ny chefredaktör på 
Svensk Damtidning. 

Läs om hur han 
bemöter  kritiken mot 

hovjournalistiken  
– och vad som 

egentligen hände när 
kungen blev sur.

47

10
40Pjäxor på jobbet  

Vi följde med Friluftslivs 
chefredaktör ut i backen.

Välkommen 
Just nu
Folk
I tidningshyllan

3
6
8
18

21
57
58

Lås – och lyckas!
Nu är det dags att låta 
läsarna betala, även på 
nätet.

Trotjänare
Medlemsinfo
Krönika

FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: JESSICA SEGERBERG

–39
Din omvärld förändras. 
Kan du anpassa dig? 

Möt kamouflagets mäs-
tare. Kameleonten ändrar 

färg efter omgivningen, javisst! 
Men också efter humöret och 

temperaturen. 

Innehåll

FEBRUARI 2017
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42 MER POSITIVA ÄR LÄSARNA till tid-
skrifternas annonser i dag, jämfört med 
2010. En förklaring är att räckvidden för 
tidskrifterna har minskat, annonserna 
upplevs då som mer relevanta för de 
kärnläsare som är kvar.
 KÄLLA: RAM (RESEARCH AND ANALYSIS OF MEDIA)

%

Skarpa, klara färger spås dominera 
inom grafisk design år 2017. Spa-

ningen återfinns i trendanalyser från 
både brittiska IDG-sajten Digital Arts 
Online och infografikföretaget Venngage,  

Indesignskills.com. Vi tar oss bort från det strik-
ta vita, grå och svarta och säger dessutom hejdå 

till den mjuka 60-talspaletten. Nu är det en bjärtare, 
80-talsinspirerad färgskala som gäller, skriver Digital 

Arts Online. Det ligger i linje med den uppsättning av  
färger som Pantone utnämnt till vårfärgerna 2017. Bland 
dem sägs den gröna vara absolut trendigast. Den ankny-

ter till tidsandan, och står för natur, hälsa och nystart. 

HEJ ANDERS CARLÉN, chefredaktör 
för Vi i Villa, som har dragit igång en 
hjälpinsats för flyktinglägret Ritsona i 
Grekland. 

Hur kom du på idén?
– Kan man hjälpa till så 
ska man det, tycker jag. 
Jag var på Lesbos under 
en vecka som volontär i 
höstas. Behoven är inte 
mindre nu. 60 000 mig-
ranter sitter fast i olika läger i 
Grekland, på grund av EU-länder-
nas migrationspolitik. Jag presenterade 
idén om projektet för min chef som gav 
klartecken, sedan tog jag kontakt med 
några av tidningens trogna annonsörer 
och frågade om de ville vara med och 
sponsra idén. Och fick napp. Vi skriver 
ju om att äga hus, steget är inte långt 

till att hjälpa dem som inte har hus. 
Vilka åker?
– Redaktionschefen Anja Källstedt, en 

snickare från Grabbers, en rörmo-
kare från FM Mattsson, och så 

jag. 
Vad kommer ni att göra på 
plats? 
– I lägret behövs hjälp 
med sanitet och tillgång 

till vatten. Vi tar också med 
oss en container med verktyg 

i. Tanken är att de boende ska 
kunna låna verktyg och själva utföra 

reparationer och fixa grejer. Exakta 
upplägget har kommit till i samarbete 
med organisationen Lighthouse Refu-
gees. 
Vilka reaktioner har du fått från läsarna?
– En hörde av sig och ville följa med. De 
är genomgående positiva. 

I RAD / TRANSPARENS

Transparens sägs vara medicinen 
som ska bota misstron mot 
medierna. Här är några exempel på 
medier som på senare tid bjudit in 
läsarna bakom kulisserna.

3
KIT
Började i november med en 
redaktionell innehållsdeklaration 
som publiceras i anslutning till 
artiklarna. Motivet är att ge publi-
ceringen ett sammanhang och vara 
tydlig mot läsaren. Man vill öka 
förförståelsen för journalistikens 
förutsättningar och metoder. KITs 
redaktörer uppmanas i publice-
ringsverktyget att presentera jobbet 
lite kort, till exempel varför det 
gjordes, vilken metod som använts, 
men också dess begränsningar – 
vad som inte gjordes.
kit.se

DAGENS NYHETER
Under artiklar på DN.se har 
tidningen förtydligat hur de jobbar 
med kvalitetsjournalistik. Här står 
bland annat att man strävar efter 
förstahandskällor, opartiskhet, 
sanning och relevans. Den som 
vill veta mer kan klicka sig vidare 
till en längre artikel på temat. Där 
skriver man bland annat om hur 
DN undviker att hårdvinkla och att 
man vid granskningar och fördjup-
ningar dubbelkollar fakta.
dn.se/info/info-hem/sa-jobbar-dn-
med-kvalitetsjournalistik

POLITIFACT 
Länkar till originalkällor är ett sätt 
att öka transparensen kring hur 
artikeln kommit till. Exempel på 
hur man kan jobba med det finns 
på den amerikanska sajten  
Politifact.com som granskar 
sanningshalten i påståenden från 
bland andra politiker. Intill artik-
larna hittar läsaren en lista med 
länkar till källor. Sajten drivs av 
Tampa Bay Times och har tidigare 
vunnit Pultizerpriset.
politifact.com

DIGITALISERING ÄR 
VIKTIGASTE FRÅGAN

                    VI I VILLA STÖTTAR MIGRANTER

Publicerat

JUST NU

                   ETT  
FÄRGSTARKARE 2017

Grönt symboliserar 
pånyttfödelse, enligt 
Pantone som har utsett 
den till årets färg 2017.

Några färre än förra året 
svarade att deras pap-
perstidning är helt borta 
2025. 

I SLUTET AV MAJ är det dags för den 
årliga designkonferensen Typo Berlin. 
Årets tema är Wanderlust och de runt 
1 500 deltagarna kommer kunna lyssna 
till över 60 talare från hela världen. 
Konferensen, som startade 1995, ar-
rangeras av den tyska typsnittsbyrån 
Monotype men handlar inte bara om 
typografi utan om grafisk form ur ett 
brett perspektiv. 

Typo Berlin hålls den 25–27 maj. 
För de riktiga typografinördarna finns 
också systerkonferensen Typo lab den 
6–8 april. Den som vill inspireras utan 
att vara på plats hittar mängder av 
föreläsningar från tidigare konferenser 
på typotalks.com.

TRÄFF FÖR TYPSNITTSTOKAR

SVAREN FRÅN Sveriges Tidskrifters 
årliga branschenkät har kommit. Av 220 
utskickade enkäter till chefredaktörer 
besvarades 86. Chefredaktörerna fick 
bland annat rangordna vilka frågor som är 
viktigast för dem under 2017. Den enskilt 
viktigaste frågan visade sig vara den digi-
tala transformationen. 

För de kommersiella tidskrifterna är 
dessutom nya affärer en viktig fråga, och 
för organisationspressen är journalis-
tikens självständighet kontra ägarnas krav 
extra viktigt. En majoritet av de tillfrågade 
svarar att de kommer att öka sina investe-
ringar i digital utveckling under året.
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Tror du att din titel kommer att finnas 
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Folk

BRANSCHNYTT

Anna Liljeberg
är ny chefredaktör 
på Tara. Hon tar över 
efter Ann Fredlund 
som har gått till Allt 
om Trädgård. Anna 
Liljeberg kommer 
från Egmont Pub-
lishing där hon varit 
chefredaktör för Hus 
& Hem. 

Susann Gson 
Engqvist 
efterträder Åsa 
Bonthelius som chef-
redaktör för Härliga 
Hund. Susann Gson 
Engqvist har tidigare 
varit chefredaktör på 
Svenska media- 
titlarna Fastighets-
fakta och Omtanke. 

Stefan  
Andersson
är ny teamleader för 
mediebyråteamet 
på Aller media. Han 
kommer närmast 
från Expressen där 
han varit försälj-
ningschef i flera år. 
Tidigare har han 
arbetat på medieby-
råerna Mediacom 
och OMD.

Johan Svensson 
blir ny affärsutveck-
lingschef på LRF 
Media. Han kommer 
från Berghs school of 
communication. Även 
där har han varit 
affärsutvecklingschef 
liksom föreläsare för 
företag och studenter. 

Peter Kronvall
blir ny vd för gatu-
tidningen Faktum. 
Närmast kommer 
han från en roll som 
strategic advisor/
managing director på 
Knowit Experience. 
Peter Kronvall ersät-
ter Åse Henell.

På nya tjänster

som håller i Resumés nya satsning på 
utbildningsverksamhet. Första kurserna 
kom ut i början av mars och tanken är att 
de ska dra i gång under våren.

Varför gör ni detta nu?
– Det har skett så otroligt mycket inom 
media de senaste åren och förändrings-
takten har inte stannat av. Oavsett om du 
jobbar med marknad, kommunikation el-
ler journalistik så ändras dina möjligheter 
att nå dina kunder och göra affärer hela 
tiden. Det gör att behovet av kunskap 
aldrig tar slut.
Vad satsar ni på för inriktning? 
– Mycket kommer att handla om att 
hjälpa till i förändringsarbetet och med 
att hantera den nya digitala verkligheten. 
Det kommer oftast att vara en- eller två-
dagarskurser och till att börja med hålls 

frågor till

MAGNUS  
NORRMAN

4
de i Stockholm. Kurserna ska vara hand-
fasta. Du ska få praktisk kunskap som du 
kan använda och den ska vara objektiv 
och oberoende. På det sättet är det inte 
så stor skillnad på att göra en kurs och 
på att göra nyttojournalistik. ”Så får du 
rätt frisyr” eller ”Så lyckas du som chef”, 
liksom. Där är medieföretaget en ganska 
naturlig utbildare.
Vilka hoppas ni ska delta?
– Proffsen inom de här branscherna, 
alltifrån journalister till marknadsförare 

och de som jobbar med it.
Vilka blir kursledare?
– Det kan vara konsulter, medieprofiler, 
journalister och personer från univer-
sitetsvärlden. Det kommer absolut inte 
enbart att vara Resumémedarbetare 
som håller i kurserna, kanske gör de det 
inte alls. Anledningen till att Resumé kan 
göra det här är att vi hela tiden befinner 
oss i mitten av de här frågorna. För att 
lyckas ska man vara trendkänslig och 
förstå kundens behov. 

Folk

PÅ NYTT JOBB
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Hallå där …
… MADELEINE 
HAMMARSTRÖM
Chefredaktör för Frihet, SSU:s 
medlemstidning, som fyller 
100 år 2017, och samtidigt 
läggs ned som papperstidning. 
Motiveringen är att förbundet 
vill satsa mer på digital 
kommunikation.

När kommer sista numret?
– Troligtvis i maj. Vi kommer 
göra ett fett jubileumsnummer. 
Det blir tillbakablickar på de 
hundra år som har gått både för 
SSU och för Frihet. Men också 
lite framåtblick och det vi är bäst 
på, internationella reportage och 
politisk analys.

Hur reagerade redaktionen 
på nedläggningsbeslutet?  
– Vi blev både chockade och 
väldigt ledsna såklart. 

Vad händer nu för dig och 
resten av redaktionen? 
– Vi fyra som är anställda blir 
uppsagda. Som tur är vet jag att 
reportrarna är duktiga och har 
jobb på gång. Vi fick beskedet 
precis när jag skulle gå på 
mammaledighet så nu är jag 
hemma med min son. Sen får vi 
se vad som händer 2018. 
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Porträttet

JOHAN T LINDWALL

Få har personifierat kvällstidnings-
journalistiken som Johan T Lindwall. 
Nu tar han över rodret på Svensk  
Damtidning, men nyhetspulsen  
släpper han inte. 
Text  Tim Andersson   Foto Jessica Segerberg

Han
hovhåller
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Det är söndag och Johan T Lindwall har lämnat slipsen 
hemma. Han vankar av och an i Aller media-huset på 
Humlegårdsgatan 6 i Stockholm, där Svensk Damtidn-
ing har sitt kontor. Ett nytt nummer håller på att knytas 
ihop.

Så stannar han plötsligt upp, stirrar på bildchefens 
dator.

– Vad är det där för foton? De där, på Victoria?! De är 
ju fantastiska! De där, de på Lisens skärm!

Han ser ut ungefär som han brukar i tidningen, bara 
ett uns mer vardaglig. Så här i den intensiva slutfasen 
av veckans arbete har han inte bara avstått slipsen utan 
också den annars obligatoriska, slimmade kostymen. 
Håret är dock lika omsorgsfullt bakåtkammat som van-
ligt, och den svarta kavajen sitter som på en skyltdocka.

Han är en skarpskuren profil i det svenska medie-
landskapet.

"Osvensk", enligt sig själv. Irriterande, enligt vissa 
andra. När Expressen kring år 2000 värvade honom för 
andra gången berättade chefredaktören för redaktionen: 

D
”

"Jag har en god nyhet, och en dålig. För det första: Vi har 
lyckats värva tillbaka Johan T Lindwall", varpå någon 
räckte upp handen och frågade: "Och vad var den goda 
nyheten?"

Hans gamle konkurrent från Aftonbladet, Daniel  
Nyhlén, tror att den extravaganta stilen, och sättet, kan 
vara en orsak till irritationen.

– Johan är väl en av få kvällstidningsjournalister med 
manschetter och en blänkande Rolex. Och få agerar så 
världsvant som han. Det kan nog störa en del som tycker 
att man ska ha en mer anspråkslös image.

Själv menar Johan T Lindwall att någon borde anat 
oråd när han redan som trettonåring började bära  
attachéväska.

 – Har ni sett den där bilden på Victoria! nästan skriker 
han nu. Där, den där hon skrattar, den är ju fantastisk! Den 
måste vi prova. Nej inte den, utan den till höger! Vilken 
vinkel! Det händer ju något där, det känner jag spontant!

Få har Johan T Lindwalls förmåga att hitta vinklarna, 
framför allt på prinsessan Victoria. Få har skapat så många 
löpsedlar. Kanske är det i själva verket detta som är den 
främsta orsaken till att vissa kollegor har en tendens att 
störa sig på Svensk Damtidnings nye chefredaktör. 

Den rutinerade fotografen Suvad Mrkonjic, som jobbat 
med Johan T Lindwall sedan 90-talet, menar att han ald-
rig stött på en sådan nyhetsnäsa som Johan T Lindwalls.

– Det är sällan blank sjö runt Johan – det är alltid vågor 
och rock’n’roll. Man behöver inte vara orolig för att det 
inte kommer att hända något när man är med honom. Det 
kommer att hända, och det kommer att bli nyheter av det.

 

Johan T Lindwalls pappa, Bengt Lindwall, 
var kyrkoherde i Vetlanda. En excentrisk 
sådan, känd för att viga par i tv-programmet 
Kär och galen och för att ställa till med ko-
miska happenings. Vid ett tillfälle red han in 
till mässan på en åsna, för att påminna om 
Jesu intåg i Jerusalem. En annan gång kom 

han på motorcykel – så hade kanske frälsaren gjort entré i 
dag, menade han.

Bengt Lindwall drog så mycket folk till kyrkan att han 
ibland fick ordna plaststolar och storbildskärmar utanför. 
Samtidigt var han kontroversiell, ”en pajas från Överum”, 
kallades han en gång av en prästkollega som tröttnat på 
honom.

Den här bakgrunden kastar ett visst ljus över Johan T 
Lindwall. Liksom sin far är han framgångsrik i sitt skrå, 
men också kontroversiell. Humorn tycks han också ha 
ärvt. Fotografen Suvad Mrkonjic minns en gång när de 
två gjorde ett jobb om tv-programmet Expedition Robin-
son och Johan T Lindwall, som då jobbade för Se & Hör, 
grävde ned t-tröjor med tidningens logga i sanden.

– Under inspelningen kunde deltagare plötsligt hitta 
dem. Det var en fantastisk produktplacering. Teamet 
var lite galna på Johan emellanåt. Men han hade glimten i 
ögat. Ett typiskt Johan-prank.

Något annat som Johan T Lindwall har gemensamt 
med sin far är hängivenheten.

Hans karriär började tidigt – redan på attachéväskans 
tid.

Helgen är över och kostymen är på 
igen. Johan T Lindwall och AD:n 
Catrin Coronius finslipar ettan.

Johan T är oerhört kreativ och ambitiös men 
framställs ibland, felaktigt, som en cynisk skval-
lerjournalist. Det är fel. Johan T har jobbat som 

nyhetsreporter, sportjournalist och USA-korrespondent och 
har ett stort hjärta. Thomas Mattsson, Expressen

Porträttet

JOHAN T LINDWALL
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– Jag var inte mer än tretton år när jag började skriva 
dataspelsrecensioner för Expressen, husorganet hemma. 
Tretton år... Fanns det ens datorspel då?

– Ja, Texas 99/4A hade kommit, och Commodore VIC 
20. Det var ju, få se… 1984. Trodde du jag var äldre än 45 
eller vadå?

Året efter hörde han av sig till Vetlanda-Posten, och där 
blev han allmänreporter, gjorde allt från PRO:s tipsrundor 
till kommunpolitiken. Behållningen då var att få sitt namn 
i tidningen.
Är det så fortfarande?

– Nej, nu handlar det om att vara först med en nyhet.
Suvad Mrkonjic uttrycker det lite annorlunda:
– Han kanske inte går över lik för nyheten, men ny-

heten får han.
Det var den där nyhetsnäsan som gjorde Johan T Lind-

wall till just hovreporter.
När barn- och ungdomsåren på lokaltidningen var 

över började han på Värnpliktsnytt, för att sedan gå till 
Expressen. Efter att under ett år uteslutande ha ägnat sig 
åt Estonia-katastrofen, råkade han 1995 avslöja Richard 
Gere med byxorna nere – bokstavligen. Den gifta stjärnan 
badade naken med en svensk kvinna i Kattvik. Fotografen 
Bertil Haskels bilder flög över världen, och Johan T Lind-
wall plockades upp av nystartade Se & hör.

Ännu var han osäker på sin profil.
– Men någonstans insåg jag att den klassiska nyhets-

journalisten inte skulle överleva. Jag skulle bli tvungen att 
nischa mig. Frågan var bara vad jag skulle välja.

Ett tag tänkte han göra politik. Han 
skulle följa statsministern och skaffa 
sig kontakter inom maktens korridorer. 
Men eftersom det redan var trångt i de 
där korridorerna bestämde han sig, av 
rent strategiska skäl, för en uppstickare: 
hovjournalistiken.

– Det kungliga var en fotbollsplan där ingen spelade, 
där gräset var helt nytt och jag kunde gå ut själv för första 
gången. Jag tänkte: det finns tre barn i familjen, alla kom-
mer växa upp, alla kommer att skaffa sig fru eller man och 
barn. Det kommer att finnas saker att skriva om.

Och, som han nu konstaterar:
– Jag hade rätt. Jag var ensam, sen kom alla andra efter.
Kring millennieskiftet hämtade Expressen tillbaka sin 

gamla medarbetare, som hade börjat göra sig ett namn. 

Efter att bland annat ha jobbat som korrespondent i New 
York ett par år blev han nu på chefredaktörens begäran 
hovreporter på hundra procent.

Det var något unikt på den tiden. Men 
konkurrenter fanns det, framför 
allt Daniel Nyhlén på Aftonbladet. 
”Piff och Puff”, har de kallats.

Daniel Nyhlén minns första dagen 
på jobbet.

– Redaktionschefen kom in och 
slängde dagens Expressen framför mig. Stora rubriker 
visade att Johan T avslöjat att Daniel Westling var Victo-
rias pojkvän. "Det är dags att börja jobba nu", sade chefen. 
Det sägs att Johan höll den där nyheten i en eller två dagar 
tills jag hade börjat.

Genom åren följde de tillsammans kungafamiljen på 
resor. Under dagarna slogs de om nyheterna. På kvällarna 
åt de middag tillsammans och jämförde sina vinklar. En 
utsågs till vinnare, och den andra fick betala drinkarna.
Vem vann flest segrar?

– Jag tror nog att det var Johan. Men han hade väldigt 
mycket källor kring kronprinsessan, och jag hade mer kring 
Madeleine, så det var lite beroende på vem man bevakade.

 Johan T Lindwall har ett omvittnat stort kontaktnät. 
Men vilka är egentligen de här kontakterna? 

– Jag kan liksom inte gå in på hur jag fått de här kontak-
terna och vilka kretsar det handlar om. Jag kan bara kon-
statera att jag känner många kring kungafamiljen, säger 
han själv.

Det här är Johan T Lindwalls svaga punkt. Han har fått 
hård kritik för sina anonyma källor. Medan Jan Guillou, 
utan att presentera några bevis för det, påstått att han fab-
ulerar, har mer substantiell kritik kommit från Bengt Olof 
Dike, tidigare politisk redaktör på Norrköpings Tidningar. 
I en artikel i Dagens Media 2010 ansåg han att Johan T 
Lindwalls praxis är pressetiskt regelvidrig.

Johan T Lindwall
Ålder: 45 år.

Yrke: Chefredaktör för  
Svensk Damtidning. 

Bor: Östermalm, Stockholm.
Familj: Hustrun Elisabet,  

barnen Engla, 17, Alfred, 11, 
och Alice, 10.

Bakgrund: Har jobbat  
på Värnpliktsnytt, Se &  

Hör och under många år  
på Expressen. Från 2007 

hovreporter på heltid. 

Johan T Lindwall har skildrat 
kungligheterna även i bokform, 
bland annat i Victoria – 
prinsessan privat (2010), 
Madeleine – prinsessan privat 
(2012), och Carl-Philip – prinsen 
som inte fick bli kung (2014).

”När jag slutade var många oroliga: Ska Svensk 
Damtidning fortsätta vara en kunglig tidning 
eller inte? Med Johan som chefredaktör kan vi 

vara lugna – han kommer att driva det vidare. Lycka till, 
säger jag, han tar över Sveriges mest framgångsrika vecko-
tidning. Karin Lennmor, förra chefredaktören

Porträttet

JOHAN T LINDWALL
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På detta svarade Expressens chefredaktör, Thomas  
Mattsson, kort och kaxigt att källorna är bra, ”annars 
skulle vi inte scoopa så ofta.”

Själv menar Johan T Lindwall att anonymiteten är 
nödvändig.

– Mina källor kan vara helt trygga med att deras namn 
aldrig någonsin kommer att komma ut.
Hur farlig är den här typen av kritik? Med tanke på de 
anonyma källorna hänger väl din trovärdighet på att 
man litar på dig?

– Ja, sådana här påhopp är inte bra. Vissa ser ned på 
hovreportrar och tycker sig därför kunna slänga ur sig 
lite vad som helst om en sådan som mig: han får tåla det. I 
värsta fall blir lögnerna till sanningar som stannar kvar.

Om Johan T Lindwall har lyckats hålla sina kontakter 
nöjda genom åren har det varit lite upp och ned med kun-
gafamiljen själv. Han har följt dem i tjugo år.

– Det finns både för- och nackdelar med att följa 
samma personer så länge. Du odlar en relation. Men det 
kan bli slitningar också. Vår relation har varit som alla 
relationer – den har gått upp och ned. Just nu är den bra.

Daniel Nyhlén tror ändå att kungahuset drog efter 
andan när de fick beskedet om namnet på Svensk Damtid-
nings nye chefredaktör.

– Johan är farlig för hovet, som alla journalister som är 
satta att bevaka det. Han har gjort en rad avslöjanden som 

kanske inte varit så jätteroliga för kungafamiljen. Det är 
nog med en skräckblandad förtjusning som de ser honom 
inta tronen på Svensk Damtidning.

– Victoria har väl någon form av hatkärlek till Johan. 
De har glimten i ögat ihop, och skojeriet. Och Daniel tycker 
nog nu för tiden att Johan är en frisk fläkt. Kungen däre-
mot…

Att kungens känslor för Johan T Lind-
wall inte alltid varit så varma kom fram 
under ett statsbesök i Botswana 2011, då 
drottningen plötsligt blivit sjuk. Hovet 
låtsades som ingenting och när kungen 
hade presskonferens frågade Johan T 
Lindwall hur hon mådde. Kungens svar:

– Jo, eftersom det är du som frågar skulle jag säga att 
hon mår jättedåligt. Jag tror faktiskt det är läge för någon 
läkare att skära av hennes öron.

Johan T Lindwall tog det inte så hårt. Han är van vid 
kungens ”humor”, säger han.

– It comes with the game. Han var sur, då fick han säga 
det där. Det är ändå lite kul. Men drottningen tog det med 
jämnmod. Vid något tillfälle försäkrade hon för mig att hon 
har öronen kvar.
Så hur rädd ska kungen vara nu?  Vad ska du som chef-
redaktören göra med Svensk Damtidning, marknads-
ledande bland de kungliga veckotidningarna?

– Det är för tidigt att säga. Jag ska fortsätta göra den 
produkt vi gör, men vi ska kombinera mitt varumärke med 
Svensk Damtidnings varumärke.

Han berättar dock att läsarna efterfrågar mer report-
age om kungahusets rent yrkesmässiga verksamhet, så det 
kanske vi får se mer av. 

 En digital satsning väntar också, samtidigt som pap-
perstidningen går bra. I Orvestos senaste mätning från 

oktober förra året nådde tidningen 327 000 läsare, vilket 
var en ökning med 2,8 procent. Men Facebook och Ins-
tagram är bra kanaler för nyhetsflödet, och ett sätt att nå 
nya generationer.

En annan nyhet är att Svensk Damtidning kommer 
att utveckla andra intäktsben, som en webbshop och inte 
minst events.

– Jag tänker mig till exempel läsarresor, där man kan 
få uppleva det kungliga Stockholm, kanske Victorias 
namnsdag, och gå i butikerna där kungligheterna köper 
saker. 
Men någonting måste det väl också innebära för tidnin-
gens prägel att den nu gifts ihop med en profil som likt 
få andra personifierar kvällstidningen?

– Ja, kvällstidningspulsen tar jag med mig. Vi kommer 
att få ett högre nyhetstempo, något som inte minst kom-
mer att märkas på webben.

På kontoret på Humlegårdsgatan 6 fortsätter arbetet 
med det att hitta vinklarna. Men plötsligt handlar det 
inte längre om fotografier av Victoria, utan om Johan T 
Lindwalls bylinebild. ”Han måste ha lämnat ett väldigt stort tomrum 

efter sig på Expressen och jag kan inte tänka mig 
hur någon skulle kunna bli lika framgångsrik i 

den roll som Johan skapade gällande Expressens hovjour-
nalistik.  Roger Lundgren, Kungliga Magasinet

Porträttet

JOHAN T LINDWALL

– Hur var det, fanns det någon annan bild av mig?
Johan T Lindwall framställs ibland som en cynisk 

skvallerjournalist, menar Thomas Mattsson, chefredak-
tör på Expressen och Johan T Lindwalls gamla chef. Den 
bilden stämmer inte, konstaterar han.

– Johan T har jobbat som nyhetsreporter, sportjournal-
ist och USA-korrespondent och har ett stort hjärta.

Om detta vittnar många, också konkurrenter. Johan 
T Lindwall går inte över lik i arbetet, åtminstone inte 
konkurrenternas. Men nyheten får han. Suvad Mrkonjic 
berättar att de gånger de två har bråkat har det handlat om 
att Johan T Lindwall vägrar att ge upp när han fått korn på 
något. 

– Hans fru sade en gång: Du umgås mer med Johan än 
vad jag gör. 

Bilden av Johan T Lindwall? Inte en cynisk skvaller-
journalist, men en nyhetens och löpsedelns överstepräst.

– Hans övertygelse är total – nyheten ska hem. När han 
ska försöka få någon att ställa upp på en intervju, eller när 
han ska ro hem ett scoop, kan han verkligen lägga ut texten. 
Det är en form av predikan. 

JOHAN ÄR FARLIG FÖR HOVET, 
SOM ALLA JOURNALISTER SOM 

ÄR SATTA ATT BEVAKA DET.”

På ny stol sedan i december. 
Kanske börjar det kännas 
hemtamt vid det här laget.
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Publicerat

I PRINT

I tidnings-
hyllan

Nytt eller omgjort, udda eller  
snyggt, utländskt eller inhemskt. Här 

 är några magasin vi fascineras  
lite extra av just nu. 

Cured 
Torka, jäsa, syra, salta, 
sockra… Nya amerikanska 
magasinet Cured har en 
tydlig nisch: konservering av 
mat. Med välrenommerade 
skribenter och fantastiskt 
bildmaterial sjunger man det 
långsamma matarbetets lov. 
Bland annat får vi lära oss 
om blekingebornas sätt att 
fermentera surströmming för 
9 000 år sedan.
curedmagazine.com

Charlie Hebdo 
– på tyska

Terrorattacken mot Charlie 
Hebdo 2015 lyckades inte sätta 

stopp för den franska satir-
tidskriftens verksamhet. Nu 

startar de en tysk version, med 
en blandning av översatt och 
nyproducerat material. ”Det 

finns humor överallt”, har en 
av medarbetarna nyligen slagit 
fast i en intervju, ”till och med i 

Tyskland.”

charliehebdo.fr/en

Women’s health 
& Wellness
Behöver ”den aktiva kvinnan” 
verkligen ytterligare ett 
hälsomagasin riktat till sig? 
Nähä, men det får hon heller 
inte med nya Women’s health & 
Wellness. Tidningen är nämligen 
en sammanslagning av magasinet 
Women’s health och Aftonbladets 
Wellness. En tidning mindre, men 
en ny produkt på marknaden där 
två starka varumärken möts.
womenshealth.se

Macguffin
En ”Macguffin” kallade 
Hitchcock den detalj, den 
spänningskälla, som i hans 
filmer förde handlingen 
framåt. Nu finns ett underbart 
design- och hantverksmagasin 
med samma namn. Varje 
nummer belyser ett föremål, 
senast repet, denna detalj 
som binder samman ”möbler, 
K2-klättrare, japanska ägg och 
mars-bilarna”, som det heter. 
macguffin.nl

Glutenfri 
matlust

Det går att bygga livsstil kring 
mycket: japanska gullighetspro-
dukter, norsk kyrkobrännarme-

tall, Livets ord. Men glutenfri 
mat? Ja, uppenbarligen. Efter 

att i två år existerat digitalt, har 
magasinet Glutenfri matlust nu 

blivit med papper, i samarbete 
med Egmont Publishing. Fyra 

nummer per år med intervjuer 
och – god! – mat utlovas.

glutenfrimatgladje.se

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 
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Det trygga valet för er tidskrift  
– vi är med er hela vägen!

Trycksaker i hög kvalitet

Miljövänlig produktion

Ekonomisk stabilitet

Flexibel produktionNärhet

Efterpresstjänster

Trygghet

Repro/prepress

Korta ledtider

Kontakta oss och vi berättar 
mer vad vi kan erbjuda.

www.sormlandsprinting.se
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Skälla ut brevbäraren, vara med på  
redaktionsmöten och viktigast av allt;  
att se till att ingen mat går till spillo.  

Det är några av redaktionshundarnas  
viktigaste uppdrag. 

Text: Stina Loman

Redaktions- 
hundar

Vera, 11,5 år, Vi läser/
Tidningen Vi
RAS: Borderterrier.  
ÄGARE: Lova Wallerö Frostenson.

”Kaninbrist på redaktionen leder lätt till 
jakt efter uppmärksamhet. Men även 
den mest skeptiska brukar falla för Veras 
självklara terriercharm. Hon visar gärna 
(och utan vidare uppmuntran) sina 
trix (till exempel "be till Gud" eller "den 
döende dandyn") för besökare.”

Lola, 11 år, Skriva 
RAS: Blandras.  
ÄGARE: Per Adolfsson.

”Lola har närmast rollen 
av redaktionssekreterare 
på Skriva och ser till att 
vi sköter rutinerna. Hon 
håller ställningarna på 
redaktionen när vi är 
på uppdrag, skäller ut 
brevbäraren, fjäskar för 
besökare och påminner om 
när det är dags att gå hem.”

Tea, 6,5 år, Vegourmet 
RAS: Rottweiler/amstaff.  
ÄGARE: Emil Dahlberg.

”Tea är glad i mat och tycker det 
är hur bra som helst att spendera 
dagarna på en mattidning. Allra 
bäst tycker hon om tofu, när hon 
hör ett paket öppnas i provköket 
kommer hon springandes direkt.”

Bosse, 6 år, Tidningen Stark
RAS: Fransk bulldogg.  
ÄGARE: Tomas Borgå.

”Bosse är med på 
redaktionsmöten, 
intervjuer, fotograferingar, 
lunchrestauranger – och 
som här, med husse på 
gymmet.”

Iriz, 4 år, Friskispressen
RAS: Cockerpoo.  
ÄGARE: Matilda, 17 år. 

Iriz är på jobbet med Matildas 
mamma Cecilia Saxer. 
”Ibland ligger Iriz i knät 
under redaktionsmöten. 
Men en sak som är säker, 
efter lunch bjuder alltid 
AD Mia på lite lunchrester 
som är inpetade och väl 
förpackade i en toarulle. Det 
är dagens höjdpunkt!”

Branschprofiler

 TROTJÄNARE

FOTO: LOVA WALLERÖ FROSTENSON

FOTO: MIKAEL SVÄRDH

FOTO: MAGNUS HOLM

FOTO: PER ADOLFSSON

FOTO: CECILIA SAXER



Svansen kan användas som en gripklo 
och hjälper ödlan att hålla sig kvar 

på höga höjder.

Visste du 
att kameleontens 

supertunga kan vara upp 
till dubbelt så lång som kroppen? 

Zap! Bytet har inte en chans. 

Trodde du att kameleonten var en långsam typ? 
Fel! Vankas det insekter  kan ödlan röra sig med 
förvånande hastighet. 

En multifokuserad typ. Ögonen 
kan röra sig oberoende av 

varandra, och riktas 
mot två saker  

samtidigt. 

 T
EM

A: INNOVATION

22 Kan du anpassa dig?

28 Aller: Ett lag – ett mål.

32 LO Mediehus: Starkare ihop.

36 Egmont: ”Vi växer för att överleva”

38 TR Media: ”Förändringen  

drivs av passion"

22     –39

anpassa 
dig?

Kan du Från tidskriftsföretag till 
snabbfotat digitalt mediehus. 
Så skapar du organisationen 
som förmår att förvandla sig 

själv, gång på gång.
Text  Karin Persson
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Tema

INNOVATION

När Chalmersforskaren Annika Steiber fick 
reda på att hon som en av mycket få forskare 
genom tiderna skulle släppas in på Googles myt-
omspunna huvudkontor kunde hon nästan inte 
tro att det var sant. Utan finansiering åkte hon 
till Silicon Valley för att under ett års tid följa 
och intervjua företagets anställda. Syftet var 
att försöka avslöja hemligheten bakom Googles 
oöverträffade innovationsförmåga. 

Annika Steiber kom fram till att det fram-
förallt var två faktorer som gjorde den svårhan-
terliga kombinationen effektiv produktion och 
ständig innovation möjlig: människorna och 
företagskulturen. I boken ”Googlemodellen” 
beskriver hon hur mjuka värden, ledning och 
organisation spelar större roll för innovations-
förmågan än hur tekniskt skickligt företaget är. 
Alla Googles medarbetare förväntas vara inno-
vativa och för att de ska få utrymme till det tror 
man på en platt, ickebyråkratisk organisation 
som är designad för samspel mellan människor. 

I dag är Annika Steiber anställd vid 

Jan Gulliksen säger att vissa hierarkier 
behöver finnas i större organisationer men 
betonar ändå vikten av att fostra kreativitet och 
av att kunna möta medarbetarnas ökade behov 
av utrymme och autonomi. Kännetecknande för 
de företag som klarat omställningen bra är att de 
baserar sig på öppenhet och möjliggör för många 
att vara med och bidra till utvecklingen. 

– Det gäller inte bara inom företaget utan 
också inom stora koncerner där man alltmer går 
ihop och samarbetar. 

Han hyser gott hopp om att många företag, om 
än inte alla, kommer att klara av omställningen 
och lyckas hålla en tillräckligt hög innovations-
takt. 

– Det är inte givet att det är de stora me-
dieföretagen som överlever. Det kan mycket väl 
vara en liten uppstickare som kommer att vara 
marknadsledare om bara några år, säger Jan Gul-
liksen.

Vad som krävs är alltså såväl 
ökat individfokus som för-
bättrade samarbetsstrategier. 
Johnny Hellgren, docent i 
arbets- och organisations-
psykologi vid Stockholms 
universitet är inne på samma 

spår. Han tror att det är farligt för medieföretagen 
att bygga in sig i traditionella pyramidorganisa-
tioner och förordar i stället en projektorienterad 
organisation med snabba beslutsvägar, mycket 
delegerat ansvar och högt i tak. Bara då kan man 
snabbt få reda på vad som fungerar och vad som 
inte gör det.

– Det gäller att hela tiden organisera sig i tids-
begränsade projekt där man jobbar mot delmål 
och där det finns budgetar som tickar ut när målen 
är uppnådda. På så sätt får man till snabbare 
utvärderingscykler. Då blir det enklare att anpassa 
anställningskontrakt och resurser, säger han. 

Egenskaper  
hos en innovativ 

organisation

PLATT 
ORGANISATION

Mindre toppstyrt.

PROAKTIV 
FÖRETAGSKULTUR
Mer experimentslusta.

MER  
SAMARBETE

Både inom företaget  
och med andra.

ÖKAT 
INDIVIDFOKUS

Alla ska vara  
innovativa.

MINDRE  
BYRÅKRATI

Snabbare  
beslutsvägar.

TIDSBEGRÄNSADE 
PROJEKT
Snabbare  

utvärdering.

Santa Clara University och en flitigt anlitad 
föreläsare. I dagens snabbroterande digitala 
landskap är förmågan till ständig innova-
tion nämligen livsviktig för de flesta företag. 
Det gäller inte minst inom mediebranschen. 
Men kan den globala internetjätten Googles 
framgångsrecept för en innovativ organisation 
verkligen fungera lika bra i svenska me-
dieföretag? Ja, menar Annika Steiber. 

– Det jag har skrivit om gäller inte för ett 
specifikt bolag utan för alla. Den tekniska 
utvecklingen är mycket snabbare än vi varit 
vana vid, vi har helt andra möjligheter att kost-
nadseffektivt starta nya bolag och vi ser nya 
värderingar hos en ny generation medarbetare. 
Alla organisationer behöver springa fortare 
och förnya sig ständigt, i litet som stort. Kort 
sagt måste man möta detta genom att bygga en 
mycket mer proaktiv, framåtriktad organisation 
och kultur, säger hon.

Jan Gulliksen, professor i männis-
ka-datorinteraktion på KTH och 
fram tills nyligen ordförande för 
Digitaliseringskommissionen, 
tror att Annika Steiber har rätt.

– Det första alla organisa-
tioner behöver förstå är vikten 

av kompetens. Våra anställdas kunskap och 
förmågor är den viktigaste råvaran vi har. 
Google visar upp väldigt fina exempel på hur 
man vårdar och vidareutvecklar sin personal, 
säger han.

Digitaliseringen har inte bara in-
neburit att företagen behöver förnya 
sina produkter och tjänster – det 
gäller också att utveckla en 
förmåga att fortlöpande stöpa 
om sina affärsmodeller och 
sitt sätt att organisera sig. 

N Professor Jan Gulliksen 
är utsedd till Sveriges 
"Digital champion" av 
regeringen och har som 
uppdrag att verka för 
en ökad digitalisering i 
samhället. 

Annika Steiber 
fick tillgång till 
Googles innersta, 
och skrev boken 
"Googlemodellen".
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Ja, när det verkar som om stora förändrin-
gar kan komma att krävas precis när som helst 
behöver flexibiliteten i personalstyrkan öka. 
Nya kompetenser måste snabbt kunna tas in, 
andra blir daterade. Många medieföretag har 
svarat med att minska antalet fasta tjänster och 
använder i stället projektanställningar, visstids-
kontrakt och frilansar i högre grad. 

Det i sig är inte alltid ett problem, menar 
Johnny Hellgren, åtminstone inte när det gäller 
yngre medarbetare. De förväntar sig inget annat 
och ser kanske heller inget problem med att 
ha tjugo olika arbetsgivare, medan den äldre 
generationen i större utsträckning svarar med 
minskad lojalitet.

– Om arbetsgivaren vill ha flexibilitet så 
kommer också de anställda att vilja vara flexibla.

Hur har då den svenska mediebranschens 
aktörer förändrat sina organisationer för att 

klara både snabba uppdateringar och ständig in-
novation, samtidigt som resurserna blir alltmer 
begränsade? Vi börjar med att fråga några av de 
större nyhetsmedierna, eftersom det kanske är 
de som hittills främst har trampat upp stigen.

Både Gunilla Asker, vd på 
Svenska Dagbladet, och 
Magnus Ringman, stabschef 
på Aftonbladet och medlem 
i tidningens ledningsgrupp, 
vittnar om hur organisatio-
nerna förändrats i grunden. 

På Svenska Dagbladet kom insikten om att hela 
verksamheten behövde stöpas om någon gång 
runt 2012, på Aftonbladet skedde det några år 
tidigare. 

– Då vågade vi uttala att vi är ett digitalt 
mediehus som också ger ut en tidning. Att säga 

det på en redaktion där hela organisationen är 
uppbyggd efter papperstidningslogik var inte 
populärt, men snart rusade alla i digitaliser-
ingsspåret. Det var en svår balansgång att hålla 
kvar i pappret, som då stod för största delen av 
intäkterna, och samtidigt hålla totalt digitalt 
fokus, säger Magnus Ringman. 

Både han och Gunilla Asker bekräftar att det 
har blivit viktigare att samarbeta mellan avdel-
ningarna. Det finns till exempel inte längre vat-
tentäta skott mellan redaktionen och affärssidan. 
Analysavdelningen och redaktionen hittar fler 
samarbetsområden och all it-personal inom 
Schibsted ingår nu i en och samma organisation. 

– Vi skapade en organisation som utgick från 
kundens beteende. Det betydde att vi inte kunde 
ha människor, vare sig på affär eller på redaktion 
som jobbar i silor. Det är många involverade i de 
flesta projekt och det gäller verkligen att få bort 
gränserna mellan avdelningarna för att kunna 
skapa utveckling snabbt, säger Gunilla Asker.

Enligt Magnus Ringman 
strävar Aftonbladet, i likhet 
med Google, efter att plana 
ut den hierarkiska ordningen 
inom organisationen. Redak-
tionella miljöer har annars 
en tendens att vara strikt 

hierarkiska, med en tydlig person som har det 
avgörande inflytandet i egenskap av ansvarig 
utgivare, menar han. 

– Den hierarkiska stegen gör allt långsam-
mare. I dag, när vi publicerar 420 artiklar om 
dagen, är alla våra medarbetare publicister. 
Hela personalen har fått en utbildning i an-
svarigt utgivarskap vilket faktiskt har lett till att 
vi på ett år inte haft en enda fällning av Pres-
sens Opinionsnämnd. Att varje medarbetare får 

känna ansvar har alltså visat 
sig fungera bra.

V are sig Afton-
bladet eller Svenska 
Dagbladet har tagit hjälp 
av externa management-
konsultbolag för att skapa 
sina nya organisations-
former. Däremot har båda 

tidningarna investerat i digital utbildning, dels 
i samarbete med olika utbildningsföretag, dels i 
skapandet av det koncernövergripande ”Schib-
sted learning lab”. Syftet är att flytta spetskom-
petens framåt men också att få med alla på det 
digitala spåret. 

Båda tidningarna har ett behov av att anlita 
fler unga människor som är mer utav ”digitala 
invånare”. Men här ser Magnus Ringman en 
fara på sikt. 

– Det kommer att bli ett problem om man 
fasar ut dem som är 45 plus och det bara kom-
mer in väldigt unga personer. En redaktion 
kan inte bara befolkas av en åldersgrupp utan 
verksamheten bygger på att olika erfarenheter 
möts, säger han.

Gunilla Asker säger att Svenska Dagbladet 
visserligen både har behövt spara in på personal 
och successivt ta in ny kompetens sedan 2012, 
men att de flesta medarbetare trots allt kunnat 
stanna kvar. 

– Det är otroligt vilken inlärningskurva alla 
har haft. Det är inte alls så att alla 
människor är utbytta. Vi har 
ändrat vår affärsmodell, vår 
distribuering och vår paket-
ering. Men vi har inte ändrat 
på det vi säljer, nämligen 
kvalitetsjournalistik. 

URVALSPROCESSEN FÅR  
INTE UPPLEVAS GODTYCKLIG

Vi reagerar starkt på sådant vi tycker är orättvist. Om 
organisationen misslyckas i sin kommunikation kommer 

de som har lätt att få ett nytt jobb att söka sig vidare.

Gör ned- 
skärningar  

så smärtfria  
som möjligt

"I mediebranschen 
är det väldigt farligt 
att bygga in sig i 
en kompetens som 
är modern 2017", 
säger arbets- och 
organisationsforskaren 
Johnny Hellgren som 
här ger tre råd om hur 
man omorganiserar så 
smärtfritt som möjligt.

Magnus Ringman,  
stabschef på 
Aftonbladet. 

Gunilla Asker,  
vd för Svenska 
Dagbladet. 

 BRA KOMMUNIKATION  
ÄR AVGÖRANDE

Presenteras legitima skäl  
för förändringen kan den 
gå att genomföra relativt 

friktionsfritt, även om det 
är något i grunden jobbigt 

som måste göras. 

MINSKA  
OSÄKERHETEN

Om det börjar spridas 
rykten om att tjänster 
ska försvinna bör man 
reducera osäkerheten så 
fort som möjligt. Det är 
bättre att få ett negativt 
besked än inget besked 
alls.

"EN REDAKTION KAN INTE BARA 
BEFOLKAS AV EN ÅLDERSGRUPP.”

Så här gör 
mediehusen, 

vänd blad och 
inspireras!

Tema

INNOVATION

Kameleonten är anpassad 
till ett liv i träden. När 

svansen inte används som 
gripklo kan den rullas 

ihop, såhär fiffigt. 
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I Aller medias digitala nav jobbar 
bland andra Thowe Wagner Larsson, 
Mikaela Alex och Alva Fierro.

Ett lag 
– ett mål
Förändring är ingen  
one-man-show på  
Aller media. 
Text Barbro Janson Lundkvist   

Att jobba i förändring är svårt. Inte bara för  
medarbetarna, som hela tiden måste lära 
nytt. Utan också för cheferna. 

– Affärsmodellerna blir allt mer 
komplicerade, det kräver att man är 
snabbfotad och utvecklingsinriktad. Vi 
måste vara extremt lyhörda och ligga nära 

marknaden för att kunna finjustera affärsmodellerna gång 
på gång, säger Bodil Ericsson Torp. 

När hon började som vd för Aller media hösten 2013 var 
företaget nästan helt printbaserat. Verksamheten var till 

Tema

INNOVATION

 ALLER MEDIA

FOTOGRAF: KRISTIAN POHL
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stor del organiserad runt respektive tidskrift. 
– Det var som att jag hade 30 olika små företag i 

verksamheten. Varje varumärke var sitt eget och det fanns 
få ytor för samverkan mellan titlarna. Nu jobbar vi helt 
annorlunda. 

Organisationsförändringarna under de senaste tre åren 
är genomgripande och många. Man har bland annat skapat 
ett redaktionellt digitalt nav för att utveckla digitalt inne-
håll och höja kompetensen. En ny gemensam layoutavdel-
ning införs. Man har omdefinierat roller inom flera 
områden, såväl inom redaktioner, annonsavdelning som 

marknad. Satsat på native, influencers och event, men också 
lagt ned en del titlar och sagt upp många medarbetare. 

– Närmare 200 personer har lämnat Aller media i den 
här transformationen. Men vi har rekryterat nästan lika 
många, 150 personer, säger Bodil Ericsson Torp. 

En del av de nyanställda finns inom de förvärvade 
contentbyråerna OTW och Make Your Mark, samt i FAB 
Media som transformeras från ett tidningsförlag till ett 
digitalt och socialt mediehus för unga tjejer. 

Förändring är smärtsam. Bodil Ericsson 
Torp säger att transparens är viktigt för 
att underlätta processen. Det måste fin-
nas en ärlighet gentemot medarbetarna 
om hur det går för varumärkena och för 
bolaget. Men också en öppen diskus-
sion om hur omvärlden förändras och 

vad som krävs av företaget för att klara konkurrensen och 
utveckla affären. 

– Mission och kommunikation. Det har varit mycket 
det som jag har ägnat mig åt under de här åren. Alla med-
arbetare måste ha en insikt om vad som driver vår affär. 
Kärnan i verksamheten är att leverera det bästa och mest 
engagerande innehållet till målgruppen oavsett kanal. In-
nehållet driver vår affär. Vi måste ha ett omni-tänk, finnas 
i alla kanaler där vi förstärker relationen till målgruppen. 
Det är ingen motsättning mellan print och digitalt. Vi byg-
ger ett breddat erbjudande där vi har innehåll och tjänster 
inom flera kanaler. Det är viktigt att vi är eniga om vad som 
driver vårt företag och att vi strävar mot samma mål. 

95 % 56 %
läser annonserna

64 %
får värdefull  
information från  
annonser i ERA.

51 %
har tagit köpbeslut  
eller kontaktat 
annonsör

tycker att ERA  
är en bra tidning

Bygger på 400 intervjuer 
utförda av ARS Research AB.

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

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

Vad säger läsarna?

Här når du 
SverigeS Hundägare

Kontakta mig på
Tel: 070-630 82 25

eller mail:  
larsgoran.fransson@swipnet.se

Allt_om_tidskrifter_110x140.indd   1 2017-02-01   13:02

Under 2016 genomförde Aller media ett 
större värdegrundsarbete. Samtliga 
520 medarbetare deltog i en två-
dagars-workshop som hölls av Hyper 
Island. I fokus var just digitaliseringen 
och hur det är att jobba i ständig 
förändring. Framför allt diskuterades 

beteende och attityder.
– Det var väldigt givande att sätta ord på både frustra-

tion och ilska men också glädje och passion. Man kan, 
och bör, göra ett aktivt val kring hur man förhåller sig till 
förändringarna. 

Efter Hyper Island tog interna workshops vid. Man 
fortsatte att diskutera vilka ledord som ska styra verksam-
heten och landade i ”engagemang, affärsmässighet och 
kreativitet”. 

Den största utmaningen för Bodil Ericsson Torp är 
avvägningen mellan att gasa eller bromsa. Och att göra 

Aller media
H  Till Aller media hör välkända varumärken såsom ELLE, 

Café, MåBra, Svensk Damtidning, ELLE Decoration, 
Allers, Hemmets Veckotidning, Hänt i Veckan, Femina 
och Residence.

H  Svenska Aller media har verksamhet i Stockholm, 
Malmö och Göteborg och sammanlagt är cirka 520 
personer anställda. 

H  Koncernen ägs till 100 procent av den danska famil-
jen Aller genom Aller Holding A/S och har verksam-
het i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

avvägningen mellan printaffären och de digitala nysatsnin-
garna. 
Var hämtar du inspiration till hur ni ska organisera er?

– I olika branscher, inte bara i den traditionella medie-
branschen, utan också inom angränsande branscher. Vi kan 
inspireras av internationella stora tech- & mediekoncerner, 
men också av den svenska dags- och kvällspressen. De 
sistnämnda har hanterat digitaliseringens möjligheter i ett 
mycket tidigare skede än tidskriftsbranschen.

Framför allt är Aller medias organisation en följd av 
mängder av interna samtal, säger Bodil Ericsson Torp. Att 
ha en ständig dialog med medarbetare i olika funktioner är 
viktigt. Bodil Ericsson Torp säger att en ledstjärna i hennes 
ledarskap är respekt för alla individer och medarbetare. 

– Visst är det jag som ska ta yttersta ansvar för verk-
samheten, jag måste vara beslutsför. Men det här är ingen 
”one man show”, det är genom respekt för varandra och tajt 
samarbete som framgångarna skapas. Bodil Ericsson Torp, vd på Aller media, tror på samarbete.
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I ett gårdshus inte långt från LO-borgen möter 
Robert Jonsson, vd för LO Mediehus, upp i re-
ceptionen. En snabb vandring genom lokalerna 
tar oss förbi redaktionerna för Kommunalar-
betaren, Handelsnytt, Arbetet, Sekotidningen 
och Fastighetsfolket. Även om de numera sitter 
under samma tak så har varje tidning fortfaran-

de kvar sin egen redaktion med chefredaktör, redaktörer 
och reportrar. De enda resurser tidningarna delar på är en 
controller, en assistent och Robert Jonsson. 

– När vi gick samman var vi fem tidningar med helt 
olika sätt att jobba så den första tiden har mycket handlat 
om att bestämma hur vi ska ha det. Det har gått rätt mycket 
tid till att skriva policys. Men det är viktigt att göra det, an-
nars får man problem senare, säger han. 

Inom LO har tanken på att samla medlemsförbun-
dens tidningar i ett mediehus funnits länge. Man förstod 
att förändringarna i branschen, med digitalisering och 
tappade annonsintäkter, så småningom även skulle nå 
fackförbundspressen och att något behövde göras för att 

För ungefär två år sedan bildades LO Mediehus då 
fem av femton LO-tidningar gick ihop. Målet: att stå 
bättre rustade för framtidens utmaningar. 

Text  Annika Larsson Sjöberg  Foto Jessica Segerberg

Starkare ihop

rusta tidningarna för framtiden. 
Det gjordes två utredningar, men att få femton förbund 

och redaktioner att dra åt samma håll blev för svårt. Till 
slut beslutades det att alla som ville vara med måste gå in 
med samma förutsättningar. Annars fick de stå utanför.

– Jag tror vissa ville avvakta och se resultatet först. 
Men nu för vi diskussioner med några av de andra tidn-
ingarna och hoppas få med fler. Gärna redan under 2017, 
säger Robert Jonsson.

Hittills har redaktionerna fortsatt att 
jobba som självständiga enheter, 
samtidigt som det pågått ett arbete 
att skapa en gemensam grund att 
stå på. Redan från början fanns 
planer på att samarbeta kring inne-
håll, vilket man gjort i några olika 

projekt. Snart började man även planera för gemensam 
kompetensutveckling och tillsatte en grupp som ansvarar 
för att kartlägga behoven och lägga upp program för det 

kommande året. 
– Relationer är den viktigaste grunden på en arbets-

plats. Har man dessutom gemensamma värderingar, 
kunskaper och mål är det lättare att gå in i projekt och 
utvecklas tillsammans, menar Robert Jonsson.

Bland reportrar och redaktörer tycks det också finnas 
ett sug efter att utöka samarbetet. Yonna Waltersson är 
chefredaktör på Arbetet och berättar att hennes redaktion 
bara några dagar innan Allt om tidskrifters besök haft en 
digital workshop där medarbetarna efterlyst just detta.

– Det känns spännande och det kommer att bli mer 
samarbeten framöver. Sen måste vi börja tänka bredare och 
få med det digitala från start i planeringsprocesserna. När 
vi tänker ut större knäck eller enklare nyheter så ska vi från 
början planera hur det ska se ut på nätet, säger hon. 

Digitaliseringen är en av LO Mediehus 
viktigaste frågor framöver. De kost-
nadsbesparingar som gjorts genom 
gemensam upphandling av tryckeri 
och administrativa tjänster har fått 
balansera upp de ökade utgifterna för 
den digitala utvecklingen. Även om 

alla tidningar redan hade sajter med flöden så saknades 
mer genomtänkta strategier för webbarna. 

– Det vi gör nu handlar inte om att vi ska gå ifrån pap-
pret. Det kommer fortsätta vara absolut viktigast för oss, 
men vi måste även finnas digitalt. Det är viktigt för vissa 
grupper av läsare och även för opinionsbildning kring tidn-
ingarna och förbundens frågor, säger Robert Jonsson.

 För kommersiella tidningar har jakten på intäkter i 
stor utsträckning drivit på den digitala utvecklingen men 

Fem titlar under ett tak. Yonna Wal-
tersson, chefredaktör för Arbetet, och 
Robert Jonsson, vd, i LO Mediehus, 
på  Klara norra kyrkogata. 
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för fackförbundspressen ser verkligheten annorlunda ut. 
Bara en tiondel av LO Mediehus intäkter kommer från 
annonser. Vid sammanslagningen var de digitala annons-
intäkterna i princip obefintliga och ingen lade ner något 
större arbete för att det skulle bli annorlunda. Men nu har 
det börjat röra på sig. LO Mediehus har ett avtal med en 
internationell annonsbyrå och fått en liten intäktsökning.

– Men vi måste öka trafiken till sajterna innan det blir 
en riktig fråga, säger Robert Jonsson. 

Under 2016 har personalen gått flera 
olika utbildningar, både interna och 
externa, och i ett gemensamt projekt 
har redaktionerna diskuterat hur de 
ska samarbeta digitalt framöver. 

– Vi har redaktioner av väldigt 
olika storlek och den stora frågan 

under 2017 är hur vi ska skapa resurser så de små redak-
tionerna kan utvecklas och få tid för analys och planering, 
vilket inte hinns med i dag, säger Robert Jonsson. 

Hittills har de små redaktionerna fått stöd av de större, 

2017 blir ett märkesår 
för byggsektorn

byggindustrin.se

LO Mediehus
H  Ett aktiebolag som ägs av LO, Kommunal,  

Handelsanställdas förbund, Seko och Fastighets-
anställdas förbund.

H  Driver sedan sommaren 2015 tidningarna Arbe-
tet, Handelsnytt, Sekotidningen, Fastighetsfolket 
och Kommunalarbetaren.

H  Omsättning under 2015: Drygt 105 miljoner 
kronor.

med egna webbredaktörer. De har hjälpt till med statistik 
och genomgång av sajterna. Framöver tror dock Robert 
Jonsson att även de små tidningarna måste få någon med 
uttalat ansvar för webbarna. 

– Det måste vi lösa. Om den personen ska vara gemen-
sam för flera redaktioner eller inte återstår att se. 

Robert Jonsson ser samarbetet 
mellan titlarna som en väg 
mot digitalisering.
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Egmonts vd Per Kjellander tycker att det 
är roligt att befinna sig i en bransch i 
stark förändring. Det svåra är att avgöra 
när han ska gasa eller bromsa, effekti-
visera eller satsa. Om större åtgärder är 
rätt märks inte förrän efter några år. 

– När vi som i dag jobbar i 
mediebranschen en gång i framtiden summerar våra 
arbetsliv kommer vi att känna att tusan, vi var med, 
mitt i stormens öga, under de där åren när digitali-
seringen slog till, säger Per Kjellander.

När det gäller ledarskapet i den digitala tids-
åldern har Per Kjellander ett ledord: öppenhet. In-
ternt är företaget öppet med sin strategi, hur det 
går för enskilda varumärken och kring förän-
dringar som är på gång och varför de sker. 

– Det gör att förändringar inte kommer 
som en överraskning. Men det är inte Bull-
erbyn varje dag, naturligtvis tycker inte alla 
medarbetare att alla förändringar är bra. 

Per Kjellander menar också att det är 

Öppenhet. Det är Egmont Publishings vd  
Per Kjellanders ledord för ledarskap i den  
digitala tidsåldern. 
Text  Jennie Aquilonius

Per Kjellander tror att varken små eller 
medelstora renodlade tidskriftsförlag 
överlever på sikt. I det nya medieland-
skapet gäller det att ha resurser för att 
kunna vara framåtlutad och offensiv.  
Därför har Egmont Publishing gått från 
att bara ge ut tidskrifter till att också 

ägna sig åt e-handel och marketing services. Organisations-
förändringen är en följd av den tredelade tillväxtstrategin. 

Tidskrifter utgör fortfarande kärnverksamheten och 
här växer bolaget genom att förvärva andra titlar och förlag. 
En annan del är att effektivisera och digitalisera verksam-
heten samt skapa affärer runt möten med läsare i olika 
former, som event och läsarresor.

Den andra delen i strategin går ut på att köpa in sig i 
etablerade e-handelsbolag. Egmont Publishing har till 

exempel köpt Bagaren & Kocken som säljer husgeråd,  
Jollyroom som säljer barnprylar samt Outnorth som 
fokuserar på friluftsliv.

– E-handel har kraftig tillväxt och ligger nära pub-
lishingverksamheten. Egmont är duktiga på att berätta 
historier, det är vår grej, och e-handeln har ett behov av att 
berätta historier, säger Per Kjellander.

Det tredje tillväxtområdet kallas marketing services 
där Egmont köper in sig i digitala byråer som fokuserar på 
teknik, innehåll och distribution. Det senaste exemplet är 
den digitala kommunikationsbyrån Kan. 

– Nästan alla kunder i alla branscher blir mer och mer 
digitala och behöver extern hjälp med det. En annan trend 
är att fler bolag jobbar med egna medier i stället för att köpa 
utrymme hos andra. Där finns en koppling till oss och vår 
förmåga att berätta historier. 

I dagsläget bedriver Egmont Publishing tidskriftsverk-
samheten separat och är delägare i ett antal e-handelsbolag 
och digitala byråer. Hur organisationen ska se ut längre 
fram är inte bestämt.

– Vi kommer att förvärva fler bolag, sannolikt öka vårt 
ägande i de förvärvade bolagen och på sikt konsolidera 
verksamheterna i samråd med övriga ägare.

För att överleva har Egmont Publishing 
gjort flera organisationsförändringar. De 
tre tidskriftsenheterna kvinna, man samt 
barn och ungdom har blivit två: Stock-
holmsenheten och Malmöenheten. 

– Det var både en effektivisering och 
ett sätt att få ökad tydlighet. Tidigare 

delade vi flera funktioner mellan Stockholm och Malmö, 
vilket innebar mycket resande. Nu har vi optimerat 
marknadsfunktionerna mellan städerna.

Digitala redaktörer, utvecklare och annonssäljare har 
samlats i en egen enhet. 

– Vi insåg att för att få den digitala annonsaffären att 
fungera optimalt så bör de här medarbetarna vara ett team 
som lär av och sporrar varandra. 

”   Vi måste växa 
för att överleva”

viktigt att väcka medarbetarnas engagemang, få dem att 
känna att de är med och kan påverka. 

För att göra det, och för att snabbt kunna anpassa sig till 
förändringar i branschen, drog Egmont Publishing under 
2016 igång en intern innovationsprocess. Alla medarbetare 
har varit med i olika innovationsworkshops. Företaget 

har också tillsatt ett innovationsråd som består av 
tio medarbetare från olika delar av organisationen 
som har möte en gång i månaden. Det finns även en 
innovationsgeneral och ett digitalt innovationsverk-
tyg där alla medarbetare kan komma med idéer och 
kommentera varandras förslag.

– Det kan handla om allt från att lansera 
en ny tryckt tidning till digitala initiativ, 

förenkla rutiner eller att komma med 
idéer på nya produkter eller tjänster. 
Huvudsakligen ser jag till att ha in-
novativa funktionschefer som i sin tur 
driver innovation inom sina respektive 
ansvarsområden, säger Per Kjel-
lander.

Egmont Publishing 
H  Är en del av den nordiska mediekoncernen  

Egmont som drivs av en stiftelse. Vinsten återin-
vesteras i verksamheten och skänks till välgören-
het riktad mot barn och ungdomar.

H  Består av tre delar: förlagsverksamhet, content 
marketing och e-handel.

H  Ger bland annat ut Hemmets Journal, Hus & 
Hem, Icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse 
och King Magazine.

H Omsätter drygt en miljard kronor. 

DET ÄR INTE BULLERBYN VARJE DAG, 
NATURLIGTVIS TYCKER INTE ALLA ATT 

ALLA FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA.”
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I TR Medias lokaler på Löfströms allé i Sundby-
berg sitter i dag 44 personer. För tre år sedan 
var medarbetarna runt hälften så många. 
Förlaget har gått från att ha ett enda varu-
märke – tidningen Travronden – till dagens tio. 
Man satsar på att bygga ett mediehus och har 
startat upp flera olika typer av digitala tjänster 

för travintresserade samt ett medieproduktionsbolag som 
bland annat gör gratisprogram till ATG-ombud, 

medlemstidningar och bilagor till evenemang 
som Elitloppet.

Medarbetarnas intressen har i hög grad fått 
ta ut den nya riktningen för verksamheten. Till 
exempel har en ”intern serieentreprenör”– en 

person som tidigare var redaktör på tidningen – 
drivit på flera nya projekt och är i dag chef 

för ett av de nya affärsområdena. 
Vd:n Daniel Livensjö säger att 

Från travtidning till stall fyllt av digitala varu- 
märken. En platt organisation där medarbetarnas 
intressen får styra är nyckeln, enligt Daniel Livensjö, 
vd på TR Media.

Text  Karin Persson

” Förändringen 
drivs av passion”

det framför allt är ledningsgruppens ansvar att jobba med 
innovation och utveckling av verksamheten, men att idéer 
från alla medarbetare varit och är välkomna.

– Det är ett häftigt ställe att vara på i och med att det är 
en arbetsplats som drivs av passion. Det finns ett otroligt 
intresse för travsporten och det har vi försökt att bygga på. 
Den som brinner för avel har fått ansvar för att dra i gång 

vår nya avelssatsning. Så fort någon har velat ta tag i något 
nytt har vi peppat på och försökt hitta lösningar för att 
frigöra tid för det, säger han. 

Men det har inte bara varit enkelt. 
Många av medarbetarna har job-
bat länge med tidningen och alla 
har inte velat gå åt samma håll. 

– Jag tror inte att man kan 
göra en sådan här omställning 
utan interna motsättningar. Det 

har varit en otroligt utmanande resa och en del som tyckt 
att vi inte varit på rätt väg har valt att sluta. 

Daniel Livensjö beskriver organisationen som platt och 
ickehierarkisk. Ett måste i ett relativt litet företag, menar 
han. Han har försökt att skapa roller som sträcker sig över 
alla affärsområden, särskilt för dem som jobbar med an-

Fakta TR Media
H  Varumärken: Travronden, Jokersystemet.se, 

Travfakta.se, Spelvärde.se, Travögat.se, Storavin-
ster.se, Breedly.com, Köpandel.se, Mile Media, 
Tidningen Travet (4 utgåvor per år).

H  Cirka 44 medarbetare.
H  Omsättningen 2016 var 103 miljoner.

nons och marknad. Nu gäller det att inte låta varumärkena 
verka som enskilda öar, utan att hitta synergier mellan alla 
projekt.

– Jag tycker att vi lyckas bra med det på marknadssidan 
men vi behöver göra det på alla nivåer.

Under de senaste tio åren har papperstidningen tap-
pat ungefär tusen ex av upplagan per år och det är tydligt 
att de bärande inkomsterna framöver inte kommer att 
ligga i printaffären. För att åstadkomma en lönsam digital 
omställning har man bland annat investerat i en ny CRM-
tjänst och låtit stora delar av personalen gå kurser hos 
utbildningsbolaget Hyper Island. 

– Det är tufft att ställa om en papperstidningsaffär. Där 
är vi inte i mål än, men alla digitala projekt vi har startat 
har faktiskt flugit. Utmaningen för mig och de andra i led-
ningsgruppen är att överblicka projekten och få alla att dra 
åt samma håll, säger han. 
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Xxxxxx

XXXXXX

Xxxxxx

XXXXXX

Vi följde Cajsa Rännar, chefredaktör 
för Friluftsfrämjandets magasin 

Friluftsliv, under en späckad 
arbetsdag i Idre. 

Bild Nisse Schmidt

uppdrag
Fartfyllt 

 E

N DAG MED Hack i häl på  någon av dina branschkolleger. Vad gör de egentligen  på jobbet? 

En dag med

FRILUFTSLIV
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En dag med

FRILUFTSLIV MAGASINET  
FRILUFTSLIV
H  Kommer fyra gånger per år och skickas 

till medlemmar i Friluftsfrämjandet. 
H  Förutom att berätta om föreningens 

verksamhet vill 
man  inspirera och 
sprida kunskap om  
friluftsliv. 

H  Upplagan är 
31  000. 

H  Magasinet görs av 
ensamredaktören 
Cajsa Rännar. 

11.00 Distansjobb funkar fint
Cajsa mellanlandar vid datorn för att 
välja ut lite bilder. Ett nummer ska strax 
till tryck. 

10.15 Multireporter i spåret
Som ensamredaktör får man både plåta 
och skriva. Här porträtterar Cajsa 
Evis Engman, som jobbar ideellt som 
barnskidledare i Friluftsfrämjandet.

07.45 Frukostmöte i fjällstugan
Friluftsfrämjandets evenemang Ledarveckan vänder sig till dem som 
jobbar ideellt som ledare i föreningen. Cajsa Rännar är på plats för att göra 
reportage, möta läsare och hålla föredrag. Just den här dagen inleds med ett 
frukostmöte med utbildnings- och verksamhetschef Anna Vikholm. 
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13.15 Träffa eldsjälarna
Det är dags för gemensamhetsåkning i 
backen, en perfekt stund att hinna träffa 
många av Friluftsfrämjandets ideella ledare 
och få tips och idéer, tycker Cajsa. 

20.15 Tips till tältsugna
Cajsa fotar och intervjuar  äventyrarna 
Niclas Bentzer och Linnea Nilsson-
Waara. Ämne: hur man tältar på vintern.

En dag med

FRILUFTSLIV

17.30 Föredrag om sociala medier
Cajsa håller i ett seminarium för ideella ledare om sociala medier, och 
hur de kan använda dem.

15.30 Möte om kommunikationsstrategi
Möte framför brasan på Pernilla Wiberg hotell, om hur vi ska 
utveckla kommunikationsarbetet i hela Friluftsfrämjandet. 
Med kollegan Annika Norlén som är projektledare på  
Friluftsfrämjandet.
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Verktyg

BETALVÄGGAR

Lyckade  
       lås?

Nu kommer andra generationens 
betalväggar på bred front. Hur får vi  

läsarna att pröjsa?
Text: Barbro Janson Lundkvist

HJÄLP 
SYRIEN!
Så här kan du hjälpa:

>> Swisha valfri gåva till 123 000 46 48
>> Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900 och skänk 100 kr

Situationen i Syrien är desperat. Våldet trappas upp och 
varje dag är en kamp för överlevnad. Röda Korset är på 
plats och med ditt stöd kan vi fortsätta att rädda liv.

GENOM ATT SMS:A ELLER SWISHA GODKÄNNER DU ATT BLI KONTAKTAD AV RÖDA KORSET. DINA PERSONUPPGIFTER HANTERAS ENLIGT PUL.
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Upp ena månaden. Ned 
nästa. Det har experimen-
terats hejvilt med betalväg-
garna de senaste åren. Att 
börja ta betalt för något 
som läsarna länge har upp-
fattat som gratis har varit 

svårt. Väldigt svårt. 
Men under de senaste åren har insikten 

vuxit: Annonsörerna kan inte finansiera jour-
nalistiken fullt ut. Inte all journalistik, för alla 
aktörer. 

– Att de digitala annonserna inte skulle 
räcka som finansiering har stått klart i ganska 
många år. De har varit för lågt prissatta, kanske 
inte heller tillräckligt effektiva och dessutom 
har konkurrensen om publiken varit för stor, 
säger Stefan Melesko, docent i medieekonomi. 

– Man har experimenterat med betalväggar 

under många år. Men nu tycks det som 
om åtminstone dagspressen har börjat 

landa i ett gemensamt synsätt. 
De flesta svenska dagstidningar har övergi-

vit tanken på hårda betalväggar, där allt är låst. 
Istället har de landat i en modell där de lägger 
ut en del innehåll gratis, medan annat ligger 
som premium mot betalning. 

SvD, DN, DI och GP har kombinerat pre-
mium med att ta betalt för frekvens, det vill 
säga att de börjar ta betalt när man läst ett visst 
antal artiklar under en viss tidsperiod. 

Och nu ökar de digitala läsarintäkterna hos 
den svenska dagspressen. Enligt Medievärldens 
analys från december kan 2017 bli betalmo-
dellernas år. Både räckvidden för sajterna 
och betalningsviljan hos kunderna har vuxit. 
Dessutom har den digitala kompetensen på 
redaktionerna ökat och det gör tiden mogen för 
en relansering av betalväggarna, enligt Medie-
världens analys. 

Den nya generationens be-
talväggar är mer förfinade. 
De bygger på mer sofisti-
kerad användardata, ger 
mer flexibla erbjudanden 
till läsarna och har enklare 
betalningsflöden. Tekni-

ken har utvecklats så att man slipper ha prenu-
merantnummer, koder och kreditkort tillhands. 
Ett eller två klick bara, så är allt klart. 

Även bland aktörer i tidskriftsbranschen 
har frågan om läsarintäkter varit het de senaste 
fem åren. Även om experimenten inte varit lika 
många som inom dagsmedierna. 

Bland affärspress och nischade branschme-

dier finns flera exempel på aktörer som på 
ett framgångsrikt sätt tar betalt för digitalt 
innehåll. Medievärlden är en av dem, de säljer 
kvalificerade analyser och omvärldsbevakning 
till läsare som ser innehållet som värdefullt 
i jobbet. Om fakturan kan skickas till ar-
betsgivaren kan man ta mer betalt. 

LRF Media relanserade nyligen Skogs-
ägaren som heldigital produkt där allt innehåll 
är låst (läs mer på sid 54). Även det en bran-
schtidskrift med en målgrupp som betalar för 
nischat, kvalificerat innehåll. 

En hel rad tidskrifter ger  
papperstidningsprenume-
ranter extra material på 
sajten, bakom inloggning. 
Däribland Chef och Fi-
nansliv. För vissa är denna 
strategi ett första steg mot 

att sälja digitala prenumerationer. 
Kajsa Medin Hansen, digital chef på Aller 

media, berättar att på Cafe.se har man låst 
material som användare kan låsa upp genom 
att ange e-post. Hittills har man kunnat logga 
in utan att betala, men framöver kommer Aller 
att testa sig fram med betalningar. Mediehuset 
har också nyligen lanserat nya digitala kurser 
inom kost och hälsa, för varumärkena Allas 
och Året Runt. 

– Det är ett exempel på digitalt redak-
tionellt innehåll som vår publik vill betala för, 
säger Kajsa Medin Hansen. 

Flera av Egmonts titlar erbjuder kunderna 
inloggning på sajterna, däribland Utemagasi-
net, Svensk Golf, Body, Vagabond och King. 
Prenumeranter som loggar in kan komma 

Verktyg

BETALVÄGGAR

Cecilia Hjertzell är partner och strategichef på den digitala by-
rån Odyssey. Hon har lång erfarenhet av affärsfrågeställningar 
kring digitalisering. 

SÄTT INDIVIDEN I CENTRUM 
Ta vara på all kunskap du har om dina läsare i form av 

data och se till att den blir strukturerad och systematiserad 
utifrån individen. Var lyhörd i analysen. Vad är det för kunskap 
om behov och önskemål som uttrycks i den samlade kund-
datan? Använd det du har till att skapa hypoteser och se sedan 
till att komplettera med kundintervjuer. Hur vill kunderna att 
innehållet ska paketeras, hur vill de betala, hur vill de få kund-
support? Det enklaste är att fråga dem!

HÅLL KOLL PÅ TEKNIKEN
I en föränderlig värld går det att förbereda sig genom 
att hålla koll på vilken teknik som kan påverka morgon-

dagens affär. Mobila betallösningar, botar och virtual reality 
är alla tekniker som implementeras i rasande fart just nu. Hur 
påverkar det dina läsare? 

LÅS DIG INTE VID DINA GAMLA SYSTEM
Det finns en stor teknikutmaning i transformationen. De 
stora tidskriftsförlagen har ofta gamla prenumerations-

register som skapar utmaningar för nya affärsmodeller. Omfat-
tande systemtransformation är ofta dyrt och resurskrävande. 
Ibland kan det vara smart att tänka: Hur skulle vi ha gjort om 
vi hade fått bygga upp allt från början? Det kan ibland vara bil-
ligare att bygga helt nytt, än att utveckla ett befintligt system. 

SAMARBETA
Det är inte säkert att du når framgång genom att göra 
allt själv. Hitta strategiska partners som gör bra saker. 

Försök tänka utanför ramarna och skapa gärna samarbeten 
med aktörer som kan tyckas oväntade vid första tanken men 
som utifrån läsarnas behov kan skapa helt nya möjligheter. 

KOMMUNICERA MED KUNDEN
Glöm inte att kommunicera med dina läsare genom hela 
kundlivscykeln. Visa att de är värdefulla och systema-

tisera kommunikationen utifrån ny läsare och befintlig läsare. 
Visa på hela utbudet men i mindre portioner och personalisera 
det gärna. Ha koll på dina lojala kunder och berätta för dem att 
de är viktiga. Det duger inte längre att bara kommunicera via 
förnyelsefakturan!

Betalväggarnas ABC
Hård betalvägg – allt kostar. 
Mjuk betalvägg – finns i olika varianter. Till exempel: 
H Freemium – en utbredd affärsmodell på nätet där en bastjänst 
erbjuds gratis medan man får betala för mer exklusiva tjänster 
eller innehåll. Ordet är en blandning av free (gratis) och pre-
mium. Genom att basutbudet är gratis skapar man sig en stor 
användarbas, som man kan lära känna. Inspireras till exempel av 
Spotify och Linkedin. 
H Frekvensmodellen – där innehållet låses efter att man läst ett 
visst antal artiklar. Har använts av bland andra SvD, GP, DN, DI 
och New York Times. Även frekvensmodellen kombineras ofta 
med att tidningarna tar betalt för premiuminnehåll.

CECILIA HJERTZELLS
råd till dig som  
vill jobba med  
digitala läsarintäkter

5
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åt PDF-versioner av tidningarna. I övrigt har 
man inte jobbat med premiummaterial i någon 
större utsträckning. Under 2017 kommer 
man däremot att påbörja försök med digitala 
läsarintäkter. Ännu är det oklart vilka titlar 
som blir först ut, säger Thomas Eriksson som 
är digital förlagsdirektör på Egmont. 

– Det finns ju en föreställning i branschen 
 om att problemet har varit de krångliga 
betallösningarna. Att tekniken satt käppar i 
hjulet. Men jag tror inte att det är hela san-
ningen om varför man inte kunnat ta betalt på 
nätet. Sanningen är nämligen mycket jobbig-
are: att innehållet varit för dåligt för att betala 
för, säger han. 

– När du köper en papperstidning så betalar 
du framför allt för distribution och paketering, 
bara en del av betalningen går till innehållet. I 
digitala kanaler behöver man en annan inne-
hållsstrategi, särskilt om man ska ta betalt. Där 
börjar nu mediehusen att lära sig, steg för steg. 
Som tur är, säger han.

Många av tidskrifternas varumärken har 
liten räckvidd på sina sajter och har inte riktigt 
sett möjligheten att ta betalt för sitt innehåll. 
Idén att samla innehåll från olika titlar på ett 

spännande företag inom digitala läsarintäkter

ställe verkar därför god. Och flera varianter av 
digitala tidskriftsbutiker har också lanserats. 
Ztory, Readly och Magzter – kanske kan man 
kalla dem alla för en sorts tidskrifternas Spotify, 
där tanken är att man betalar en fast summa per 
månad för att få tillgång till ett större utbud. 

Egmont har istället valt att bygga sin egen 
plattform. I magasinsappen Flipp samlas 35 
Egmont-titlar i PDF-format för ett fast pris om 
99 kronor i månaden. 

Även i den här nischen finns nu andra genera-
tionens lösningar. De har släppt tanken på PDF-
tidningar och jobbar istället med flöden. 

Holländska Blendle samlar 
innehåll från ett flertal 
publicister. Man jobbar 
med styckvisa köp och per-
sonaliserat flöde. Norska 
Vio är en utmanare med ett 
liknande upplägg. 

Men i samarbeten med externa parter gäller 
det för innehållsproducenterna att få sin del av 
kakan. 

– Man ska akta sig för att rea ut det som är 
kärnan i verksamheten. Det är oerhört dumt, 

VIO
Norsk startup som lanserades i 
oktober och inledningsvis vänder 
sig till den nordiska och brittiska 
marknaden. Erbjuder abonne-
mang för 99 kronor i månaden. Till 
skillnad från exempelvis Readly 
ligger tidningarna inte som PDF:er 
utan flödet anpassas efter vilka 
tidningar och ämnen man valt att 
följa.
Vio.no

BLENDLE 
Snabbväxande holländsk tjänst 
som även lanserats i USA och 
Tyskland. Samarbetar med ett stort 
antal välkända magasins- och tid-
ningsvarumärken. Artiklarna visas 
för besökaren i ett personligt flöde 
baserat på vad man är intresserad 
av. Innehållet köps styckvis, och av 
intäkterna går 30 procent till Blen-
dle och 70 procent till förlagen. 
Blendle.com

LATER PAY
Tyskt företag som låter läsaren 
konsumera först och betala sedan. 
Läsaren får budskapet ”detta är en 
betalartikel, vill du fortsätta läsa?”. 
Om kunden svarar ja kan hen fort-
sätta läsa. Men sajten känner igen 
besökaren och när denne nått en 
viss nivå, kanske läst fem artiklar, 
kickar betalväggen in. Man kan då 
välja mellan att betala vad man är 
skyldig eller teckna abonnemang. 
Laterpay.net

3

säger medieekonomen Stefan Melesko. 
Han tycker att det är svårt att ge generella 

råd till tidskriftsbranschens aktörer om hur de 
kan ta betalt för sitt digitala innehåll. Tidskrift-
erna är olika, deras läsare och målgrupper 
skiljer sig mycket åt. Att vara unik är viktigt. 

– Det går att ta betalt om man har ett bra 
innehåll. Man får ställa sig två frågor: Vad är folk 
beredda att betala för? Och vad får de ingen an-
nanstans? Fokusera på det. 

Livsstilsmagasin inom skönhet, mode och 
inredning kan få svårt att ta betalt i digital form, 
om de inte kan erbjuda något annorlunda eller 
mer kvalificerat, tror Stefan Melesko. 

– När man kan återfinna ett liknande inne-
håll i bloggar och content gratis, då finns ingen 
anledning att betala. 

Däremot lyfter han fram 
styrkan i tidskrifternas 
varumärken och deras 
relationer till publiken. 
Att skylta med att man är 
läsare av ett visst magasin 
kan vara en stark drivkraft 

till att man betalar för det. Därför gäller det att 
man även kan skylta med sin digitala konsum-
tion. Även om det ligger en betalvägg där. 
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SMS:a FLYKT150 till 72980 och ge 150 kronor. 
Eller swisha valfritt belopp till 123 90 01 645.
Tack!

Just nu är 60 miljoner människor på fl ykt undan 
krig och förföljelse i världen. Din hjälp behövs.

Hjälp 
människor 
på fl ykt!

Verktyg

BETALVÄGGAR

Thomas Eriksson 
på Egmont 
Publishing tror 
att ett bättre 
innehåll  ofta 
krävs för att 
få läsarna att 
betala.
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Inom tre år räknar DN med 
att ha fler digitala prenu-
meranter, än traditionella. 
Det är ingen slump, utan 
resultat av ett mycket 
målmedvetet arbete, som 
pågått åtminstone sedan 

2014. 
Charlotte Svensson är CCO och 

chef för digital affärsutveckling på 
Bonnier News. Hon är en av dem 
som ligger bakom strategin för digi-
tala läsarintäkter. Förutom Dagens 

Nyheter arbetar 
hon med titlarna 
Dagens Industri, 
Expressen och HD/
Sydsvenskan. 

– Man måste 
våga bestämma sig, 
och fokusera. Vad 
ska vi sluta göra? 
Resurserna är inte 

oändliga, säger hon. 
För DN:s del innebar vägvalet att 

man satsade på att utveckla betalmo-
dellen. Det betydde samtidigt att man 
var beredd på ett tapp på annonssidan. 
Medan exempelvis Expressen har 
ökat sina digitala annonsintäkter har 
DN och DI stått stilla. Inte ökat – men 
ändå lyckats behålla. 

Inom Bonnier News används en 

Aftonbladet var 
tidigt ute med att 
ta betalt av lä-
sarna på nätet. Så 
tidigt att de blev 
internationellt 
uppmärksam-

made och omskrivna i branschpress 
utomlands. Plus lanserades redan 
2003, nu har man över en kvarts 
miljon användare. Kundbasen växer 
stadigt, med 30 000 per år de senaste 
tre åren.

Peter Nelander är ansvarig för 
Aftonbladet Plus. 
Vad tror du att tidskriftsbranschen kan 
lära sig av Aftonbladets erfarenheter?

– En nyckel till att vi lyckats ta 
betalt för digitalt innehåll är 
vår räckvidd. Det krävs hög 
trafik och många betalande 
för att kunna hålla priser 
som folk är beredda att 
betala, säger han. 

Där kan ju en del tid-
skrifter få det lite tufft. De 
kan ha trogna publiker och 
vara stora inom sin nisch, 
men har sällan hög räckvidd totalt 
sett. 

– Men de kan ju samarbeta med 
räckviddsmedier, till exempel oss. 

Peter Nelander säger att Afton-
bladets digitala läsare är ganska 
priskänsliga. För att hitta en optimal 

prisnivå har Aftonbladet provat sig 
fram. Modellen som man just nu 
landat i bygger på en användartrappa 
där det första steget är registrering 
utan kostnad, nästa steg är Plus (för 
59 kronor) och sista steget är Pre-
mium (för 99 kronor). 

Material som 
det har 
funkat att ta 
betalt för är 
till exempel 
reseguider, 
konsument-

guider och analyser som skrivits av 
Aftonbladets sportprofiler. Dessutom 
en del granskningar och nyhetsför-

djupningar. Bakom Pre-
miumväggen ligger även 
PDF-versioner av pappers-
tidningen och sportspel där 
man kan agera manager för 
ett lag. 

Det är få läsare som 
väljer att bara registrera 
sig, trots att det är gratis. 
De flesta som loggar in 

betalar. Men för Aftonbladet är inte 
betalväggen synonym med annons-
frihet. 

– En stor fördel med att läsarna 
registrerar sig är att vi kan rikta an-
nonserna till dem utifrån kön, ålder 
och intressen, säger Peter Nelander. 

Vilka erfarenheter hos dagspressen  
kan tidskrifterna lära sig av? Vi söker svar  

hos Dagens Nyheter och Aftonbladet. 

Lär av proffsen

beteendestyrd betalvägg som hela 
tiden utvecklas. Vilket erbjudande man 
får som läsare beror bland annat på 
tidpunkt på dagen, geografisk plats och 
vilken artikel man klickat på. 

– Vi har ständigt kunden i fokus, 
och testar oss fram, säger Charlotte 
Svensson. 

DN:s redaktörer följer i realtid 
antalet köp via skärmar på redaktionen 
och ser vilka artiklar som konverterar 
bäst. Mål sätts för försäljning varje 
vecka, och även redaktionen blir på så 
sätt delaktig i rekrytering av nya prenu-
merationer.

Vilka artiklar som hårdlåses 

bestäms av redaktörerna. Det han-
teras helt manuellt. Tidigare var det 
en policy som avgjorde vilket material 
som skulle låsas. Men nu låser man 
även populärt innehåll, till exempel 
sådana artiklar som delas mycket i 
sociala medier och sådana som får bra 
trafik från startsidan. 

De låsta artiklarna 
är inte märkta 
utåt.  Som läsare 
vet man därför 
inte om man slår 
i betalväggen på 
grund av att man 

Vägen till 85 000 prenumeranter 

” Samarbeta med 
räckviddsmedier”

Dagens Nyheter har fått en rejäl skjuts i digitala prenumeranter 
på väldigt kort tid. Hemligheten bakom succén är ett tydligt mål 
och ett datadrivet arbetssätt. 

Text  Barbro Janson Lundkvist 

Peter Nelander på Aftonbladet tror att det stora hindret 
för tidskrifterna som vill ta digitalt betalt är att de har för 
liten räckvidd. Det krävs många betalande för att kunna 
hålla  priserna låga. 

Text  Barbro Janson Lundkvist

Peter Nelander

Charlotte Svensson

Klarna

Låsta 
artiklar
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försökt komma åt en premiumarti-
kel – eller om det beror på att man 
nått frekvenstaket. 

Innehållet kostar 1 krona första 
månaden för att sedan kosta 99 för 
baspaketet eller 179 för den som 
även vill ha e-dn, korsord och arkiv.

Charlotte Svens-
son säger att 
utvecklingen 
av det digitala 
berättandet är 
en viktig faktor 
för att kunna ta 

betalt digitalt. 
– Men man ska också minnas 

att digitalt innehåll inte är EN sak. 
Ta till exempel min mamma, i sin 
digitala läsning vill hon återskapa 
känslan av att läsa papperstidnin-
gen. Men min dotter vill ha nyhets-
flödet och ett mer digitalt berät-
tarsätt. Vi ska kunna erbjuda våra 
läsare både och. 

En stor aktör som Bonnier News 
har muskler att utveckla en hel del 
tekniska verktyg själv. Ändå har 
man valt att utveckla sin betallösn-
ing i samarbete med Klarna. 

– Man har inte råd att göra 
allt själv, utan samarbete är vägen 
framåt, säger Charlotte Svensson. 

Digitala prenumeranter 2014-2016

Samarbetet med Klarna och be-
slutet att hårdlåsa vissa artiklar har 
bidragit till ökningen av  
prenumeranter hos DN.
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CARINA LUNDGREN
chefredaktör och vd, Råd & Rön

Beskriv ert digitala erbjudande. 
– Vi erbjuder besökare olika typer 
av prenumerationer samt möjlighet 
att köpa enstaka tester. Vi erbjuder 
både ettåriga prenumerationer och 
månadsvis kortbetalning. Den senare 
gäller enbart tillgång till webb- 
platsen. Vi funderar nu på att  
utveckla ytterligare premium- 
material vid sidan av våra tester.
Hur många prenumeranter har ni? 
– Vi har ca 3 800 heldigitala prenu-
meranter. Papperstidningen har ca 
55 000 prenumeranter varav 80 pro-
cent också har tillgång till det digitala 
innehållet vilket de betalar extra för.
Hur ser utvecklingen ut för er vad gäller 
digitala innehållsintäkter? 
– Utvecklingen är uppåtgående.
Hur ser försäljningen ut av styckvisa 
artiklar? 
– Utvecklingen är starkt uppåt-
gående, sedan flera år.
Hur ser er betallösning ut?
– I nuläget erbjuder vi besökarna 
att betala med kreditkort eller med 
talsvar, betalningen redovisas då på 
telefonräkningen. 
Jobbar ni medvetet för att konvertera 
pappersprenumeranterna till digitala 
dito?
– Vi marknadsför aktivt den kombin-
erade prenumerationen med pap-
perstidning och digitalt innehåll samt 
den digitala prenumerationen. Våra 
papperstidningsläsare erbjuder vi 
alltid att uppgradera sin prenumera-

Verktyg
|

NATIVEANNONSERING

ENKÄT
BETAL- 

VÄGGAR

Så jobbar vi 
med lås

Inspireras av dina kollegor. Här är tre  
aktörer som jobbar med  

olika varianter av låst innehåll. 

MIKAEL MARKLUND
vd för Medievärlden

Hur jobbar ni med betalinnehåll 
på Medievärlden? 
Genom att medvetet lägga 
vårt unika material som har högst 
affärsnytta på Premium. Vi har tre 
varianter. 1. Redigerade rapporter 
och analyser i pdf-format. Jobb som 
tagit förhållandevis lång tid att ta fram 
och som i hög grad är producerade av 
externa skribenter. 2. Snabbanalyser 
och intervjuer med nyckelpersoner 
i branschen. 3. Omvärldsbrevet som 
kommer varje måndag där vi både har 
egna nyheter och gör en omvärldskoll.  
Hur stor andel av era totala intäkter kom-
mer från Premium?
– Omkring två tredjedelar.
Antalet abonnenter? 
– Omkring 300 i dagsläget. I den 
siffran finns ett antal företagskunder. 
Vilken är målgruppen för ert betalinne-
håll?
– I första hand ledningsgrupperna på 
dagspressföretagen. I andra hand alla 
som har behov att hålla sig verkligt 
uppdaterade om utvecklingen i bran-
schen till exempel utbildningsinsti-
tutioner, mediebyråer, analysföretag 
och dylika.
Konkurrenter i er nisch?
– Resumé har startat en liknande 
verksamhet. Men vi ser inte dem som 
en konkurrent egentligen utan mer 
som en kollega som hjälper till att 
skapa betalvilja för digitalt innehåll. 
Vilken typ av innehåll funkar bäst bakom 
betalvägg?

– De som ger affärsnytta. 
Hur ser utvecklingen ut för er vad 
gäller de digitala innehållsintäk-
terna?

– God förhoppningsvis. 
Speciellt om vi lyckas hitta nya 

målgrupper vilket vi jobbar på.
Säljer ni några analyser styckevis? 
– Inte för tillfället. Från början var vi 
rädda att möjliga abonnenter skulle 
välja att köpa styckevis i stället. Men 
vi håller på att titta på en sådan lös-
ning nu.
Hur jobbar ni för att rekrytera fler abon-
nenter?
– För sporadiskt. Här har vi en stor 
utvecklingspotential. Men vi räknar 
med att köra ett antal kampanjer 
under 2017 både mot nya och gamla 
kunder.
Vad tror du om framtiden för digitala inne-
hållsintäkter? 
– En ödesfråga för de flesta me-
dieföretag. Print kommer att fortsätta 
att tappa. På rätt snar sikt kommer 
digitala innehållsintäkter sannolikt 
att vara största intäktsbenet. Vägen 
till framgång beror antingen på att 
man är störst och först, som till ex-
empel Aftonbladet, eller att man kan 
leverera högkvalitativt innehåll till en 
begränsad målgrupp, tänk till exempel 
Medievärlden och Dagens industri. 
Men det finns också en koppling till 
kostnadsmassan. En uppstickare med 
få anställda klarar sig bättre på sikt 
jämfört med ett traditionellt medie-
hus som inte förmått minska antalet 
anställda i den takt som behövts. 

DAVID LARSSON
redaktör Skogsägaren, 
LRF Media, som nyligen 
lanserat betalvägg

Berätta om Skogsägaren.se. 
– Skogsägaren startade redan 1925. 
Tidningen var under en lång period 
en gratis medlemstidning för de sto-
ra skogsägarföreningarna, men 2013 
gjordes den om till en prenumererad 
tidning. Den sista pappersutgåvan 
kom i december 2016, idag är Skogs-
ägaren enbart en prenumererad sajt 
med en skarp betalvägg. 
Vad finns bakom betalväggen?
– Innehållet har under lång tid hand-
lat om praktisk skogsskötsel och det 
senaste inom skogsforskningen. I 
och med den digitala satsningen styr 
vi innehållet mer mot skogsteknik 
för den enskilde skogsägaren. Vi 
kommer att jobba en hel del med  
video. Vi har också skapat ett 
sökverktyg för skogsvagnar, och på 
sikt ska vi använda den här söktjän-
sten för andra produkter som våra 
läsare är intresserade av.
Hur har ni satt priset?
– Ordinarie pris för helår är 495 
kronor, samma som tidningen i pap-
persformat hade. I inledningsskedet 
kör vi en kampanj med rabatt. 
Säljer ni enstaka artiklar? 
– Nej. 
Förväntningar på intäkter från annons, 
respektive läsare?
– Vi har valt att fokusera på prenu-

merationsintäkter då vi tror att 
det är den rätta vägen i det här 
skedet. Vi har dock från start en 

native-annons vilket vi hoppas 
och tror att det kan bli fler av.

Hur har ni jobbat för att konvertera 
papperstidningens prenumeranter till 
digitala dito?
– Vi har flaggat för omstöpningen på 
olika sätt i de två sista utgåvorna av 
papperstidningen. Vi har också haft 
annonser i förlagets andra tidningar 
som riktar sig till jord- och skogsbru-
kare, samt kontaktat tidigare prenu-
meranter på olika vis, genom mejl, 
sms och med brev. I övrigt jobbar vi 
mycket i olika sociala medier för att 
locka in folk till sajten.
Vilken betallösning har ni använt?
– Vi använder en äldre egenutveck-
lad lösning, men vi kommer att byta 
prenumerationssystem under 2017 
för att enklare kunna hantera även 
digitala prenumerationer.
Kommer LRF Media att satsa på fler 
betalväggar framöver?
– Ja.
Vilka tror du kan lyckas ta betalt för 
digitalt innehåll?
– Den som har ett unikt innehåll. 
På lång sikt gissar jag att allt fler 
konsumenter vänjer sig vid att betala 
för innehållet. För oss som produc-
erar kvalitetsjournalistik är det en 
överlevnadsfråga att vi kan få betalt 
för vårt arbete.

tion med det digitala innehållet.
Gör ni någon journalistik som bara finns i 
digital form?
– Ja. Många tester är mycket mer om-
fattande digitalt. Vi har fler modeller 
och redovisar fler parametrar. Dess-
utom erbjuder vi mer sidomaterial och 
ibland bildspel och video.
Finns ert digitala innehåll tillgängligt på 
andra plattformar än era egna? 
– Ja vi finns både på Readly och Ztory. 
Där når vi läsare som inte annars 
skulle prenumerera på Råd & Rön. Vi 
håller koll på att dessa externa alter-
nativ inte kannibaliserar på våra egna 
erbjudanden.
Vad tror du om framtiden för digitala 
läsarintäkter?
– Råd & Röns digitala intäkter ökar, 
men det är svårt att skapa rejäla intäk-
ter från digitalt material. Människor är 
priskänsliga och transaktionskostnad-
erna är höga för de mikrobetalningar 
som vi har när vi säljer enstaka tester.

Carina Lundgren 
på Råd & Rön ser 
en uppåtgående 
kurva för de digitala 
läsarintäkterna. 
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MEDLEMVassare rubriker och förförande form.
Ta nästa nummer av din tidning till högre höjder med:

Guldväggen

Specialpris:4 900 kr.

Så funkar det:
NI HÄNGER UPP UTSKRIFTER AV SIDORNA hos er på redaktionen. En redaktör 

och en AD från A4 kommer till er och ger er feedback på formspråk, rubriker, 
ingresser, bildval med mera. Med era syften och läsare i fokus hjälper vi 

er att vässa kommande nummer till oanade höjder.

■ Kontakta A4 på goran@a4.se eller ring vd Göran Carstorp på 070-510 28 35.

” A4 är toppen att ha 
som bollplank. Vi fi ck en 
superbra grund för vårt 
fortsatta redesignarbete”. 

Annika Lindecrantz, 
Publisher Land Lantbruk

HOS A4 FÅR DU: Skräddarsydd expertis inom 
tidningsmakeri, form, journalistik och 
förändringsprocesser. Vi stärker er i alla kanaler. 

A4 annons_A0T_15feb2017.indd   4 2017-02-22   13:31

17
ORGANISATIONSPRESSDAGEN

Frukostseminarium om 
ägarmakt, oberoende och orga-
nisationspressens viktiga roll i 

demokratin. Resultat från Sveriges 
Tidskrifters nya undersökning om 
policies och ansvarigt utgivarskap 

presenteras. 
Tid: 9.00–11.00. Plats: World Trade 

Center, Kungsbron 1, Stockholm. 

UTBILDNING FÖR  
ANSVARIGA UTGIVARE

Sveriges Tidskrifter ger en heldagsut-
bildning i ansvarigt utgivarskap, helt 

kostnadsfritt för medlemmar. Kom och 
lär av expertisen, och träffa kollegor 
i branschen som brottas med samma 

problem som du. 
Tid: 9.00–16.00. Plats: Finlandshuset, 

Snickarbacken 4, Stockholm.

INNOVATION SPRINT
En halvdagskurs som introducerar 

principer för kreativt samarbete med 
målet att ta fram innovativa koncept. 
Ni jobbar i team från idé till prototyp 

och test. Kraftigt rabatterat pris för 
Sveriges Tidskrifters medlemmar.

Tid: 8.30–13.00. Plats: Sveriges Tid-
skrifter, Vasagatan 50, Stockholm.

MARS

Kalendariet

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

BLI MEDLEM 
Sveriges Tidskrifter är Sveriges största branschorganisation 
inom medievärlden. Organisationen består i dag av cirka 360 
av de mest välkända och bästa tidskrifterna som ges ut i Sverige. 
Vi kan hjälpa dig med förhandlingar, råd, utbildning och fakta 
om tidskriftsbranschen.

LÄS TIDNINGEN DIGITALT
ztory.se/alltomtidskrifter 

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

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 manage-
ment och kompe-
tensförsörjning.

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

Sociala medier och 
digital utveckling
Brit Stakston
är mediestrateg och 
en av Sveriges mest 
anlitade experter. 
Hon är medgrun-
dare till Blankspot 
Project, författare, 
debattör samt le-
damot i Presstöds-
nämnden.

Medie- och 
immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och 
delägare på ADN 
Law Advokatfirma, 
med särskild  inrikt-
ning medierätt och 
kommersiella avtal 
på immaterialrätts-
området. 

Utgivarfrågor, 
pressetik och 
upphovsrätt
Per-Anders 
Broberg
är vd för Utgivarna. 
Som journalist har 
han bland annat va-
rit ställföreträdande 
ansvarig utgivare 
för Expressen i över 
15 år.

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

23
MARS MARS
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Anmälan till  Sveriges Tidskrifters evenemang görs på sverigestidskrifter.se
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Testa FLIPPshop – vår publika e-handelsite där du på ett smart sätt 
kan se pris, få tips och beställa online. FLIPPshop är länkad med våra 
effektiva produktionsflöden och ser till att dina projekt levereras i tid. 
Att det blir billigare är självklart. Välkommen till ett modernt tryckeri!

DET SKA
VARA ENKELT
ATT BESTÄLLA
TRYCKSAKER!

FOLDERBLAD BROSCHYRAFFISCH

Välj produkt Se priset Beställ1 2 3

”Åtta.45 är en trygg partner.
Trycket ser alltid bra ut och

kommer på utlovad tid.”

”Samspelet mellan våra
butiker och Åtta.45 Tryckeris
beställningssystem spar tid
och pengar åt oss varje dag.”

Jag har precis fått reda på att min 
kille är otrogen, han kommer 
snart hem och jag vet inte hur jag 
ska hantera situationen. Vad ska 
jag göra tjejer?”. 

Denna fråga är återkom-
mande i gruppen Honey and the 

bees, Sveriges största tjejgrupp med nästan 100 
000 medlemmar. Här diskuteras också alltifrån 
sminktips, relationer, hederskultur, hundar 
och pluggtips. Ja, egentligen det mesta mellan 
himmel och jord. Ämnen som tas upp i gruppen 
är ungefär desamma som tas upp i tjejtidningar. 
Den stora skillnaden är kanske att vi har väldigt 
högt i tak i Honey and the bees. Det är medlem-
marna som väljer vilka frågor som ska tas upp. 

Min resa med Honey and the bees började 
i slutet av oktober 2015. Jag var redan admin-
istratör i en annan tjejgrupp på Facebook vid 
namn Pinkroom. Eftersom jag var aktiv där 
visste många redan vem jag var, så ryktet gick 
ganska snabbt att jag nu startat en egen grupp. 

Jag hann knappt blunda innan vi blev 15 000 
medlemmar. Expressen hörde av sig till mig och 
jag blev intervjuad. Det gav mig en känsla av fri-
het som jag aldrig tidigare har känt. Jag har en 
bakgrund från Mellanöstern där många detaljer 
i mitt liv som utbildning, karriär och relationer 
redan är förutbestämda av familjen. Men detta 
hade ingen annan bestämt, förutom jag. 

En dag fick jag ett telefonsamtal från 
produktionsbolaget Munck i Stockholm. De 
ville att jag skulle bli programledare för en 
podcast under namnet Honey & the bees. Pod-
den hade premiär i september 2016. Tillsam-

mans med medlemmarna Florentina Lajqi 
och Aya L Said diskuterar jag varje vecka olika 
inlägg som dykt upp i gruppen och som bränt 
till lite extra. 

Honey and the bees har nu uppmärksam-
mats i flera tidningsartiklar, vi har medverkat 
i TV4:s nyhetsmorgon, och intervjuats i radio. 
Tjejer har börjat stoppa mig på gatan för att 
fråga "Är det Lina Taha? Vi är med i din grupp, 
fortsätt med det du gör". 

Tänk att alla dessa händelser 
nu pågår hela tiden i mitt liv 
tack vare en Facebookgrupp! 

Jag är uppväxt med tra-
ditioner och en stark kultur 
där realism väger tyngre 
än drömmar. Men jag har 

bestämt mig för att fortsätta med det jag gör, 
trots att jag också utsätts för en hel del näthat. 
Folk skriver taskiga grejer, och jag har hängts ut 
med bild i andra facebookgrupper. 

Hatet kommer oftast från arga personer 
som vi som är administratörer i gruppen block-
erat på grund av brist på respekt. Oavsett vad 
jag gör verkar det kunna missuppfattas i andras 
ögon. Det är inte alltid lätt att fatta beslut om 
vad som får skrivas i gruppen eller inte. Men 
jag gör så gott jag kan.

Om du skulle fråga mig idag vad jag 
önskar mig av framtiden skulle det nog 
vara att driva en egen TV-show på en av 
Sveriges största kanaler. I program-
met skulle jag kunna diskutera vidare 
hur man hanterar en otrogen kille. 

Krönikör 
Lina Taha
är 25 år och bor i 
Kristianstad där hon 
jobbar på en statlig 
myndighet.

Lina Taha har grundat Sveriges  
största Fackbookgrupp för tjejer. 

”Ryktet gick ganska snabbt  
att jag nu startat en egen grupp.”

”

Till sist

KRÖNIKA



” Du kräver en 
 helhetslösning,

och dessutom i tid.
Det gillar vi.”
 Charlotta Mansfeldt, försäljningschef på Trydells.

PERSONLIGT

Läs mer om oss och era möjligheter!
Gå in via trydells.se
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