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– din projektledare online!
Flipptryck är en svensk e-handel för trycksaker. Vi tillverkar allt i
Nordens modernaste och Svanen-certifierade tryckerianläggning.
Flipptryck är helt enkelt närproducerade trycksaker av svensk råvara
– till flippade priser!
VI VET ATT förutsägbarhet är något som

våra kunder värderar högt. Därför har vårt
mål varit att skapa en trygg onlinetjänst.
När du gjort din beställning tar vårt
rutinerade produktionsteam över.
Allt som flipptryck.se producerar är av
premiumkvalitet. Här finns allt för kontoret, marknadsmaterial, butiksexponering
och reklamutskick. Helt enkelt det mesta
du behöver för din marknadsföring och
kommunikation.
Känn tryggheten i vår kvalitetssäkrade
tillverkning. Beställ dina trycksaker online.
Lätt. Rätt. Smart.

Flipptryck.se – en del av

Välkommen till
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V

alet präglar året för
oss i mediebranschen.
Mediernas roll som
den tredje statsmakten
har länge varit viktig
i den demokratiska
processen. Nu mer än någonsin tidigare
är det en roll som måste försvaras,
förtydligas och utvecklas. Kampen om
väljarna sker på fler arenor, traditionella
medier är en av många aktörer.
Vad innebär det för tidskriftsbranschen?
I det här numret belyser vi f ramväxten av allt ifrån trollfabriker till
enskilda populister – alla redo att
pumpa ut material i syfte att påverka
och polarisera. Samtidigt är ”fake news”
verkligen inte ett nytt fenomen. Det är
viktigt att avslöja falska budskap och
utan spridning går det inte att påverka.
Därför behöver vi i traditionella medier
även rikta strålkastarljuset mot oss själva
och vår egen källkritik för att undgå att
bli manipulerade av aktörer som vill rida
på våra läsares förtroende för oss.

P

å vår trendfrukost i
februari talade Paul
Rapacioli, grundare av
The Local och aktuell
med boken Good
Sweden, Bad Sweden.
Den beskriver hur bilden av Sverige
förändrats i internationella medier,
genom bland annat amerikanska högerextrema nyhetssajter. Presentationen
var mycket uppskattad och det känns
alltid bra när vi kan ge utrymme åt våra
medlemmar att dela erfarenheter med
branschkollegor. Paul är även intervjuad
i det här numret med start på sidan 38.

Kerstin Neld
Vd Sveriges
Tidskrifter

NY JURIDISK HJÄLP HOS SVERIGES TIDSKRIFTER
Medierättsexperten Thorbjörn Öström finns på plats hos Sveriges
Tidskrifter varje tisdag. Han ska arbeta med vårt påverkansarbete
gentemot politiker i Sverige och EU men finns också tillhands för
rådgivning åt medlemmar. Mer om honom på sidan 57.

NYA KRAV PÅ TELEMARKETING SLÅR HÅRT
I februari presenterade regeringen ett förslag om skriftliga avtal
vid telefonförsäljning. Mer än två år har gått sedan utredningen på
området blev färdig. Sedan dess har klagomålen på telefonförsäljning
minskat kraftigt. Telefon är en viktig säljkanal – utan hänsyn till
effekterna för näringslivet väljer regeringen en omotiverat hård linje.
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Björkman vill
jobba för att
stärka sina läsare
– unga tjejer.
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ENTREPRENÖREN
& SPRÅKVETAREN
PATRIK HADENIUS
blir snart vd för
paraplyorganisationen
Utgivarna och står
inför den viktiga
uppgiften att sjösätta
ett nytt medieetiskt
system. Själv
beskriver han sig
som en konflikträdd
problemlösare.
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1. FÄRGSTARKT. Om det är något alla
verkar överens om så är det att 2018
blir ett år fullt av färger. Udda och grälla
kulörter som sticker ut, kontrastfärger,
och en flirt med åttio- och nittiotalets
färgsprudlande mönster och former
förväntas.
2. RÖRLIGT. En av de trender som är
på stark framväxt online är så kallade
cinemagraphs, det vill säga stillbilder
där vissa element, exempelvis vattnet

i en sjö, rör på sig. Filmerna är skapade
så att de saknar början och slut och
böljar på i evighet.
3. GRADIENTER. Du har kanske redan
börjat se dem i en del magasin och
i annonsvärlden: färgfält som rör sig
sömlöst från en färg till en annan, så
kallade gradienter. Snart lär du se det
överallt.
4. DUOTONES. Ytterligare en stil som
var populär på åttio- och nittiotalet
och som är tillbaka: bilder i bara två
kontrasterande halvtoner. Även dubbla
skuggor i olika färger och hologramliknande effekter med två starka
kontrastfärger listas som besläktade
trender.

VAGABOND PRISAD
LONDON. Författaren och Vagabondjournalisten
Per J Andersson har fått det brittiska bokpriset
”Marco Polo Outstanding General Travel Themed
Book of the Year” för sin bok New Delhi-Borås
– den osannolika berättelsen om indiern som
cyklade till kärleken i Sverige.
– Det är förstås häftigt att det jag gjort
uppskattas långt utanför Sveriges gränser.
Det är ett väldigt känt pris i den engelskspråkiga världen, och många av mina
husgudar har fått det tidigare, säger
Per J Andersson.
Boken, som berättar den sanna
historien om indiern Pradyumna Kumar
Mahanandia, har sedan den kom ut
på svenska 2013 översatts till femton
språk.
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Färgstark
80-talsflört.
FOTO: GETTY

NÄR AMERIKANSKA onlineföretag
inom grafisk design – däribland Snappa,
GraphicMama och 99designs – förut
spår de förväntade designtrenderna
under 2018 så är det vissa av dem som
återkommer på nästan alla listor. Här är
fyra trender att hålla utkik efter:

NYTT MAGASIN FÖR
TYPSNITTSNÖRDAR
FLORIDA. Älskar du typsnitt? Då
får du inte missa nya Typemag!
Första numret av detta amerikanska magasin kom i september. Tidningen handlar både
om fonter – och människorna
bakom dem.
– Intresset för typsnitt är
stort. Minst tusen personer
jobbar med att designa
typsnitt världen över, och
hundratusentals personer
arbetar med typsnitt på andra sätt, säger
grundaren Roger Black, som tidigare
jobbat på bland andra New York Times
och Esquire.
FOTO: JOHAN MARKLUND
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MAGASIN SOM VALSATSAR
FOTO: GETTY

Många tidskrifter behandlar höstens val, men dessa
redaktioner gör något utöver det vanliga.

VECKOREVYN

I Sverige finns 800 000 kvinnor mellan
18 och 30 år, dessa vill Veckorevyn lyfta
genom valsatsningen #800k som bland
annat består av en podcast. Tanken är att
driva frågor som unga kvinnor tycker är
viktiga.

BLANKSPOT

Blankspot som tidigare haft fokus på
utrikesreportage ger sig nu ut på långresa genom Sverige. Ambitionen är att
berätta om det ”Verkliga Sverige” – och
det gör reportagesajten genom att utgå
från berättelsen om Nils Holgersson.

Veckorevyn
valsatsar med
en podd.
DAGENS SAMHÄLLE

Dagens Samhälle kommer att göra
flera temanummer om valet, för att titta
närmare på ekonomin i kommunerna,
vilka nya partier som ställer upp och
vad kommunerna gör för att locka
utrikesmedborgare till valbåsen. Två
temanummer om Almedalen kommer
också.

PROCENT av de amerikanska publicisterna uppger
att de använder artificiell intelligens för att förbättra
sin affärsmodell.
KÄLLA: REUTERS INSTITUTES RAPPORT DIGITAL NEWS PROJECT

VETERAN I NY FORM
TIDNINGEN MOTOR fyller

75 år i år. Motormännens
riksförbund firar sin tidskrift
med en rejäl omgörning
och utlovar nytt utseende,
ny inriktning, nytt format,
nytt papper, ny chefredaktör (Erik Trulsson), och ny
redaktion. Den nya tidningen lägger större vikt vid
innehåll som riktar sig till
kvinnor och hoppas också
tilltala yngre läsare.

Tre nya böcker som ger gåshud åt
alla som drömmer sig tillbaka till de
amerikanska m
 agasinens guldålder.
THE VANITY FAIR DIARIES:
1983–1992
Författare: Tina Brown

BAAAM

Den Allerägda digitala medietjänsten
Baaam har inför valet börjat samarbeta
med Svenska Dagbladet. Tanken är att
lyfta unga kvinnors viktigaste valfrågor.
För SvD är det är ett sätt att nå ut till
läsare som traditionellt sett inte valt SvD.

NOSTALGITRIPPAR

Knappt fyllda trettio tog
den brittiska journalisten
Tina Brown 1983 över
chefsredaktörskapet för
Vanity Fair. Tidningen
befann sig då i finansiell
kris. Men Brown och hennes medarbetare lyckades vända skutan och
publicera några av decenniets mest
omtalade storys. Hela tiden förde
hon noggranna dagböcker – dessa är
grunden för den här boken.
STICKY FINGERS: THE LIFE AND
TIME OF JANN WENNER AND
ROLLING STONE MAGAZINE
Författare: Joe Hagen

Grundaren av Rolling
Stone Magazine, Jan
Wenner, blev rasande när
han läste porträttet av
sig själv i boken Sticky
Fingers i höstas. Under
femtio år har det världskända livsstilsmagasinet
publicerat stilbildande reportage och
förstklassiga fotografier av sin tids
stora stjärnor. Men bakom kulisserna
på tidningen skildras här en värld av
skoningslöst maktspel och sexuella
övertramp.
HIGHBROW, LOWBROW, BRILLIANT, DESPICABLE: FIFTY YEARS
OF NEW YORK MAGAZINE

Motormännen utlovar
åtta fräsiga nummer
2018.

Författare: Diverse medarbetare
från magasinet

Sedan New York Magazine
grundades 1968 har staden
den skildrar förvandlats.
Från sjuttiotalets brotts
tyngda storstadsdjungel,
via åttiotalets yuppiemecka,
till dagens turist- och hipster
paradis. Boken berättar både om
magasinet och stadens förändring.
FOTO: GETTY
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Folk

PÅ NYTT JOBB

frågor till

ANNA ZETHRAEUS
som är ny huvudredaktör för SJ:s
ombordmagasin Kupé. Tidigare har
hon jobbat bland annat som chef
redaktör för Mama, Family Living
och Allt i Hemmet och redaktör på
Damernas Värld och Amelia.

våga vara specifik inom en sådan bredd.
Pendla mellan att träffa okända personer
som kan berätta något som alla kan känna
igen sig i, och personer som alla vet vilka
det är – men som kan berätta något som
ingen ännu känner till om dem.

Varför vill du jobba med Kupé?
– Kupé är ett superroligt läsmagasin,
både genuint och estetiskt, och når så
många olika typer av läsare från hela
landet. Det är kul att jobba med att hitta
ämnen och vinklar som roar, överraskar och berör inom en så otroligt bred
målgrupp.

Hur ska du hitta rätt ton?
– Genom personligt tilltal. Kupé fick en
helt ny form för precis ett år sedan, då
Klintberg Niléhn tog över produktionen,
där vi jobbar mycket med personligt uttryck också i bild och form. Man vill ju att
läsupplevelsen ska bli lustfylld och då är
det viktigt att ha ett öppet sinne och vara
ute bland folk. Inte ha en mallad historia
och idé vid skrivbordet om hur sidorna
ska fyllas, utan överraska både oss själva
och läsarna.

Det låter svårt.
– Ja, det är en spännande utmaning
att hitta fram till läsaren, nå in och

På nya tjänster

Viveka
Ljungström

Lämnar rollen som
projektledare på
kommunikationsbyrån
Gullers Grupp och
tar i stället över som
chefredaktör och vd på
Forskning & Framsteg.
Tidigare har hon varit
chefredaktör för Allt
om Trädgård.

Viggo Cavling

är ny chefredaktör
för Travel News.
De senaste åren
har han jobbat
med dryckessajten
Folkofolk.se och
Hemverkets
nyhetssida. Har
tidigare bland annat
varit chefredaktör för
Resumé.
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Lotta Byqvist

Blir chef för Creative
Studio på Bonnier
Magazines & Brands
där hon fram till
nu jobbat som
kommersiell redaktör.
Lotta Byquist har
tidigare frilansat
som hälsoskribent
och varit redaktör på
Expressen.

Per ”PeKå”
Englund

är ny publisher på
Svensk Bokhandel.
Han var nyligen
nyhetschef på
Mittmedias
sportredaktioner i
Dalarna och Örebro.
Har också arbetat på
Sportbladet och gett
ut två romaner.

Tobias
Axelsson

Tillträder som Head
of sales B2B på Aller
media. Var nyligen
affärsområdeschef
på Metro Jobb.
Tidigare var han
Head of Metro
Digital Group och
säljchef på Metro
och HR North.

På anställningsintervjun tog
jag fotbollstidningen Offside
som exempel. Deras texter, bilder
och tilltal gör att jag gladeligen
läser den.”
ANNA NORLING
ny redaktör och ansvarig utgivare för elektrikerförbundets medlemstidning Elektrikern,
som produceras av Dalademokraten.

Hur har din första tid som redaktör varit?
– Den har varit extremt spännande. Jag har
själv en facklig bakgrund, bland annat inom
hotell- och restaurangfacket. Och jag har
arbetat som ledarskribent på Arbetarbladet,
så jag kan politik. Men jag kunde ingenting om
elbranschen. Så det är mycket nytt att lära.
Vad vill du göra med Elektrikern?
– På anställningsintervjun tog jag fotbollstidningen Offside som exempel. Deras texter,
bilder och tilltal gör att jag gladeligen läser
den trots att jag är helt ointresserad av fotboll. På samma sätt så vill jag att Elektrikern
ska vara intressant även för de som inte är
elektriker eller elnördar.
Med tanke på den senaste tidens
diskussioner om lärarförbundets tidningar,
hur ser er relation till
Nyheter Arbetsmiljöve
rket lägger ned utredningen
om dödsolyckan
Nyheter Skyddsombu
d strider om säkrare utrymn
Elektrikerförbundet ut?
ingsvägar i Alby
– Jag tycker att den har varit
exemplarisk så här långt,
väldigt professionell. De vill
När katastrofen är här
inte styra, utan låter oss vara
journalister.
I ÅSBRO TAR MAN HÖJD
FÖR ATT
SÄKERSTÄLLA ELFÖRSÖRJNINGE
N
SID 16-19

| ÅRGÅNG 112

FOTO: TOMAS NYBERG

NUMMER 1 | JANUARI
2018 | SVENSKA ELEKTRIKERF
ÖRBUNDETS TIDNING

SIDAN 5
SIDAN 6-7

Politik

POSTTIDNING B

SID 20-21

Valåret har
startat – möt tre
politiskt aktiva
medlemmar
Hot & våld

Anna Norling vill
göra en tidning som är
intressant för en större
målgrupp, inte bara
elektriker.

SID 8-9

Så gör du om du
eller en kollega
drabbas på
arbetsplatsen
Reseregler SID 12-13

I Nyköping
är frågorna
både många
och kritiska
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Porträttet

PATRIK HADENIUS

Från

ord till

handling
Patrik Hadenius hade sålt sina tidningar och skulle
skriva en bok om pauser när ett jobb dök upp
som han inte kunde tacka nej till. Nu ska han få
Mediasverige att ställa sig bakom ett
gemensamt etiskt system.
Text

Thord Eriksson

Foto Jessica

Segerberg

Porträttet

PATRIK HADENIUS

F

Förra sommaren kom Patrik Hadenius på att han var ledig
utan att ägna jobbet en tanke på flera dagar. Han förstod
att det var dags för honom att bryta upp från tidningen
Forskning & Framsteg och Vetenskapsmedia, tidskriftsförlaget som han startade för drygt tio år sedan och som
sedan dess har utvecklats till en välmående utgivare av
titlar som Språktidningen och Modern Psykologi.
– Jag kände ett lugn, det gick ganska bra. Det var ingen
akut upplagekris och vi gick med vinst – inte stor, men
ändå. I mediebranschen får man vara glad för det lilla!
Någon gång framöver – tidplanen var fortfarande helt
oklar – skulle han lämna redaktionslokalernas nycklar till
en ny ägare och slippa pendla in varje dag från Lidingö till
kvarteret nära Tegnérlunden. Planen var att agera diskret
och att genomföra försäljningen under tystnad.
– Men det var ju helt fel för jag är usel på att hålla saker
hemligt, jag har inget poker face.
Öppenheten som han först undvek, visade sig bli
nyckeln till en snabbt förverkligad plan; b
 ranschmedia
skrev, intressenter hörde av sig och strax före jul
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g enomfördes en affär med FPG Media, förlaget bakom
nyhetsmagasinet Fokus, som vidgar sin publicistiska
bas genom att ta över Vetenskapsmedias egna titlar och
samarbetet med stiftelsen Forskning & Framsteg, som
ger ut tidskriften med samma namn.
– Det fanns väl fem stycken intressenter varav tre var
så intresserade att vi verkligen förde samtal om priset,
säger Patrik Hadenius.
Han är klädd i en ljusblå skjorta och sitter i ett litet
mötesrum ovanför Tegnérgatan, mittemot den klassiska
krogen Rolfs Kök. Han skakar avvärjande på huvudet när
han får frågan om det var någon han absolut inte kunde
tänka sig att sälja till.
– Jag behövde aldrig ta ställning till det eftersom ingen
sådan hörde av sig. Men det var viktigt för mig att det var
någon som seriöst skulle föra de värden vidare som vi
alla jobbar efter här. Det ska vara en ekonomiskt hållbar
verksamhet, men det ska också vara allmänbildande och vi
ska ha roligt.
När affären var genomförd tänkte han skriva en bok
om pauser. Temat kan verka långsökt och udda, men i
början av 90-talet var han knuten till ett tvärvetenskapligt
forskningsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan, som
studerade pauser i skrivprocessen.
Ett resultat var bland annat att vana skribenter hade
andra pausmönster än ovana; de stannade upp och tänkte
efter på färre och tydligare ställen, mellan stycken och inte
mitt inne i ord.
– Pausen är otroligt viktig. Jag vill undersöka vad bra
pauser gör, för själva pausen är ju inte det som är poängen,
utan poängen är det som kommer före och efter den, säger
han entusiastiskt.
Han har fyllt 53 men ger ett pojkaktigt intryck. Det är
inte svårt att ana något av det som Christina J
 utterström,
tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter och vd på
Sveriges Television som känt honom sedan han var liten,
minns från förr; ett lillgammalt och begåvat underbarn.
Som dessutom inte hade några som helst planer på att
bli journalist.

"Att ge ut tidningar är
att skaffa sig problem.
Men vi har löst dem och
det tänker jag göra nu
också."

Patrik Hadenius
FÖDD: 1964 i Uppsala, uppvuxen
i Hovås utanför Göteborg.
FAMILJ: Hustru och tre barn,
17, 22 och 24 år.
BOR: I lägenhet på Lidingö.
AKTUELL MED: blir vd för
Utgivarna senare i vår.
YRKESBANA: Vetenskapsredaktör på DN på 90-talet.
Startade Språktidningen 2007
och byggde upp förlaget
Vetenskapsmedia som även
ger ut Modern Psykologi och
Populär Arkeologi. Chefredaktör
och vd på Forskning & Framsteg,
som har ett nära samarbete
med Vetenskapsmedia.
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DET ÄR ETT SPÄNNANDE JOBB; DET FINNS
INGET KANSLI, INGEN PERSONAL OCH
ARBETSBESKRIVNINGEN ÄR GANSKA LÖS.″

Jag tycker att han är modig som
lämnar vid ungefär 50. Även om
han redan har ett nytt jobb så
utgår jag från att han också gör
det han alltid har varit bra på, nämligen att
lyfta blicken och tänka på vad som är viktigt i
livet. Det blir spännande att se hur han som vd för
Utgivarna kommer att tackla medietopparna. Med lyssnande
och respekt, gissar jag.”
Christina Jutterström, tidigare bl a chefredaktör på
Dagens Nyheter och vd på Sveriges Television, som har
känt Patrik Hadenius sedan han var barn.
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FOTO: ALICE BRAUN

– Min pappa var ju rätt känd i journalistkretsar och jag
ville inte vara en del av den världen.
Det han säger är en stilla underdrift. Hans far Stig
Hadenius, död 2010, var landets första professor i
journalistik och ett tag närmast synonym med svensk
medieforskning.
När Patrik Hadenius till slut ändå hamnade i mediebranschen som vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter,
var han i 30-årsåldern och hade hunnit med en del i livet.
Efter en kort sejour på ingenjörsutbildning, där han konstaterat att hållfasthetslära var tråkigt, hade han studerat
lingvistik och sedan tillbringat en period i det pausforskande projektet på KTH.
Efter DN blev han frilans och sen teknikredaktör på
Forskning & Framsteg, för att en bit in på 00-talet ta det
framgångsrika steget att bli medieentreprenör.
Efter tio års intensivt arbete med Vetenskapsmedia
kunde det verka symboliskt riktigt att försjunka i pausens
betydelse. Han har fortfarande för avsikt att skriva boken
och för diskussioner med flera förlag, men någon egen
paus från annat jobb blir det inte. Formellt har han redan

lämnat Vetenskapsmedia vars sju anställda har en ny vd i
Claes de Faire från FPG Media. Övriga tio medarbetare i
lokalerna tillhör Forskning & Framsteg där Viveka Ljung
ström, med förflutet på Allt om Trädgård, i mitten av mars
tar över Patrik Hadenius roll som publisher.
Sedan blir det faktiskt en mikropaus till den 1 maj då
han påbörjar sitt nya halvtidsjobb som vd för Utgivarna,
intresseorganisation för Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna, TV4-gruppen sam public service-bolagen Sveriges
Television, Sveriges Radio och UR.
– Det är ett spännande jobb; det finns inget kansli, ingen personal och arbetsbeskrivningen är ganska lös. Det är
en ung organisation och den är driven för ett viktigt uppdrag,
nämligen att etablera det nya medieetiska systemet.
Utgivarnas nuvarande vd Nils Funcke har, tillsammans med branschföreträdare, utvecklat grunddragen i
det medieetiska system för press, radio och tv, som föreslås
ersätta dagens uppdelning mellan Granskningsnämnden
och Pressombudsmannen/Pressens opinionsnämnd.
Ännu återstår det för hela branschen att formellt ställa sig
bakom idéerna.
Patrik Hadenius ska agera problemlösare, få bransch
organisationerna att gå i takt. Dessutom måste han ta över
en redan pågående dialog med politikerna, som bland
annat handlar om hur Granskningsnämnden för radio
och tv borde fungera för att inte kollidera med branschens
egen självsanering.
– Just nu finns det ett öppet fönster eftersom alla
parter, såvitt jag har förstått, är överens om ett grundläggande förslag. Utmaningen blir att få allt på plats medan
fönstret står öppet. Man får inte göra något förhastat men
samtidigt får det inte heller dra ut på tiden, för det är just
nu alla är överens. En annan utmaning är att bygga in i det
nya systemet att det kommer att behöva förändras igen.
Vi kan inte tro att det ska hålla i 50 år.
Hur formulerar du poängen med det nya systemet?

Anders Svensson efterträdde nyligen Patrik Hadenius
som chefredaktör för Språktidningen.

– Den är att vi redan har ett självreglerande system som
är fantastiskt bra och som har visat sig hållbart, men som
är anpassat efter en tid då det bara fanns tryckta tidningar.
Nu ser medierna annorlunda ut och systemet har inte följt
med utvecklingen av den nya medievärlden. Så nu ska vi gå
från en pressombudsman till en medieombudsman. Det är
egentligen inte svårare än så, det handlar om anpassning.
Vad behövs för att det ska förverkligas?
– De etiska principerna är alla överens om, så att sätta
en namnteckning på ett papper kan låta enkelt. Men det
här är människor som kommer från helt olika håll, jätte
stora medieorganisationer och små tidningar.
Konkret handlar det om att få kommersiella medier
att dra jämt med public service-bolagen, trots att de
senare l ever under helt andra villkor och då och då brukar
beskyllas för att snedvrida konkurrensen i digitala medier.
För att ge det medieetiska systemet legitimitet räcker
det dessutom inte med uppslutning från Utgivarnas
arbetsgivar- och branschorganisationer. Även Journalistförbundet och Publicistklubben, som har deltagit i arbetet
med att utveckla systemet, måste ställa sig bakom det.

Ytterligare en fråga handlar om hur det nya systemet
ska förhålla sig till exempelvis en internationell jätte
aktörer som Facebook, som idag har betydelse för hur
de allra flesta människor konsumerar media. Det första
steget, påpekar Patrik Hadenius, är att bestämma sig för
vad Facebook är. En distributör? En publicist som borde
omfattas av det medieetiska systemet? Eller en hybrid av
båda?
– Vilket ansvar har de? Det är knäckfrågan just nu.
Om analysen landar i slutsatsen att Facebook faktiskt
är en publicistisk organisation och därför borde förhålla
sig till det etiska systemet, så är det väl för mycket att
hoppas på att det går att påverka företaget i den riktningen?
Bakom det vänligt pojkaktiga får Patrik Hadenius en
distinkt skärpa i rösten.
– Vi är dumma om vi tror att stora företag inte går att
påverka. Det är först när vi säger att Facebook inte går att
påverka, som det blir sant.
Vad kommer att krävas av dig på det nya jobbet?
– Att jag ser möjligheter istället för hinder och problem.
Här finns säkert många hinder, men jag b
 erömmer mig
Nr 1 2018 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 15

På Vetenskapsmedia på
Drottninggatan har Patrik
Hadenius haft sin arbetsplats.

Nyckelord för Patrik
Hadenius arbete
framöver. Byggs med
varsam hand.
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JAG SJÄLV ÄR EN KONFLIKTRÄDD JOURNALIST
OCH GANSKA FÖRSIKTIG NÄR DET GÄLLER
NAMNPUBLICERINGAR, MEN JAG ÄR GLAD ATT
ANDRA VÅGAR TESTA GRÄNSERNA.″

Patrik har ett lustfyllt
förhållande till vetenskapsjournalistik. Han är en väldigt
positiv person som ser möjligheter och har stor tillit till dem han arbetar
med. I honom får Utgivarna en vd som är väldigt
intresserad av mediefrågor och utveckling i medievärlden,
och som fungerar väldigt bra utåt; han är kommunikativ och
öppen för olika tankar och synsätt.”
Jonas Mattsson, chefredaktör för Modern Psykologi

FOTO: MARTIN STENMARK

med att kunna lösa problem när de tornar upp sig, och
gudarna ska veta att de har gjort det under de senaste tio
åren. Att ge ut tidningar är att skaffa sig problem! Men vi
har löst dem och det tänker jag göra nu också.
När han i slutet av förra året fick frågan om jobbet hade
kulmen på metoo-debatten precis passerat. Diskussionen
hade inte bara handlat om att kvinnor utsätts för kränkningar och övergrepp, utan också om att män namngivits
och pekats ut i media som skyldiga till beteenden och
handlingar som i vissa fall var brottsliga.
Den publicistiska och etiska dimensionen i historien
om metoo ser Patrik Hadenius enbart som något positivt –
även om det har begåtts övertramp.
– Allmänheten har diskuterat namnpubliceringar! Det
händer oftast inte. Jag själv är en konflikträdd journalist
och ganska försiktig när det gäller namnpubliceringar,
men jag är glad att andra vågar testa gränserna. Vi måste
pröva – och då är det människor som råkar illa ut. Så är det
alltid när gränser testas, och då måste vi korrigera oss – det
är bara så vi kan gå framåt. Diskussionen har ju inte fört oss
bakåt, vi kommer att vara klokare när vi kommer ur det här.
Trots övertramp finns det inga inbyggda systemfel,

a nser Patrik Hadenius. Däremot finns det beteenden hos
oss människor som han gärna invänder mot. Vi är för snabba att döma istället för att lyssna, tycker han och ger ett
konkret exempel från sin egen mejlkorg: i en korrespondens med en av Språktidningens läsare blev han kallad
homofob eftersom han vid den tidpunkten ännu inte
kände till innebörden i begreppet cis-person (en person
som identifierar sig med sitt biologiska kön, lever efter det
könets normer och åtnjuter dess privilegier, motsatsen till
transperson).
Jag blev jätteprovocerad och kände att nu tittar du
bara på utanpåverket, du lyssnar inte på mig. Det där kan
man se i debatten ibland, att folk inte försöker förstå, utan
bara ser signalord.
Oförmågan – eller oviljan – att förstå, snarstucken
heten och grälsjukan stimuleras av sociala medier,
konstaterar Patrik Hadenius. Det är dock en insikt som ska
hanteras varsamt när det kommer till att fälla omdömen
om dessa medier och vad de gör oss.
– Tekniken formar våra budskap mer än vi tror. Att
Twitter sätter en gräns för hur många tecken man kan
skriva innebär förstås att det blir korta texter. Men i sig är
det varken ont eller gott, utan bara en förändring.
Han vänder sig emot uppfattningar om att media
befinner sig i tilltagande etiskt och moraliskt förfall.
Istället för svartmålning bör man försöka se det som
fungerar om inte väldigt bra, så åtminstone tillfreds
ställande.
– Förtroendet för medier är högt i Sverige – men det
kan bli högre. En hel del medier går bra, men de måste
gå bättre. Det medieetiska systemet funkar – men det
måste funka bättre. Det är där ambitionen måste ligga.
Men istället har vi en idé om att, nej, det går nerför, hur
ska vi bromsa utvecklingen? Det är väl en jäkla tråkig
inställning? Det är ganska bra, men det kan bli bättre
– det är väl en bättre inställning?
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I tidningshyllan

Ranger Rick Cub
Ranger Rick är en glad
tvättbjörn som ska lära barnen
älska naturen, uppfunnen av
amerikanska National Wildlife
Federation. Björnen har nära
50 år på nacken men är vid god
hälsa, och nu har man precis
lanserat en ny tidning med
honom till de allra yngsta, under
fem år. Sedan många år finns
även Ranger Rick-magasin för
de äldre barnen. nwf.org

Bland nykomlingarna denna gång hittar
vi en pedagogisk tvättbjörn och ett nytt
svenskt magasin för USA-älskare. Här är
fem färska tidskrifter att inspireras av.
TEXT: MAX BYSTRÖM & BARBRO JANSON LUNDKVIST

American trails

&

Det här nya magasinet tar med dig
på en resa genom USA och låter
dig möta människor som har valt
att gå sin egen väg. I första numret
får du bland annat bekanta dig
med banjomakare och bisonuppfödare. Trots det uramerikanska
anslaget är det svensken Jonas
Henningsson som är chefredaktör,
och magasinet kommer i både en
svensk och engelsk version.
americantrailsmag.com

Konceptet i det nya skotska
magasinet & avslöjas av
namnet: i varje nummer förs två
stycken till synes åtskilda teman
samman. I första numret är
det politik & sex som utforskas.
Det är ett köttigt nummer med
artiklar, essäer, intervjuer och
personligt hållna texter som
blandas om vartannat i en
stilfull mix.
cargocollective.com/
Andpublication
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Failed states

Hungry Girl

Den här brittiska tidskriften,
som blandar foto, essäer och
litterära texter, föddes ur en
frustration över Brexit och att
Storbritannien lämnade
Europa. Det första numret har
också temat Islands, öar, och
försöker beskriva den i solering
som England nu riskerar
att hamna i. Nästa nummer
kommer att ha tema Suburbs,
förorter, och lanseras i april.
failedstates.xyz/

Ett magasin som l anseras
av förlaget Meredith
som en spinnoff på
amerikanska matprofilen
Lisa Lilliens framgångar.
Lillien gör tv-program
om mat, har skrivit 12
kokböcker och driver
hungry-girl.com. Tilltalet
är uppfriskande kaxigt,
ungt och fullt av matglädje.
hungry-girl.com

PERSONLIGT

” Du ställer inte bara krav
på fantastisk tryckkvalitet,
du kräver också ett genuint
miljötänk i alla led.
Det gillar jag. ”
Erik Trydell, produktionschef på Trydells.

Varför väljer man att trycka sin
tidskrift på Trydells tryckeri?
Vi vill svara med tre ord:
Effektivitet. Pålitlighet. Enkelhet.

Det är naturligtvis inget snack om saken.
Det tekniska måste fungera utan att
våra uppdragsgivare engagerar sig mer
än nödvändigt. Deras fokus måste vara
på det redaktionella, att göra tidskriften
bättre och möta framtiden.

Redaktionsliv

TYPSNITT

Formgivarnas
favoriter
fiender

&

Det där med teckensnitt kan vara en djupt personlig fråga.
Vi gav fyra AD:ar i branschen chansen att tycka till.

Text
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Stina Loman

Tunga typer – men lite
omständiga av sig.

FOTO: SIMON HELLSTEN

Marianne Brandt

FOTO: PRIVAT

Har varit med och startat tidningar som Amelia, Tara och nu
sist M-magasin. Jobbar nu som konsult, bland annat åt Bonnier
Magazines & Brands.
Bästa: Franklin
Condensed. Det finns
naturligtvis mängder
av utmärkta typsnitt
men de måste fungera med det material
de ska samarbeta
med och det här är
ett kraftfullt typsnitt
som passar bra till
till exempel relationsmaterial. Går att
dra stort över hela
uppslag men förlorar
ändå inte sin form.

Favorit:

Ali Moosavian

AD på Torino Tidningsform. Producerar löpande
Polistidningen, Tidskriften Folkuniversitet och Arkitekten, samt har redesignat Journalisten och Byggnadsarbetaren under senaste året. Samtliga med kollegan
Christian Gård.

Favorit:
Sämsta: Nu svär
jag nästan i kyrkan
men jag tycker att
Bodoni är så svår att få till. Har nog tyvärr jobbat med "fel"
redaktionellt material för att det ska fungera. Den är väldigt
snygg i sig själv naturligtvis…

FOTO: PRIVAT

Bästa: Sole Serif är stor favorit just nu. Använde det
senast i omgörningen av Journalisten. Passar perfekt
som bärande typsnitt i nyhetsmagasin. Stor familj med
mycket karaktär, som dessutom känns kontinental, den
ritades ursprungligen till en italiensk dagstidning.

Isak Krantz

Redigeringsansvarig på Dagens Arbete.
Har tidigare jobbat på A
 ftonbladet,
Expressen och Dagens Nyheter.
Bästa: Beror helt på sammanhanget. Det måste såklart finnas
i många olika vikter och
bredder så att det går att
använda till mycket. Christian Schwartz Graphik
tycker jag fortfarande
känns kul att jobba med.
Sämsta: Brush Script.
Klumpigt, fult och överanvänt.

FOTO: DAVID LUNDMARK

Sämsta: Caslon. Typiskt val när företag vill "branda"
sig konventionellt och klassiskt, men resultatet blir bara
mossigt. Dessutom hopplöst som m
 agasinbrödtext
alltför låg x-höjd för min smak.

Favorit:

Agnes Dunder

AD på bland annat Språktidningen, Modern Psykologi och
Sveriges Natur. Vann Tidskriftspriset som årets AD 2017.
Bästa: Jag dras till kaxigheten i typsnittet Amplitude och
när jag ser den i tryck så blir jag alltid väldigt glad. Oklart
varför, jag har faktiskt aldrig använt det själv.

Favorit:

Sämsta: En gång gjorde jag ett personlighetstest som
angav vilket typsnitt som speglade ens personlighet.
Jag blev Courier, det gör mig fortfarande ganska
upprörd.
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Hallå! Hur gör vi för
att hålla nivån på det
offentliga samtalet?

Tema

VALET 2018

Varning

för högt

tonläge

Riksdagsvalet står för dörren
och nättrollen i farstun.
Förbered dig inför slaget
om opinionen.
Tim Andersson, Thord Eriksson
& Barbro Janson Lundkvist Illustration Getty
Text
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Tema

VALET 2018

Nu tar vi grepp
om tidskrifternas roll
i valrörelsen

D

et är sex månader till valet. Den
svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap är förberedd
på IT-intrång, falsk ryktesspridning
och desinformation. Kremlkopplade
trollfabriker har visat sig ligga bakom
fejkade Facebookprofiler och twitterkonton som spridit märklig information där syftet har varit
att påverka politiska val runtom i världen. Det går inte att
utesluta att de även skulle agera nu, inför det svenska valet.
Men alla felaktigheter har förstås inte ryska troll som
avsändare. Ideologiskt drivna aktörer kraftsamlar, och
viralsajterna hakar på, med inlägg som bekräftar och
provocerar, allt för att locka klick och trafik.
För oss som jobbar i tidskriftsbranschen är det viktigt
att förstå mekanismerna bakom olika typer av felaktigheter, vem som skapar dem och hur de kan avslöjas.
Därför har vi besökt den svenska redaktion som har
längst erfarenhet av att avslöja felaktigheter på nätet,

DE SPRIDER FELAKTIGHETER
1

SATIRIKER

Det som satirsidor
publicerar är ofta helt legitimt
men kan misstas för verkliga
nyheter, särskilt om sidorna
inte är tydliga med sin
identitet. Ibland är syftet att
generera trafik för att få annonspengar.
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2 BEDRAGARE

Metro. Inför valet ger Metro Viralgranskaren en mer
framskjuten plats, och satsar dessutom på en Valgranskare
som sätter politiska påståenden under lupp.
En annan aktör som vi kan lära oss av är den engelskspråkiga tidskriften The Local (sidan 38). Att bli citerad av
andra tidningar brukar vara något positivt, men allt oftare
blev The Locals nyheter förvrängda av internationella
medier. Minsta negativa händelse i Sverige förstorades
upp, och fick enorm spridning. The Locals åtgärd blev att
jobba mer med fördjupning. De tog tag i stora och svåra,
brännande ämnen där många har en åsikt och skrev längre
artiklar.
Och fördjupning är ju just det som vi inom tidskriftsbranschen traditionellt är bra på. Vi förklarar, sätter i
sammanhang och nyanserar. Vi har målgrupper som
kräver att vi är kunniga och pålästa.
Historier som målar i svart och vitt får delningar och
likes. Men det är gråskalorna som behövs för att minska
polariseringen. Visst kan vi använda grått, utan att bli trista?

Det handlar om alltifrån propaganda till missförstånd.

Vill tjäna pengar, ibland
komma åt dina uppgifter. De
försöker lura dig på många
sätt: genom klick, tävlingar
och falska profiler på sociala
medier. Resultatet kan bli dyrt
för dig.

3 FRÄMMANDE
MAKT

De sprider desinformation
och påverkar andra länder
genom fejkkonton. Det har
skett från ryskt håll, men även
andra aktörer utomlands
ägnar sig åt manipulation i
sociala medier.

4 VIRALSAJTER

De sprider
skruvade artiklar
på Facebook
med målet att
generera stor
trafik, för att få
annonspengar.

Felaktigheter kan numera
spridas med vindens fart.
Vem stoppar dem?

”Avsikten kan vara
att försvaga Sverige”
Främmande makt kan försöka
påverka det svenska valet.
Syftet kan vara att minska
manöverutrymmet för Sverige.

D

Facebook är opinionsbildarnas nya favorit, och på
sidorna 27– 32 har vi undersökt vilken roll Facebook kan
komma att spela i det svenska valet.
Det demokratiska samtalet har fått nya förutsättningar.
Men de traditionella mediernas viktiga uppgift består, och
jag hoppas att tidskrifterna vågar vara både djupa, gråa och
nördiga i sin journalistik inför valet. Dessutom skulle jag
gärna se fler granskningar av felaktigheter på nätet, där granskaren är
just en tidskrift.

Barbro Janson Lundkvist
chefredaktör

Även vanligt folk ligger bakom och sprider felaktigheter: rykten, kedjebrev,
missförstånd, skämt. Motiven varierar men ofta är det av obetänksamhet.

5 ÖVERTYGADE

De vill påverka dig i olika
frågor, och fortsätter att hävda
”fakta” även sedan de blivit motbevisade. De använder ett laddat
språk och ofta starka bilder. Här
ingår även konspirationsteorier.

6 TRADITIONELLA
MEDIER

Inte heller vi kommer undan.
Även traditionella medier sprider
felaktigheter, ibland för att få
klick och ibland för att inte ha
faktagranskat tillräckligt.

e senaste åren har det förekommit försök att påverka val
i andra länder, till exempel i
USA och Frankrike. Det vore
naivt att tro att inte det svenska
valet i höst kommer att utsättas, säger Mikael
Tofvesson, chef för Enheten för omvärld och
beredskap på MSB, Myndigheten för samhällsberedskap.
Amerikanska myndigheter har offentliggjort 3 000 riktade Facebook-annonser med
ryska aktörer som avsändare. Annonserna
spreds med syftet att påverka USA-valet och
destabilisera det amerikanska samhället.
Huruvida ryska aktörer skulle vara aktiva
mot Sverige vill inte Mikael Tofvesson uttala
sig om. Men han säger att utifrån erfarenheterna från andra länder kan påverkan ske
i huvudsak på tre olika sätt. Det kan handla
om försök att påverka förtroendet för valets genomförande, påverka möjligheten
att ö
 verhuvudtaget genomföra valet. Eller
försöka påverka folks åsikter och värderingar,
underblåsa polarisering och konflikt.
Vad är främmande makters motiv till att
påverka det svenska valet?
– Syftet skulle kunna vara att skapa en
svag ledning för landet. Det kan göra att
manöverutrymmet för Sverige minskar på det
internationella planet. Avsikten kan vara att
försvaga Sveriges ställning i utrikespolitiken.
Det har förekommit vittnesuppgifter från
en ”trollfabrik” i St Petersburg där anställda
systematiskt har jobbat med fejkade Facebookkonton i syfte att påverka främmande
makt. Hur känner man igen ett ryskt troll?
– Det är svårt att veta vem som ligger
bakom ett fejkat konto och uppsåtet bakom.
Teknisk bevisning krävs. Men möts man av ett
spektakulärt rykte så bör man hur som helst
kolla källan och sanningshalten.

KÄLLA: VIRALGRANSKAREN
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Gör ni rätt
medlemsmagasin?
DIGITALT ELLER PÅ PAPPER

– hitta journalistikens roll i er kommunikation.
Kom på kostnadsfritt frukostseminarium hos
A4. Vi bjuder på frukost från kl 8.00.
Anmäl dig till Monika@a4.se

Fredage
n den

18 maj
kl 8.30–9
.30

Psst… vi bjuder
på frukost!

VI PÅ A4 ÄR EXPERTER på journalistik och design – och hur de bäst jobbar
ihop i olika kanaler. Vi har stor erfarenhet av just medlems-, fack- och
branschtidningar. Kom till oss! A4 / Bondegatan 21, Stockholm / info@a4.se / www.a4.se

Tema

VALET 2018

Skickar du vidare utan
att kolla om det bär?

Den delade
skulden
Facebook är opinionsbildarnas
nya favorit. Vi har tittat närmare
på vad företaget kan få för roll
i det svenska valet 2018.
Text

Tim Andersson

Illustration Getty
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”En lätt galen idé.”
Så kommenterade Mark Zuckerberg kritiken om att Facebook påverkat det amerikanska valet.
Reaktionen väckte upprördhet, men sådant
kunde trots allt sägas då, i september 2016.
Sedan förstod vi alla bättre. Det framgick
med vilken imponerande precision och brist på
etik Donald Trump använt Facebooks annonssystem för att få nya anhängare, stärka redan
övertygade – och förmå tveksamma Clintonsupportrar att inte rösta.
Det blev dessutom fastslaget att Facebook
utnyttjats systematiskt av ryska trollfabriker.
Framför allt handlade det om det Kreml-kopplade företaget Internet Research Agency som
genom annonser och inlägg opinionsbildat för
att skapa allmän polarisering i det amerikanska
samhället. I sitt vittnesmål inför kongressen
erkände Facebook-chefen Colin Stretch att
materialet nått inte mindre än 126 miljoner
personer.
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Rikard Lindholm, expert på datadriven
kommunikation och Facebook-annonsering
samt medgrundare till marknadsföringsbolaget
Semantiko, menar att Facebook kommer att bli
avgörande också i det svenska valet.
– Den som förstår att utnyttja Facebook
till fullo kommer att vinna. Det är jag hundra
procent säker på.
Så varför är Facebook en så effektiv kanal för
påverkan av skilda slag? Det finns åtminstone
tre bra svar på det. Rikard Lindholm sammanfattar det första kärnfullt:
– You´ve got to fish where the fish are.
På svenska: Alla finns på Facebook. Och för
många är plattformen en huvudkälla till samhällsinformation. Enligt en studie från Mediavision 2016 uppgav 49 procent av svenskarna i
åldrarna 15 till 74 år att de konsumerade nyheter
på Facebook varje dag. Motsvarande siffra för
Aftonbladet var lägre.
Ett andra, mer komplicerat svar på frågan om
Facebooks popularitet stavas annonssystemet.
– Med det kan man identifiera olika målgrupper och steg för steg övertyga dem om ett
budskap, säger Rikard Lindholm.
Donald Trumps kampanj kan tjäna som
ett belysande – och banbrytande – e xempel.
I korthet gick det till så här: Genom ett
samarbete med internetfirman Cambridge
Analytica, som kartlägger personer och
skapar personlighetstyper utifrån bland a nnat
aktivitet på Facebook, fick man tillgång till
enorma mängder persondata om 220 miljoner
amerikaner. Dessa delades upp i små och
väl avgränsade grupper, baserade på
sådant som kön, etnicitet, intressen
etcetera. Slutligen skickade man
skräddarsydda artiklar och
annonser till de olika grupperna,
mätte effektiviteten genom A/Btester, och återkom sedan med
ännu bättre anpassade annonser.

Rikard Lindholm,
Semantico, säger
att den som
förstår att utnyttja
Facebook till fullo
kommer att vinna
det svenska valet.

FOTO: JONAS
CARMHAGEN,
POPE STUDIOS
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Helena Salomonson,
kommunikationschef
på Socialdemokraterna,
berättar att de
använder riktade
annonser på Facebook.

FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA

ikard Lindholm förklarar
hur riktade Facebookannonser skulle kunna
fungera i en svensk politisk
kontext. Den senaste tiden
har de stora partierna försökt övertrumfa varandra
om hur många nya poliser som behövs.
– För väljarna är det bara bladder. I stället
skulle de ha identifierat olika målgrupper på
Facebook, skruvat till rubrikerna och jobbat
med känslor. Hur gör vi det här relevant för neurotiska personer? För föräldrar som är rädda när
deras döttrar går hem från krogen? För människor som lever i kriminellt belastade områden?
En viktig detalj med de riktade annonserna
är att de är synliga endast för målgrupperna.
De är alltså inte tillgängliga utanför mottagarnas
flöden. Fenomenet kallas ”dark ads” och har
tidigare använts av företag men inte i samma
utsträckning i politiken.
Nu är det annorlunda. Sedan Trumps
framgångar har det blivit vanligt också i
politiska sammanhang och vi kommer
att få se det i den svenska valrörelsen.
Både Moderaterna och Socialdemokraterna bekräftar att de

Inget nytt under solen
1835

För att få fler prenumeranter publicerar The
New York Sun en serie
artiklar om upptäckt liv
på månen.

1897

börjat använda sig av verktyget.
– Ja, vi har testat lite under hösten och vi
märker att det fungerar väldigt väl för att nå
ut med vårt budskap. Vi har för första gången
rekryterat en planner, som det heter, som ska
hjälpa oss att förstå var målgrupperna finns,
berättar Helena Salomonson, kommunikationschef på Socialdemokraterna.
Hon förklarar att Socialdemokraterna
liksom andra partier tidigare använt Facebook
som ett slags digital valstuga, där man delar ut
sina budskap och samtalar med intresserade.
Med den riktade annonseringen kommer
nya möjligheter.
– Den fungerar mer som digital dörrknackning.
Vissa kanske inte vill komma till valstugan, men
kan tänka sig att prata om någon knackar på. Samtidigt diskuterar vi i partiet hur man gör det här på
ett bra sätt, för vi vill inte invadera människors liv.
Samtidigt som dark ads blir allt vanligare är
det ett kontroversiellt fenomen. Anledningen
är att annonserna inte går att granska. När de
används politiskt talar somliga forskare och debattörer om dem som ett demokratiskt problem.
– Så fort transparensen försvinner blir det
problematiskt, säger Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs universitet.

Kolla de här fejkade nyheterna från förr.

Det sprids ett rykte
om att Mark Twain är
döende. Kanske till och
med död. Twain svarar
New York Journal:
”Ryktet om min död är
överdrivet.”

1903

Clarksburg Daily
Telegram publicerar
avsiktligen den falska
nyheten om en viss
Mejk Swenekafew, som
skall ha skjutits efter ett
bråk om en hund.

Nyheten dök sedan
upp i Clarksburgs
Daily News – vilket var
syftet. Man ville bevisa
att konkurrenten stal:
Swenekafew baklänges
blir We fake news.

1938

HG Wells science
fiction-berättelse
Världarnas krig sänds
i radio i USA. Lyssnare
missar att det är fiction
och får panik när utomjordingarna attackerar.
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Moderna osanningar
2016

Trollfabriker försöker
genom annonser på
twitter lura väljare i det
amerikanska valet att
man kan rösta på Hillary Clinton via sms.

2016

Martin Borgs, nationell
digital valledare på
Moderaterna, tror inte
att partierna kommer
att ägna sig åt att
smutskasta varandra.

Trump och migration blir ofta bränsle till felaktigheter.

En person som kallar
sig Simon Rowntree
och menar sig vara fotbollsjournalist twittrar
att Trumps anhängare
firade på Manhattan
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– Vi ska presentera en nyanserad bild av
verkligheten, fokusera på valfrågor och behandla de andra partierna med respekt. Dels därför
att vi vill det, men också för att vi tror att det
finns en efterfrågan på det.
Enligt Marie Grusell är det här något som
länge präglat samtliga partiers officiella inställning till sociala medier.
– Om de gör något kontroversiellt blir de
snabbt dömda i medierna. Och medierna här
i Sverige har en helt annan ställning än i till
exempel USA.
Så den riktade annonseringen kommer
alltså inte att användas till oetiska kampanjer i
valrörelsen? Jo, om man ska tro Marie Grusell
finns den risken ändå. För även om partierna
håller sig i skinnet, finns det organisationer
kopplade till dem som inte måste vara lika försiktiga. Som kan kosta på sig fulare metoder.
– Själv fick jag en annons från ett ungdomsförbund förra året, där de blåste upp SR:s hårt
kritiserade och sedan tillbakadragna artikel om
den nytillträdde moderate partiledaren Ulf Kristerssons politiska misslyckanden. Jag försökte
hitta den på webben, men det gick inte. Av någon
anledning hade jag identifierats som målgrupp.

FOTO: JONAS LOVÉUS

M

arie Antman, kommunikationschef på Vänsterpartiet, håller med
om att det finns en fara
i de dolda annonserna.
Hennes parti kommer
att lämna printannonseringen nästan helt till förmån för det digitala,
och där är den riktade annonseringen en viktig
del. Den är för pricksäker för att undvaras.
Samtidigt vill hon se ökad transparens, och hon
funderar på alternativ.
– Facebook håller på att titta på en lösning,
de har sagt att de ska ta fram en modell där man
ska kunna se alla annonser som en annonsör
haft. Om den inte är på plats till valet kan man
överväga annat, som till exempel att man själv
publicerar alla annonser man producerat.
Kritiker av dark ads pekar ofta på risken
för att de kan användas till smutskastning och
desinformation. Martin Borgs, ny ”valledare”
på Moderaterna, är dock inte särskilt bekymrad
över att de svenska partierna kommer att ägna
sig åt detta i någon stor utsträckning. Moderaterna tänker i alla fall inte bidra till det. Deras
ambition är att vara ”de vuxna i rummet”.

och ropade ”Vi hatar
muslimer, vi hatar
svarta, vi vill ha vårt
land tillbaka”. Tweeten
delades över 140 000
gånger.

2017

Missbrukare lever
rövare i en kyrka i Kristianstad. En trollfabrik
i Makedonien hittar på
att vandalerna är muslimska flyktingar

och nyheten går över
världen och delas på
Facebooksidor med
över 10 miljoner följare.
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Marie Antman,
kommunikationschef
på Vänsterpartiet, ser
problem med dark ads –
men använder dem.

tt annat omdiskuterat
Facebook-verktyg är den
så kallade F
 acebookpixeln,
som du lägger på din webbplats bland annat för att
skaffa information om
besökarna. Facebookpixlar
finns idag på flera av de svenska riksdagspartiernas webbsidor, i skrivande stund Liberalernas,
Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas
och Centerpartiets.
Rikard Lindholm, som efter valet i USA
bestämde sig för att analysera Trumps digitala
strategi, upptäckte inte mindre än fyra pixlar
på hans sajt.
Och mer uppseendeväckande: samma pixlar
återfanns på ett tiotal andra sajter, däribland
Donald Trumps dotter Ivanka Trumps webshop.
Resultatet blev att Trump via Facebook fick
information om alla dessa sajters besökare.
Mycket ingående sådan.
– Vi användare delar med oss alldeles för
mycket av oss själva. Det finns företag som säger
att de på fem till tio likes kan avgöra om en
amerikan är demokrat eller republikan. På femtio likes så känner de dig bättre än din partner,
säger Marie Grusell.
Om dark ads betraktats som ett hot mot det
demokratiska samtalet, har Facebook-pixlarna
kritiserats av integritetsskäl. Rikard Lindholm
är dock lika skeptisk till den senare kritiken som
till den förra. Annonseringssystemet är inget
demokratiskt hot, menar han – tvärtom. Det
erbjuder opinionsbildare stora möjligheter att nå
ut med relevant och differentierad information.
Är du intresserad av migrationspolitiken
får du partiernas åsikter i den frågan. Är du
engagerad i vargfrågan serveras du artiklar i det
ämnet. Inget tyder på att Facebookanvändarna
upplever att företaget kränker deras integritet,
menar han.

– Facebook har en kundnöjdhet som är
extremt hög. Vilka är det som gnäller? Jo,
mediabolagen, som förlorar annonsintäkterna
till Facebook.
Han är inte heller rädd för att pixlar och
dark ads kan komma att användas i desinformationskampanjer från främmande makt. När
han talade på rikskonferensen Folk och försvar
tidigare i år riktade han i stället fokus mot
någonting annat: de slutna Facebookgrupperna.
– De utgör fantastiskt påverkbara organismer. Medlemmarna har ett stort engagemang
och delar mycket – ofta från dåliga källor.
Utomstående med andra åsikter släpps inte in.
Om någon målmedvetet sprider desinformation i dessa grupper tre dagar innan valet kan
det få stor påverkan.

D

et är ett faktum att
Facebooks intrikata
kommunikationskanaler
missbrukats som ett kloaksystem för falska nyheter.
Mark Zuckerbergs nonchalanta bortviftande av
kritiken blev till sist ohållbar. Den 30 september förra året fick han krypa till korset.
– Jag ber om förlåtelse för det sätt som
mitt arbete använts till att splittra människor
snarare än att föra oss samman. Jag ber om
förlåtelse och kommer arbeta för förbättring,
skrev Zuckerberg på sin egen Facebooksida.
Och visst har han arbetat för förbättring.
Stora mängder faktagranskare har anlitats.
Algoritmer har justerats. Sidor som avslöjats
med att sprida fejknyheter har stängts ute från
annonssystemet. På sistone har företaget dessutom – när rödflaggningen av lögnerna visat sig
ha motsatt effekt – börjat kontextualisera fejk
nyheterna med relaterade artiklar och länkar
till tillförlitliga källor.
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"VILL VI VERKLIGEN ATT MAKTEN
SOM GATEKEEPER SKA LIGGA HOS
EN KOMMERSIELL AKTÖR?

P

lötsligt talar alla om Facebooks ansvar. Men ligger
den stora skuldbördan hos
företaget?
För Rikard Lindholm är
svaret nej: Vi lever i ett fritt
samhälle med yttrandefrihet,
och då måste man kunna skriva saker som
är vinklade, grumliga och till och med direkt
falska. Han lägger i stället ansvaret på de
traditionella medierna.
– Den tredje statsmakten måste anpassa
sig till de nya medierna, anamma dem och
samtidigt ställa dem som sprider falska nyheter
mot väggen.
Inte heller Marie Grusell anser att Facebook
är den stora boven i dramat. Hon vänder på
frågan.
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– Vill vi verkligen att makten som gatekeeper
ska ligga hos en kommersiell aktör? Det är en
riktigt stor och viktig fråga: vem bestämmer vad
som får delas?
Så var ligger det yttersta ansvaret för
fejknyheterna?
Det finns minst tre självklara svar på varför
Facebook är en så premierad kanal för opinionsbildare – oavsett om de är blivande presidenter,
ryska troll eller makedonska ungdomar. Vi har
nämnt två av dem: det väldiga antalet användare
och annonssystemets möjligheter.
Det tredje svaret är räckvidden. Annonser
och artiklar kan få en enorm spridning. En
förklaring till det ligger i Facebooks algoritmer,
som gynnar det populära och kontroversiella.
Men framför allt handlar det om den mänskliga
faktorn: många är helt enkelt villiga att hjälpa
till att dela kontroversiella artiklar om de stödjer
deras egna uppfattningar.
– Rent principiellt: Facebook är en
plattform som hjälper oss att sprida saker. I
slutänden landar ansvaret på oss själva, säger
Marie Grusell.

FOTO: GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ändå lyckas inte Facebook riktigt kravla
sig ur skitstormen. Och nu kommer på internationell politisk nivå den ena inskränkningen
efter den andra.
Emmanuel Macron har till exempel meddelat att Frankrike ska införa lagstiftning mot de
falska nyheterna. Domare ska kunna blockera
sajter, stänga användares konton och tvinga
medier att ta bort material. Och i Tyskland
infördes förra året en lag som tvingar de sociala
medieföretagen att snabbt avlägsna falska
nyheter, för att inte riskera mångmiljonbelopp
i böter.

Marie Grusell
forskar om
strategisk politisk
kommunikation.
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Metro kör igång
en Valgranskare
Metro är den svenska publicist som mest
innovativt motarbetat fejknyheter. Vi åkte dit
för att lära oss viralgranskningens ABC.
Text: Tim

I

Andersson

Foto:

nne på Metro ligger dagens tidning i högar.
En av artiklarna handlar om väljarnas oro för
fejknyheter under valrörelsen.
Det är viralgranskaren David Petersons
uppgift att de inte står oemotsagda.
Han började här i september förra året,
men har redan hunnit göra en del uppmärk
sammade granskningar. En handlade om en film som
spreds i januari och kallades ”Nyår i Rinkeby”. På
filmen ser man personer rikta raketer och smällare mot
allmänhet och polis.
– Jag kunde ganska snabbt konstatera att det inte
utspelade sig i Rinkeby. Antagligen är filmen två år
gammal och från Algeriet.
Viralgranskaren är en avdelning på Metro som granskar
virala fejknyheter utifrån två kriterier: att de sprids i Sverige
och att många lurats av dem. Den grundades 2014 av Åsa
Larsson, Jack Werner och Linnea Jonjons.
– Vi ville kila in oss mellan människans finger och
delaknappen och säga, vänta lite, vi kollar upp den här
grejen åt dig först så kan du sprida det vidare sedan, säger
34 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 1 2018

Jessica Segerberg

Åsa Larsson, som nu är mammaledig.
Förutom att skriva granskningar – som alla på Metro
också kan och får göra – är viralgranskarnas viktigaste
uppgift att upprätthålla den täta och öppna dialog med
läsarna som de lyckats skapa.
Det hör dagligen av sig personer som vill veta om
uppgifterna i en artikel eller en film är sanna, och alla ska
få svar – även om det inte är tänkt att bli en artikel.
– Det är ett slags minigranskningar som jag gör varje
dag. Ibland kan de innebära ett ganska stort arbete, säger
David Peterson.

V

iralgranskaren har också blivit en
framgång för Metro i stort. Den är
nu tidningens viktigaste del, enligt
editionschefen Henrik Ek.
– Den är central när det kommer
till att marknadsföra oss som varu
märke och för att göra en trovärdig
tidning. Och rent krasst: När vi publicerar granskningar
drar trafiken i väg direkt.

Viralgranskaren
Viralgranskaren är en avdelning
på Metro som granskar virala
fejknyheter utifrån två kriterier: att
de sprids i Sverige och att många
lurats av dem.

Henrik Ek är editionschef
på Metro. David
Peterson är redaktör
för Viralgranskaren.
Avdelningen är både en
trafikdragare – och viktig
för Metros varumärke.

Alla på Metros redaktion kan och
får skriva viralgranskningar, men
två personer jobbar med det på
heltid.
Förutom att producera artiklar har
Viralgranskaren också instiftat
Källkritikens dag och skapat
skolmaterial på temat källkritik.
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"På det här området är vi
överlägsna alla andra",
säger Henrik Ek.

Att viralgranska blir allt svårare, då tekniken
för att manipulera exempelvis en film blir allt
bättre, menar David Peterson.

Han berättar att tidningen står inför ett skifte:
 iralgranskaren ska få en mer framskjuten plats. Särskilt
V
på nätet, men också i print. En del av valsatsningen i nnebär
dessutom en Valgranskare, som ska fungera ungefär
på samma sätt men koncentrera sig på granskningar av
politiska påståenden.
– Vi kan inte slåss om breaking news med kvällstidningarna eller om ekonomin med morgontidningarna, men på
det här området är vi överlägsna alla andra.
Att Viralgranskaren uppskattas av bransch, ägare och
drygt 87 000 följare på Facebook är en sak. Men vilken effekt
har granskningarna på dem som sprider fejknyheterna?
David berättar att han ibland får arga kommentarer, men
aldrig den typ av organiserade troll som annars brukar vara
snabba på att fylla kommentarsfält och mejlinkorgar när det
är något de inte gillar.
Beror det på att dessa grupper inte nås av granskningarna?
– Ja, vi tränger inte in i Stå upp för Sverige-grupperna.
Däremot kan vi se att vänner till profilerna bakom grupperna
skriver i kommentarsfälten, att ”det här är inte sant”, och så
länkar de till en granskning av oss.
Det finns opinionsbildare som menar att viralgransk36 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 1 2018

ningarna rent av kan vara destruktiva – risken är att de bara
ger de falska påståendena ännu större uppmärksamhet.
Åsa Larsson är medveten om faran.
– Varje publicering måste föregås av en avvägning.
Men om 10 000-tals människor sett någonting falskt snurra
runt på nätet – då tycker jag att det finns plats för
en faktagranskning.

F

ör att granskningarnas slutsatser inte
ska kunna missuppfattas brukar Viralgranskaren stämpla ”sant” eller ”falskt” på
artiklarna.
Viralgranskningen kommer att bli allt
svårare fram över, menar David Peterson. De som sprider falska nyheter för att
påverka blir bättre på att väva in lögnerna i sanningar. Och
tekniken för att manipulera film utvecklas snabbt.
Åsa Larsson menar att fler journalister behöver ta sig an
fejknyheterna.
– När redaktioner stöter på lögner som cirkulerar tror
jag att de ofta tänker: det här är ju bara skitsnack – då ska vi
inte skriva om det. Men det tycker jag att man ska.
Om många blivit lurade har det ett nyhetsvärde.
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VALET 2018

Så viralgranskar
du ett inlägg
Vad är källan?
En fejkartikel är ofta resultatet av flera
rewrites och kommentarer. Försök att
leta dig tillbaka till den ursprungliga
källan.

Vem ligger bakom inlägget?
Kolla upp personen eller organisationen bakom inlägget: verkar den
trovärdig? Har den en agenda? Tveka
inte att höra av dig direkt till den
person som ligger bakom inlägget.
Förvånansvärt ofta vill de berätta.

Varifrån kommer bilden?
Vad föreställer bilden – egentligen?
Kanske föreställer bilden någonting
annat än den utger sig för att göra.
För att ta reda på det korrekta sammanhanget kan du ladda ned bilden
och ladda upp den på Google images. Använder du Google Chrome
högerklickar du bara på den och
väljer ”Sök på Google efter den här
bilden”.

Åsa Larsson
är en av
grundarna
till Viralgranskaren.

Förstorar man felen
genom att fokusera på
dem? Risken finns, men
alternativet är sämre:
att felaktigheterna
fortsätter att spridas
utan stopp.
När publicerades artikeln?
För att ta reda på när den nyhet som
inlägget behandlar först publicerades: Leta efter nyckelord i inlägget, skriv in dem i Google, klicka på
”sökverktyg” och sedan på ”När som
helst”. Då kan du söka på ett tidsintervall och förhoppningsvis hitta
tidpunkten för publicering.

Finns det mer information?
Om du vill veta om en bild manipulerats kan du kolla upp dess EXIF-data
genom att ladda upp bilden på regex.
info/exif.cgi. EXIF-data är ett slags

lagrad information, och den kan ge
dig uppgifter om vilken sorts kamera
som tagit bilden, vilka kamerainställningar som använts, om bilden är
redigerad och när den är tagen.

När publicerades bilden första
gången?
För att försöka ta reda på när en bild
först publicerades kan du under
Googles sökfält välja ”sökverktyg”
och sedan klicka på ”tid”. Du kan då
sortera efter bilder som till exempel
lagts upp de senaste 24 timmarna
eller bilder som publicerats mellan
2008 och 2018.

TIPS TILL REDAKTIONER

1

3

2

4

SKAPA EN ÖPPEN LÄSARDIALOG
Genom läsarna får du in tips. Svara alltid,
även på sådant som inte är direkt relevant
för en granskning.

VAR MED I FACEBOOKGRUPPER
Kan generera uppslag, men ha koll på
proportionerna – Facebookgrupper kan
blåsa upp sådant som få utanför dem bryr
sig om.

SCANNA AV OMVÄRLDEN
Håll koll på de stora internationella
faktagranskarna. Sådant som blir stort
internationellt kommer ofta hit också.
GRANSKA PÅSTÅENDEN
– INTE ÄMNEN
En viralgranskning tar ställning till ett
konkret, verifierbart påstående som fått
stor spridning på nätet.
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Deras nyheter
förvrängs för att
svärta Sverige
The Locals nyheter började plötsligt användas
för att svartmåla Sverige. Redaktionens åtgärd:
satsa mer på fördjupning.
Text: Thord

S

Eriksson

om alla andra mindre medier såg The
Locals redaktion omnämnanden och
länkar hos större medier som något
positivt.
– Det var bra marknadsföring som
drev trafik till oss, säger Paul R
 apacioli
som startade den engelskspråkiga
nyhetssajten 2004.
Men för tre år sedan hände något oförutsett.
– Vi märkte att Mail Online, Breitbart och andra
använde det vi skrivit – fast på ett felaktigt sätt. Först
tänkte vi: ”oj, de har missförstått, vi kan mejla dem och
förtydliga.” Sedan förstod vi att de refererade till vårt
innehåll med ett helt annat syfte.
Långsamt fick The Locals redaktörer insikt om en
utbredd lockelse att använda minsta nyhet med negativ
klang, för att svärta bilden av Sverige.
38 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 1 2018

Foto:

Jessica Segerberg

Om detta har Paul Rapacioli nyss kommit ut med
boken Good Sweden Bad Sweden, med undertiteln The
use and Abuse of Swedish Values in a Post-Truth World
(Volante).
Första gången mönstret framträdde tydligt var våren
2013 då det utbröt oroligheter i Stockholmsförorten Husby.
Hos nyhetssajten Mail Online – den konservativa
papperstidningen Daily Mails än mer högerorienterade
systerpublikation som ofta anklagas för att stjäla och
förvränga nyheter – löd rubriken ”Sverige i lågor” över en
artikel om gäng av invandrare som ”förvandlar det utopiska
skrytet om en multikulturell succéberättelse till aska”.
När liknande oroligheter tidigare brutit ut i Frankrike och Storbritannien kunde antalet brända bilar och
gripanden räknas i tusental. Dessutom skadades många
poliser och i de brittiska sammandrabbningarna dog ett
tiotal personer.

The Local

Paul Rapacioli är en av
grundarna till The Local.
Han har också skrivit en
bok om bilden av Sverige
utomlands.

Startades i Sverige 2004. Sedan
dessa har nationella editioner
startats i Danmark, Frankrike,
Italien, Norge, Schweiz, Spanien,
Tyskland och Österrike.
Editionerna har tillsammans
sex miljoner unika besökare per
månad.
25 personer jobbar på The Local,
15 i Stockholm och 10 ute i Europa.

En redaktion på språng. På The Locals
stockholmskontor jobbar 15 personer.

Boken Good Sweden, Bad
Sweden av Paul Rapacioli
kom ut på Volante förlag i
januari 2018.

I Stockholm brann 150 bilar och ett 30-tal
personer greps.
– Men rapporteringen präglades ändå av
så mycket skadeglädje med allt det här om ett
paradis och en utopi som förstörs.
Oroligheterna blev en vändpunkt, menar
Paul Rapacioli. Sedan dess har varje negativ
nyhet verkat bevisa att de progressiva värderingar som Sverige representerar – som bland
annat förklarar ett historiskt stort flyktingmottagande – lett fel.
Har detta påverkat The Local publicistiskt?
– Det är inte vårt jobb att marknadsföra
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Sverige, men om Nigel Farage (det brittiska
högerpopulistiska partiet Ukips förra ledare,
reds anm) ger en bild som skiljer sig från den
bild vi ger, då måste vi försvara oss. Annars
verkar vi inte trovärdiga, säger Paul Rapacioli.
En insikt är att kort och snabb nyhetsrapportering inte längre räcker. The Local satsar
därför på mer fördjupande material.
– Under det senaste året har vi haft serien
”Sweden in Focus” där vi tar upp stora och svåra
ämnen som världen tycks ha en uppfattning
om när det gäller Sverige, som våldtäkter och
integration, säger Paul Rapacioli.

Tema

VALET 2018

8

FAKTAGRANSKARE

Vi blickar utomlands för inspiration.

1

Politicifact (USA)

Grundad 2007
Ett projekt som drivs av
amerikanska Tampa Bay Times,
där journalister och redaktörer
från tidningen och anslutna
medier kontrollerar uttalanden från
kongressledamöter, Vita huset,
lobbyister och intressegrupper.
På webbsidan granskar och
betygsätter de u
 ttalandena enligt
en sanningsskala från 1 till 5.
PolitiFact.com

2

International fact-checking network, IFCN (USA)

Grundad 2015
IFCN är en del av Poynter Institute
som för samman faktagranskningsprojekt från hela världen (däribland
Viralgranskaren). De har några
principer som alla medlemmar
bekänner sig till: opartiskhet och
rättvisa, tydlighet och ärlighet i
fråga om rättelser, samt transparens när det gäller källor, finansiering, organisation och metodologi.
www.poynter.org/tags/international-fact-checking-network

Daniel
Funke stöttar
Viralgranskare
världen över.

3

Snopes (USA)

Grundad 1994
En av världens äldsta och största
faktagranskare online. Sidan, som
drivs av David Mikkelson, ägnade
sig från början åt vandringssägner
men har under senare tid allt mer
kommit att granska påståenden
som sprids på sociala medier.
Snopes.com

4

Factcheck (USA)

Grundad 2003
Ett ideellt projekt från University
of Pennsylvania, med syftet att
”minska nivån av bedrägeri och
förvirring i amerikansk politik”.
FactCheck.org

5

Faktisk (Norge)

Grundad 2017
Ett icke-kommersiellt samarbete
mellan Dagbladet, VG och NRK
med avsikt att motverka felaktiga
uppgifter, både medvetna och
oavsiktliga, genom att faktagranska det offentliga samtalet och
avslöja fejknyheter.
Faktisk.no

6

Faktabaari (Finland)

Grundad 2014
En oberoende faktagranskartjänst
som aktiveras vid allmänna val för
att stödja en faktabaserad debatt.
Förvaltas av en förening, och drivs
av frivilliga krafter: journalister,
EU-experter och andra sakkunniga.
faktabaari.fi

7

Le décodeures
(Frankrike)

Grundad 2014
En del av dagstidningen Le Monde.
Faktagranskningsgruppen består
av omkring tio journalister, datajournalister, grafiska formgivare
och sociala medier-experter.
www.lemonde.fr/les-decodeurs

8

Stop Fake (Ukraina)

Grundad 2014
Läsarfinansierat projekt skapat vid
Mohyla school of journalism i Kiev.
Syftet var från början att avslöja
fejknyheter om annekteringen av
Krim, men sajten har nu vuxit till
att – på elva språk – analysera all
typ av rysk propaganda.
Stopfake.org

”Chattappar är slutna rum”

Daniel Funke är reporter för det internationella nätverket IFCN, och som sådan
uppdaterar han faktagranskare världen över om det senaste inom deras fält.
Inför 2018 menar han att privata chattplattformar, som Whatsapp och WeChat
kommer bli ett av de största hindren för faktagranskare.
– Plattformarna är krypterade och grupperna begränsade i storlek. För
faktagranskare som vill avslöja virala bluffar är det svårt att se vad som delas
i grupperna. Det är också komplicerat eftersom folk tenderar att tro mer på
sådant som delas i privata appar med vänner.
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En dag med

ALLT OM MAT

Små fyllda krustader
och drinktilltugg. Man
kan ju tro att de har
fest mitt på blanka
vardagen.

per
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E

DAG M
ED

N

Hack i häl på
någon av dina
branschkolle
ger.
Vad gör de eg
entligen
på jobbet?

Provkökets
fektionister
För Allt om Mat:s redaktion är både det
visuella och det praktiska i fokus. Häng
med matmästarna under en dag.
Text & foto: Jessica

Segerberg
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En dag med

ALLT OM MAT

9.30 Planering över en kaffe

Det är dags för en förmiddag i Allt om Mat:s provkök, där flera
rätter ska provlagas och plåtas. Medarbetarna dricker kaffe ihop och
planerar utifrån tidningens olika fasta avdelningar och vinjetter.
På bilden syns fotografen Per Ranung, redaktionschef Ulla
Karlström och matredaktören Petra Pettersson.

SMAKSÄKER
REDAKTION
H Det första numret av Allt om Mat
kom 1970. Tidskriften ägs av Bonnier
Magazines & Brands och redaktionen
sitter på Torsgatan 21. Chefredaktör
är Suzanne Ribbing.
H Redaktionens medarbetare prov
lagar den mat som man ger recept
på. Tester av köksredskap och råvaror
är viktiga komponenter i magasinets
mix.
H Allt om Mat utkommer med 18
nummer per år, varav 7 specialnummer om alltifrån grillat till julmat.
Dessutom finns man på alltommat.se,
facebook, instagram och pinterest.
I utgivningen finns flera populära
matböcker. Man arrangerar dessutom
mat- och vinresor.

9:45 Det är detaljerna som gör det

Fotografen Per Ranung får upp bilderna direkt i datorn, här kan han
studera detaljerna. Det är svårt att få till den perfekta mängden bubblor i
glasen. Petra Pettersson häller snabbt upp och Per klickar av flera bilder
i rad. ”Vi får klippa in bubblor från flera bilder”, säger han.

11.00 Ätbart konstverk

Ulla Karlström strör parmesan
över de bakade knytena innan
severing. ”Vi provlagar allt som vi
publicerar, även om de som skapat
recepten redan har gjort det.
Det är en kvalitetsmärkning. Vi
försöker dessutom leva som vi lär
och inte slänga någon mat.”
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En dag med

ALLT OM MAT

11.45 Foto i köket

Bilden plåtas av med
mobilen för att skickas till
AD för godkännande.

I vanliga fall fotograferar
teamet i en studio, i dag är
studion upptagen så de har
riggat upp i anslutning till
spisarna. Petra övervakar,
Per plåtar.

12.30 Provsmakning

Både den provlagade maten och den fotograferade blir
lunch till teamet. De ska bli mätta men även tycka till.
”Sötpotatisbiffen är lite för salt”, säger matredaktören
Cecilia Lundin, längst till höger i bilden.

46 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 1 2018

Här växer nummer 3
av Allt om Mat fram.

13.30 Koncentration på redaktionen

Efter lunch hinner redaktionens medarbetare jobba
ostört en stund innan eftermiddagens möten tar vid. Ett
event ska planeras, och Allt om mat ska ge ut en ny bok,
vars upplägg ska gås igenom.

15.00 Deadline

AD:n Anna Grandin och Nina Hoogland
godkänner ett omslag till tryckeriet i
Polen. ”Vi ska göra en tidning som är både
nyttig, och fin, praktisk och pedagogisk.
Läsarna vill till exempel ha receptet
precis bredvid bilden. Jag tror många av
våra läsare har koll på internationella
tidningar och jämför oss med dem”, säger
Anna Grandin.
Nr 1 2018 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 47

Bli igenkänd
utan logga
Låt läsaren känna igen dig. Här är knepen
för att skapa en tydlig visuell identitet för
din tidskrift i sociala medier.
Text: Matilda
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Nilsson

Verktyg

VISUELL IDENTITET

Hitta ditt eget uttryck,
och var konsekvent.

E

tt väl genomarbetat omslag och en prisad form
i print, det räcker inte
längre för att hålla ihop
en tidskrifts varumärke.
Den visuella identiteten måste fungera i alla
kanaler. Och tidskiften
ska kännas igen, oavsett om den dyker upp på
instagram, twitter – eller i brevlådan.
Men förutsättningarna för att uttrycka sig
visuellt i en social kanal är annorlunda än i
tryck. Och det kan vara bra att tänka på redan
innan man kör i gång ett nytt socialt konto.
– Ha en strategi. Släng inte bara upp det du
tycker är skönt för dagen, säger Jesper Robinell, executive creative director på Söderhavet,
en strategisk designbyrå som jobbar med
branding.
Inom reklambranschen är varumärket
kung, och visst kan tidskriftsbranschen lära
en del av reklambyråerna vad gäller digitalt
varumärkesarbete.
– I alla brandinguppdrag vi gör inkluderar
vi hur företaget ska se ut i sociala medier. Det
kan handla om bildmanér och hur man
jobbar med andra beståndsdelar i
identiteten som färger och typsnitt,
men också tonaliteten i text, säger
Jesper Robinell.
Söderhavet skapar så kallade visuella guidelines för sina kunder.

Jesper Robinell från designbyrån Söderhavet har
stor erfarenhet av digitalt
varumärkesarbete.

De inleds med ett par övergripande designprinciper som är viktiga för varumärket och ska vara
enkla för kunden att följa. Därefter följer en mer
detaljerad förklaring.
– Det gäller att alla kanaler håller ihop med
samma typ av känsla, säger Jesper Robinell.
Ett sätt kan vara att sätta ett tydligt bildmanér och strukturera sina bilder taggade med
sin egen hashtag, tipsar Jesper Robinell. Söker
någon på din hashtag möts personen av din
visuella identitet.
Kanske kan det vid en första anblick tyckas
svårt att skapa en visuell identitet i digitala
kanaler. Varje social plattform har sina egna
typsnitt och former på bilder. En profilbild på
Instagram är bara några pixlar hög. En texttung
logotyp får inte plats.
– Möjligheterna att synas i den övre
delen på sociala plattformar är extremt små,
instämmer Jesper Robinell.
Men han vill börja i en annan ände.
– För oss är det självklart att en logga ska
funka i små format. Loggan ska fungera i rörligt
och den ska kunna bli en liten avatar i sociala
medier. Det är bland de första delarna som vi
tittar på, säger Jesper Robinell.
Dessutom öppnar sociala medier
dörren till att jobba med rörligt material – och på videoklipp har man stora
möjligheter att sätta sin egen prägel.
En tidskrift som gör bra ifrån sig på Facebook är Kit, tycker Jesper Robinell.
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Verktyg

VISUELL IDENTITET

EFTERSOM VARUMÄRKEN ÄR UTSPRIDDA
I MÄNGDER AV SAMMANHANG, MEDIER
OCH PLATTFORMAR ÄR VISUELL
KONSEKVENS OTROLIGT VIKTIGT.”
– De bygger in ett ägandeskap i sitt rörliga
material. Det går att göra på många olika sätt.
Det kan handla om intro och outro, avtoning,
eller själva röreselsemanéret. Det gäller att
bygga in en känsla som man över tid kommer att
känna igen.

K

it jobbar med återkommande plattor, typografi och har
till exempel en slutvinjett i
sina filmklipp.
Kit tillhör Bonnier
Growth Media. Syskonförlaget och tidskriftsjätten
Bonnier Magazines & Brands har också satsat
mycket på just rörligt innehåll. Det senaste året
har tidskriftsförlaget kompetensutvecklat ett
15-tal webbredaktörer till videoredaktörer.
Därtill finns ett videoteam på fem personer som
gör mer avancerade videoprojekt, som efterbearbetning i till exempel Adobe After Effects.
– Vi har sedan en tid tillbaka stort fokus på
att sätta identiteten i vår videokommunikation. Vi har tagit fram specifika grafiska mallar
för videoformat i sociala kanaler. Nu vässar
vi oss ännu mer för att göra det ännu bättre,
säger F
 rida Boisen, digital chef för Bonnier
Magazines & Brands.
I mallen anges typsnitt, färger, ramar,
plattor, varumärkessignaler som en rad eller en
logotyp under videon och avslutningsvinjett.
– Varumärkessignalen under hela videon, till
exempel loggan eller en färg, var ska den finnas?
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Om text eller grafik dyker upp i klippet, hur
dyker den upp och var? Hur animeras element
in och ut? säger Frida Boisen.

D

en visuella identiteten ska
genomsyra allt. Det gäller
animationer och videoproduktion likväl som sajten,
instagram, tidningen,
events med mera.
– Att vara stringent är
en framgångsfaktor, säger Frida Boisen.
Hon ser en explosion av möjligheter med
de nya kanalerna. Hon flaggar särskilt för
Instagram Story, ett kortvideoformat väl
anpassat för storytelling.
– Mama leker med pennfunktionen i Instagram Story. Det är snirklar som återkommer i
alla Mamas stories. Man känner sig hemma och
det sticker ut, exemplifierar Frida Boisen.
Hennes inställning är att det gäller att våga
prova nya filter och verktyg. I sociala medier ska
uttrycket tillåtas vara lekfullt och interaktivt,
men samtidigt framhåller hon att varumärket är
basen.
Ett återkommande ord är konsekvens.
Samma begrepp använder Peter Ström, lektor
med inriktning digitala medier på Beckmans
designhögskola.
– Eftersom varumärken är utspridda i
mängder av sammanhang, medier och platt
formar är visuell konsekvens otroligt viktigt,
säger han.

Peter Ström, Beckmans,
säger att de nya
plattformarna förändras
hela tiden. De element
du använder måste vara
anpassningsbara.

7

FRIDA BOISENS

Vilken färg är du?
Sätt din palett med omsorg.

1.

tips för att skapa en
tydlig visuell identitet
i nya kanaler

VAR STRINGENT!

Varumärket och den redaktionella produkten
ska kännas igen i alla kanaler.

2. LITA PÅ KREATÖRERNA!

Skapa samarbeten mellan olika kreatörer
(AD:ar, animatörer, videoredaktörer etc)
som kan lyfta produktionen.

FOTO: MÄRTA TISCHNER

P

eter Ström är själv grafisk
formgivare på designbyrån
Konst & Teknik. Enligt
honom handlar den visuella
identiteten om mycket mer
än ett varumärkes logotyp.
Det gäller att skapa en visuell
igenkänning som fungerar på föränderliga
plattformar. Det gäller att tänka utanför de
traditionella ramarna. Tänk på språk, bilder och
typografi, element som går att använda konsekvent, men som också är mer anpassningsbara
än en logotyp.
– Var beredd på föränderlighet; digitala
plattformarna kan förändras helt plötsligt –
tekniskt, konceptuellt, värdemässigt. Se det som
en del av hur varumärket jobbar. Kanske ska ni
inte finnas i alla kanaler, utan ta den som passar
er bäst och göra det fullt ut.
För att sammanfatta: våga prova, men med
finess. Lek med de nya möjligheterna, men
tappa inte bort din egen identitet på vägen.

3. KOMPETENSUTVECKLA
MEDARBETARNA
På Bonnier Magazines & Brands har till exempel ett
15-tal webbredaktörer vidareutbildats till att också
bli videoredaktörer.

4. EN ANSVARIG FÖR KANALEN
Utse en primärt ansvarig för varje kanal.
Den personen sätter tonen för bilduttryck med mera.
Det behöver inte alltid vara en AD.

5. VÅGA TESTA!

De nya plattformarna utvecklas hela tiden.
Något som är på frammarsch nu är Instagram
Story (möjligheten att lägga interaktiva filmklipp på
Instagram). Våga prova nya filter och verktyg.

6. LÄR AV TV-BRANSCHEN

Titta på vanlig strömmad tv och inspireras.
Hur jobbar de med intro? Avtoning? Vinjetter?
Typsnitt? Loggor? Hur tonas grafik in och ur bild?

7.

SKAPA MAGI

Vi som är professionella storytellers ska ge det
lilla extra. Det kan vara magiska bokstäver som flyger
eller en maträtt som trollas fram.
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”Vårt manér sitter
i ryggraden”
Residence har över 100 000 följare på Instagram.
Kontot är välkurerat, och fotot är i fokus.

B

Text

Matilda Nilsson

ilden är oerhört viktig, säger Residences
chefredaktör Hanna Nova Beatrice som
driver Instagramkontot @
 residencemag.
Hemmiljöer i stilleben återkommer
flödet. Det är raka linjer och ton-i-ton.
Stilen är arkitektonisk.
– Det är viktigt att bildspråket sitter
ihop och hålls samman. Om man jämför olika konton har vi
arbetat mer med uttrycket i bilden än många andra. Det är
inte loggan som är det viktigaste för oss, utan helheten.
Vi är inte spretiga.
För att skapa ett konsekvent uttryck är chefredaktören
den enda som har tillgång till Instagramkontot.
– I början kunde alla på redaktionen logga in, nu ger jag
inte lösenordet till någon, skrattar Hanna Nova Beatrice.
Jag tror inte det är så vanligt att chefredaktören håller i
kontot, men vi ville ha en tydlig röst i tonalitet och bild.
Det finns ingen grafisk manual för Residence i sociala
medier.
– Vi som gör Residence har jobbat ihop länge och vårt
manér sitter i ryggraden.
Kärnan i varumärkets visuella identitet är ren och
sparsmakad bild och form. Svart och vitt är återkommande,
i kombination med en, ofta dämpad, färg som känns igen
från senaste omslaget. Tillsammans med AD:n Elisabet
Magnusson har Hanna Nova Beatrice de senaste två åren
utvecklat Residences stil.
– Jag har skalat av mycket. Vi har inte direkt gjort någon
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redesign, men vi använder färre färger i layouten och jag
valde ett rakare typsnitt som inte har så mycket krusi
duller, säger Elisabeth Magnusson.
Hon menar att Residences bildmanér, som Hanna
Nova introducerat, har påverkat den svenska marknaden
för pressbilder inom inredningssegmentet.
– Många vågar vara poetiska i pressbilder igen, det får
vara lite svårt. Och våra fotografer används flitigt, säger
Elisabet Magnusson.
Papperstidningens estetik förflyttas till nya plattformar. Men de klassiska ränderna går inte ur. Den svartvita
tidningsryggen är Residences trademark. Ränderna har
funnits sedan 2000 och har fått bli kvar även efter att
tidningen bytt ägare och fått en modernare inriktning.
– Mönstret är grafiskt lyckat. Om tidskriften till
exempel står i en bokhylla syns ränderna direkt.

Residence

PLATTFORMAR: Tidskriften Residence
(tio utgåvor per år), det internationella
bookazinet My Residence (en gång per
år), webb, instagram, facebook och nyhetsbrev. Arrangerar dessutom årligen en
gala för Stora formpriset.
ÄGS AV: Aller media

Residence har en sparsmakad, elegant
form med rena linjer. Vitt och svart är
basen.

Tidskriften präglas av arkitektoniska foton av proffsfotografer,
ibland i kombination med porträtt av människor. De typsnitt som
används är Museo Sans och Garamond.

Residences färgpalett:

Färg 1, CMYK
11, 6, 50, 0

FOTO: JASMIN STORCH

Chefredaktören
Hanna Nova
Beatrice.

Färg 2, CMYK
16, 70, 88, 5

Färg 3, CMYK
34, 70, 100, 43

Residences populära insta
gramflöde fylls av foton
i dov färgskala och med
rena linjer. Kontot sköts
av chefredaktören Hanna
Nova Beatrice.
I sociala medier blir
Residences randiga
tidskriftsrygg en subtil
signal för de invigda.
Bland läsarnas egna
inredningsfoton kan du
ibland skymta ryggen från
tidskriften.
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”Underbara Claras stil
går igen i alla kanaler”
Influencern Clara Lidström vet hur hon vill paketera
sitt material. Hon är DIY-författaren som driver en av
Sveriges mest lästa bloggar. Text Matilda Nilsson

I

tre år huserade bloggen på Amelia, men 2016
lämnade Underbara Clara tidskriften och gick
tillbaka till sin egen plattform. Underbara Clara
flyttade hem igen.
Inför Clara Lidströms återtåg till egen sajt
fick Kajsa Nilsson, grafisk formgivare på Kajsaform utanför Umeå, uppdraget att skapa en ny
logotyp och grafisk profil för Underbara Clara.
– Clara hade tänkt ut vilken känsla hon ville ha; lantligt,
varmt och välkomnande, men det fick inte kännas för
snällt. Vi pratade mycket om känslan, säger Kajsa Nilsson.
Kajsa Nilsson tog fram ett färgschema för Underbara
Clara som består av varma och jordnära retrofärger, smutsiga pasteller. Hon gjorde också en illustration av Clara
med hennes gård, höns och en vida norrländsk vy.
– Det fick inte vara för klara eller klatschiga färger. Men
det finns en röd färg på klänningen som pluppar ut. Det
blir en fin rytm som går igen på flera ställen, säger Kajsa
Nilsson.
Den lantliga illustrationen är numera toppbild på
bloggen och finns i olika varianter som profilbild på
Youtube, Facebook, Pinterest och Instagram. Bilden blev
Underbara Claras starkaste kännetecken.
– En illustration är mer tidlös än ett foto. Jag hade det
mer spretigt tidigare, men nu är illustrationen en genomgående grej, berättar Clara Lidström.
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På Clara Lidströms initiativ ritade Johan Bodén, på
dåvarande byrån Creative Camp, Underbara Claras sajt
efter Kajsa Nilssons grafiska profil. En högerspalt till
bloggen syns i alla enheter. I mobilen skalas spalten med
polaroidbilder ned, men finns kvar.
I högerspalten lägger Clara Lidström tidlöst material.
Hon har hämtat inspiration till spalten från tidningssajter.
Samtidigt menar Clara Lidström att det är viktigt att
bloggen är just en blogg.
– Scrollen är central. Bloggläsare vill ha en lång scroll,
säger hon.
Var man än är ska man alltid kunna klicka sig vidare.
Och fortsätta läsa, läsa och läsa.

Underbara Clara

PLATTFORMAR: Underbaraclaras.se som har
omkring 150 000 unika läsare i månaden, Clara-tv,
Clara-radio, Facebook, Pinterest och
Instagram. Clara Lidström har även gett
ut flera böcker och tagit emot flera
priser, bland annat Årets Tidskrift 2017
av Internetworld.
ANSVARIG UTGIVARE: Clara Lidström

Nyckelord för Underbara Claras form är 50-talsretro,
en varm, lantlig och välkomnande känsla.

Tecknad illustration med handritad
text visar gården och gårdshönsen.

En tidskrift behöver inte längre vara en printprodukt. Internet
world utsåg Underbaraclaras.se till Årets tidskrift 2017.

Underbara Claras färgpalett där smutsiga
pasteller spelar huvudrollen:

Färg 2, CMYK
2,55,69,0

Färg 3, CMYK
6,27,100,12

Clara Lidströms instagramflöde är fullt av foton
från hennes hem i Västerbotten. Hon använder
nästan alltid naturligt ljus och en hel del överexponerade bilder med kort skärpedjup.

FOTO: LINDA ALFVEGREN

Färg 1, CMYK
36,3,28,4

När Clara Lidström
skulle göra om
formen på sin blogg
hade hon en tydlig
vision. “Jag ville att
man skulle känna:
“nu kommer jag hem
till Clara”.

”

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 någonstans. 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

Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

”Jag ska främst arbeta med
upphovsrättsfrågor”
Under våren får Sveriges Tidskrifter
förstärkning av medierättsexperten
Thorbjörn Öström som ska hjälpa till med
både rådgivning och påverkansarbete.
Vem är du?

– Jag arbetar som Senior a ssociate
på advokatfirman ADN Law. Mitt
specialområde är medierätt och
immaterialrätt, särskilt upphovsrätt.

– Olika typer av medie- och immaterialrättsliga frågor. Det kan vara
förtalsfrågor eller vad som kan göras
om någon använder ens material utan
tillstånd.

Är det några särskilda frågor som
kommer att vara extra aktuella för
tidskriftsbranschen under 2018?

Vad ska du göra på Sveriges
Tidskrifter?

– Jag kommer att finnas
på plats på tisdagarna och ska
främst arbeta med upphovsrättsfrågor, allt ifrån
påverkansarbete gentemot lagstiftare i Sverige
och EU till praktisk
problemlösning och
rådgivning.

Vilka frågor kan man
få hjälp med av dig?

18–20
MARS

– Definitivt frågan om inrättandet
av en ny närstående rättighet för tidnings- och tidskriftsföretag, en så
kallad Publisher’s Right. En sådan
rättighet skulle kunna utgöra
ett skydd från att mellanhänder
använder tidskrifternas
material och drar in en allt
större del av annonsintäkterna, utan att stå
för innehållet. Frågan
förhandlas nu inom
EU.

20

MARS

DIGITAL INNOVATOR'S
SUMMIT

LYFT DINA
MEDARBETARE

Årligt event med
internationella talare som
inspirerar till digitala
innovationer. Arrangörer:
FIPP och tyska VDZ.
Plats: Deutsche Telekom
Representative Office, Berlin

Kurs för redaktionella
arbetsledare om coachning,
feedback, effektiva möten och
metoder som lyfter ert team.
Tid: 9–16. Plats: Sveriges
Tidskrifter, Vasagatan 50,
Stockholm.

BLI MEDLEM

7
NOVEMBER
SAVE THE DATE:
TIDSKRIFTSDAGEN
Årets största branschhändelse.
På kvällens glittrande gala
avslöjar vi vinnarna av
Tidskriftspriset 2018.
Mer information kommer på
www.sverigestidskrifter.se.

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.

Anmälan till
Sveriges Tidskrifters
evenemang görs på
sverigestidskrifter.se

Som medlem får du gratis rådgivning
av våra experter.
Tryckerifrågor
Peter Söderstam
är seniorkonsult på Media720 med
lång erfarenhet av tryckerifrågor.
Han kan mycket om exempelvis
tryckmetoder, tryckeriupphandling, pappersval och reklamationer.
Management
Björn Lorentzi
har mer än 20 års erfarenhet av
ledarskap från olika chefsroller
inom IDG, Bonnier och Medströms.
Sociala medier och digitalisering
Brit Stakston
är mediestrateg och en av Sveriges
mest anlitade experter. Hon är
medgrundare till Blankspot Project,
författare, debattör samt ledamot i
Presstödsnämnden.
Medie- och immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och delägare på ADN
Law Advokatfirma, med särskild
inriktning medierätt och kommersiella avtal på immaterialrätts
området.
Moms- och skattefrågor
Mattias Fri
är skattejurist och har arbetat
med momsfrågor i drygt 15 år,
först på Skatteverket och sedan
som rådgivare.
Reklamjuridik
Pär Leander
har lång erfarenhet av marknadsrättsliga frågor. Hans specialinriktning är marknads- och
immaterialrätt.
Utgivarfrågor, pressetik
och upphovsrätt
Nils Funcke
är vd för Utgivarna. Han är
journalist, författare, debattör och
Sveriges mest meriterade expert
på yttrandefrihetsfrågor.
Dataskydd
Caroline Olstedt Carlström
är delägare av advokatfirman
Lindahl och expert på dataskydd
och GDPR.

Läs mer på sverigestidskrifter.se
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Amanda Oxell om
Facebookgruppernas kraft

”De viktigaste valfrågorna 2018
kan avgöras här”

Amanda Oxell
är digital strateg
på Wavemaker
och grundare av
Annonsrådet.

H

eja Livet. 925. Pink
Room. Economista.
Svensk e-handel. Jag
ärhär. Streetgäris,
Kreatörsgäris. Jaktliv.
TV-seriegäris och icke
binäris. Sociala medie
gäris och ickebinäris. Kvinnliga Äventyrare.
Låter det som att jag bara listar slumpmässiga siffror och ord? Kanske. Är det vad jag gör?
Nej. Det här är exempel på det som kommit att
bli ett av nutidens starkaste forum för storskalig
opinionsbildning – Facebook-grupperna. Denna
del av sociala medier slog igenom på riktigt
under sena 2016, som en reaktion på en förändring i Facebooks algoritmer.
Grupperna, alla med ett eget syfte eller intresseområde, har en hög påverkansgrad på sina
medlemmar. I gruppen Journalistbubblan med
över 10 000 medlemmar diskuteras allt som har
med journalistik, media och pressetik att göra.
I Reklamsnack (7000+ medlemmar) synar man
svensk och internationell reklam i sömmarna.
I Svensk E-handel (13000+ medlemmar) disku
terar man just precis… e-handel.
Några av de grupper som har blivit allra störst
och haft störst inverkan på samhället under 2017
är de som är grundade med syftet att få till
förändring, att göra gott.
Ett exempel är Jagärhär (76 000+
medlemmar) som startades som en
motvikt till allt näthat som förekommer
i de digitala kommentarsfälten. Annonsrådet (11 000+ medlemmar), som jag själv
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har grundat, fungerar också främst genom vår
Facebook-grupp där vi använder Facebooks egna
algoritm för att begränsa spridningen av könsdiskriminerande reklam. Economista (93000+
medlemmar) är ett forum där kvinnor och
icke-binära diskuterar aktier, finans och privat
ekonomi.
Listan kan göras lång. Och effekterna av dessa
grupper är stora, och kommer att bli ännu större.
Under Metoo hade grupperna en helt central
roll för den revolutionsartade rörelsens spridning
och framfart. Dels skapades grupper för enskilda
branscher där en kunde dela vad en blivit utsatt
för och skriva under respektive branschupprop.
Dessutom användes befintliga grupper i hög grad
för att sprida rörelsen vidare. Och nu är vi här,
några månader senare, men en helt ny agenda
inför 2018. Nämligen jämställdhet.
Trots att vi bara är i början av året har vi redan
hunnit se prov på hur kraften i grupperna på Facebook har skapat ringar på vattnet. Alexander Bard,
Fredrik Skavlan och H&M är bara några exempel.
Och det är troligtvis bara småpotatis.
Vilka som blir de viktigaste valfrågorna 2018
kan avgöras här, även slaget om väljarna utkämpas
i dessa grupper.
Vilka som sitter på makten? De administratörer som styr grupperna och de medvetna
och omedvetna opinionsbildare som rör sig
obehindrat i dem.
Ett som är säkert är att det aldrig har varit
viktigare att veta vad man egentligen står för, både
som människa, men också som företag.
Pendeln håller på att slå över. Var beredda.

SÖRMLANDS PRINTING SOLUTIONS
BYTER NAMN TILL STIBO COMPLETE
Det gör vi för att få ett namn som matchar det vi kan nämligen kompletta lösningar!
Vi är Skandinaviens ledande aktör inom grafisk formgivning,
utveckling, produktion och distribution - det självklara valet
för din tidskrift eller magasin.
Läs mer på vår nya hemsida: www.stibocomplete.com

Högmossevägen 7
SE- 641 39 Katrineholm
stibocomplete.com

DNA Agency

Möt alla sjusovare
sex dagar i veckan

Vi delar ut din tidskrift eller ditt magasin innan kl 07.00.
Dessutom på vilken dag du vill, förutom söndagar. Hälften av
leveranserna sker miljövänligt till fots, med elcykel, elbil eller
elmoped genom våra 8 000 distributörer. Och det passar bra
eftersom det blir några rundor – vi levererar över 45 miljoner
tidskrifter och magasin varje år. Tack för förtroendet alla kunder!
Ta kontakt med oss om du också vill få ut din tidskrift punktligt
och säkert. Sex dagar i veckan. Innan kl 07.00.

Telefon: 08–531 945 00

Mail: kundservice@mtd.se

