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70 knop på  

vattenskoter
SIDAN 38
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Jack Werner 
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framför munnen på honom 

så kommer det guld."
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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

Kerstin Neld 
Vd Sveriges 
Tidskrifter

TJECKIEN STOPPADE SÄNKT DIGITALMOMS
I somras väntades EU besluta om möjlighet för alla medlemsländer att tillämpa 
teknikneutral moms på tidningar och böcker. Tänk att Tjeckien som ensamt land 

kunde rösta nej till förslaget och därmed försena denna, för vår bransch, så 
avgörande framtidsfråga!

REKLAMSKATTEN AVSKAFFAS I JANUARI
Äntligen försvinner den orättvisa reklamskatten. Den har varit en snedvridande  

skatt på just papperstidningar. Under de senaste åren har den enbart 
 drabbat dagstidningar, men nu försvinner den helt!  

Under många år var 
jag ansvarig för ett 
förlag som gav ut 
flera båttidskrifter. 
Det var stressigt 
redaktionellt arbete, 
som på de flesta an-

dra redaktioner. Men det fanns onekligen 
något som gav guldkant åt jobbet, och 
det var möjligheten att ha olika redak-
tionsbåtar för test under båtsäsongen. 
Att efter en stressig arbetsvecka kunna 
ta sig ut med båt och ha ”after-work” i 
skärgården, är stunder jag minns med 
värme. Oftast handlar båttester dock om 
kyla och starka vindar. I detta nummer 
får ni hänga med på en arbetsdag med en 
av ”mina” gamla tidningar; Båtnytt. Läs 
mer med start på sid 38.  

I skrivande stund har vi just 
tagit emot alla förslag till 
nomineringar till Tidskrifts-
prisets olika klasser. Antalet 
bidrag har ökat på ett im-
ponerande sätt. Bidragen i 
kategorin årets tidskriftsev-

ent har till exempel ökat med 80 procent.  
Och i kategorin Årets omslag har vi fått 
in 106 bidrag – en ökning med 56 procent 
jämfört med 2016. Det är härligt när 
hundratals bevis på branschens kvalitet 
och kreativitet strömmar in till oss! Våra 
jurygrupper kommer att få ett tuffare ar-
bete än någonsin tidigare. Den 8 novem-
ber är det dags för vår stora branschdag. 

Läs mer om det spännande program-
met på sidan 54 . Och anmäl dig på  
sverigestidskrifter.se 

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

Nr 12
2016
Pris: 69 kr
inkl. moms

Norge 79 NOK
Danmark 65 DKK
Finland 7,50 EURO

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

TIDSAM
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

OREGON
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DRAG-RACING
DEL 3

TIDSAM 
0924-12

Mercury -49   cadillac -53   bilauktion

Nr 12 december 2016 pris 69:- iNkl. moms
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

TIDSAM  
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:

VAD HÄNDE
EGENTLIGEN?
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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!
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Vi har tre 8-färgare och 
eget bokbinderi.

Det betyder att vi har riktigt stor kapacitet att 
trycka riktigt hög kvalitet väldigt fort, och att vi 
inom huset kan producera färdiga böcker, kataloger, 
broschyrer och tidningar i stora volymer.

Dessutom är vi miljövänliga och kan leverera 
klimatneutrala trycksaker.

Om ni tänker göra en 
trevlig och läsvärd tidning 
så kan vi trycka den 
åt er.

www.lenanders.se
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Camilla 
Björkman vill 
jobba för att 
stärka sina läsare 
– unga tjejer.

 TEMA: TRANSPAREN
S

24 Genomskådad: Är ökad öppenhet lösningen på förtroendekrisen för medierna? 32 Spår: "Podd inför öppen ridå" 35 Frida: "Frida delar med sig" 36 Blankspot:  "I tät dialog med läsarna" 

24     

FAKTA- 
GRANSKAREN 
JACK WERNER  

var med och startade 
viralgranskaren 

och fick Stora 
Journalistpriset för det.  

Nu snackar han helst 
om spöken. 

44

10
38Vågat på vågorna 

Vi testade vattenskotrar i 
en faslig fart med  

Egmonts båttidningar. 

Välkommen 
Just nu
Folk
I tidningshyllan
Redaktionsliv

3
6
9
18
22

54
56
57
58

Hejdå Kia!
Många lämnar etablerade 
Kia-index. Vilken 
mätvaluta ska gälla nu? 

Tidskriftsdagen
Experten
Medlemsinfo
Krönika

FOTO: JESSICA SEGERBERG

–37

Innehåll

SEPTEMBER 2017

Genomlyst som en dator 
i säkerhetskontrollen. 
Blir du mer älskad av 
din publik då?
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I RAD / NYA BÖCKER

Här är tre nyheter från förlagen om 
mediernas villkor och utmaningar.

3Publicerat

JUST NU
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MEDIERNA OCH ETIKEN
Martin Ahlquist och Tommy  
Borglund, Sanoma utbildning

Boken utforskar vilken roll medieeti-
ken får i ett förändrat medielandskap 
där vem som helst kan konkurrera 
med de traditionella medierna utan 
hänsyn till branschens regelverk. I bo-
ken intervjuas bland annat ett flertal 
namnkunniga mediechefer.

SKAMPÅLE: TIO ESSÄER  
OM MEDIEDREV
Jack Werner, Per Svensson, Susanne 
Wigorts Yngvesson, m. fl., Timbro

Är de ständiga mediedreven ett 
tecken på demokratisk vitalitet eller 
journalistiskt sönderfall? Det frågar 
sig tankesmedjan Timbro som samlar 
essäer på ämnet av välkända röster 
som kulturjournalisten Per Svensson 
och viralgranskaren Jack Werner. 

SOCIALA MEDIER –  
VETENSKAPLIGA PERSPEKTIV
Tobias Olsson (redaktör),  
Gleerups utbildning

Här beskriver medieforskare de so-
ciala mediernas historia, affärsmodel-
ler och dess avtryck i samhället. Är det 
de nya medierna som ligger bakom 
samhällsförändringar eller är de ett 
symptom på en förändring som redan 
var på väg?

   BONDEBÅTEN   
LÄTTAR ANKAR
BONDEBÅTEN HAR DE VALT att kalla den, 
LRF Media. Det handlar om en ny konferens 
till havs för lantbrukare och växtodlare, som 
LRF Media arrangerar ombord på Viking 
Lines båt Cinderella. Bondebåten avgår från 
Stadsgården i Stockholm onsdag 31 januari 
2018 för att på 24 timmar ta sig till Marie-
hamn på Åland och tillbaka igen. Nöjen och 
middag utlovas, men också föreläsningar 
om växtodling, specialgrödor, nya innova-
tioner och tekniknyheter inom just odling. 

HÄR VILL VI  
SLIPPA ANNONSER
MÖJLIGHETERNA ATT RIKTA REKLAM 
till rätt målgrupp är stora på sociala 
medier och i meddelande-appar. Men 
svenskarna är inte särskilt pigga på 
att det dyker upp annonser i deras 
flöden. 

Det visar en undersökning som 
Novus har gjort på uppdrag av Sve-
riges Annonsörer. En majoritet, 54 
procent, vill slippa dem helt på sociala 
medier. På Facebook och Youtube an-
ses det mest okej, men på Messenger 
och Whatsapp är intresset minst sagt 
svalt. 

76 MILJONER BLOGGPOSTER 
läggs upp varje månad, bara på 
Wordpress-bloggar.
 KÄLLA: WORDPRESS.COM
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I vilken av följande sociala medier-plattform 
skulle du vara okej med att mötas av reklam?

frågor till

JOHANNA STÅL 
chefredaktör för 
hållbarhetsmagasinet  
Camino som fyller tio år.

3
Grattis! Hur känns det?

– Tack! Det känns jät-
tekul, särskilt med 
tanke på att vi startade 
utan pengar och mest 
testade om det fanns 
intresse för en tidning 
om hållbar livsstil. Då fanns 
det inget annat livsstilsmagasin 
som vände sig till en miljömedveten 
målgrupp och som enbart presenterade 
mer hållbara produkter. Den allmänna 
miljödiskussionen bestod till stor del 
av domedagsscenarier, att jorden höll 
på att gå under. Det synsättet förlamar 
människor. 

Vad har hänt sedan dess?
– Det har kommit fler tidningar om 
hållbarhet och mainstream-medierna 
tipsar om hållbara produkter. Camino 

har flyttat fokus till människors inre om-
ställningsprocess och filosofiska frågor 
som normer, moral och hur folk kan 
förhålla sig till hållbarhet. Vi har nästan 
inga produkttips längre utan berättar om 
människor som gör förändringar, från 

små saker i vardagen till att flytta 
ut i skogen. Läsarna ska kunna 

hitta andra livsstilar än den 
som sprids i vanliga livsstils-
magasin och som fokuserar 
mycket på konsumtion. Det 
allmänna synsättet har också 

förändrats till att hållbarhet ska 
vara lustfyllt.

Hur har Camino överlevt på 
mediemarknaden?

– En av våra styrkor är att vi är ett koo-
perativ. I början var alla delägare och vi 
kunde vara flexibla genom att till exem-
pel höja eller sänka 
våra löner. Vi står 
även på flera ben 
och jobbar med fö-
reläsningar, event 
och gör artiklar 
och tidningar på 
uppdrag av andra. 

Här kommer en båt fylld med bönder.

TRUMPOMSLAGEN EFTER CHARLOTTESVILLE
TERRORATTACKEN I Charlottesville i augusti 
då en bil körde rakt in i en grupp demonstre-
rande antirasister fick dödlig utgång. När pre-
sident Donald Trump kommenterade attacken 
fick han mycket kritik för att inte vara tillräckligt 
fördömande. Tvärtom sade han att ”båda si-

dor” bär ansvaret för händelserna. Det här blev 
förstås hett nyhetsstoff för flera framstående 
magasin.

Här är några exempel på omslag som var 
extra kreativa i att koppla Trump till antidemo-
kratiska och fascistiska rörelser.

Trump i 
blåsväder.
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”Jag blir hög
av research”

STJÄRNSKOTTET EMELIE ROSÉN

Johanna  
Holmgren 
Är ny junior kom-
mersiell redaktör på 
LRF Media. Hon har 
tidigare jobbat på Da-
gens media och An-
nonsdax. Som säljare 
och inköpare har hon 
också varit delaktig 
i att bygga upp Let’s 
deal på Schibsted.

Daniel  
Wiklander
Vikarierar som chef-
redaktör för Expo un-
der det halvår då den 
ordinarie chefredak-
tören Daniel Poohl är 
föräldraledig. Daniel 
Wiklander kommer 
senast från tjänsten 
som debattredaktör 
på Dagens Samhälle. 

Richard  
Kruuse
Blir försäljningschef 
på Vi Media AB. Ric-
hard kommer från 
Offside Press där han 
var marknads- och 
försäljningschef. 
Han har tidigare 
jobbat på bland 
annat Expressen och 
Aftonbladet.

Christopher 
Lembke 
Är ny kommersiell 
redaktör och 
projektledare på 
Breakit. Han kommer 
från Discovery 
Networks Swedens 
pressavdelning och 
har tidigare arbetat 
som reporter på 
Hallandsposten och 
Ystads Allehanda.

Rebecka  
Wållgren
Är ny digital redaktör 
på Lantliv. Hon 
har tidigare jobbat 
som redaktör på 
Schibsteds modesajt 
The You Way samt 
varit webbredaktör 
på Aftonbladet och 
Damernas värld. 

På nya tjänster

Folk

PÅ NYTT JOBB

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

1640 Sörmland annonce_220x280.indd   1 05/10/2016   08.34

Varför vill du ha det här jobbet?
– Scoop är en tidning som jag har läst 
under lång tid och har stor respekt 
för. Jag har varit journalist länge och 
är intresserad av diskussionen kring 
grävande journalistik, Scoop är som ett 
vattenhål för den världen. 

Vad vill du göra med den?
– Mycket handlar om att slå vakt om 
det här vattenhålet: visa upp bra gräv, 
vara ett forum för goda metoder och 
verktyg samt lyfta fram villkoren för 
granskande journalistik.

Vad behöver grävare lära 
sig?

– Det har gjorts mycket 
bra databaserad jour-
nalistik men jag tror att 
många journalister be-
höver bli ännu bättre, det 
kommer nya verktyg och möjligheter 
hela tiden. Redaktionerna blir alltmer 
beroende av personer som kan koda 
och är duktiga på att ta hand om de här 
verktygen. 

Kommer Scoop att bli mer digital?
– Det pågår ett arbete med att utveckla 
tidningen, men fokus ligger på att upp-
rätthålla de kanaler vi har. Att ha en 
tryckt tidning är viktigt, en manifesta-
tion. Jag tror på den samlande kraften 
i en tidning som kommer ut i fysisk 
form. Varje nummer blir också en 
spegling av sin tid och de ämnen som 
var aktuella då.

frågor till

PER AGERMAN
ny redaktör för Scoop, Grävande 
journalisters tidskrift. Han har tidi-
gare varit chefredaktör för finans-
sajten Realtid.se, skrivit boken 
Fingerprint och vann Guldspaden 
2007.

4
” Jag har  
stor respekt  
för Scoop.”

Här är Scoops 
nya ansvariga 
utgivare. 
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Porträttet

JACK WERNER

Jack Werner slåss för grundlig fakta-
kontroll. Men han kan också konsten 

att berätta en riktigt bra historia.  
Gärna om spöken. 

Text  Matilda Nilsson   Foto Jessica Segerberg

fakta      
 fiktion
Mellan&

"De historier som blir virala 
har ofta samma ingredienser 
som gamla folksagor", säger 
Jack Werner. 
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ans axelväska hänger tungt och ryggsäcken sitter lite på 
sniskan. Jack Werner vinkar efter en taxi. Korsningen 
mellan Sankt Eriksgatan och Drottningholmsvägen 
vid Fridhemsplan är rörig och trafikerad. Flera 
taxichaufförer glider förbi i förbokade bilar. Folk rör 
sig på trottoarer, över gator, in och ut ur butiker. Under 
oss knyts Stockholms tunnelbanas gröna och blåa linjer 
samman. 

Kort efter att en lastbil kört rakt på människor på 
Drottninggatan i Stockholm hamnade Fridhemsplan 
mitt i nyheternas centrum. ”Skottlossning vid 
Fridhemsplan, enligt källor till DN” skrev dagstidningen 
i en pushnotis kl 15:36 den 7 april. 

Men uppgiften stämde inte. 
I en debattartikel senare, i samma tidning, går Jack 

Werner till hård attack mot publiceringen.
”Flera medier rapporterade vidare uppgifterna, 

som därigenom fick mångdubbelt större spridning (…) 
Inga bortförklaringar om att man faktiskt brasklappat 
med ord som ”uppgifter”, ”obekräftat” eller ”enligt X” 

H
Porträttet

JACK WERNER

förändrar det faktum att en människa som vid fyratiden 
i fredags befann sig vid Fridhemsplan måste känt sig otryg-
gare, räddare och mer osäker på grund av mediernas rap-
portering.” Enligt redaktionschefen Caspar Opitz har DN 
vid flera tillfällen påtalat att det var ett misstag att skicka 
pushnotisen på det viset.

Ord och inga visor. Jack Werner säger vad han tycker. 
Han är en flitig twittrare, mest känd för att han 2014 
startade Metros Viralgranskaren tillsammans med Linnéa 
Jonjons och Åsa Larsson. Att viralgranska blev synonymt 
med att granska berättelser från sociala medier. Samma år 
fick trion Stora journalistpriset i kategorin Årets Förnyare.

Jack Werners cv består av många höga hopp 
och skutt. Han tycks vara ett barn av sin tid, 
en 80-talist som jobbar för sin egen skull, 
med det han gillar.  Och hellre har ett bra 
jobb, än ett fast. 

2009 gick han ut gymnasiet Södra latin 
med ofullständiga betyg. Åtta år senare är 

Jack Werners schema tajt. Tidsmarginalerna små, men 
inte omöjliga. 

Nyss höll han kursen “Faktakoll” för 28 reportrar 
och redaktörer från Sveriges journalistelit, som samlats i 

Jack Werner
Ålder: 28 år.

GÖR: Frilansjournalist. 
FAMILJ: Sambo Linnea  

Jesinkey. Tre småsyskon  
på mammas sida och tre  

småsyskon på pappas sida. 
BOR: Hornstull.

DAGLIG LÄSVANA: DN och 
Twitter. 

”När man sätter en mikrofon framför munnen på 
honom kommer det guld. Han får människor att 
lyssna. Vi var kollegor och blev nära vänner. Han 

är en av de människor jag litar mest på när det handlar om 
journalistik och medier. 

Linnéa Jonjons, redaktionschef på Metro  
och en av grundarna av Viralgranskaren.

@kwasbeb heter han på nätet. 
Varför? Det började med en fest, 
och sedan blev det bara så.
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Kungsvalvet. Nu är han på väg mot Bromma flygplats, och 
försöker hugga en taxi vid Fridhemsplan. Det går sådär. 

I valvets seminariesal tog han återigen upp exemplet 
från Fridhemsplan. Om det extremt svåra publicistiska 
läget efter lastbilsattacken på Drottninggatan. Om vikten 
av att även i sådana krissituationer ta ett steg tillbaka, att 
kolla uppgifter. 

Om den påstådda skottlossningen på Fridhemsplan, 
säger Jack Werner:

– Efter terrorattentatet har folk sagt: “vi hade inte 
kunnat vänta med den uppgiften”. Men det här är ju 
Fridhemsplan! Det handlar om sju minuter på cykel från 
DN-skrapan, en kvart från Radiohuset. Skicka någon och 
se om det pågår skottlossning. Ring på en dörr och fråga. 
En kvart eller sju minuter kan det faktiskt vara värt – för 
att slippa göra en massa människor rädda.

Efter två timmars föreläsning har Jack Werner fortfar-

ande mycket att säga. Ett missionerande utan slut. 
– De som vänder sig till oss med ärligt menad me-

diekritik, de är konsumenter av vår journalistik som är 
besvikna. Ska vi avspisa dem?

När journalister slarvar med faktagranskningen gör de 
hela kåren en björntjänst, tycker Jack Werner. När något 
inte är riktigt bra är han ganska oresonlig. Det måste bli 
bättre. 

Som 12-åring började han, hemma hos sin 
mormor Carina Werner, läsa folkloristen 
Bengt af Klintbergs bok ”Råttan i piz-
zan”. Jack Werner kom i kontakt med 
vandringssägner, hur de är uppbyggda och 
varför de fortsätter att spridas.

Jack Werner vill inte själv kalla sig den 
nye Bengt af Klintberg. Det gör i stället Bengt af Klint-

Porträttet

JACK WERNER

” Jack har tagit hand om de vandringssägner 
som finns i cybervärlden på ett lysande sätt. 
Han är jättebegåvad, en duktig journalist som 

har den där forskarinstinkten.
Bengt af Klintberg, folklivsforskare och 

författare till bland annat “Råttan i pizzan”

NÄR JOURNALISTER SLARVAR MED 
FAKTAGRANSKNINGEN GÖR DE 
HELA KÅREN EN BJÖRNTJÄNST"

berg. Han har bara beröm att ge Jack. På telefon säger 
han:

– Jag uppfattar honom som den som har tagit 
över efter mig när det gäller sådana här moderna 
vandringssägner och jag tycker att han gör det på ett 
jättefint sätt. Det känns kul att någon har tagit vid.

När Jack får höra det rusar ett leende fram.
– Vad mysigt! Vi har bara träffats en gång, men jag har 

ofta skickat grejer till honom: ”Har du sett det här?” och 
jag refererar ofta till honom. 

Jack Werner brukar föreläsa på gymnasieskolor om 
källkritik, och vandringssägner på nätet.  

– När jag jobbar med barn, unga och vuxna hör jag 
ofta: ”Jag är så jättekällkritisk, jag är så källkritisk att jag 
inte tror på någonting”. Då har det tyvärr slagit fel.

Han försöker i stället para ihop förtroende och 
källkritik. 

– Om Leffe skriver något om att ”nu är det fara å färde, 
invandrarna har gjort det här”. Den fråga man ska ställa 
sig då är, varför har du förtroende för Leffe? Du vet inte 
vem han är och om han ljuger. Förtroende är en fin grej, 
varför ger du bort det till Leffe, säger Jack Werner. 

T vå gånger i månaden spelar Jack 
Werner in spökprogrammet Creepy-
podden för Sveriges Radio. Han är 
även krönikör för DN och skriver om 
felaktigheter på nätet, bland annat om 
hur vi kan stävja dem. Han har också 
nyligen fått ett uppdrag för medie-

institutet Fojo. Tillsammans med Fojo:s utvecklingschef 
Lars Tallert ska han göra en kartläggning och utveckla en 
metod för att förhindra spridningen av desinformation.
Du verkar mycket produktiv?

– Nej, det skulle jag inte påstå. Jag känner mig väldigt 
improduktiv när jag sitter och har ångest i hundra år innan 
jag får ur mig någonting. Det handlar nog mer om att jag 
inte gjorde något efter gymnasiet och började pyssla med 
det här direkt. Det handlade om tur och tajming.

Hans första jobb var som PR-ansvarig. 
– Du vet, det vara bara en sådan där hitte på-titel. 

Manliga chefer letade efter någon som de kunde behandla 
som en påläggskalv och så dyker jag upp och är så här: 
”Hej, jag har nästan läst klart gymnasiet och jag är nog en 
kille som verkar ha koll på det här konstiga internet”, och 
så fick jag bli PR-ansvarig.

Därefter var han ”bokklubbschef för ett konstigt 
bokförlag”, sedan ”konstig bloggare” och därefter följer 
journalistiska satsningar inom området sociala medier 
på Nyheter24, P3 och Metro. Utan att skryta om sina 
yrkestitlar är han stolt över flera prestationer genom 
åren. Den två veckor långa bloggserien om ”Nätets största 
mysterier” gillar han fortfarande, liksom uppmärksam-
made sociala-medier-granskningen Vem är Veronika? och 
avslöjandet om Marcia Karlsson som felaktigt påstods 
vara mördad. 2014 publicerades hans bok Creepypasta om 
spökhistorier på nätet, till vilken Bengt af Klintberg skrivit 

Jack Werner har haft många adresser genom 
åren, men aldrig bott utanför Stockholm. Här i 
produktionsbolaget Tredje statsmaktens lokaler på 
Södermalm har han suttit periodvis, som frilans. 
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förordet. Ordet Creepypasta kommer från begreppet 
copypasta, texter som kopieras och sprids på nätet, men 
här handlar det om läskiga historier.

I somras skrev han på sin andra bok. Än så länge 
har boken arbetsnamnet ”Ja skiter i att det är 
fejk, det är förjävligt ändå”. Det är ett citat ur 
en Facebookkommentar. En berättelse om en 
skolflicka som fått kvarsittning på grund av 
sitt Sverigefärgade mobilskal snurrar runt på 
nätet och historien visar sig vara osann. Men 

trots att det finns bevis så vägrar en del tro på dem. 
Facebookinlägget leder ofta till stora skratt, även om 

det visar något skrämmande, att fakta faktiskt inte kan 
ändra ställningstaganden och åsikter. Att vi människor 
ibland står så långt ifrån varandra så att en persons åsikt 
får andra att skratta. Hur ska man då kunna mötas och 
förstå varandra?

– Jag tänker att det är en rätt rolig titel och det finns en 
bakgrundshistoria. Det finns en djupare innebörd.

Jack Werners ögon skiftar färg i olika ljus, men han har 
en fokuserad blick. När han inte hittar orden pratar han 
ofta i ordspråk, till exempel ”nu har verkligen skiten träffat 
fläkten” eller ”vi ser flisan i andras ögon, men inte bjälken i 
våra egna”. 

– Jag har länge anklagats för att vara lillgammal av 
många människor, så jag antar att jag är det, säger Jack 
Werner. 

Hur som helst kan han konsten att berätta en bra 
historia. Rösten är ett verktyg han bekvämt använder sig 
av. Med betoningar, olika röstlägen och eftertryck får han 
fram det han vill. Han kan till och med ta till sång för att 
överraska en publik. 

– Det är kul att vara på scen. Och det är ett ganska 
enkelt trick att variera sin intensitet så där lite grann och 
konstpausa och Alice Babs och Charlie Normans sång 
“Käre John” från 1954 är ganska bra. Det sista folk väntar 
sig när man sitter i en föreläsningspublik är en sång. 

Jack tycks mycket medveten om hur han framstår, både 
på scenen och i offentliga forum på nätet. 

– Jag betraktar allt jag publicerar som att jag är Jack 
journalisten som publicerar. Jag måste stå för allt. Det är 
det obönhörliga på internet, du sparar din dumhet, det 
finns där i offentligheten.

En taxiresa har passerat. Jack tar sina 
väskor, och går mot kön till avgångshal-
len. I ryggsäcken har han två böcker. En 
fiktiv spökhistoria – och en nyutkommen 
utgåva om hur vi kan stävja bristen på 
faktakontroll. 

Strax går flyget. Nästa anhalt är 
Malmö, där han ska träna en ny grupp journalister att av-
slöja myter och kontrollera fakta. 

JAG HAR LÄNGE ANKLAGATS FÖR ATT  
VARA LILLGAMMAL AV MÅNGA MÄNNISKOR, 

SÅ JAG ANTAR ATT JAG ÄR DET”

Porträttet

JACK WERNER

Känn igen myten!
En vandringssägen är en berättelse som sprids  
från person till person i tron att den är sannings- 
enlig. Den illustrerar ofta något som många  
människor är rädda för.
En vandringssägen innehåller:
1. En bra story – för bra för att vara sann.
2. En varning. Akta dig! 
3. En fantastisk slutkläm.
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Publicerat

I PRINT

I tidnings-
hyllan

Fräcka, vågade, nytänkande. En rad  
nya magasin har lanserats. Vi har  

plockat ut några godbitar. 
TEXT: STINA LOMAN

Fare
Lyxiga bortglömda desserter, 
kontroversiella kaffehak 
och restauranger dit stadens 
arbetare helst går. I det nya 
Glasgowbaserade matmagasinet 
Fare gör man en djupdykning 
i det turkiska köket i Istanbul. 
Tanken är att en ny stad ska 
besökas i varje nummer. 
https://www.faremag.com 

Athleta
Det nya italienska 

sportmagasinet Athleta är fyllt 
av berörande fotoreportage 
från olika delar av världen. 

Tidningen är grundad av 
italienska fotografen Giovanni 

Gallio som också fotat det 
stora repet om en framstående 

fäktare som förlorade både 
armar och ben efter en 

hjärnhinneinflammation som 
barn. 

athletamag.com  

Beneficial 
shock
Det här är ingen vanlig 
filmtidning. De klassiska 
artiklarna och pressbilderna 
har kastats ut. I stället har de 
brittiska skaparna satsat järnet 
på illustrationer och serier. Det 
första numret har tema mat. 
beneficialshock.com 

The Amorist
Ett motgift mot nätporren, 
så beskrivs den nya brittiska 
tidningen The Amorist som 
journalisten Rowan Pelling 
är redaktör för. Första numret 
innehåller recensioner av 
sexleksaker, romantiska 
berättelser och en intervju med 
Pamela Andersson. 
theamorist.co.uk 

Anxy
Gillar du grafisk design och 

är intresserad av att växa 
som människa? Då är kanske 

amerikanska Anxy något 
för dig. Det här nystartade 

magasinet fokuserar på 
mental hälsa och gör det på 

ett kreativt och konstfullt 
sätt. Första numret har tema 

”ilska” med ett stort porträtt av 
författaren Margaret Atwood. 

anxymag.com

De viktigaste digitala  
verktygen för beslutsfattare 

inom Byggsverige:

byggindustrin.se



Letar ni efter 
ett pålitligt och 
stabilt tryckeri?Hänger

du med? Då har ni hittat rätt! Punamusta trycker ca 350 olika titlar. Baserade i Finland 
med svenskspråkiga medarbetare är det som att ha en partner på hemmaplan. 
Vi kan bli din viktigaste partner!

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

• Personlig service på svenska.

• Modernt digitalt flöde.

• Mångsidig, modern och stark maskinpark möjliggör snabba pålitliga leveranser.

• Bra kontroll genom hela flödet då allt görs i huset.

• Professionell och starkt motiverad personal.

• Vi hjälper till att lösa hela det logistiska flödet.

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

Tryckeri i en egen sfärDigitala tjänster

Coldset

Heatset

Försäljning Sverige, Heidi Avellan 
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Svenska Cycling Plus
”Vi brukar fika på morgonen, strax efter klockan nio, tillsam-
mans med de andra kollegorna på Dohi Publishing. De vet 
alla att frukost är dagens viktigaste mål, så de skulle inte 
drömma om att missa tillfället till en andra vända av mackor 
och kaffe”. 
HÅKAN HÅGÅRD, redaktör. 

Hembakat 
”Hembakat är en redaktion som aldrig tackar nej till 
bakverk. Trots det så har vi ingen stående fikatid. Men 
vi fikar desto mer när vi har bakat och det händer ju lite 
då och då”. 
EVA NORDLINDER, chefredaktör.

Nöjesguiden 
”Vi försöker ta en AW så ofta som möjligt, ungefär en gång i 
veckan. Vi brukar få ihop ett tiotal personer och ibland bjuder 
vi in vänner också. Sen fikar vi i princip varje gång någon 
fyller år”.
PELLE TAMLEHT, tf chefredaktör.

Polistidningen
”På Polistidningens redaktion är vi max fyra personer – som 
när vi planerade septembernumret tillsammans med vår 
formgivare Ali Moosavian (till vänster). I mitten på bilden 
syns Emma Eneström och till höger Ossian Grahn. Denna 
dag bjöds toscakaka från ett bageri i Abrahamsberg till 
mötet. Några speciella fikarutiner har vi inte, folk fyller på 
sina koppar med ojämna mellanrum. 
EVA SCHOULTZ, chefredaktör

Obligatoriskt tre-kaffe är inget för dagens tidskrifts- 
redaktioner, åtminstone inte de vi snackat med. Här  

fikas det hellre sporadiskt när tillfälle bjuds. 

text: Stina Loman

Kollegorna Sanna Verner-Carlsson, Karin Londré och Anna Sandell.
 FOTO: ELIAS LJUNGBERG 

Eva Nordlinder, chefredaktör, Jonna Karvonen, redaktör, och 
Anna Nordh, redaktör. På bilden saknas layoutansvarige Elin 
Bäcklund Olsson.
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Tidskriften Betong
”Är man en enmansredaktion blir det 
ofta jobb på hemmakontoret i Årsta  
i Uppsala. Fikarasten förläggs som-
martid till rottingmöblerna på ute-
platsen i betong. Kaffet är alltid Classic 
Franskrost medan brödet kan variera. 
Denna gång Pågens Kornelle med Bregott 
och prästost”.
ROGER ANDERSSON, chefredaktör. 

Redaktionsliv

STÄMNINGSHÖJARE

Henrik Hågård, Christin Nilsson, Ronny Sund, Carina Wallentin och 
Sara Valfridsson.

Hejdå  
porslins- 
muggen!



Genom- 
skådad

Transparens sägs vara  
medicinen som botar  

misstroendet mot medierna.   
Men funkar det? 

Text  Matilda Nilsson

Tema

TRANSPARENS

Släpper du  
in läsarna under 
skinnet?
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D
Tema

TRANSPARENS

1950-TALET
Mediehusen har öppet  

hus för att komma 
närmare läsarna. 

2001
Nätencyklopedin  
Wikipedia lanseras i USA.

2002–2010
TV4:s tittarombudsman Janne Andersson har tv-inslag i Nyhetsmorgon, svarar på 
frågor och chattar med kanalens publik. En kortare tid samma period för SVT:s 
tittarombudsman Claes Elfsberg tittarnas talan.

Öppenhet genom tiderna

1963 
Sveriges Radios tittarservice  

Upplysningscentralen öppnar. 
(Snart kallad “Klagomuren”).

1969
Allmänhetens Press- 

ombudsman inrättas.

Janne Andersson Claes Elfsberg

Vad är  
transparens? 
Genomskinlighet och 
klarhet är synonymer till 
transparens. För media-
produkter kan transparens 
handla om:
»  Hur ett medieinnehåll  

skapats.
» Vad som blir nyheter.
»  Varför man valt en viss 

vinkel.
»  Vilka källor som finns 

till materialet (utan att 
man riskerar källskyd-
det).

»  Information om hur 
man anmäler publice-
ringen. 

» Hur rättelser hanteras.
»  Vem som producerat 

innehållet. 
»  Hur medieprodukten 

finansieras.

Det var ett extremt experiment, när tidningen 
The Spokesman-Review började filma och 
sända sina nyhetsmöten på nätet. Chefredak-
tören Steve Smiths vision om den transparen-
ta nyhetsredaktionen byggde på tron att pub-
liken i den digitala tidsåldern krävde en ökad 
öppenhet, också från traditionella medier. Då 
sändningarna inleddes, 2002, var bandbred-
den begränsad. Inspelningarna blev taffliga, 
och att titta på dem över nätet var säkert inte 
helt smidigt. Men det hindrade inte Steve 
Smith. Tekniken hade ju skapat möjligheten. 

Chefredaktörens syfte med satsningen 
var att öka förtroendet för tidningen. Genom 
att ge läsarna en inblick i den redaktionella 
processen var han övertygad om att publiken 
skulle bli mer engagerad. Han införde dessu-
tom möjligheten för utomstående att besöka 
redaktionsmötena. Chefredaktören själv kom-

municerade flitigt med läsarna på webben och 
tidningen lade ut mycket bakgrundsmaterial 
på nätet, till exempel oredigerade intervjuer. 

Hans satsning blev omskriven, omtalad 
och i olika delar efterapad. En tid efter att The 
Spokesman-Review började sina webbsänd-
ningar lanserade svenska nyhetsprogrammet 
Aktuellt satsningen “Öppen redaktion”.

 

Men transparens inom 
medier uppfanns 
inte på 2000-talet. 
Redan på 1600-talet 
hade chefredaktörer 
inom brittisk press 
en regelbunden 

kontakt med sina läsare och svarade på kritik 
och frågor som kommit per brev. Tidningarna 
hade förtroendeingivande namn som Exami-
ner och Intelligens, en markering för att visa 
att just den här pressen var fri från censur, 
vilket vid denna tidpunkt inte var självklart.

På 1950-talet bjöd mediehusen in läsare 
till jippon på redaktionerna, öppet hus för alla 
som ville veta mer om hur journalistik skapas.  
Kanske skulle man idag kalla detta för PR. 

På senare tid har själva begreppet transpar-
ens fått en renässans. När det talas om en förtro-
endekris för medier lyfts ofta ökad transparens 
fram som lösningen. 

Transparens kan handla om öppenhet kring 
hur journalistik skapas, vad som blir nyheter 
eller vilka källor journalisten har. Det kan också 
gälla vem som gjort inslaget eller vem som 
finansierat det, annonsmärkningar med mera.

Men har vi egentligen 
en förtroendekris för 
medierna? 

Enligt SOM-insti-
tutets mätningar är 
människors förtroende 
för journalister ganska 

konstant, med undantag av de som röstar på 
Sverigedemokraterna. För sverigedemokrater 
ökar missnöjet mot medierna. Inom ett visst 
ämne är förtroendet också försvagat även hos 
personer som inte nödvändigtvis röstar på Sver-
igedemokraterna: invandring. När någon hävdar 
att medier mörkar, handlar det ofta om frågor 
som rör etnicitet, till exempel vilken nationalitet 
en kriminell har.

I dag upplever fler journalister hot och då är 
det lätt att välja att fjärma sig från läsare, tittare 
och lyssnare.

– Transparens är inte allena saliggörande. 
Det ersätter inte hur man ser på publiken, om 
man är nyfiken på sin publik. Jag tror inte det 
bara är viktigt att vara transparent utan också 
att man visar människor respekt, annars ökar 
polariseringen, säger Torbjörn von Krogh, som 
är medieforskare och en av medförfattarna till 
boken “Misstron mot medierna”. 

Han har tidigare varit chefredaktör för Pres-
sens Tidning och är nu redaktör för Presshistor-
isk årsbok. 

Kan transparensen hjälpa medierna ur för-
troendekrisen?
– Till viss del, menar Torbjörn von Krogh. 
– Nej, inte på kort sikt i alla fall, hävdar Mi-

chael Karlsson, forskningsledare vid Karlstad 
universitet.

Han har de tre senaste åren lett en forsk-
ningsgrupp som undersökt i fall transparenta 
inslag i en artikel har effekter på publiken. Efter 
experiment med 1 300 personer, 2 000 enkätin-
tervjuer och fokusgrupper med omkring 90 
personer, är resultatet nedslående. 

DET SPELAR INTE SÅ STOR ROLL VAD MAN 
GÖR. DET ÄR VIKTIGARE VAD PUBLIKEN HAR 

FÖR ATTITYDER TILL JOURNALISTIK.”
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Tema

TRANSPARENS

2006
WikiLeaks börjar läcka och  
offentliggöra hemligstämplade 
och privata dokument på nätet. 

2007–2009
Aktuellt släpper in tv-tittarna 

bakom kulisserna med  
“Öppen redaktion”.

2013–2015
Aftonbladets (dåvarande) chefredaktör Jan 
Helin och Expressens chefredaktör Thomas 
Mattsson har en podcast ihop.

2005
Steve Smith, redaktör på The Spokesman- 
Review lanserar begreppet “The transparent News-
room” (den transparenta nyhetsredaktionen).

– Det spelar inte så stor roll vad man gör. Det 
är viktigare vad publiken har för attityder till jour-
nalistik sedan innan, säger Michael Karlsson. 

De som deltog i studien och 
experimentet fick svara på 
frågor om journalistik och 
sedan fick de läsa en artikel 
på nätet som antingen haft 
eller inte haft transparenta 
inslag. Därefter svarade de 

på ett formulär igen. 
– Vi ser att publiken verkar gilla hyper-

länkar, det vill säga när man kan gå vidare till 
tidigare artiklar eller när artikeln länkar till 
andra webbsidor som hör ihop med nyheten.  
Det ökar trovärdigheten lite grann. Olika former 
av användarskapat innehåll, till exempel kom-
mentarsfält, gillar man inte. Det påverkar tro-
värdigheten negativt om det står kritiska saker 
bland kommentarerna.

Forskningsexperimenten gjordes i en skapad 
miljö med konstruerade texter. 

Michael Karlsson förklarar. 
– För att kunna mäta effekten måste man 

göra experiment så sterila som möjligt. Men vi 

ser också i fokusgrupperna att transparens inte 
är något som folk går i gång på. Om medierna 
skulle bli mer transparenta överlag så kanske 
det skulle ha en effekt på sikt, men det är inte så 
att folk har en törst efter transparens. Egentli-
gen är det inget fel på journalistiken som den 
är. Det är bara så mycket annat som folk vill ha, 
man vill titta på kattklipp eller spela Candy-
Crush också. Journalistiken vill man ha så som 
den varit. 

Men i vissa lägen, tror även Michael Karls-
son att transparensen blir extra viktig.

– Man får skilja på transparens i största 
allmänhet och transparens när det är kris eller 
när medierna är ifrågasatta. Då har folk ett  
mycket större behov att veta vad det är som lig-
ger bakom, säger Michael Karlsson.

Intresseorganisationen Utgivarna 
menar att ambitionerna ska vara 
högre än så. I och med att mycket 
medieinnehåll har digitaliserats, 
sprids på internet och länkas på 
sociala forum har gränsdragningar 
som tidigare var skarpa, blivit sud-

diga. Den klassiska papperstidningens ramar 

med ledare på första uppslaget och nyheter på 
nästa finns inte på nätet. Här blandas opinions-
material och nyheter hejvilt. För att minska 
risken för missförstånd gick Utgivarna i februari 
i år ut med en ny rekommendation om transpa-
rens och tydlighet i digitala medier. 

– Det finns ett behov av det här, säger Sofia 
Wadensjö Karén, styrelseordförande för Utgi-
varna och chefredaktör för Tidningen Vi.

I rekommendationen ingår publicerings-
datum, källhänvisningar och tydlighet kring 
arbetsmetoder, möjligheten att anmäla public-
eringar och transparens kring om materialet är 
av åsikts- eller nyhetskaraktär.  

Kommer Utgivarnas rekommendation att 
öka förtroendet för journalistik?

– Det är en hygienfaktor. Förhoppningsvis 
kan det hjälpa lite på marginalen. Man måste 
ändå göra det man kan för att så transparent 
som möjligt visa hur journalistik och seriösa 
medier fungerar, säger Sofia Wadensjö Karén. 

Framför allt är det nyhetsproducenter som 
hakat på rekommendationen.

– Många tror kanske att rekommendationen 
främst rör nyhetsmedier, men det gäller även för 
tidskrifter, säger Sofia Wadensjö Karén.

Torbjörn von Krogh 
vill värna etik och 
öppenhet.  

Michael Karlsson 
forskar om mediers 
transparens. 
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Steve Smith.

FOTO: UNIVERSITY OF 
IDAHO PHOTO SERVICES

Utgivarnas rekommendation för transparens och tydlighet:
»  Informera om när en artikel publi-

cerades (publiceringsdatum).
»  Poängtera publiceringsda-

tum om artikeln senare får ny 
spridning på sociala medier.

»  Tydliggör vilken typ av publicering 

det handlar om (till exempel en 
nyhetstext eller krönika)

»  Berätta i särskilda fall hur ni arbe-
tar.

»  Berätta i särskilda fall om publice-
ringsbesluten.

»  Informera om de medieetiska sys-
temen.

»  Gör det enkelt att anmäla.

Läs hela rekommendationen på utgi-
varna.se eller sverigestidskrifter.se. 

Sofia Wadensjö Karén 
är ordförande för 
Utgivarna, samt vd och 
chefredaktör för Vi. 

Sofia Wadensjö Karén tycker även att det är 
viktigt att upplysa tidskriftsläsare om det pres-
setiska systemet. 

– Det finns tidskrifter som balanserar på 
gränsen vad gäller pressetik. Då är det viktigt 
att visa att man är ansluten till det pressetiska 
systemet, och berätta hur man anmäler en 
publicering. 

Flera svenska medier har på 
senare tid börjat innehållsde-
klarera sina texter på nätet, 
genom en kort programförkla-
ring i inledningen eller slutet. 
I november förra året började 
DN, med en kort standardfor-

mulering som innehåller ord som kvalitetsjour-
nalistik, trovärdighet och opartiskhet. Dagen 
efter följde KIT med en kort personligt formu-
lerad varudeklaration ihop med texterna. Den 
berättar vad reportern haft för ambition med 
sin text. Men varudeklarationen är bara en liten 
del av KIT:s ambition att arbeta transparent.

KIT lanserades 2015. Som ny medieprodukt, 
utan pappersmotsvarighet, har KIT fått reson-
era kring transparensbegreppet från start. 
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FLER ÄN 435
REDAKTÖRER

KAN INTE 
HA FEL.

www.atta45.se

Hur lyckas vi år efter år att behålla positionen som Sveriges 
största tidskriftstryckeri. Kan svaret vara att vi har Nordens 
modernaste maskinpark och effektivaste produktionsflöde? 
Eller är anledningen våra kunniga och engagerade medarbetare?

Summa summarum är det naturligtvis vår senaste produktion 
som bestämmer framgången. Det är helt enkelt leveranserna 
idag som ger oss nya uppdrag imorgon.

Smarta beställningssystem online gör det enkelt för dig att 
beställa. Våra effektiva produktionsflöden levererar pålitligt, 
gång på gång, i tid. Att det blir billigare är en självklarhet.

Vi kallar det tryckekonomi. Välkommen till ett modernt tryckeri.

VI SÄTTER MILJÖN FRÄMST OCH HAR SVANEN-MÄRKT TRYCKSAKER SEDAN 1996 – FÖRST I SVERIGE!

Redaktionens etiska riktlinjer och policy finns 
på sajten. Transparens är ett ledord. 

Och KIT är inte ensam om att sträva efter 
öppenhet. Kanske har medierna aldrig varit 
så transparenta som nu? Numera har var och 
varannan tidning en chefredaktörsblogg där 
publicistiska beslut förklaras. Flera tidskrifter 
släpper in sin publik bakom kulisserna, i pod-
dar eller annat tilläggsmaterial. Och många 
journalister kommunicerar själva med sina 
läsare på Twitter, Facebook och Instagram. 
Det har blivit en självklar del av jobbet. 

Gränserna mellan det privata och det 
offentliga har blivit blurrigare, personfoku-
seringen större. Vi släpper inte längre bara 
in läsarna på vår redaktion, utan även i vårt 
privatliv. Vi delar våra åsikter, kattbilder 
och senaste artiklar.  Det kan vara relations-
skapande och bygga förtroende, men skapar 
också etiska utmaningar. Kan man gissa sig till 
journalistens partisympatier genom dennes 

tweets? Vad är en privat åsikt, och vad är en 
publicering i tjänsten? 

Hur gick det förresten med 
den transparenta nyhets-
redaktionen? Visionären 
Steve Smith lämnade 
The Spokesman-Review i 
protest mot redaktionella 
besparingar 2008. Han 

är numera lärare i journalistik på universitetet i 
Idaho. När allt kom omkring var det inte många 
som tittade på The Spokesman-Reviews webb-
sända möten. Som mest ett par tusen.

Också efterföljaren Aktuellts satsning ”Öp-
pen redaktion” lades ned bara ett år senare. Det 
kostade för mycket. 

Men de transparenta experimenten fortsät-
ter. För tio år sedan riktades strålkastaren mot 
olika redaktioner. I dag är det enskilda journal-
ister som blir genomskådade av sin publik. 

3 internationella  
exempel

Forbes

1 Amerikanska affärstidningen 
Forbes är känd för sina årliga listor, 

bland annat över världens rikaste 
människor. På Forbes sajt är det lätt 
att kontakta journalister och blog-
gare via länksymboler som leder till 
skribentens mejl och profil i sociala 
kanaler. Vid texterna finns dessutom 
en länk till en kort biografi om skri-
benten.

Serial

2 Podcasten Serial är banbrytande 
i sitt format som kan beskrivas 

som en blandning mellan grävande 
journalistik och tv-serie. I den första 
säsongen får lyssnarna följa med när 
journalisten Sarah Koenig försöker 
lösa en gammal mordgåta. Sarah 
Koenig är öppen med sina funde-
ringar, arbetsmetoder och hur hon 
verifierar fakta. 

WikiTribune

3 En av Wikipedias grundare plane-
rar WikiTribune, en gräsrotsfinan-

sierad nyhetsförmedlare på nätet. Tio 
journalister ska jobba på redaktionen 
i samarbete med en nätbaserad 
grupp av ideellt engagerade redaktö-
rer och faktagranskare. WikiTribune 
ger löften om transparens kring källor 
och återkommande ekonomiska rap-
porter.

2017
Intresseorganisationen Utgivarna lanserar 
Riktlinjer för transparens och tydlighet om 
nyheter och åsikter i digitala kanaler.

2017
Branschorganisationen TU startar en treårig kam-
panj om medier och trovärdighet. Under första året 
lyfts pressetiken fram i annonser.



32 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 3 2017 Nr 3 2017  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 33

Xxxxxx

XXXXXX
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TRANSPARENS

Med fem säsonger i bagaget börjar 
Spår bli en av Sveriges mest 
etablerade poddar. Men formatet 
började som ett experiment av 
två lite jobbtrötta radiojourna-
lister, Anton Berg, med lång er-
farenhet från P3:s dokumentärer 

och Martin Johnson, som tidigare mest arbetat för P1. 
Inspirerade av amerikanska Serial, som nystade i ett 

rättsfall i realtid, ville de göra något liknande i Sverige.  
– Vi ville berätta en historia i flera delar, belysa det ur 

många olika perspektiv och skapa en starkt driv framåt. 
Men också vara transparenta, berättar Martin Johnson.

Precis som Serial detaljstuderar Spår ett kriminalfall 
varje säsong. I avsnitt för avsnitt får lyssnarna följa med 
Martin och Anton, från den första idén till att de avslutar 
sin granskning. På vägen redovisar de hur de gör för att 
komma närmare gåtans lösning. Samtal de ringer, tips de 
får in och dokument de hittar. 

– Jag tycker nog att vi blir mer och mer transparenta 
mot lyssnarna ju säkrare vi blir på formatet, säger Martin 
Johnson.  

I sista avsnittet av den senaste säsongen får lyssnarna 

Kriminalpodden Spår bjuder in lyssnarna till 
sin arbetsprocess. Det ökar trovärdigheten 

och ger en röd tråd i berättandet.
Text: Johanna Kvarnsell Foto: Jessica Segerberg

Podd inför  
öppen ridå

följa Spårs ljudteknikers arbete med att rädda ljudet från 
en hemlig avlyssning från 1983. Steg för steg berättar han 
vilka åtgärder han använt för att tvätta inspelningen och 
spelar sen upp den allt bättre inspelningen för lyssnarna.  

– Vi sätter en ära i att redovisa hur vi har gjort. Det 
handlar också om att om vi granskar ska vi också tåla en 
granskning, säger Anton Berg.  

Redan första säsongen, som sändes våren 2015 fick 
podden ett oväntat stort genomslag.  Framförallt för att 
det i ett av avsnitten kom fram tidigare okända uppgifter 
om säsongens fall, rånmordet i Kalamark. Uppgifter som 

Spår
STARTÅR: 2015.
PRODUKT: Poddcast om svenska kriminalfall.   
GÖRS AV: Programledarna och producenterna 
Martin Johnson och Anton Berg, researcher Nina 
Silventoinen och ljudtekniker Jonas Sjöberg. I 
samarbete med produktionsbolaget A-One och 
poddcastföretaget Acast. 
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 PODDEN SPÅR

1

Anton Berg och Martin 
Johnson är välmeriterade 
radiojournalister. Inför podden  
Spår inspirerades de av 
amerikanska succén Serial. 
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TRANSPARENS

T idningen Fridas läsare förväntar sig 
öppenhet. De får följa med via live-
streaming på Facebook när redaktio-
nen intervjuar kändisar och komma 
med förslag på frågor och intervju-
personer. Läsarna vill se hur det går 
till att träffa kändisar; hur de är som 

personer, hur de hälsar, vad som händer mellan frågorna 
och under fotograferingen. 

– Det är precis lika viktigt som den journalistiska tex-
ten. Idolerna ger mycket av sig själva i sina egna kanaler 
och många andra tidningar har träffat dem, vi konkurre-
rar genom att ge läsarna ännu mer material, säger Terese 
Allert, chefredaktör för Frida.

Sedan hon började på Frida för fyra år sedan har redak-
tionens arbetssätt förändrats. Då avslöjade de inte vem 
som skulle vara på omslaget i förväg. Nu rapporterar 
reportrarna direkt från omslagsplåtningar och 
intervjuer via Snapchat, Facebook och Instagram 
stories.

– Läsarna ska känna att vi är deras represent-
ant i mötet med idolerna och att de är med. På 
samma sätt ska de vara en del av innehållet. Då 
visar vi respekt för att de kan mycket om 
sina idoler. Frida ska vara deras tidning 
och Youtube-kanal.

Genom att medarbetarna är öppna 
med vad de jobbar med ökar spridningen 
innan tidningen släpps.

Men dörrarna står inte på vid gavel. 

På Frida-redaktionen är det öppna  
arbetssättet självklart. Deras unga målgrupp 

förväntar sig att få följa med live. 
Text: Jennie Aquilonius

Frida delar med sig

varit en del i att den morddömde Kaj Linna fått en  
resningsansökan beviljad och nu också friats i en ny rät-
tegång. 

R edan där ställdes också Anton Berg 
och Martin Johnson infört ett etiskt 
dilemma. Intervjupersonen, tillika 
åklagarens huvudvittne, bad dem att 
stänga av bandspelaren. De gjorde 
de också, men talade inte om att de 
hade en till bandspelare som fortfa-

rande rullade. På bandet hade de nu ett huvudvittne som 
plötsligt gav viktig information som inte kommit fram i 
den tidigare polisutredningen. Men frågan var hur öppna 
de skulle vara inför lyssnarna med hur inspelningen gått 
till.

– Vi valde att redovisa hur det gick till när vi beslutade 
oss för att sända ut det. Det blev ännu mer omtalat än vad 
han egentligen sa, säger Martin Johnson.  

Anton Berg tror att journalister kan vinna mycket 
med att vara öppnare med sina metoder och sina etiska 
överväganden. Att bara säga att man gjort ett pressetiskt 
avvägande när man valt att sända eller inte sända ett 
material bygger inte alls samma trovärdighet som att 
faktiskt redovisa sina skäl. 

– Det behöver heller inte stå i vägen för storyn utan till 
och med göra den starkare. 

För Spår har det varit viktigt att redan från början 
bygga upp ett förtroende från lyssnarna. 

– När man ringer från Sveriges radio får man statsmin-
istern att ställa upp. Men när man ringer och säger "jag 
ringer från en podd som heter Spår", har det ingen tyngd. 
Då är vår trovärdighet a och o. Så det är en långsiktig inves-
tering i en relation med lyssnarna, säger Martin Johnson. 

Lyssnarna spelar också en stor roll i 
arbetet med podden. Redaktionen får 
många tips genom sociala medier. Både 
på ämnen för kommande säsonger och 
personer som kan vara intressanta för 
den säsong som nu sänds.  

– Poddar är ju väldigt intima. De talar 
rakt in i någons öron. Lyssnarna upplever att vi är deras 
kompisar. Att det bygger på en arbetsprocess är en ytterli-
gare dimension, säger Martin Johnson.

– Första säsongen kallade jag dig för ”kollegan” Martin 
Johnson. Men det funkade inte, det blev för formellt, så 
det har jag slutat med. Det är ju vi två på bilden och vi två 
som hörs, då är vi ju inte kollegor utan hej och du med 
varandra, säger Anton Berg.  

Martin Johnson och Anton Berg spelar oftast in i studion 
hos produktionsbolaget A-One i Stockholm. 

Frida
ÄGARE: Aller media
MÅLGRUPP: Tjejer 12–18 år.
KANALER: Papperstidning, Frida.se, 
Frida-podden, Youtube, Snapchat, Insta-
gram och Facebook.

Ibland håller redaktionen på saker för att öka hajpen, 
lägger ut små lockbeten om att det snart kommer något 
spännande. Det kan också finnas restriktioner från till 
exempel skivbolag.

Terese Allert ser inga risker med ett transparent 
arbetssätt, däremot är det tidskrävande. Redaktionen är 
noga med att svara alla som hör av sig. Läsarna har höga 
förväntningar, när redaktionen ska träffa en artist hör 
många av sig och vill följa med.

– De tycker att fansen kan mer och borde göra in-
tervjun. Vissa skriver att de har det svårt och att det som 
skulle göra livet bättre är att få träffa den här personen. 

I Frida-podden är programledarna öppna med sina 
personliga erfarenheter. Terese Allert menar att det kan 
vara svårt att leda den här typen av podcast för den som 
inte är beredd att dela med sig. 

– När jag och en kollega hade podden förut kändes 
det ibland som att vi berättade för mycket. Vissa gånger 
klippte vi bort i efterhand, men ofta valde vi att behålla 

det för att det kändes viktigt att lyssnarna fick höra. 
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Läsardialogen är tidskrävande men 
nödvändig, säger Terese Allert. 
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Tema

TRANSPARENS

Ju öppnare vi är med hur vi tänker redak-
tionellt desto bättre blir dialogen. Vi måste 
hela tiden förklara journalistiken, säger 
Martin Schibbye, chefredaktör för Blank-
spot. 

Reportagesajten Blankspots idé är att 
bevaka jordens bortglömda platser, länder 

som normalt ligger i medieskugga. 
Blankspots journalistik är inte annonsfinansierad, 

sajten har inte heller någon betalvägg. Istället finansieras 
arbetet med hjälp av crowdfunding och frivilliga prenu-
merationer. Sedan starten 2015 har Blankspot använt sig 
av slutna Facebookgrupper för att få direktkontakt med 
sina läsare och be dem om hjälp. 

– Vi tror att läsarnas kunskaper är en av de största 
oanvända resurserna i svensk journalistik. På det här 
sättet jobbar vi med läsarna redan i början av ett projekt 
och inte bara i slutet när texten är publicerad som en 
slutprodukt, säger Martin Schibbye. 

Vad som ska publiceras och när i Blankspots olika Fa-
cebookgrupper är en ständig diskussion på redaktionen. 
Även under ett pågående grävjobb går det att skapa 
insyn, menar Martin Schibbye. Det gäller bara att välja i 
vilka delar, en packlista går till exempel att visa utan att 

Reportagesajten Blankspot har  
öppenhet som ledstjärna. Läsarna  

är medskapare – inte bara mottagare.  
Text: Matilda Nilsson Foto: Jessica Segerberg

I tät dialog  
med läsarna

säga vart journalisten är på väg eller till vem. För Martin 
Schibbye handlar arbetet med dialogjournalistik om en 
omställning av journalistrollen. 

– Man måste jobba mer som en samtalsledare än en 
innehållsproducent. Att visa hur vi jobbar, tänker och 
vilka frågor vi kommer ställa tror jag är sättet att ta jour-
nalistiken ur förtroendekrisen.

I december öppnade Blankspot den nya Facebook-
gruppen Uppdrag: Afghanistan. Gruppen har fått ett 

”
stort genomslag och har nu uppåt 8 000 medlemmar. 
Blankspots andra grupper på Facebook har omkring 
500 medlemmar. Utmärkande för Uppdrag: Afghanistan 
är att gruppen är öppen för personer som inte prenu-
mererar på Blankspot.

– Vi ville bland annat även få med de afghaner som 
riskerade utvisning, eller hade utvisats, i gruppen. De 
skulle inte ha råd med en årsprenumeration, men kan 
bidra med viktig input, berättar Nils Resare.

För varje dag växer gruppen. På bara en timme kan 
ett inlägg få över 300 reaktioner. Afghaner, gode män, 
politiker, gränspoliser och personal på Migrationsverket 
samlas i samma grupp. Alla är inte med i diskussionerna, 
men de finns där.

Det finns också starka åsikter i gruppen. Redaktionen 
får gång på gång tydliggöra Facebookgruppens funktion, 
att delta i skapandet av journalistik om Afghanistan, inte 
driva kampanj eller aktivism. 

För Blankspots redaktion handlar det 
om medskapande. Läsarna är med i 
den journalistiska processen. Samtidigt 
kan Blankspot förklara sitt journalis-
tiska uppdrag och vad som behövs för 
att driva redaktionens bevakning om 
Afghanistan framåt. 

Allt som diskuteras i gruppen behöver inte bli artiklar. 
Diskussionen kan vara viktig i sig, tycker Martin Schib-
bye. Han talar om långsiktigt förtroendeskapande. 
Arbetssättet med dialogjournalistik går lätt att överföra 
till andra tidskrifter, enligt Martin Schibbye.

– Tidskrifter har en nischad, kunnig publik som är 
jätteintresserad. Lägg halva arbetsdagen på att kommu-
nicera och interagera med publiken. Det är också en del 
av jobbet. Om till exempel tidskriften Ord & Bild skulle 
skapa en Facebookgrupp för sina prenumeranter skulle 
nog många tycka: ”Vad exklusivt”.   

Blankspot
PRODUKT: Oberoende medborgarfinansierad 
reportagesajt.
GRUNDAD: 2015.
HUVUDÄGARE: Chefredaktör Martin Shibbye, 
mediestrateg Brit Stakston, redaktör Nils Resare.
FINANSIERING: Gräsrotskampanjer, prenume-
rations- och medlemsavgifter, donationer, samt 
vidareförsäljning av idéer och koncept. 
PRIS: Bland annat Sveriges Radios Årets Medie-
orm 2015 och Publishingpriset Grand Prix 2016.
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Martin Schibbye och Nils Resare på Blankspot 
huserar på Wallingatan i Stockholm. 

Vill du skälla på 
redaktionen? Gör 
det via Facebook.
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Vågat   
på

vågorna

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

Att köra 70 knop på en 
vattenskoter är vardag för den 

som jobbar på båttidning.
Text & foto: Jessica Segerberg
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En dag med

EGMONTS BÅTTIDNINGAR

EN BÅTÄLSKANDE 
REDAKTION
H  Egmont har flera titlar inom båtseg-

mentet och medarbetarna samar-
betar över redaktionsgränserna. 
H  Båtnytt kommer med tolv nummer 

per år och har en upplaga på  
15 000 ex. Tester är en viktig del av 
det redaktionella innehållet, dess-
utom nyheter från mässor, smarta 
lösningar, sjöliv och färdtips. 
H  Praktiskt Båtägande kommer 

tretton gånger per år och har en 
upplaga på 16 400 ex. Den är mer 
inriktad på gör-det-själv-guider, 
reparation och underhåll, men be-
rättar också om resmål, drömbåtar 
och båtlivet i stort.

H  Livetombord.se är samlingssajten 
som återpublicerar material från 
båda tidningarna och gör egna 
nyheter.

9.00 På väg mot Strömma
Anna Sandgren är chefredaktör för Praktiskt Båtägande, men 
jobbar också mycket med tidningen Båtnytt. Den här dagen tar hon 
redaktionsbåten från Djurgården till Strömma. Dagen är vigd åt att 
testköra två nya vattenskotrar och en ribbåt.

Allt om Tidskrifters 
chefredaktör Barbro  

Janson Lundkvist  
tar ett säkert kliv  

ut i båten.

10.50 Kaffe och bulle
Anna byter om till våtdräkt och passar på att ta en fika innan det 
är dags att ge sig ut igen. Niklas van Doorn är återförsäljare och 

lånar ut både kläder, båt och skotrar. 

11.20 Körklar
Max Carlberg, chefredaktör för 
Båtnytt, testar hur fort vattenskotern 
kan accelerera och hur den beter 
sig i vattnet. Anna kör den andra 
skotern, och kollegan Mikael Mahlberg 
fotograferar dem båda. 

12.20 I plurret
Det är vanligt att redaktionsmedlemmarna åker i sjön, 
speciellt när de testar vattenskotrar. 
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En dag med

EGMONTS BÅTTIDNINGAR

14.00 Redaktionsmöte
Mikael, Max och Anna är tillbaka på 

Strömma och passar på att ta ett kort möte 
om vilka tester som ska göras under hösten 

och publiceras under vintern. 
Anna ska strax vidare ut till Bullandö 

för att lasta ombord ett jättepaket med en 
byggsats som ska bli en optimistjolle. Den tar 
hon båtvägen hela vägen hem till Lidingö. De 

andra två tar bilen in mot stan. Imorgon  
ses de på redaktionen igen. 

13.20 Bitande brygghäng
Anna gör upphopp för att hålla värmen, 
medan Max plockar fram drönaren. 
– Det här är den nya drönaren, den 
första kraschade jag in i en segelbåt, 
säger Max. 

13.00 Ånej, mobilen!
Lunch på närmaste brygga och 
påfyllning av diesel. Mikael Mahlberg 
som är redaktör och fotograf, inser att 
hans mobil, som legat ovanför ratten, nu 
befinner sig på havets botten. 

Cheese, du 
är med på 
bild!
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Verktyg

MÄTNING

Sedan slutet av 1990-talet har 
Kia-index varit den viktigaste 
vägledningen i hur många läsare 
svenska sajter når. För de stora 
medieaktörerna har det varit 
en självklarhet att vara med 
och kunna jämföra sin trafik 

med konkurrenternas, och för annonsörerna 
har listan varit ovärderlig vid planeringen av 
kampanjer. 

Men så hände någonting i slutet av 2016 
som, i alla fall vid en hastig anblick, tycktes 
förändra hela landskapet. 

Aftonbladet hoppade helt plötsligt av index-
et. Strax därefter följde Bonnier News. Nu finns 
varken de två största kvällstidningarna eller de 
två största morgontidningarna kvar på listan. 

Aftonbladet informerade Kia-index i mel-
landagarna. Beskedet kom utan förvarning eller 
förklaring. Kvällstidningen ska ha gjort slut med 
ett sms, och har därefter gjort sig okontaktbar 
när Kia försökte hitta ett sätt att försonas.

Avhoppen har fått ringar på vattnet 
även inom tidskriftbranschen. I våras 
beslutade Egmont Publishing och Bon-

De traditionella mätvalutorna för digital trafik 
sätts ur spel. På kort tid har alla de stora tid-

skriftsförlagen lämnat Kia-index. Nu  
blickar branschen mot nya metoder.

Text: Max Byström

nier Magazines & Brands att hoppa av, och i juni 
lämnade även Aller media listan.

– Vi har under en längre tid utvärderat om 
Aller medias sajter ska inkluderas i Kia-index. 
Trafiksiffror – unika besökare och antal sid-
visningar – från Kia-index har länge varit den 
viktigaste, oberoende källan till trafiksiffror. 
Men i och med att det digitala beteendet förän-
dras är andra mätetal än just unika besökare 
och sidvisningar allt viktigare för annonsörerna, 
säger Jens Stenberg, digital innehållschef på 
Aller media.

Det finns mycket att skriva 
om själva avhoppen och 
känslorna som har svallat 
kring dem, men kort sagt 
kan det konstateras att 
någonting har hänt vad det 
gäller synen på mätningar 

av digital trafik. Och egentligen hände det långt 
innan Aftonbladet lämnade Kia. 

Medielandskapet har förändrats 
kraftigt de senaste 20 åren och i dag 
konkurrerar de traditionella medierna 

Hejdå Kia!

Att enas om en ny 
måttstock är ingen  
lätt grej.

Jens Stenberg,  
digital innehållschef, 

Aller media.
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med sociala medier, pod-
dar, influencers och 
strömmad webb-tv. Och 
möjligheterna att mäta 
är större än någonsin.

L åt oss spola tillbaka bandet 
till slutet av 1990-talet då 
Kia-index skapades i samver-
kan mellan annonsörer och 
medieägare. Internet var fort-
farande ett nytt fenomen och 
osäkerheten var stor kring hur 

den nya tekniken kunde förvandlas till pengar. 
Annonsörerna hade låg it-kompetens och de tid-
ningar som var tidiga med att hoppa på tåget och 
skapa nyhetssajter valde själva hur de skulle mäta 
och redovisa sin trafik. 

Så här ser det fortfarande ut i många länder. 
Internationellt sett tillhör det ovanligheterna 
att tidningarna släpper in tredjehandsmätningar 
som visar jämförbara siffror mellan olika sajter. 
Men det var precis vad som hände i Sverige. År 
2002 blev Kia-index Sveriges officiella mätvaluta.

År 2006 började även mätinstitutet Orvesto 
att mäta den digitala trafiken, fast med en annan 
teknik än den som Kia-index använder. Medan 
Kia-index tittar på den totala trafiken så an-
vänder sig Orvesto av en panel med 20 000 per-
soner som de kan dra statistiska slutsatser från.

När Kia-index började mäta var deras metod 
relativt oproblematisk. På den tiden hade de fles-
ta hushåll en dator, om ens det, som användes för 
att surfa på internet. Varje webbläsare tolkades 
som en person genom en kaka som laddades ned 
när man surfade in på sajten. Idag har många 
utöver en dator också en smart mobiltelefon, en 

läsplatta, kanske 
en jobbtelefon, en 
jobbdator… Plötsligt 
har en och samma person blivit fem eller sex el-
ler sju unika webbläsare.

Orvesto Internet har istället valt att ta ett 
utsnitt av befolkningen som har ställt upp på att 
få sina nätvanor mätta. Här ges inte samma to-
tala bild av trafiken som i Kia-index, men utifrån 
den panel som deltar ges en mer djuplodande 
bild av hur svenskar konsumerar olika sajter.

Dessutom kompletteras uppgifterna med 
all den data som Orvesto har samlat in om sina 
paneldeltagare, som kön, ålder och bostadsort. 
Hundratals parametrar gör att du kan få en bild 
av inte bara hur många som läser en viss artikel, 
utan vilka typer av personer de är, vad de är 
intresserade av och vad de har för värderingar. 
Informationen utgör en guldgruva för både an-
nonsörer och medierna själva.

År 2007 fick dessutom Facebook sitt genom-
slag i Sverige. Efter det har även andra sociala 
medier börjat konkurrera om användarnas tid 
och annonsörernas pengar. Och Facebook har 
aldrig varit en del av Kia-index.

En fördel som Facebook har är 
förmågan att samla individuell 
data om sina användare, data 
som sedan kan användas för 
att rätt annonsörer ska nå rätt 
person vid rätt tillfälle och på 
rätt plattform. Facebook byg-

ger på inloggning, de vet alltså inte bara ungefär 
vem du är när de analyserar sin trafik, de vet 

Några begrepp  
att hålla reda på

Antalet sidvisningar 
visar antalet gånger 
som en specifik sida 

har laddats. Det säger 
däremot ingenting om 

hur många som har 
besökt sidan.

Antalet unika besökare är 
en knepig sak att mäta. 

Ofta talas det istället om 
unika webbläsare.

Webbläsare är den 
programvara du 
använder för att besöka 
sajten, till exempel 
Chrome eller Safari.

Kakor används för att 
mäta trafiken. När du 

besöker en sida lad-
das det ner en liten 

fil till din webbläsare 
som gör att du känns 

igen när du besöker 
sidan igen. 

Crawlers och spindlar 
är mjukvara som laddar 

upp sidan, exempelvis en 
sökmotor som indexerar 

en sajt, och ska inte 
räknas som människor.

Tracking innebär att 
man tittar på hur trafiken 
förändras över tid, till 
exempel vecka för vecka

Viewability är ett 
viktigt mått för 

annonsörerna, och 
visar om och hur 
länge besökaren 

har sett till exempel 
en banner.

Paneler används ibland 
för att uppskatta trafiken, 
och då dras statistiska 
slutsatser från ett utsnitt 
av besökarna istället för 
samtliga besökare.

Verktyg

MÄTNING
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exakt vem du är, och vad du ”gillar” och delar 
med dig av.

Eftersom Facebook-användare glatt delar 
med sig av allehanda personlig information kan 
annonsörer nå rätt person ner på individnivå. 
Det är en typ av datainsamling som de tradi-
tionella medierna allt mer intresserar sig för.

– Hos oss pratas det väldigt mycket om 
detta. Vi pratar inte om inloggning i sig, men om 
en bättre användarupplevelse genom inlogg-
ning. När vi är ute på konferenser så pratas det 
ständigt om att personalisera användarupplev-
elsen, säger Antoaneta Nikolaeva, analyschef på 
Aftonbladet.

Men det är inte bara genom att få läsarna att 
logga in som medieägarna kan få en tydligare 
bild av dem. De stora koncernerna bygger också 
allt mer avancerade egna mätverktyg där data 
som samlas in från användarna på olika sajter 
sedan kan samköras för att skapa en mer djup-
lodande bild. Möjligheterna är stora: Schibsted 
äger inte bara tidningar utan även exempelvis 
Blocket, och Bonniers äger stora sajter som 
AdLibris.

Frågan är om Facebook fortfa-
rande har samma övertag mot 
de traditionella medierna.

– För ett år sedan skulle 
jag sagt ja på den frågan. Men 
data management har tagit ett 
sådant skutt det senaste året 

och mediehusen har blivit så mycket bättre på 
att förvalta och förädla data att det numera är 
försvinnande litet, säger Benjamin Holmfred, 
strateg på mediebyrån Mindshare.

När Aftonbladets Antoaneta Nikolaeva 
klargör varför tidningen hoppade av 

Kia-index är Facebook en del av förklar-
ingen. Kvällstidningen ser inte i första 

hand Expressen eller de andra stora 
dagstidningarna som konkurrenter, utan det är 
Facebook som tidningen vill utmana. Och Face-
book spelar inte efter de andras spelregler.

Men när de stora kon-
cernerna börjar bygga 
sina egna avancerade 
mätinstrument och 
skapar login-tjänster 
för att bättre kartlägga 
sina användare så 

verkar transparensen försvinna. Och i någon 
mening är vi tillbaka där vi var på 1990-talet, 
där medieägarna tar fram sina egna siffror, och 
där det är svårt för annonsörer och andra att 
objektivt kunna jämföra en sajt mot en annan.

I USA sker det en motsatt utveckling. Där 
har Facebook och även Google frivilligt valt att 
utsätta sig för tredjepartsmätningar. På Kia-
index hoppas man att Facebook i Sverige ska 
välja samma väg. 

– Hela mediemarknaden är i stor omvand-
ling. Det vi ser nu är att bland de nya medi-
erna, som poddar, så finns det en efterfrågan 
på en riktig mätvaluta. De nya medierna vill 
bli mätta och granskade på samma sätt som 
de traditionella medierna då de växer otroligt 
snabbt och vill kriga om medieinvesteringarna 
på samma villkor. Så det är lustigt att de gamla 
medierna hoppar av mätvalutor medan de nya 
är intresserade av att bygga nya, säger Peter 
Mackhé, vd för Kia-index. 

… och tre andra som kan hjälpa dig med siffrorna

Verktyg

MÄTNING

Antoaneta  
Nikolaeva,  
analyschef,   

Aftonbladet.

Fyra företag som gör  
oberoende digitala mätningar

RAM
RAM gör online-undersökningar och ana-
lys av reklam och redaktionellt innehåll med 
hjälp av paneler. Genom att ställa frågor om 

paneldeltagarna, till exempel kön, ålder och bostads-
ort, kan man sätta samman paneler som är representa-
tiva för läsarna och mäta effekterna hos olika grupper. 
Företaget är internationellt och finns i 18 länder. 

GOOGLE ANALYTICS
Googles egna mätverktyg 
har blivit en favorit inte 

minst hos mindre publicister, men 
används också flitigt av stora sajter. 
Tjänsten är kostnadsfri och Google 
tillhandahåller ingen support. 

ACAST
Podcastplattformen Acast 
samlar själva, liksom Itunes, in 

data om hur många lyssningar de olika 
poddarna har och även viss data om 
vilka det är som lyssnar. Men än så länge 
finns det i Sverige ingen oberoende tred-
jehandsmätning av poddradio. Kia-Index 
har inlett samtal med aktörer och har 
som mål att börja mäta även poddar.

OCAST
Det nystartade företaget Ocast 
genomför inga egna mätningar 

men hjälper sina kunder att samman-
ställa och presentera relevant data så att 
det ska bli lätt för till exempel annonsörer 
att få en bild av hur många besökarna är, 
hur trafiken ser ut dag för dag, och andra 
uppgifter som kunden går med på att 
dela med sig av. 

Dessutom finns: 
TS MEDIEFAKTA
TS Mediefakta reviderar 

svenska medier med utgångspunkt 
från branschens överenskomna 

regelverk. TS ger mediemarknaden 
opartisk och granskad information om 
upplagor, distribution, webbtrafik, di-
gitala nyhetsbrev, databaser, annons-

priser, hushållstäckning med mera. 
Siffrorna redovisas på www.ts.se. 

MMS
När TV3 och andra kabelkanaler slog sig 
in på tv-marknaden på 1980-talet uppstod 
behovet av oberoende mätningar. År 1992 

började MMS mäta och analysera tv-tittande. Företaget 
ägs av SVT tillsammans med tre av de största kommer-
siella tv-aktörerna. Mätningen sker genom en dosa som 
finns hos några tusen hushåll, och som får representera 
hela befolkningen. År 2011 började företaget även mäta 
webb-tv.

KIA-INDEX
Grundades av Sveriges Annonsörer på 
1990-talet för att ta fram jämförbara siffror 
över den digitala trafiken till svenska sajter. 

Kia-index är fortfarande Sveriges officiella mätva-
luta. Varje vecka publiceras kvalitetssäkrad besöks-
statistik på kiaindex.se. Här finns en topplista över 
anslutna sajter baserat på antal unika webbläsare, 
besök och sidvisningar.

ORVESTO INTERNET
Orvesto är en panelundersökning av 
svenskarnas medievanor som genomförs av 
Kantar Sifo. Panelen består av 20 000 perso-

ner. Orvesto Internet tittar på webbtrafiken och utifrån 
deltagarnas surfande görs en uppskattning av hur stor 
den totala trafiken är på de anslutna sajterna. Orvesto 
samkör också uppgifterna med övrig data som finns om 
deltagarna vilket ger en detaljerad bild av besökarna.

3

1 2

4
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V åra medievanor 
har egentligen 
aldrig varit så väl 
mätta och kart-
lagda som nu. Ofta 
tillhandahåller de 
nya aktörerna, som 

Youtube och podcastspelaren Acast, 
sina egna mätverktyg. Och den data 
som de samlar in kan vara guld värd för 
annonsörer. 

Hos Youtube, som är en del av 
Google, är ungefär hälften av de som är 
inne och tittar på klipp på videosajten 
inloggade. Företaget har tillgång till 
hundratals variabler som sedan kan 
användas för att annonsörerna ska 
kunna nå rätt person på rätt plattform.

Samtidigt ger Youtube tekn-
iska möjligheter till annon-
sörerna som de traditionella 
tv-kanalerna saknar. En 
mobiloperatör kan välja att 
nå enbart de som använder 
någon av konkurrenternas 
abonnemang och 
som tittar på en 
mobiltelefon, 
en lokal aktör 
kan nå de som 
befinner sig 
i ett mycket 

begränsat geografiskt område och an-
nonsörerna kan köpa en annons som 
ska nå varje tittare ett begränsat antal 
gånger. 

Men samtidigt saknas det gemen-
samma mätvalutor för poddar, webb-
tv, sociala medier eller bloggar. För det 
svenska influencernätverket United 
Screens – som samlar över 500 olika 
kreatörer och partners på främst You-
tube – ser man inga problem med att 
agera utanför de traditionella aktör-
ernas mätvalutor. Detta trots att de 
beskriver de traditionella tv-kanalerna 
som huvudkonkurrenten. 

Malte Andreasson, på United 
Screens, beskriver YouTubes mätnin-
gar som mer heltäckande än de pan-

elmätningar som MMS genomför 
åt tradtionella tv-kanaler. Att 
YouTube skulle ansluta sig till 
samma mätvaluta håller han som 

föga sannolikt.
– Jag skulle säga att det 

mer är ett problem för 

Massor av mätningar  
– men ingen standard

traditionell tv än det är för oss. Det 
finns säkert många som vill knyta 
ihop mätningarna. Men det är nog en 
önskedröm, säger han.

Delar av det nya medielandskapet rör 
sig samtidigt mot tredjepartsmätnin-
gar. Exempelvis har det Bonnierägda 
influencernätverket Tailsweep anslu-
tit sig till Kia-index, och dagspressens 
webb-tv mäts sedan några år tillbaka 
av MMS. Även bland podcasts finns 
det en diskussion om att ta in ober-
oende mätningar.

Tidningen Cafés podcast Fördoms- 
podden har på kort tid blivit en av 
Sveriges mest populära, med över en 
och en halv miljon lyssningar. Podden 
ligger på Acast som förser tidningen 
och annonsörer med detaljerade 
siffror. Enligt chefredaktören Jonas 
Terning fungerar upplägget bra, men 
han upplever också att det finns en 
större osäkerhet kring räckvidd och 
genomslag för poddar än för de tradi-
tionella kanalerna. Det är i dagsläget 
svårt att jämföra sina siffror mot andra 
aktörer.

– På sikt är det här ett problem. 
Om man ska vara helt krass så kan 
mjukvaruleverantören ha ett intresse 
av att blåsa upp sifforna, eller i alla 
fall misstänkas göra det. Jag tror att 
alla skulle vinna på att ha en bransch-
valuta. Samtidigt upplever ju bransch-
valutorna problem just nu, de kämpar. 
Och våra gäster och annonsörerna är 
i dagsläget nöjda med de siffror vi har, 
säger han. 

Poddar, bloggar, webb-tv och sociala medier. I det  
nya medielandskapet har det blivit svårare att jämföra 
räckvidden för olika aktörer. 

Text: Max Byström

Verktyg

MÄTNING

PERSONLIGT

Vi vill svara med tre ord: 
Specialisering. Målmedvetenhet. 
Ambition.

Vi tror på tidskriftens värde och framtid. 
I allt vi gör ställer vi oss först frågan: 
Hur gagnar detta tidskrifterna? Annars 
är det onödigt. Vår filosofi ger oss både 
fokus och nödvändigt mod.

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

Vad är det som gör Trydells 
tryckeri så bra på tidskrifter?

Malte Andreasson,  
vd för United Screens.
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Hur mäter ni er digitala trafik idag?
– För att mäta trafiken använder 

vi Google analytics 360. För sociala 
medier-bevakning använder vi bland 
annat Crowdtangle och EzyInsights.
 Vad är viktigast att få grepp om i mät-
ningarna?

– Vi mäter och analyserar KPI:er 
främst inom engagemang och räck-
vidd.
Vilka förväntningar finns det från annon-
sörerna vad gäller mätningar?

– Rätt besökare som får rätt in-
nehåll.
Har ni skapat egna mätverktyg som ni 
använder?

– Vi har tagit fram egna dash-
boards för olika syften, både realtids-
data och historisk data.
Använder ni några tredjepartsmätningar? 

– Vi använder Orvesto Internet.
Har det skett några förändringar i hur ni 
tänker kring mätningar de senaste åren? 

– Överlag blir branschen mer data-
driven, och vi väljer att använda data 
själva – det vill säga, både teknik och 
kompetens finns in-house. Detta är 
viktigt både för att utveckla företaget 
och för att erbjuda nya tjänster för 
våra kunder – vilket vi kommer göra 
inom en snar framtid.

ENKÄT
DIGITALA

MÄTNINGAR

Ansvariga från tre stora tidskriftsför-
lag om vilka verktyg de använder för att 

mäta digitala publiceringar.

Hur mäter ni er digitala trafik idag?
– Vi mäter främst trafik via Burt 

men använder även Google analytics.
Vad är viktigast att få grepp om i mätning-
arna? 

– Det beror på vilken typ av mät-
ningar vi pratar om och syftet med 
mätningarna, vi använder datadrivna 
insikter inom det mesta som vi gör 
oavsett om det gäller att förbättra våra 
digitala produkter och upplevelsen 
för våra besökare, uppfylla specifika 
målsättningar för våra annonsörer el-
ler skapa branschspecifika insikter. 
Vilka förväntningar finns det från annon-
sörerna vad gäller mätningar? 

– För annonsörerna är det alltid 
viktigt att få ett kvitto på att den 
medieinvestering som görs uppfyller 

Hur mäter ni er digitala trafik idag?
– Först och främst genom Google 

Analytics, men vi mäter även  
realtidstrafik i Chartbeat. Sen an-
vänder vi även verktyg för att mäta 
engagemang i sociala medier, till 
exempel Crowdtangle.
Vad är viktigast att få grepp om i mät-
ningarna?

– För en journalist är det viktigt 
att få feedback om hur en artikel 
presterar i realtid. Behöver man 
skruva på rubriken för att få fler 
läsningar? Eller behöver man lägga 
till något för att få upp lästiden? Det 
är också viktigt att göra långstids-
analyser så man får grepp om ämnen, 
trafikkällor, hur läsarna beter sig på 
sajten etc.  
Vilka förväntningar finns det från an-
nonsörerna vad gäller mätningar?

– Visningar, klick och CTR (klick 
i förhållande till visningar), främst. 
De skickar ju oftast egna script 
som mäter det viktigaste. Frågor på 

viewability-statistik blir också allt 
vanligare.

Har ni skapat egna mätverktyg 
som ni använder?

Så mäter vi

Här når du 
SVERIGES HUNDÄGARE

Kontakta mig på
Tel: 070-630 82 25

eller mail:  
larsgoran.fransson

@swipnet.se

väldigt många av

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?

JORID ALDRIN
digital affärsutvecklare,  
Bonnier Magazines & Brands

de mål som har satts för kampanjen, 
här ser vi ett allt större behov av bra 
digitala effektmätningar.
Har ni skapat egna mätverktyg som ni 
använder? 

– Nej, inte i dagsläget.
Använder ni några tredjepartsmätningar? 

– Vi använder oss idag av flertalet 
externa företag för mätningar, till 

exempel Burt och GA. När det gäller 
externa plattformar där vi väljer att 
publicera siffror så är det idag främst 
Ocast.
Har det skett några förändringar i hur ni 
tänker kring mätningar de senaste åren?

– Behovet av att mäta olika typer av 
effekter och beteenden har ökat under 
de senaste åren i takt med att antalet 
digitala plattformar ökar, beteenden 
förändras och medieinvesteringarna 
blir mer differentierade. Skiftningarna 
i detta går lite snabbare idag än det 
gjorde för några år sedan. Vi jobbar 
idag i mycket högre grad datadrivet 
med mer förfinade styrningar för att 
nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. 
Insikterna från de effektmätningar 
som vi genomför används idag för att 
planera och optimera våra kampanjer. 
Det gör att vi kan arbeta mer proaktivt 
i dag än förr.

EMANUEL VAZ
analyschef på Aller media

THOMAS ERIKSSON
digital chef på Egmont Publishing

– Vi har interna mätverktyg i 
vårt CMS, men vi förlitar oss mer 
på Google analytics. Vi har också 
byggt dashboards i Google Sheets 
och Geckoboard för att synliggöra 
mätdata på ett smidigt sätt. 
Använder ni några tredjepartsmät-
ningar? 

– Vi är inte längre med i Kia-
index, däremot Orvesto Internet. 
Har det skett några förändringar i hur ni 
tänker kring mätningar de senaste åren?

– Ja. Lästid blir allt viktigare. 
Även mätningar där man tittar på 
kärnmålgruppen kommer att växa i 
betydelse. 

Thomas Eriksson använder hellre Google 
analytics än interna mätverktyg.

Emanuel Vaz upplever att branschen blir allt 
mer datadriven.

Jorid Aldrin säger att data från mätningar 
ger möjlighet att jobba mer proaktivt. 



54 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 3 2017 Nr 3 2017  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 55

Xxxxxx

XXXXXX

12.30 Registrering  
och mingel 

13.00 Inledning 
Dagens programledare Irena Pozar och 
Helle Klein hälsar välkomna.

15.15–15.45 Fikapaus: 
Branschmingel i foajén

Case: "Sana" på 
omslaget skapade 
rubriker 
Norska Costumes chefre-
daktör Kine Hartz om om-
slaget som gjorde avtryck. 

Panel: Representation i media 
Mångfaldstänkande bortom klyschorna. 
Hur gör vi för att nå och möta alla läsare?

Program 8 november
Anmäl dig  

på sveriges- 
tidskrifter.se

Keynote: Så bygger 
The Economist sitt 
varumärke
Martina Haydn, Executive 
Vice President, Circula-
tion and Retail Marketing, 
berättar.

2 x case: Det våras för 
digitala läsarintäkter
Anna Åberg Hellsén, chef för DN.se 
samt digital produktutveckling på DN 
och DI, Annika R Hermanrud, publisher 
och ansvarig utgivare på ATL / LRF Me-
dia, berättar om sina satsningar.

Så löser vi  
branschens utmaningar
Tillsammans med Fantastic Studio 
skapar vi en interaktiv del av dagen då vi 
fokuserar på ett antal viktiga frågeställ-
ningar för framtiden.

Fördomspodden  
Live på scenen
Cafés succépoddare Emil Persson 
konfronterar ett antal tidningar med sina 
fördomar.

17.30 Bransch-
mingel och 
galamiddag
Leder galan gör 
mediebranschens 
mest kända podd-duo 
Thomas Mattsson 
och Jan Helin. 

Sveriges Tidskrifter

TIDSKRIFTSGALAN

Case: Så granskade  
Breakit gigekonomin 
Erik Wisterberg från Breakit berättar om 
wallraff-granskningen av matbudstjänst-
erna Foodora och Uber Eats som fick 
stort genomslag i svensk media. 

Facebook som plattform  
för journalistik 
John Severinson är ansvarig 
för Facebooks partnerskap med 
medieorganisationer i Norden 

och har en bakgrund som digital 
chef på Egmont Publishing. På Tid-

skriftsdagen berättar han om ramverket 
Facebook Journalism Project. 

Panel: Hur hanterar vi relatio-
nen med IT-jättarna? 
Vilka möjligheter ser vi framåt och hur 
svarar vi på utmaningarna?
I panelen: 
R Stina Abenius, publistisk direktör Aller 
media 
R Lars Dahmén, vd Bonnier Magazines & 
brands 
R John Severinson, Media Partnerships 
på Facebook och Instagram 
R Farshad Shadloo, Nordic Communica-
tions & Public Affairs Manager på Google 
& YouTube.

Mattsson och Helin 
återförenas på 

scenen. 

Kom till 
Tidskrifts- 

dagen!
Välkommen till årets branschhändelse. 

Möt internationella och svenska 
talare, inspireras och ta del av andras 

framgångsrika exempel. Dessutom avslöjar 
vi vinnarna av Tidskriftspriset 2017. 
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Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

4
KURS FÖR  ANSVARIGA UTGIVARE

Som medlem i Sveriges Tidskrifter 
får du gå kostnadsfritt på vår nya 

utbildning för ansvariga utgivare. Du 
blir uppdaterad på de lagar och den etik 

som styr medierna. Dessutom får du 
svar på alla de dagsaktuella frågor som 
ansvariga utgivare måste ta ställning till 

på mediemarknaden idag.
Tid: 9.00–16.00. Plats: Finlandshuset, 

Snickarbacken 4, Stockholm.

VÄSSA BERÄTTELSERNA
Här berättar Filters chefredaktör om 

arbetet bakom reportagen i Filter, 
Offside och Hunger, men även om 

framknådandet av nya vinjetter och hur 
du får fråga/svar-intervjuer att svänga. 

En heldag som även inrymmer en 
workshop där du lägger fram och testar 

dina egna idéer.
Tid: 9.00–16.00. Plats: Sveriges  

Tidskrifter, Vasagatan 50, Stockholm.

TIDSKRIFTSDAGEN  
OCH TIDSKRIFTSGALAN

En återkommande höjdpunkt i 
branschen, alltid med spännande 

talare och debatter. Under 
Tidskriftsgalan delar vi ut 

Tidskriftspriset i 11 kategorier och 
korar bland annat årets tidskrift och 

årets journalist. 
Tid: 12.30-sent.  

Plats: Cirkus, Stockholm.

OKTOBER

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 

Tryckerifrågor
Peter Söderstam
är seniorkonsult 
på Media720 med 
lång erfarenhet 
av tryckerifrågor. 
Peter kan svara på 
frågor som rör val av 
tryckmetod, tryckeri-
upphandling, val av 
papper och reklama-
tionsärenden. 

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
Nils Funcke
är vd för Utgivarna. 
Han är journalist, 
författare, debattör 
och Sveriges mest 
meriterade expert 
på yttrandefrihets-
frågor.

Som medlem får du gratis rådgivning av våra 
experter. Läs mer på sverigestidskrifter.se

25
OKTOBER NOVEMBER

8

Anmälan till  
Sveriges Tidskrifters 
evenemang görs på 
sverigestidskrifter.se

Nästa år ersätts Personuppgiftslagen, PUL,  
av den nya Dataskyddsförordningen.  

Vad innebär det för tidskriftsbranschen? 
Text: Max Byström

Högre krav kan öka 
förtroendet hos målgruppen

Vad skiljer nya Dataskyddsförordningen från PUL?
– De grundläggande principerna skiljer sig 

inte. Men med den nya Dataskyddsförordnin-
gen förstärker man rättigheterna för oss som är 
registrerade. Det innebär bland annat tydliga 
regler för rätt till radering och dataportabilitet, 
alltså att man som privatperson kan få ut lag-
rade personuppgifter för att använda dem på 
annat håll. Den tidigare lagstiftningen trädde i 
kraft år 1995 och tog naturligtvis inte höjd för 
nya fenomen som artificiell intelligens. 
Hur påverkar detta tidskriftsbranschen?

– Det påverkar hur man samlar in informa-
tion och profilerar personer. Organisationer 
som finns i den digitala miljön måste skaffa 
sig ett helhetsgrepp om hur man behand-
lar information. Det är lätt att se detta som 

någonting besvärligt, en grå filt som lägger sig 
över verksamheten, men se det istället som en 
bra möjlighet att göra saker i rätt ordning och 
skapa en sammanhållen kundresa. 
Är det samma krav på stora och små tidskrifter?

–Lagstiftningen är lika för alla. Men rent 
praktiskt är det mycket lättare för en liten 
redaktion där alla ryms vid ett konferensbord.  
Innebär detta några fördelar för branschen?

– Om man gör det på ett bra sätt medför det 
stora fördelar för de registrerade och här finns 
stora möjligheter. Förtroende är väldigt viktigt 
i den digitala miljön och en viktig del i ett varu-
märkesbyggande. Idag talar man gärna om en 
bra användarupplevelse, och i detta ingår också 
att man känner förtroende för produkten, att 
den är solid och att det finns ett bra tänk.

Caroline Olstedt Carl-
ström är delägare av 
advokatfirman Lindahl 
och expert på dataskydd. 

 

SAKER ATT 
HÅLLA 

REDA PÅ

3 1 AVTAL: Vid ingånget avtal, 
till exempel prenumera-
tion, har du rättslig grund 

att behandla de personupp-
gifter om kunden som är 
nödvändiga för att avtalet ska 
kunna fullföljas, som adress 
och namn.

2 BERÄTTIGAT INTRESSE: 
Så länge du tydligt in-
formerar kunden om hur 

personuppgifterna kommer att 
behandlas har du rätt att ge 
dem vidare till tredje part, till 
exempel tryckeri, eller använda 
dem för analys eller marknads-
föring.
 

3SAMTYCKE: Individen 
måste göra ett aktivt 
separat frivilligt val, som 

inte kan vara en del av de all-
männa villkoren, som bekräftar 
samtycke om du exempelvis 
vill använda personuppgifterna 
för marknadsföring eller analys.

Sveriges Tidskrifter

EXPERTFRÅGAN

Ny medlem  

av Sveriges  

Tidskrifters  

expertpanel.
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It’s all  
in the 
details.
Jag har aldrig varit  
intresserad av att stanna  
upp, eller av att känna  
mig nöjd. För jag vet att  
den finns där någon- 
stans. Den avgörande  
komponenten som  
gör hela skillnaden.”

Nya GraphoCote – uppdaterat för dig som ställer krav på papper  
av riktigt hög klass. Kvalitet som gör att ditt budskap når fram med 
bilder som talar och färger som berör. Där allt sitter i detaljerna.

www.graphocote.com

”

SCA-Annonser.indd   1 2017-04-19   16:03

Som chefredaktör för Amelia, 
Sveriges största magasin för 
kvinnor, har jag ofta en kändis 
på omslaget – till exempel 
Gwyneth Paltrow, Camilla 
Läckberg eller någon annan 
klart lysande stjärna. Men den 

som är den största stjärnan i min tidning är den 
”vanliga” kvinnan: Jenny från Gävle, 35 år. 

Vad gör Jenny när hon tröttnar på sin man 
och inser att kollegan på jobbet får hennes 
hjärta att slå dubbelslag – ska hon satsa allt på 
passionen eller ignorera känslorna och försöka 
skaffa ett tredje barn istället? Hänger Jennys 
minskade sexlust ihop med det ökade omfånget 
på hennes mans mage? Varför tycker Jennys 
chef att det är okej att ge henne lägre lön bara för 
att hon inte har snopp – och vad kan hon göra åt 
det? Ska hon våga starta eget eller äntligen skola 
om sig till drömyrket? Vad behöver hon för att 
må bra, hemma och på jobbet?

De här frågorna intresserar mig mer än alla 
Hollywood-stjärnor i världen. Och det som 
pågår i Jenny från Gävles liv, pågår även i 
mitt och de flesta andra kvinnors liv.

Som journalist och chefredaktör 
är jag alltid själv mitt i målgruppen 
för tidningen jag jobbar för. Det är 
min största styrka! När jag klev in på 
tidningen Vi i villa för några år sedan 
blev grannbråken på min gata bränsle 
i arbetet. Mina katter, som använde 
grannarnas rosrabatt som en toalett, ledde 
till en het läsardebatt som engagerade 

Maria Sognefors om att själv  
befinna sig mitt i målgruppen 

Mitt hjärta brinner  
för Jenny från Gävle

Till sist

KRÖNIKA

Maria  
Sognefors
Journalist och 

chefredaktör för 
tidningen Amelia. 

tusentals villaägare i många månader framåt. 
I en värld där jag önskar att fler tittade i en 

tidning istället för att scrolla på instagram, är det 
viktigare än någonsin att leverera läsning som 
engagerar. När Amelia Adamo startade tidnin-
gen 1995 sa hon att Amelia ska vara tändstiftet i 
vardagen. Vi på redaktionen vet vad som engag-
erar svenska kvinnor. 

Visste du exempelvis att tre av 
fyra kvinnor i åldern 25–50 
känner sig otrygga när det är 
mörkt ute? Många av oss av-
står från en kvällspromenad 
eller tar omvägar hem för att 
vi är rädda att bli överfallna. 

Pengar och ekonomi är också en källa till oro. 
Drygt 1 av 10 kvinnor behöver låna pengar varje 
månad för att få vardagen att gå ihop. Nästan var 

fjärde saknar en personlig, ekonomisk buffert. 1 
av 8 som är gifta eller sambor skulle inte klara 

sig ekonomiskt om de blev ensamstående. 
Dessa siffror fick vi fram i vår stora kvin-

norapport, som ledde till Amelias upprop och 
artikelserier #ägnatten och #ägdinframtid, 

där vi belyser kvinnors rätt att vara trygga på 
natten och vikten av att ta makten över sin 
ekonomi. 

För mig är det självklart att Jenny från 
Gävle ska kunna ta en springtur på kväl-
len och att hon har ”fuck off”-pengar på 
banken den dagen hon vill lämna sin man 
för den charmige jobbkollegan. Självklart, 
eftersom hon lika gärna kunde vara jag.  



        BOKA ANNONS  
060-12 33 30, 070-175 25 69
TOMAS@MIDALVA.SE

har vidtagit åtgärder  
efter de läst annonser  
i Maskin entreprenören
Enligt SKOP:s läsarundersökning 2017

Stort intresse
 De höga siffrorna på antal lästa annonser samt 

agerande vid information från annonser i tidning-
en Maskin entreprenören är unika i branschen. Det 
visar att läsarna ser annons materialet som en trovär-
di g informationskälla och en viktig del av tidningens 
innehåll. En annons i Maskin entreprenören har därför 
stor chans att bli läst och uppmärksammad.
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