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It’s all  
in the 
details.
Jag har aldrig varit  
intresserad av att stanna  
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ALLT OM TIDSKRIFTER

Kerstin Neld 
Vd Sveriges 
Tidskrifter

NY PAPPERSINSAMLING DYRARE FÖR KONSUMENTERNA
I en promemoria föreslår regeringen ett nytt, mer fastighetsnära system 

för insamling av returpapper. Sverige är världsledande när det gäller 
pappersinsamling, mer än 90 % av pappret går i retur. Ändå vill man 
ändra systemet – med skyhöga kostnader som en konsekvens.  Dessa 

kostnader kommer, om förslaget genomförs, att i slutledet drabba 
konsumenterna. Galet!

FÖRSLAG OM GRANSKNINGSKOMMISISSION FÖR ISAAK
Så bra att riksdagen inom kort kommer att behandla en tvärpolitisk 
motion om att en granskningskommission skall gå igenom allt som 
gjorts och inte för Dawit Isaak under alla dessa år. Det behövs nya 

fräscha ögon. Alla goda idéer behövs för Dawits skull.

Alla gör vi våra misstag. 
Själv har jag kartotek av 
exempel från många år 
i mediebranschen. Ett 
av de tidigaste är från 
slutet av 80-talet. 

Jag var trainee inom 
Bonnierkoncernen och ansvarade för att 
lansera en ny tidskriftstitel. På den tiden 
fanns det vissa portogränser som inte fick 
överskridas när man jobbade med postade 
prenumerationskampanjer. Den detaljen 
hade jag missat, och upptäckte det inte 
förrän den färdigtryckta kampanjen skulle 
lämnas in till posten. Trycksaken var för 
tung! 

Hur jag löste det? Jag och min assistent 
tillbringade en lång helg på kontoret och 
klippte hörnen av ca 50 000 kuvert. 

Den gången gick det att fixa  misstaget 
med en sax. På sidan 20 delar några 
 branschchefer med sig av fler misstag  
– läs och lär! 

Från skratt till allvar. 
Höstens val är bara 
drygt tre månader bort. 
Kvalitets journalistik från 
 oberoende medier är en 
av demokratins grund-
bultar. Men vi i tidskrifts-

branschen behöver förutsättningar att 
skapa sunda affärsmodeller, för att kunna 
fortsätta producera just kvalitetsjournalis-
tik. Det handlar om allt från momsregler 
till rättvisa konkurrensvillkor. 

Vi tar tempen på politikerna och var 
de egentligen står när det gäller våra 
 viktigaste branschfrågor. Detta kommer  
vi att publicera i ett valmanifest inför 
Almedalsveckan. Men redan i detta 
nummer kan du se vad de svarar på några 
centrala frågor. Läs mer på sidan 36.



PERSONLIGT

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

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

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

Vad är det som gör Trydells 
tryckeri så bra på tidskrifter?
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redaktioner. Men 
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om att hon gör bort sig 
på scenen? 

46

10
40Svettigt på jobbet

Vi följde med 
Friskispressen på 

träningspass.

Välkommen 
Just nu
Folk
I tidningshyllan
Branschrapport

3
6
8

18
19

20
36
 57
58

Bygga ny sajt
Från idé till inflyttning  
– undvik fel och fällor!

Redaktionsliv
Inför valet
Medlemsinfo
Krönika

FOTO: CAMILLA LINDQVIST

     
     

     
TE

MA: GENERATION Z
22 Lär känna generation Z

28 Egmont Publishing – ständigt på jakt efter  

nya hjältar

32 KP – senior med barnasinnet kvar

35 The Economist – så gör  

de succé på Snapchat

22     –35

Innehåll

JUNI 2018

Vilka superkrafter krävs 
för att få tonåringarna 
att läsa?



6 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2018

Xxxxxx

XXXXXX

Publicerat

JUST NU

I FEBRUARI publicerades det sista 
numret av MAD. Men redan två 
månader senare återuppstod den 
klassiska satirtidningen i ny form, 
med flera nya vinjetter och skapad 
av ett nästan helt nytt gäng, 
 eftersom redaktionen flyttat från 
New York till Kalifornien. Trogna 
fans känner dock igen tidningens 
ständige omslagspojke Alfred E. 
Neuman. Att han skulle få växa 
upp till den hippare Al Newman 
inför nylanseringen, utan fräknar, 
utstående öron eller stort glapp 
mellan framtänderna, var nämli-
gen bara en bluff.

PLAYBOY VILL VARA  
TILL FÖR ALLA
PLAYBOY byter slogan, från  
”underhållning för män” till 
”underhållning för alla”.  
Orsaken är att man vill nå en 
bredare publik. Samtidigt  
kommer perspektivet i tidningen 
allt jämt vara manligt, säger 
Cooper Hefner, tidningens Chief 
Creative Officer till mediebyrån 
Media Post. När Playboy var 
som störst hade tidningen 5,6 
miljoner  prenumeranter. Det 
var 1975. I dag ligger antalet 
på under 500 000. 

MAD I NY SKEPNAD

KULTHÄSTEN MULLE har figurerat i Min häst i över 40 år. 
Numera travar han inte bara runt i serieformat utan också 
i bilderböcker som ges ut av Egmont Publishing. Förra 
året kom den första ut och nu har skaparen Lena Furberg 
påbörjat författandet av en ny  bokserie. I ”Mulles dagbok” 
får läsarna ta del av ponnyns upplevelser, tankar och 
 känslor. Spänning och igenkänningskomik för hästälskare 
utlovas i den nya seriens första bok som heter ”Mulle och 
ponnyklubben”.

Mulle  
skriver  
dagbok

Passar vem 
som helst?
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MINUTER. Så mycket har vi svenskar ökat vår medie-
användning per dag och person, på ett år. Vi ägnar nu  
5 timmar och 59 minuter åt medier en genomsnittlig 
dag. Av den tiden ägnas 10 minuter åt tryckta tidskrifter, 
och 3 minuter åt digitala.  
KÄLLA: DE FÖRSTA RESULTATEN FRÅN ÅRETS MEDIEBAROMETER (NORDICOM)

DAGENS MEDIA
I hamnen slår Dagens 
media upp ett tält där 
ett omfattande semi-
narieprogram rullar 
från måndag till fredag. 
Självreglering av reklam 
kontra lagstiftning, och 
influencers och politik är ett par av 
programpunkterna. Dessutom ordnar 
man som vanligt sitt Dj-battle på 
Kallis, där medier såväl som kända 
politiker försöker bräcka varandra 
medan mediechefer, politiker och 
näringslivstoppar festar tillsammans. 

VECKOREVYN
Veckorevyns stora valsats-
ning går under hashtagen 
#800k. Siffran syftar på 
att 800 000 kvinnor mel-
lan 18 och 30 år kommer 
att kunna rösta 2018, en 
målgrupp som tidningen 
menar ofta glöms bort av politikerna. 
Politikpodden #800k livepoddas hos 
Expressen under veckan. Dessutom 
anordnar Veckorevyn tillsammans 
med Sveriges Tidskrifter en panel om 
hur man når unga i valet.

DAGENS SAMHÄLLE
Under veckan gör 
Dagens samhälle runt 
60 intervjuer, möten och 
minidebatter på sin scen. 
Alla intervjuer sänds live. 
Tidningens monter är 
dessutom bemannad hela 
veckan. För första året arrangerar 
man också seminarier tillsammans 
med tidningens partners. Förra året 
byggdes boten ”PartiQuizet” i Mes-
senger där Almedalens politikmästare 
korades, något som enligt tidningen 
gjorde succé. Den succén siktar man 
på att på något sätt upprepa.

Mediernas aktivitetsnivå är som 
vanligt hög under Almedalsveckan. 
Här är några av alla de tidskrifter 
som finns på plats. 

3
 TIDNINGAR I ALMEDALEN

OBEROENDE ELLER 
INTEGRERAD, tryckt eller 
digital, opinionsbildande 
eller identitetsskapande. 
Vad är medlemstidning-
ens uppgift? Sveriges 
Tidskrifter gav Kantar Sifo 
uppdraget att ta reda på 
ägarnas syn på saken. De 
gjorde kvalitativa intervjuer med nio 
ordförande och en ansvarig tjänste-
man för olika medlemsorganisationer. 
En motsvarande studie genomfördes 
2014, berättar Martin Ahlqvist och Peter 
Malmsten som gjort undersökningen. 

Vad är er sammantagna bild av nuläget? 
– Hos de flesta vi talade med fanns ett 
levande samtal om syfte och uppdrag 
för medlemstidningen. Det har skett 
en viss förskjutning i relationen mellan 
tidning och organisation sedan 2014. 
Tidningarna var mer oberoende 2014 än 
vad de är i dag om man ser till hela den 

undersökta gruppen. 
Ser ni fler skillnader 

jämfört med 2014?
– 2014 var digitalise-
ringen mer i sin linda. 
Nu är frågan inte om 
utan när man ska gå 
över till  digitalt. Man har 
sett nyttan och värdet, 

men också svårigheterna med de nya 
kanalerna. Då lät man medlemstid-
ningen göra en massa saker. Nu förs 
en tydligare diskussion om vad den ska 
göra, jämte andra kanaler. 

Hur ser medlemstidningens framtid ut? 
– I många organisationer pågår exis-
tentiella diskussioner om framtiden. 
Om tidningen ska vara relevant för 
 organisationen den ägs av behöver 
redaktionen ha förståelse för dessa 
frågor. På fem års sikt tror de flesta 
att de fortsatt kommer att behöva en 
medlemstidning. 

”TIDNINGARNA VAR MER OBEROENDE 2014” 

19
Beskriver sig som 
chict magasin för 
"women in weed". 

GENREN MARIJUANAMAGASIN har fått 
ett rejält uppsving på den amerikanska 
marknaden. Sedan vissa former av mari-
juanaanvändande blivit lagliga i många 
stater har ett stort antal tidskrifter fokuse-
rade på cannabis fått se dagens ljus. Ett 
exempel är Broccoli, som av sin redaktion 
beskrivs som en tidning skapad av och för 
kvinnor som älskar cannabis. Tidningen 
kommer ut tre gånger per år och vill er-
bjuda en arena där cannabis-användande 
och tillhörande kultur kan diskuteras på 
ett uppfriskande och chict sätt. 

BOOM FÖR CANNABISTIDNINGAR
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Grattis 
HELLE KLEIN, som vid årsmötet i april valdes 
till ny ordförande för Sveriges Tidskrifter. Hon 
är journalist, präst och sedan 2013 chefredak-
tör och vd för Dagens Arbete. 

Varför vill du vara ordförande?
– Jag har suttit i styrelsen i fyra år och är 
engagerad därför att det är viktigt, roligt och 
lärorikt. Vår bransch befinner sig i en tid av 
stora utmaningar där den fria journalistiken 
hotas på många sätt och digitaliseringen 
väcker frågor om hur vi ska finnas som 
bransch framöver. Jag kände att jag måste ta 
på mig det här uppdraget, om än med en viss 
bävan för att det är stort och tungt.

Vad ska Sveriges Tidskrifter vara?
– En omvärldsspanare, kunskapsorganisa-
tion och mötesplats där vi känner att vi 
har  varandra, kan utbyta kunskap och ta in 
expertis. Här är vi inte konkurrenter utan 
har samma behov av att förstå det nya 
medielandskapet. Hoten mot vår bransch 
kommer ofta utifrån, som teknikomvandling 
och nätjättar. Genom Sveriges Tidskrifter 
har jag lärt känna personer från andra delar 
av  branschen och skapat samarbeten med 
allt från Svensk Damtidning till Forskning & 
Framsteg. 

Är det någon särskild fråga som du går igång på?
– Jag har varit ute mycket i debatten kring 
Google och Facebook, deras oetiska age-
rande när det gäller att förmedla hot och 
hat är allvarligt. I vår tid av omvandling, där 
många försöker ifrågasätta journalistiken, är 
det viktigt att hålla den etiska fanan högt. Jag 
är glad över att vi börjar komma fram till ett 
gemensamt medieetiskt system och vill se till 
att det funkar. Nästa steg är att få ett beslut 
om att vi skapar det här systemet och lösa 
frågan om hur det ska finansieras.

I vår tid av omvandling, 
där många försöker ifrågasätta 
journalistiken, är det viktigt att 
hålla den etiska fanan högt.”

FO
TO

: SA
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Nicolas Jändel
har utsetts till 
chefredaktör för 
branschtidningen 
Sportfack samt 
titelansvarig för 
Utemagasinet och 
Åka skidor. Närmast 
kommer han från 
Norr Agency och 
Naturkompaniets 
kundmagasin 365.

Herman  
Lindqvist
blir kunglig krönikör 
i Svensk Damtidning. 
Han har skrivit 61 
böcker. Ny bok, om 
ätten Bernadotte, 
är på väg. Herman 
Lindqvist har 
också undervisat 
kronprinsessan 
Victoria i historia.

Ivar Andersen
ersätter föräldra-
lediga Linda Flood 
som reporter på 
Arbetet Global. Han 
har frilansat för en 
lång rad tidningar 
samt varit anställd 
på Arbetaren,  Dala-
Demokraten, TT och 
Byggnadsarbetaren. 

Cassandra  
Lindblom
blir Digital conversion 
specialist hos Bonnier 
Magazines & Brands.
Var tidigare redaktör 
på Aller media 
med ansvar för 
affiliateaffären. Hon 
har även arbetat på 
E24, Fab Media och 
Chic.

Linnea  
Swedenmark
blir ny ledarskribent 
på Dagens Arena. 
Hon arbetar även 
för Länstidningen 
och Norrländska 
Socialdemokraten.  
Har tidigare 
medverkat på 
Aftonbladets 
ledarsida.

På nya tjänster

som är ny Marketing Services 
 Director på Egmont Publishing.  
Han ska  utveckla  affärsområdet mar-
keting services som  rymmer flera 
byråer inom  digital kommunikation 
och content  marketing. 

Varför ville du ha det här jobbet?
– Egmont har en verksamhet som 
jag tror på med bra värderingar och 
 mängder av kompetenta medarbetare. 
Det är också en stiftelse där en stor del 
av överskottet går till att stötta barn och 
unga. Bolaget befinner sig i en spän-
nande fas med uttalad ambition att 
satsa på marketing services, digitala 
byråer och e-handel. De har gjort flera 
intressanta bolagsförvärv, vill få dem att 
växa och har målet att köpa fler företag. 

Vad ska du göra?
– Först ska jag lära känna Egmont och 
de externa bolagen bättre. Sedan ska jag 
dels se hur vi kan skapa bättre tillväxt 
för de befintliga bolagen, hur Egmont 
kan vara en bra ägare för dem, och dels 
hitta nya företag. Intressanta frågor som 
jag tror ligger på bordet framöver är 
vilken typ av bolag Egmont investerar 
i, vad de har för investeringsprinciper, 
hur de befintliga verksamheterna ska 
utvecklas och hur de samarbetar. 

Vad har du med dig?
– Jag har många års erfarenhet från 
 mediebranschen, bland annat på 
Schibsted, och är väl bekant med det 
strukturella skiftet. Jag har bland 
 annat jobbat med mediekoncerner och 
 investeringar i många digitala bolag.

frågor till

ERIK NORBERG

Här är Egmonts 
nya Marketing 

Services Director.

Folk

PÅ NYTT JOBB
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Porträttet

CISSI ELWIN

När Cissi Elwin kliver in på scenen vänder  affärerna 
uppåt. Hon är den nya tidens chefredaktör, en 

 publicist som kan leda både galor och redaktioner.  
Men i en återkommande mardröm ska hon just  

till att göra bort sig i strålkastarljuset. 
Text: Tim Andersson   Foto: Camilla Lindqvist

  ljus  påAllt
      Cissi 
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Porträttet

CISSI ELWIN

Porträttet

CISSI ELWIN

Å
– Åh, först nu ser jag att det finns chiapudding också.  

Så underbart! utbrister Cissi Elwin.
Måndagsfrukosten är framdukad i köket på tidningen 

Chefs redaktion. Det är den typ av frukost som skiljer 
 framtidsoptimistiska mediebolag från de mer vanligt 
förekommande: förutom chiapuddingen med färska bär 
rymmer den sådant som surdegsbröd, färska juicer och lika 
många pålägg som buffén på ett billigare hotell.

Cissi Elwin vänder sig till Unn Edberg, på andra sidan 
bordet.

– Man ska röra i den alltså? Gud vad härligt. Det här blir 
jag helt lycklig av!

Många som känner Cissi Elwin har vittnat om hennes 
starka närvaro. Hennes lyskraft. Den är på gott och ont. 
Som Kristofer Steneberg, tidigare redaktionschef på Chef 
och nu chefredaktör på Café uttrycker det:

– Hennes positiva energi kan vara väldigt stark, nästan 
så att den kan förflytta berg. Men när den inte finns där så 
märks det, om man säger så. 

I dag finns den där. Cissi Elwin har varit på konferensen 
Digital innovation summit i Berlin, och inför cirka tjugofem 
medarbetare som skalar ägg och rör i sin chiapudding 

ställer hon sig upp och redogör för de senaste trenderna i 
den internationella tidskriftsbranschen. 

De kan sammanfattas med Cissi Elwins konstaterande:
– Vi befinner oss i en situation då vi börjar tro på jour-

nalistiken igen.
Det är ute med klickjakt och gratisgrejer. Tidskrifterna 

måste våga ta betalt för det redaktionella materialet, och 
för att få folk att betala krävs ett digitalt utforskande.

– Kör på och testa, fick vi höra. Och jag kände på mitt – 
vårt! – hybrisaktiga sätt att det är ju precis det vi gör.  
Check på den!

Cissi Elwin har lätt att skaffa sig lojala medarbetare, 
berättar Kristofer Steneberg – man vill vara i hennes gäng. 
Hennes utstrålning ställer henne i centrum.

Som bäst är hon kanske på en stor scen, med strålkastare 
och allas blickar på sig. Låt säga på Chefgalan på Grand 
Hotel, där årets chef utses.

– Hon är helt bländande i sådana situationer, och hon 
tar dem på väldigt stort allvar. När hon kliver in i en sådan 
roll är hon snäppet proffsigare än 99 procent av alla chefer, 
berättar tidigare redaktionschefen Kristofer Steneberg.

Ändå har Cissi Elwin en återkommande mardröm: att 
hon snart ska ut just på den där stora scenen. Hon bär sin 
mormors kappa, och precis när strålkastarna riktas mot 
henne upptäcker hon att det är en stor fläck på den.

 

När telefonen ringde och Cissi Elwin, 
som då var vd för Svenska filminstitutet, 
blev erbjuden jobbet som publisher på 
tidningen Chef, låg hon utbränd och 
deprimerad under en elfilt. Hon hade 
haft panikångest sedan tonåren, men 
det här var något helt annat. Hon grät 

och grät och gick runt med öronproppar dygnet runt.
Det var ett chefsragg som vid första anblicken kunde 

sägas sakna fingertoppskänsla. Men hon sade ja – hon ville 
tillbaka till journalistiken.

I början av 2011 var hon på plats, och lät snart genom-
föra den största redesignen i tidningens 17-åriga historia. 
 Mycket annat har ändrats också. Hon har utvecklat det 
digitala arbetet, med webbkurser, nyhetsbrev, inlåst 
 material och filmer.  
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I tonen är Chef nu tuffare, mer ställningstagande och inte 
alltid så objektiv. Tidigt strök hon det gamla mottot: ”Vi är 
alltid på  chefens sida.”

– Det kunde jag inte stå för. Det finns chefer som beter 
sig som svin. Vi ska inte alltid vara på chefens sida, utan på 
det goda ledarskapets sida, berättar hon ett par dagar efter 
dragningen från konferensen i Berlin.

Vi sitter på redaktionen på Fridhemsplan. Inredningen 
är väl genomtänkt: ”Mad Men med en modern twist”, som 
hon uttrycker det. Och visst, den är 50-talistiskt stram och 
minimalistisk, men uppmjukad i sammet och en dovt varm 
färgskala av grönt, lila, vinrött och brunt.

– Man kan väl säga att tidningen fick ett mer samtida 
anslag, konstaterar hon.

Den största förändringen skedde kanske ändå på en  
mer grundläggande nivå, i företagets kärnverksamhet.  
Cissi Elwin ville på nytt satsa på journalistiken.

– Jag tillsatte en redaktionschef och utökade antalet 
reportrar. Journalistiken hade blivit lite anorektisk. Den 
behövde resurser och kärlek. 

Den här kärleken till journalistiken är någonting hon fått 
med sig hemifrån. Hennes pappa var den på 70- och 80-talet 
berömde journalisten och vänstermannen Göran Elwin. 

Hon skulle så småningom välja samma yrkesbana som han. 
Hennes första passion var dock teatern, och som för så 

många andra odlades den delvis i ett utanförskap. Efter att 
föräldrarna skilt sig bodde hon tidvis hos sin pappa i ett 
 kollektiv, som de delade med en narkoman, en afrikansk 
konsul och två  socialarbetare. 

Så bodde inte några andra barn på Djurgården.
Och inte demonstrerade de. Och inte kom deras 

 föräldrar till föräldramötena iklädda virkade sjalar.
– Jag kompenserade väl genom att vara rolig och att 

spela roller. Jag var rund och gick runt med märkliga hattar. 

 Cissi Elwin har, både genom sig själv och 
tidningen hon leder, velat korrigera den 
offentliga bilden av chefen som ”en 40-årig 
man som tränar triathlon”. 
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Teatern höll jag på med ända tills jag var fjorton–femton 
och blev för blyg och mest försökte se söt ut. Du vet, och 
killar och så. 

Att inte riktigt höra hemma någonstans skapade en 
sorg hos henne. Men det har också gett henne fördelar, inte 
minst i journalistkarriären. Hon, vars gäng alla vill tillhöra, 
står ofta själv en bit utanför och betraktar.

– Det är inte en så dum hållning som journalist att ha 
lite distans, en utifrånblick som gör att man inte slukar 
 allting med hull och hår.

Cissi Elwin ärvde inte vänsterradikal-
ismen av sin pappa. Inte heller den, 
särskilt då, manligt kodade grävjourna-
listiken, den som för den Viktiga Sakens 
skull tränger sig in i makthavares hem 
med dold kamera.

Men kanske ärvde hon någonting 
 annat. Journalisten och programledaren Anna Mannheimer 
uttrycker det så här:

– Trots att hon är rädd, nojig och neurotisk, eller just 
därför, så är hon också väldigt modig. Och stark som en oxe!

Som chef är hon inte precis någon som riskminimerar 
eller som snällt konserverar företrädares insatser. Hon 
kastar sig in i verksamheter som hon inte har mycket 
 erfarenhet av och förändrar dem i grunden. 

Efter femton år på SVT fick hon jobb som  chefredaktör 
på ICA-kuriren. Utan större erfarenhet av pressen 
 förändrade hon en av landets största tidskrifter från 
 konservativ husmorstidning till ett Veckorevyn för vuxna.

För att inte tala om jobbet som vd för Svenska 
 filminstitutet. Var kom det ifrån? 

Snabbt en omorganisation. En ny modell för filmstödet, 
där mer pengar skulle satsas i färre projekt.  
Hon lät till och med en arkitekt fixa till huset. Efter sina 
fem år i betongbunkern på Gärdet hade hon vänt det 

 tidigare krisande SFI:s marknadsandelar från 15 till  
25 procent.

Ett par tunga namn, som regissören Roy Andersson 
och kritikern Nils Petter Sundgren, uttalade sig kritiskt om 
henne. Men hon är inte rädd för offentliga bråk. 

Inte heller interna. Hon berättar att hon har kunnat 
skrika åt medarbetare, men att hon lagt av med det.

– En person förklarade för mig att som chef har man en 
megafon mot munnen. Det är inte så trevligt att skrika då. 
Även när man talar tyst låter det högt. 

Hon minns särskilt ett bråk, som hon ångrade starkt 
efteråt – när hon under SVT-tiden skällde ut Anna 
 Mannheimer.

Det minns för övrigt Anna Mannheimer också, som nu 
betraktar Cissi Elwin som en av sina närmaste vänner.

– Det var inget uppenbart jättedumt som jag hade 
gjort, jag tror att det var typ att jag surade över något och 
inte talade klarspråk. Det hade varit väldigt typiskt mig 
att börja fulgråta, men jag minns att jag kände mig som en 
isdrottning mot denna överhettade dramaqueen. Sedan 
skrev hon ett förlåtbrev till mig som låg i logen. 

Cissi Elwin konstaterar det som är självklart om alla 
människor: hon är modig och rädd på samma gång.

EN PERSON FÖRKLARADE FÖR MIG ATT SOM CHEF 
HAR MAN EN MEGAFON MOT MUNNEN. DET ÄR  

INTE SÅ TREVLIGT ATT SKRIKA DÅ.″

”Med Cissi pratar man lika mycket kultur-
sidor, skvaller, politik och snusk. Hon är 
otroligt rolig, drastisk och snabbtänkt. 
Hon har också en väldigt omtänksam sida 
och är väldigt fördomsfri. Hon är lätt att 
berätta saker för, hon förstår ens konstiga 
och inte så charmiga sidor. Förmodligen 
för att hon är ganska knäpp själv. ”
Anna Mannheimer, vän
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Cecilia Elwin
FÖDD: 1965.

BOR: I Stockholm.
FAMILJ: Två barn.

GÖR: Publisher för tidningen 
Chef. Chef utges av Ledarna.
KARRIÄR: Jobbade i 15 år på 
SVT. Anställdes 2000 som 

chefredaktör för ICA-kuriren 
och 2006 som publicistisk chef 

för mediakoncernen Forma 
Publishing Group. Mellan  

2006 och 2010 vd för Svenska 
filminstitutet. Publisher på 
tidningen Chef sedan 2011.

Cissi Elwin började 
sin journalistbana 
på Veckorevyn, med 
en praktikplats som 
19-åring. Under åren 
på SVT blev hon ett 
känt ansikte som 
programledare för 
Bullen.
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I ett chefstest tror Cissi Elwin att hon skulle 
få högt betyg i förmågan att motivera.  
Hon är sämre på uppföljningar.

Efter fyra år som chef på Svenska filminstitutet 
kände Cissi Elwin att hon ville jobba med 
journalistik igen. Just nu gör hon det på Chefs 
redaktion på Hantverkargatan i Stockholm.
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– Jag har ett bra självförtroende, men jag tror faktiskt 
att jag har en dålig självkänsla. Någonting är det ju med den 
där fläcken på kappan.
Ja, hur ska man egentligen förstå den där drömmen om 
din mormors kappa?  

– Jag vet inte, det är konstigt. Min mormor bodde i samma 
hus som jag när jag var liten. Hennes grejer ger mig sådan 
trygghet, jag har nästan försökt att återskapa hennes hem.
Och fläcken?

Cissi Elwin funderar en stund. 
– Jag har alltid haft en känsla av att jag har en fåll som  

är lös. Jag försöker få ihop det och det blir alltid lite fel. 

Sällan har väl en människas självbild brutit så 
mot  mediabilden av henne: Hon som hante-
rar alla sammanhang, som, oavsett vad man 
tycker om resultatet, får saker gjorda. Inte 
en som brister i sömmarna – utan en som 
syr ihop.

– Toppen om jag lyckats lura folk. Jag är 
verkligen inte den där styva personen med stärkt krage. Men 
det kan väl hända att jag kompenserar mina brister med att 
överprestera.

Hon har alltid förberett sina jobb minutiöst. Det tar väldigt 
mycket energi från henne, berättar  Kristofer Steneberg.

– Det har varit gånger då jag velat ta en drink med 
henne efter en gala och hon inte har dykt upp i baren. Jag 
har hittat henne i någon korridor på Grand Hotel, där hon 
sitter och flämtar och har skavsårsplåster och tycker att 
det är fantastiskt att jag kommer dit och tar en drink med 
henne, så att hon slipper möta alla människor. 

Det lär inte bli mindre jobb för Cissi Elwin framöver. 
Det händer mycket på Chef nu, det senaste är en serie 
webbkurser om sådant som lönesättning och GDPR.

Huvuddelen av Chefs intäkter kommer fortfarande från 
tidningen och det som relaterar till den, men kringintäk-
terna har ökat med 60 procent sedan Cissi Elwin tog över. 

Det börjar bli en balans. 
Finns det risk för att journalistiken tynar bort?

Jättebra fråga, svarar Cissi Elwin, och fortsätter lite 
svävande.

– Journalistiken kommer inte att försvinna, men vi har 
ett dilemma: hur gör man för att behålla själen, hjärtat, 
syftet med det man gör, och samtidigt svara mot  kundernas 
behov? Den frågan hade vi en allvarlig diskussion om 
 senast i dag, på ett chefsmöte.

Den del av Chef som växer mest nu är event. Två 
 personer har jobbat heltid med den tidigare, men nyss 
 anställdes en tredje, och en fjärde ska till innan sommaren. 

Mer scen – allt mindre av journalistik? Nej, det är inte 
en nödvändig logik, enligt Kristofer Steneberg. 

Cissi Elwin är personen som kan hindra en sådan 
utveckling, menar han. Och det beror inte bara på hennes 
kärlek till publicistiken och för att den där fläcken på gott 
och ont jagar henne till hårt arbete, utan på just hennes 
offentliga närvaro.

– I dag lever vi i en galen innehållsvåg, och då är det 
ovärderligt med en röst som säger något och engagerar,  
och som dessutom bottnar i det publika. Broadcast-Cissi 
når igenom. Hon når längre än vilket annat företag som 
helst skulle göra. 

HUR GÖR MAN FÖR ATT BEHÅLLA   
SJÄLEN, HJÄRTAT, SYFTET MED DET MAN  

GÖR, OCH SAMTIDIGT SVARA MOT 
KUNDERNAS BEHOV?″

”Cissi Elwin utsågs till vd 2006 under en tid 
när SFI kändes problemfyllt: ingen vind i 

seglen för svensk film samt tyngt av ett allt-
mer svårförhandlat filmavtal. Även om 

hon inte förknippades med branschkun-
nande när hon kom så kändes det som 

att det var helt rätt att välja någon med 
gott humör, bra energi och som kunde se 

verksamheten med nya ögon.”
Helena Lindblad Filmkritiker, DN
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Kookie  
magazine

I oktober kom första numret 
av Kookie, ett feministiskt 

magasin för 8–12-åringar 
som utmanar  stereotyper 

och vidgar bilden av 
hur tjejer ska vara. Den 

ges ut i  Australien och 
 Storbritannien med fyra 

nummer per år. Tidningen 
är annonsfri och det första 

numret finansierades med en 
kampanj hos Kickstarter. 

www.kookiemagazine.com

Publicerat
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” VI HADE INTE 

KLARAT OSS 

UTAN FANSEN”

HÄNG 
  MED

PÅ 
ROLLER
DERBY

MARCUS &
MARTINUS:

OMG! Vi har 
träffat Norges

mysigaste
tvillingar!

Så funkar kärlek (vi vet!)  Skärmtid eller skärmkrig?

quiz!
vad vet 
du om 
skogens
djur?

4 sidor 
klurigt 
pyssel

HEJ, TA GÄRNA MED TIDNINGEN HEM!

junior

H
e

m
b

a
ka

t Ju
n

io
r  1/2018       FIX

A
 FRED

AG
SM

YS • ÄT K
A

KD
EG

 &
 SM

ET • EM
O

JITÅ
RTA

 • PA
N

N
K

A
KSFEST • LEG

O
BRO

W
N

IES • KLA
D

D
K

A
KO

R • M
YSIG

 FRUKO
ST • FREA

K SH
A

KES • G
LA

SS I STO
RA

 LA
SS • K

A
N

ELBULLA
R STEG

-FÖ
R-STEG

Gör en  
emojitårta!

FIXA BÄSTA 
FREDAGSMYSET

GLASS  
I STORA LASS

3FAVORITER

JUNIORFÖR DIG SOM 
BÖRJAT BAKA

 ROY FARES 
 ÄR GALEN 

 I CHOKLAD

 Pannkaksfest

 Kladdkakor extra allt

 Legobrownies

 Ät kakdeg 
 & smet!

FREAK SHAKES • SCONES & FRALLOR  • KANELBULLAR

BAKA ÅRETS  
ROLIGASTE

0 1

7 388469 206991R
ET

U
R

V
EC

K
A

 2
1

NR 1 2018    
PRIS 69:90 KR 

89:90 NOK 7,95 EURO
       TIDSAM 4692-01

      NY TIDNING       

I tidnings-
hyllan

De är uppväxta med plattor och ipads, men 
visst finns det fortfarande printprodukter 
som lockar. Här är några nya tidningstitlar 

för dem födda på 2000-talet. 
TEXT: MATILDA NILSSON

“Bygg ditt varumärke”, “Tjäna 
snabba pengar” och “Hitta ditt 

drömjobb”. Det är några av 
rubrikerna från TeenBoss första 
nummer. Är du född i början av 

2000-talet och tillhör genera-
tion Z är det klart att du ska bli 
entreprenör och din egen chef. 

Magasinet TeenBoss lär dig hur. 
Tjejmagasinet ges ut av ameri-

kanska Bauer Media, som också 
har ungdomstitlar som Closer, 

Girls’ World och J-!4.

Kupé Junior
SJ:s tågtidning Kupé fick ett 
småsyskon för en tid sedan. Kupé 
Junior riktar sig till barn mellan 6 
och 14 år, med tonvikt på åldrarna 
9 till 12. Det är poppigt, peppigt 
och mycket klara färger. Här 
finns förstås tåg- och teknikfakta 
men också snabba intervjuer med 
kändisar. Kupé Junior produceras 
av Klintberg Nihlén och trycks i 
140 000 exemplar.

Hembakat 
Junior

Bonnier Magazines & Brands 
har gjort en specialtidning 

för unga som gillar att baka. 
Hembakat Junior är en oneshot 
som kom ut lagom till tidningen 

Hembakats stora bakmässa i 
Uppsala i mars. Specialnumret 
innehåller recept på legobrow-

nies, emojitårta, kladdkakor, 
pannkakor – och förstås alla 

barns favorit: kaksmet. 

Kunskaps-
tidningen
Det saknades en tidning om 
 vetenskap och teknik för unga 
tyckte ingenjören Josefin Hallgren 
– och startade en. Publiceringstak-
ten är sporadisk, men Kunskaps-
tidningen har redan kommit ut 
i tre nummer. Med färgglada 
illustrationer beskriver tidningen 
alltifrån rymden och legorobotar 
till hajar och slajm. Målgrupp är 
barn i åldrarna 9 till 12 år. 
kunskapstidningen.se

TeenBoss
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10 %  
fack-press

Publicerat

JUST NU

4 500 
tidskrifter finns  
det i Sverige. 

93
procent skickar sin 
 tidning per post.  

Merparten av tidskrifterna 
sprider dock sitt innehåll 
även via  andra kanaler. 

8,02
miljarder kronor  omsatte 

branschen 2017, en 
minskning med 1,5 % 

 jämfört med 2016. 

900
kronor per år spenderar 
varje hushåll i Sverige på 

tidskrifter.

MER ATT LÄSA
Nyfiken på vad läsarna 

tycker om annonserna – 
och om de har effekt? Läs 
rapporten i sin helhet på 

www.sverigestidskrifter.se

För andra året i rad har Sveriges Tidskrifter bett Institutet för 
reklam och mediestatistik, IRM, att ta tempen på tidskrifts-

branschen. Här är några aktuella siffror om din bransch.

Tidskrifts- 
branschen i siffror

60 %  
privatpersoner

13 %  
övriga  
intäkter 

50 %  
medlemstid-
ningar

20 %  
gratis- och 

kundtidskrifter

20 %  
populärpress

51 %  
läsarintäkter 

40 %  
konsumenter i  

sin yrkesroll

5 %  
endast  

på nätet

35 %  
reklam- 
intäkter 

OM RAPPORTEN: Informationen bygger på 
IRM:s reklamstatistik, analys av register från 
Kungliga Biblioteket och  Myndigheten för 
press, radio och tv samt en enkät till ett urval 
titlar. IRM har också gjort  beräkningar av om-
sättning utifrån  officiell   finans- och företags-

information samt  upplageinformation från TS 
Mediefakta AB. Enkäten skickades ut i januari 
2018 till 445 titlar. Totalt inkom 218 svar vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 49 %. Det är 
något högre än förra året då svarsfrekvensen 
var 46 %.

Målgrupper
Sex av tio tidningar 

riktar sig till  
privatpersoner

Typ
Hälften ingår i ett 

medlemskap.

Intäkterna
Läsarna står för den 
största delen men 

övriga intäkter ökar. 

Kanalerna
Nästan alla har 
digital närvaro

95 %  
digitalt och på papper eller 
endast papper
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Stringtrosan på omslaget passade ingen, löpsedeln var  
åt skogen och Göran Hägglund fick heta Häggström.  

Ibland blir det bara så… fel. 

Text:  Matilda Nilsson & Karin Persson

Redaktionsliv

MISSTAG

Claes de Faire har haft 
flera chefspositioner i 
mediebranschen, och 
tycker att vi ska prata 
mer om våra misstag. 

Chefernas  

“Jag blir arg om ni inte gör någonting alls”
Claes de Faire är publisher och ansvarig utgivare på Fokus.

Som ny reporter på Resumé kallade 
Claes de Faire Kristdemokraternas dåva-
rande partiledare för Göran Häggström 
rakt igenom en längre text. Det var ju 
lite pinsamt. Men det största misstaget 
i yrkeslivet uppenbarades långt senare, 
i samband med att han valde att sluta 
som chefredaktör på Resumé.

– Jag hade inte byggt upp en tillräck-
ligt bra organisation så att det fanns en 
tydlig succession, utan man var tvungen 
att rekrytera en ny chefredaktör utifrån.  

Att se till att en sådan sak funkar är en 
av de viktigaste sakerna en chefredaktör 
ska göra.

Hur ser du på misstag?
– I vår bransch pratar vi extremt 

mycket om hur bra vi är. Men jag tror 
att man kan lära sig mycket av andras 
misstag, framförallt lära sig att tycka att 
misstag är okej. På alla arbetsplatser jag 
är på brukar jag säga: jag blir inte arg 
om ni gör fel, jag blir arg om ni inte gör 
någonting alls. 
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Resumés stjärnor:  
“Fel byråer fick certifikatet”
Viggo Cavling är chefredaktör för Travel News. Han 
har  tidigare bland annat haft chefsroller på Resumé 
och DN.

30 procent av det man gör är fel. Det är viktigt att 
erkänna det, tycker medieveteranen Viggo Cavling.

– När jag började på DN hade jag en idé om att jag 
skulle äta lunch med folk. Men man ska inte boka 
lunch när man ska lämna dåliga besked. Folk uppfattar 
en lunch som en belöning. Dåliga besked ska leve-
reras i ottan, i stängda rum där folk kan bli arga eller 
gråta. 

Har du något tokroligt exempel på ett misstag?
– Nja, vi skulle certifiera reklambranschen under min 

tid på Resumé, men vi lämnade ett dåligt underlag till 
upplysningsföretaget UC som de missförstod så fel 
byråer fick certifikatet. Resumés stjärnor hette det, 
men det hade varit bättre att kalla det för Resumés 
halvmånar. 

Stringtrosan som sänkte hela numret
Amelia Adamo är grundare av Amelia, Tara och M-Magasin och i dag senior  
medarbetare för M-Magasin. 

En tidskriftsdrottning gör också misstag 
ibland.  

– Gud, jag kan säga att jag har gjort 
många. En rolig historia var när vi 
 plastade in en stringtrosa och hade den 
på omslaget av Amelia. “One size fits all” 
påstod vi. Det blev ett jäkla liv! Att göra 
stringtrosorna kostade väl en 800 000 
kronor och det blev ingen försäljnings-
framgång, snarare tvärtom.  

Vi tappade upplaga och det blev en 
storm för den där lilla trekanten från  
Kina passade ju inte någon. 

Vad lärde du dig?
– Man drar lärdomar av alla idiot grejer 

man gör. Stringtrosans lärdom var att 
mitt och redaktionens odramatiska 
förhållande till sex inte stämde med 
läsekretsens. Det kanske var lite inner-
stadsvarning på oss.

Västervik hamnade  
i Östergötland – på löpet
Helena Giertta är chefredaktör, vd och ansvarig  utgivare 
för tidningen Journalisten och sedan i maj även för 
 tidningen Finansliv.

Som chefredaktör för facktidningen Journalisten är kanske 
kraven extra höga på Helena Giertta. Men värsta misstaget 
gjorde hon för över 30 år sedan – och hon glömmer det 
aldrig. 

– Man gör många misstag. Men jag kan 
fortfarande tänka “Oh, shit” om när 
jag satt som nattchef på Västgöta-
Demokraten… nej, jag ber om ursäkt, 
jag satt som nattchef på tidningen 
Östgöten i Linköping… och var helt 
ny. Vår utsände hade varit på en 
musikfestival med prisutdelning 
och jag drog på löpet om den här 
musikfestivalen i Västervik, som 
inte ens ligger i Östergötland. 
(Skratt.) Det är dåligt! Än i dag 
tycker jag det är skitjobbigt.

Vad lärde du dig?
– Kolla alltid en extra gång. 

Tro inte att man vet någon-
ting, man måste verkligen 
veta.

Har du kvar löpet?
– Ja du, herregud kan jag 

ha kvar det där löpet? Hur 
snabbt ska du ha det? Jag har 
ju sparat massa tidningar, det är 
inte omöjligt att jag varit så maso-
chistisk att jag sparat även detta.
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Spegel spegel i paddan 
där, säg hur vi lockar 
såna som dig till vår 
sfär. 

TE
M

A: GENERATION Z

24 Lär känna generation Z

28  Egmont Publishing – ständigt på jakt  

efter nya hjältar

32 KP – senior med barnasinnet kvar

35  The Economist – så gör de succé på 

Snapchat

22     
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Tema

GENERATION Z

Zvårflörtade! 
De konsumerar mer medier än några 

  andra – men gömmer sig i slutna grup-
per, är flyktiga och  intressestyrda.  

Vi undersöker om  tidskriftsbranschen 
har någon som helst chans att nå  

generation Z, de som är  födda kring  
millennieskiftet och framåt.

Text:  Tim Andersson Illustration:  Getty
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Tema

GENERATION Z

Under mars var det några elever i årskurs nio 
som stal det nationella provet i svenska från en 
skola i Stockholm. Dagen innan skrivningstill-
fället gick Skolverket sturskt ut med att det inte 
fanns några indikationer på att provet eller facit, 
som rykt samtidigt, hade spridits. 

Antropologen Katarina Graffman visste 
bättre. Hon har länge umgåtts med ungdomar 
och studerat deras mediebeteenden, och hennes 
informanter förklarade hur det egentligen låg 
till med det där provet. 

– Det visade sig att varenda unge i nian hade 
sett det. Det hade spridits, men via Snapchat. 
Det hela upptäcktes inte förrän dagen efter – 
och då var det för sent. 

Enligt Katarina Graffman illustrerar 
händelsen något som starkt kännetecknar 
generation Z, alltså personer födda kring 
 millennieskiftet och senare: De är svåra att ha 
koll på – och att nå. 

– Klyftan mellan generationerna är nu till 
och med större än för tio år sedan, när vi höll 
på som mest med att försöka begripa vad som 

händer med de ungas mediebeteenden. 
Inte minst tidskrifterna har svårt att engag-

era dem, trots att Statens medieråd i sin senaste 
rapport om ungdomar och medier konstaterar 
att de är storkonsumenter. Åren 13–16 beteck-
nas rent av som en ”medieslukarålder”.

Det första man måste göra om man vill 
knyta en relation till de här personerna är enligt 
Katarina Graffman att begripa dem på djupet, 
vilket kräver hårt arbete. Förutom det fak-
tum att de mest kommunicerar i slutna grupper 
är de dessutom illojala och snabbt föränderliga i 
fråga om preferenser och vilka influencers som 
de följer. 

Så först av allt: Var hittar man dem? På 
sociala medier, naturligtvis. Fast kanske är det 
ett begrepp som riskerar att förvirra mer än 
klargöra. Katarina Graffman har mött ung-
domar som inte ens förstått vad det betyder: 
Sociala medier – är det tv och radio, sådant som 
man konsumerar tillsammans med andra? 

Dessutom, varnar Katarina Graffman, finns 
det en stor risk med att se dessa skilda kanaler 
och plattformar som någonting homogent. 

– När företag pratar om att de har en 
”sociala medier-strategi” så visar de att de inte 
förstått vad det handlar om. De olika kanalerna 
fungerar helt olika, och man är på dem av olika 
syften. 

En sak som är enkel att konstatera är i alla 
fall att pappret inte är det naturliga elementet 
för generation Z. En aktör som inte bara insett 
detta utan också tagit konsekvenserna av det 
är Aller-ägda tidskriften Frida, som vänder sig 
till flickor i åldern 12–18 år. Från att kommit ut 
varannan vecka gick utgivningen ned till varan-
nan månad och sedan till fyra nummer per år. I 
december förra året tog man till sist beslutet att 
helt lägga ned printutgåvan. 

– Man har väl vetat i flera år att det här inte 
är en målgrupp som är beredd att betala för 
sitt innehåll, som finns digitalt, som inte går 

U Katarina Graffman 
har studerat 
mediebeteeenden hos 
generation Z. 
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FÄRRE UNGA 
LÄSER 
TIDNINGAR
Andelen 13–16-åringar 
som läser böcker och 
tidningar dagligen har 
minskat rejält på fyra år. 

20%
2012

11%
2016

Källa: Rapporten "Ungar 
& medier” från Statens 
medieråd. Den senaste 
rapporten kom i maj förra 
året, den bygger på en 
undersökning från 2016.
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till affären för att köpa en tidning. Nu levererar 
vi i stället materialet till de plattformar där de 
 redan är, säger Fridas chefredaktör Terese Allert. 

Förutom på sajten finns Frida på You-
tube, Instagram, Facebook, Snapchat och 
Twitter. Liksom för många andra som vänder 
sig till generation Z har engagemanget på deras 
Facebook-sida gått ned. Det öppna, publika 
tillhör den äldre generationen. Desto bättre går 
det för det rörliga materialet. På Youtube till 
exempel har Frida nu 48 840 prenumeranter 
och 16 449 280 visningar.

Snapchat är dock den plattform 
som de senaste åren vuxit 
till den viktigaste för Fridas 
målgrupp. Enligt Statens 
medieråds senaste under-
sökning är det bland barn i 
13–16-årsåldern 84 procent 
som listar Snapchat bland sina 

tre mest använda sociala medier, att jämföra 
med Facebook som landar på endast 49 pro-
cent. Går vi ned lite i åldern och tittar på barn i 
9–12 hamnar Snapchat på 78 och Facebook på 
blott 16 procent. 

Frida använder Snapchat till att lägga upp 
unika och personliga saker. Det kan vara en 
kändis som hälsar eller en film från en konsert.

– Kan man inte ta sig till Stockholm för att 
se Marcus och Martinus så kan man i alla fall 
följa dem på vårt konto. Det behöver inte vara 
hög teknisk kvalitet, för det är ingenting som 
förväntas. Vi filmar med mobilen. 

Det verkar som att Frida har lyckats med 
den digitala transformationen. De är lika många 
anställda nu som på papprets tid. Ekonomin är 
bra. Enligt Terese Allert beror det på att de som 
arbetar med tidningen är genuint intresserade 
av sin målgrupp. De befinner sig själva ”i samma 
bubbla”, på samma plattformar, som konsu-
menterna. 

Dessutom är de flexibla och snabba att 
anpassa sig. Strategiplaner över flera år ägnar 
de sig inte åt. 

– Vi testar hela tiden nya saker.  Kommer 
vi på att vi borde ha en Youtube-kanal så 
startar vi en dagen efter. Just nu finns ett 
stort intresse för dramaserien Riverdale i vår 
målgrupp, så därför har vi skapat Facebook-
gruppen Fridas Riverdale. Efter två veckor hade 
vi runt femhundra medlemmar. 

Detta är också någonting som  Katarina 
Graffman, som haft uppdrag för många 
stora mediebolag, understryker som centralt: 
 Generation Z samlas gärna kring tydliga in-
tressen och nischer. Nördkulturen är stark. 

– För ett par år sedan gjorde jag ett projekt 
med DN och TU. Vad är det överhuvudtaget 
som drar trafik från den här generationen till 
deras sajter? Jo, om de råkar skriva om något 
som passar in i någon form av intressegemen-
skap – det är enda anledningen. Skriver man 
något intressant som når en nördgemen-
skap har man en chans. 

En som länge jobbat med nördge-
menskaper är entreprenören Edin Me-
hinovic. Som 17-åring startade han 
datorbloggen SweClockers, speciellt 
inriktad på ”överklockning” av da-
torer (ett sätt att ”trimma” datorer för 
att de ska bli snabbare). På läsarnas 
inrådan lade han till ett diskus-
sionsforum, och några år in 
på 2000-talet hade han 
fått en stor följarskara. 

– Mitt mål var 
alltid att starta 
en tidning. 
 Datortidningarna 
var mina före-
bilder, nätet 
bara ett sätt 
att börja på. 

Frida har lagt ned 
papperstidningen, 
och satsat hårt på 
Snapchat och Youtube, 
berättar Terese Allert, 
chefredaktör. 
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Sen insåg jag runt 2004–2005 att tidningarna 
kommer att försvinna och att det är nätet som 
kommer att bli stort. Då hade vi ett ganska bra 
försprång jämfört med pappersprodukterna. 
Vi var alltid ute med  informationen först, och 
genom forumet  skapade vi engagemang. 

Någon riktig beteckning för SweClock-
ers finns inte. Deras slogan lyder ”Sveriges 
största webbtidning för datorer”, och det finns 
mycket riktigt en redaktion som skriver jour-
nalistiska texter i form av nyheter, recensioner, 
tester, etcetera. Å andra sidan består sajten av 
ett community, och det är den som är själva 
stommen. Det är där som ”nördarna”, ”geek-
sen” eller de ”galet insatta” som det heter i 
marknadsföringen, samlas för att diskutera  
och dela kunskap. 

I relation till vanliga tidskrifter är 
 gränsen mellan redaktion och 
läsare/medlemmar dock vag. Det är 
närheten och jämlikheten mellan 
de två grupperna som är framgångs-
faktorn, tror Edin Mehinovic.

– Det är viktigt för oss att 
 separera redaktionen som en 

grupp inom communityt och vara tydliga med 
att redaktionen har en ledande roll i att exem-
pelvis vara oberoende och källkritiska. Men det 
är communityt som bestämmer vad som är vik-
tigt, vad vi ska skriva om och hur tungt kommer-
siella intressen får väga, säger Edin Mehinovic. 

På senare år har Edin Mehinovics projekt 
vuxit till det digitala förlaget Geeks som, föru-
tom SweClockers, också driver de till strukturen 

liknande teknik- och spelsajterna 99 och FZ, 
den senare förvärvad från Egmont. I dag har de 
sammanlagt drygt 500 000 unika besökare i 
veckan. 

Geeks är en modern medie-
saga, men det finns saker 
som förlaget brottas med. 
Som den kommersiella 
biten, till exempel. Från 
att från början ha varit ett 
helt ideellt projekt började 
Edin Mehinovic finansiera 

sin växande verksamhet med annonser. Och det 
var inte helt populärt bland medlemmarna. 

– Många blockade annonserna. Och det var 
okej med oss. Det har vi alltid varit transparenta 
med, för vi som jobbar med Geeks blockar själva 
annonser. Men det fanns ett missnöje, och block-
arna visade att reklamen inte var tillräckligt bra. 

Enligt Katarina Graffman är det här en 
 pusselbit i en större bild: generation Z är kräsna 
och känsliga för att få sin integritet kränkt. Och 
som Fridas chefredaktör Terese Allert  uttrycker 
det: ”Är det något de inte gillar så syns det.” 
De har ingenting emot reklam i sig, menar 
 Katarina Graffman, så länge den är intressant 
och  relevant. 

– De skiljer inte på reklam och redak-
tionellt material. Om det är roligt, eller om det 
är ett märke de tycker om, så tar de upp det och 
pratar om det i sina grupper. 

Dålig reklam accepterar de dock inte. Geeks 
är därför nu väldigt noga med reklamen. Inga 
störande pop-ups. Bara produkter och var-

MÅNGA BLOCKADE ANNONSERNA. 
OCH DET VAR OKEJ MED OSS.”

Edin Mehinovic 
startade en datorblogg 
som 17-åring. Den 
har numera vuxit 
till ett digitalt bolag 
med flera sajter och 
community. 



Nr 2 2018  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 27

Tema

GENERATION Z

umärken som uppskattas på riktigt. En ny del av 
affärsutvecklingen handlar om att låta företag 
få möjlighet att testa sina produkter i diskus-
sionsforumet, för att kunna utveckla dem efter 
feedbacken. Men för att få göra det måste man 
respektera medlemmarna. 

– Du kan inte bara komma in i vårt com-
munity, ställa frågor och dra. När man utvecklat 
produkten måste man komma tillbaka och visa 
upp den. Vi hade en kund som inte gjorde det, 
och den blev inte direkt omtyckt. 

Att ta sig in i de slutna grupperna, det är 
det som är utmaningen även för tidskriftsför-

lagen. Generation Z:s konsumtionsvanor är 
nämligen i hög grad rekommendationsbaserade. 

– Individualismen är verkligen en chimär. 
När de nu har verktygen för att hela tiden hålla 
kontakten med sina grupper så köper de ingen-
ting utan att först ha speglat det med dem, säger 
Katarina Graffman. 

Här kommer influencers in. Eller ”fyrtorn”, 
som Katarina Graffman hellre kallar dem, efter-
som ”influencer”-begreppet handlar så mycket 
om konsumtion. 

– De har olika fyrtorn för olika viktiga saker 
i livet. Så det gäller att identifiera vilka dessa 
är och försöka involvera dem. Jag har sett så 
många exempel på att man tar någon som man 
tror är populär bland unga, och så blir det helt 
fel. Man måste gräva djupt. Den person som ung-
domarna i enkäter säger att de ser upp till behöver 
inte alls vara den som de egentligen följer.

Geeks står nu inför en utmaning. Genera-
tion Z har inte vuxit upp med att läsa tidningar 
– men de har inte heller vuxit upp med diskus-
sionsforum på nätet. Det finns ett problem 
med att engagera dem i grupperna. De har en 
tendens att komma, hämta informationen och 
sedan sticka därifrån.

– Har man datorproblem kanske man i 
första hand vänder sig till Snapschat: Hej, kan 
jag få hjälp? I nästa steg frågar man sina föräl-
drar. Det tredje steget är att kolla någon video 
på Youtube, säger Edin Mehinovic. 

Framtiden för Geeks handlar om att få 
ännu större kunskap om, och kontakt med, sina 
medlemmar. Edin Mehinovic har planer. 
 Personer från generation Z ska  anställas. 
Redaktionen ska ut i landet och i större 
 utsträckning möta sina medlemmar ansikte  
mot ansikte. Intressegemenskaperna finns,  
det gäller bara att få dem till sajterna. 

Om tidskriftsförlagen ska klara provet  
måste de gå samma väg, menar han. 

Annars riskerar de att bli lika bortkollrade 
som Skolverket. 

Populäraste sociala medier
Vilka sociala medier (t.ex. Instagram, Facebook, 
Twitter, Snapchat) använder du oftast?  
Skriv tre stycken.

Åldersgruppen  13–16 år
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Det bleka ljuset från Öresund sipprar 
in genom de stora redaktionsfönst-
ren och skickar sina strålar mot den 
maskerade mannen i de tajta blå kal-
songerna som verkar hålla ett vakande 
öga över medarbetarna. Vid ett stort 
vitt skrivbord står världens starkaste 

björn och ler mot alla som kommer in i rummet. Egmont 
Publishing Kids-avdelning är en kreativ serietidningsfabrik. 
Förlagschefen Marika Bark ler med hela ansiktet.

– Vårt uppdrag är att ge liv åt bra historier. Det kan vi. 
Och vi är bra på att nosa upp trender som kan bli till nya 
tidningar och produkter.

På Egmont Publishings kontor i Västra Hamnen i 
Malmö arbetar 45 anställda med företagets kids-produkter. 
Tidningsdelen står för större delen av företagets intäkter 
och spås göra så många år framöver. Samtidigt jobbar man 
hela tiden på att utveckla nya intäktsben. 

– Inte bara digitalt. Vi ser också potentialen i fler 
specialsamarbeten, till exempel en stor beställning från 
Regionbiblioteken för en Bamse specialtidning med tema 
källkritik. 

Vid ett av skrivborden sitter Madeleine  Gripsten som 
är projektledare för ungdomstidningarna Julia och Goal. 
Julia kommer ut en gång i månaden. Noggrann planering är 
nödvändig.

– Det är ett jättekul jobb. Och utmanande. Det gäller att 
vara med och lyssna av målgruppen för att få ett innehåll 
som ungdomarna vill ha. 

Egmont Publishing är marknadsledande på tidningar 
för barn och unga med flera framgångsrika titlar som utgör 
basen i verksamheten. För den yngre läsekretsen är Bamse, 
Kalle Anka och Fantomen de största. För de lite äldre är det 
 ungdomsmagasinen Goal och Julia. Men det är en ständig 
jakt på idéer som kan ligga till grund för nya titlar. Genom 
såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar i mål-
gruppen och med stöd av så kallade trendscouter, besöker 
man mässor och evenemang där de senaste nyheterna och 
trenderna presenteras. 

– Jag tycker också att våra medarbetare är mycket 
skickliga på att ständigt ha örat mot marken. De är bra på 
att fånga upp vad som går hem hos barn och unga just nu.

Marika Bark har arbetat i företaget i femton år. Det 
är  fortfarande spännande och  utmanande, säger hon. 

På Egmont Publishings redaktion i Malmö 
 trendscoutar man för att känna av vad som går  

hem hos barn och unga – och tvekar inte  
att lägga ned en titel som inte säljer. 

Text: Agneta Nordin  Foto: Peter Westrup

Ständigt på jakt 
efter nya hjältar
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Egmont Publishing
Den svenska förlagsverksamheten 
omsätter ca 1 miljard kronor och har 
250 anställda i Sverige. Affärsområ-
det Kids i Malmö har 45 anställda.

Förutom egna titlar och varumärken 
har företaget licensavtal med bland 
andra Disney.

Senaste förvärvet är tidningen 
 Robot, en speltidning för barn  
6–12 år.

Det finns dagar då 
Fantomen lämnar 
djungeln och går på 
stadens gator som 
en vanlig man. Här i 
sällskap med Mikael 
Sol som är redaktör. 



30 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2018

Xxxxxx

XXXXXX

Tema

GENERATION Z

 Företaget har stora möjligheter att våga satsa 
på nya produkter för att testa om de fungerar. 
Och det finns inga fasta ramar för hur lång tid en 
produkt ges innan man väljer att släppa den.

– Det beror helt och hållet på hur stor sats-
ningen är och hur vi bedömer långsiktigheten. 
Den stora utmaningen i dagens mediemarknad 
är att det inte finns något givet facit eller 
framgångsrecept. Om inte satsningen håller 
försvinner den. Vi är ganska osentimentala till 
att göra förändringar i portföljen.

En av de senare satsningarna är en tidning 
om de populära barnfigurerna Babblarna, som 
vänder sig till de allra yngsta och blivit en stor 
Youtube-succé.

– Vi ville skapa en tidning som förhoppn-
ingsvis går hem både hos föräldrar och barn. 
Dessutom har vi använt ett grövre papper som 
ska tåla lite tuffare tag. 

Förutom att scanna omvärlden för att hitta 
idéer som kan bli till nya produkter arbetar 
Egmont med licenser. Det vill säga att man 
betalar för rätten att ge ut en tidning i Sverige 
och Norden.

– Vi identifierar ett varumärke eller titel 
som vi ser potential i. Därefter tar vi kontakt 
och  inleder diskussion med den som äger 
 rättigheten via olika lokala eller globala forum. 
Det kan handla om produkter som redan finns 
i andra länder och som vi gärna vill lansera på 
den svenska marknaden. Det kan också vara att 
vi utvecklar en helt ny redaktionell produkt för 
ett specifikt varumärke.

Ett aktuellt exempel är online-spelet Star 
Stable där Egmont sedan en tid har ett licens-
samarbete med Star Stable Entertainment.  
Nu har man precis släppt ett nytt magasin.

– För licensgivaren är det en möjlighet att 
nå ut till sina kunder och fans med helt nya 
produkter och format. För oss innebär det en 
möjlighet att skapa redaktionella produkter på 
ett varumärke som är starkt hos målgruppen. 

Den digitala mediekonsumtionen sker på 
bekostnad av papperstidningsläsandet. Och den 
digitala konkurrensen är massiv, vilket inne-
bär stora utmaningar för förlagen. Dator- och 
tv-spel, film och underhållning på Youtube och 
streamingtjänsten Netflix, är de största hoten 

Reprisering av äldre 
serier kan ibland 
vara en utmaning, 
säger Jonas 
Lidheimer som är 
informationsansvarig 
på Egmont Publishing.

Produktionsflöde i seriefabriken på 
Egmont Publishings redaktion på 
Skeppsgatan i Malmö. Ann Sjövall 
och Madeleine Gripsten jobbar med 
kommande nummer. 
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mot läsandet idag, menar Marika Bark.
– Vi måste vara snabbfotade och anpassa oss 

efter förändringarna och vi måste finnas på de 
plattformar där våra läsare och framtida läsare 
finns. 

Marika Bark me-
nar att den största 
 utmaningen är 
 ungdomsgruppen.  
De som väljer själva.

– Bland de mindre 
barnen är det fortfar-

ande föräldrarna som påverkar läsningen. Det 
är mysigt att krypa ner tillsammans i soffan eller 
i sängen och läsa en papperstidning tillsammans 
med barnet. 

I tider av ökad genusmedvetenhet har 
 debatten handlat om könsstereotypa produkter, 
att tidningar riktade till flickor ofta är rosa och 
glittriga och tidningar till pojkar är mörkare och 
tuffare. Marika Bark delar inte kritiken när det 
gäller Egmonts tidningar.

– Vi fokuserar på att skapa innehåll som vi 
vet att målgruppen vill ha. Samtidigt tycker jag 
att det hänt mycket när det gäller genusmed-
vetenheten. I dag finns det till exempel flera 
Disney-tidningar med starka och självständiga 
kvinnliga huvudkaraktärer.

En annan het diskussion som pågått är den 
om hur man förhåller sig till äldre innehåll med 
stereotypa bilder av människor och företeelser. 
I Kalle Anka till exempel, där Egmont har ett 
licensavtal med Disney, tänker man noggrant på 
hur ämnen ska behandlas i de nya tidningarna. 
Reprisering av äldre serier kan ibland vara en 
utmaning, säger Jonas Lidheimer som är infor-
mationsansvarig på Egmont Publishing.

– Vi har en fantastisk skatt av serier och 
många tidlösa klassiker som vi även vill kunna 
erbjuda till dagens läsare. Men vi är alltid noga 
med urvalet.

Och Marika Bark tycker att det är viktigt att 
tro på läsarnas egna förmågor att analysera och 
förstå kontext.

– Jag tycker inte att vi ska underskatta 
 läsarna. Serier bygger på överdrivna  situationer 
där allt dras till sin spets. 

Basen i produktionen av tidningar bygger på 
prenumerationer, men numer satsar företaget 
på digitala utgåvor och läsarkontakter genom 
sociala medier som Facebook och Instagram 
för att bygga varumärkena och fånga nya läsare. 
Merparten av Egmonts tidningar finns idag att 
läsa genom streamingtjänster som Readly och 
Ztory och den egna digitala appen Flipp.

Men trots den digitala utmaningen tror 
Marika Bark inte att papperstidningen kommer 
att försvinna.

– Det kommer att se annorlunda ut i fram-
tiden. Det vet vi. Men jag är säker på att våra 
papperstidningar kommer att läsas i många år 
framöver. 

Världens starkaste björn är över 
50 år gammal och ständigt lika 
eftertraktad. Här tillsammans med 
Marika Bark, förlagschef.

Kända varumärken
Några av Egmont Publishings titlar 
som vänder sig till åldersgruppen 
7–14 år: Kalle Anka, Julia, Minecraft, 
Monsters High, Musse Pigg, Star-
wars, Top Model, Scooby Doo. 
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Kamratposten
MÅLGRUPP: 8- till 14-åringar  
(med fokus på mellanstadieåldern, 
10–12 år). 

KANALER: Papperstidning (20 
nummer per år), KPwebben.
se, KPodden,  Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram och Snapchat. 

Kamratpostens redaktion, från vänster: 
Arvid Adrell , Katarina Schück, Tove 
Harström, Lukas Björkman, Malin 
Bäcklund, Ludvig Forsblad, Amanda 
Swärdsén (prao) och Ingela Reimer. 
Saknas på bilden gör Josefin Auer. 
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Hur många kilo godis behöver man för 
att en tioåring ska kunna bada i det? 

Lukas Björkman, chefredaktör 
för Kamratposten, slänger ut frågan 
till resten av redaktionen. En av de 
stående avdelningarna i tidningen är 
”KP Fixar” där tidningen uppfyller 

ett barns önskan. På önskelistan inför kommande nummer 
står just nu att hoppa fallskärm, träffa Musical.ly-stjärnan 
Theoz och – att bada i godis. 

Vilka önskningar som är mest populära kommer och 
går. Just godisbadet minns Lukas Björkman gjordes för tio 
år sedan, men då i en duschkabin som sprack av trycket. 
Men 2018 års mest populära önskan, att träffa Marcus och 
Martinus är kanske mer ett avtryck av tiden. I övrigt tycker 
Lukas Björkman att många av de ämnen som barnen vill 
läsa om kommer tillbaka. Och han köper inte att barn i dag 
skulle vara så annorlunda mot barn när han växte upp. 

– Det är ju en bluff. En elvaåring är en elvaåring. Det 
finns ju så mycket större möjligheter till informationsut-
byte i dag. Det gör det lättare att specialisera sig eller skaffa 
vänner inom ett särskilt område. Men det har inget att göra 
med kärnan i vem man är som person eller vad man känner. 
Det är ju inget evolutionärt som har hänt med barn bara för 
att vi har fått internet. 

Kamratposten har en läsardialog som kan få vem som 
helst att baxna. På en vecka får redaktionen runt 2000 

mejl. Det är allt ifrån brev till tidningens frågelåda ”Kropp 
& Knopp” och önskningar till ”KP Fixar” till insändare om 
allt mellan himmel och jord. 

Det är den ständiga läsardialogen som ger redaktionen 
koll på målgruppen. 

– Läsarkontakten är a och o. I och med att vi har 
insändarsidor där man får skriva om vad man vill får vi in 
mycket information om trender på sociala medier, sam-
hällsfrågor som barnen oroar sig för och vilka artister som 
gäller, säger Lukas Björkman. 

Kamratposten är unik på flera sätt. Dels på grund av 
sin historia (den startades redan 1892), 
och dels genom sin 
affärsmodell. Tid-
ningen finansieras 
nästan enbart genom 
prenumerationer, den 
säljs inte i lösnummer 
och har inga annon-
ser. Den lilla del som 
kommer från andra 
källor  handlar om 
bokförsäljning och ett 
samarbete som tidnin-
gen har med Dagens ny-
heter, där man levererar 
ett uppslag varje vecka. 

Kamratposten fyller 126 år i år, men skaffar 
sig ständigt nya läsare. Hur fortsätter man 
att vara relevant för en målgrupp som så 
fundamentalt ändrat sina medievanor?

Text: Johanna Kvarnsell Foto: Jessica Segerberg

Senior med 
barnasinnet kvar



34 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2018

med barn som målgrupp, på  nätforumet blev 
redaktionen anmälningspliktig till socialtjän-
sten om de märkte att något barn for illa. 

Trots att 126-åriga Kamratposten möter en 
enorm konkurrens om de unga mediekonsu-
menterna är Lukas Björkman inte orolig för att 
tidningen kommer att bli akterseglad. Antalet 
prenumeranter har legat stadigt på ungefär   
50 000 under det senaste decenniet. 

– Jag tror att vårt innehåll alltid kommer 
att vara relevant. Barn gillar kvalitet. En jätte-
viktig funktion är att vi ger svar på frågor som 
barnen inte ställer till någon annan. Frågorna 
om komplicerad kärlek, jobbiga föräldrar 
och vad som händer i kroppen i puberteten 
återkommer alltid. Det som är nytt är att det 
har  tillkommit lite frågor om att kommunicera 
med andra digitalt. 

Eftersom Kamratposten säger nej till 
 annonser tjänar de inga pengar på det de gör  
på webben eller sociala medier. Men de finns 
där ändå. Både på KPwebben, på Facebook, 
Instagram och Snapchat. 

– Det är inget alternativ att inte finnas 
 digitalt. Vi vill också utgöra ett schyst och 
reklamfritt alternativ på platser där barn och 
unga finns, nästan alla andra konton är ju 
sponsrade. Men vi gör ingen stor grej av att växa 
digitalt. Det handlar mer om att erbjuda bra in-
nehåll så att man blir sugen på att prenumerera, 
säger Lukas Björkman.

Under några år hade Kamratposten ett väl-
besökt eget forum på nätet. Men ju mer  populärt 
det blev, desto mer jobb blev det för redaktionen, 
utan att forumet i sig genererade några intäkter. 
Dessutom tillkom en svår aspekt av att arbeta 

Malin Bäcklund, webbredaktör, 
och Lukas Björkman, 
chefredaktör, jämför ett 
uppslag i ett kommande 
nummer med ett i det senaste 
numret, för att undvika att 
upprepa innehållet.
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GENERATION Z

Anrika The Economist använder Snapchat för 
att fånga unga läsare. På en vecka kan de ha mer 

trafik där än under en hel månad på webben. 
Text: Matilda Nilsson

Otippad succé  
på Snapchat

L ucy Rohr, Snapchat-redaktör för The 
Economist, är van att folk höjer på ögon-
brynen när hon berättar om sin roll.

– Folk brukar bli förvånade, men 
bara de som inte förstår sig på unga 
människor, säger Lucy Rohr. 

Projektet startade i oktober 2016 
och har hittills varit en framgång. Tidningen har över 17 
miljoner unika visningar i månaden på plattformen. Två 
tredjedelar av läsarna är under 25 år gamla.

– Det här är det största förändringssteget av vår läsekrets i 
vår historia. Vi har helt klart många läsare som är i åldersgrup-
pen 13–17 år på plattformen, säger Lucy Rohr. 

Satsningen på Snapchat handlar inte i första hand om 
pengar. Målet är ett annat: att nå unga läsare, att de ska få 
en första kontakt med The Economist.

– Vi placerar vår journalistik framför den här stora unga 
publiken. De får ett första möte med The Economist som 
visar vilka vi verkligen är och vilka vi är som publicister, 
säger Lucy Rohr.

The Economists Snapchat-editioner visas under 
Upptäck, en specifik del av plattformen som består av 
kurerat nyhets- och underhållningsmaterial. Här finns 
omröstningar, filmklipp, korta bildberättelser och långa 
initierade textreportage. Flera stora medier som The New 
York Times, CNN, och Cosmopolitan publicerar också på 
Snapchat Upptäck. 

För att nå en ung målgrupp i en ny kanal, måste du vara 

autentisk och sann mot ditt varumärke, menar Lucy Rohr. 
– De (tonåringarna) har riktigt välutvecklade bull shit-

detektorer. De gillar inte när man pratar nedlåtande till 
dem. De är intelligenta och de är engagerade, säger Lucy 
Rohr. 

The Economists editioner 
på Snapchat görs av ett team 
på fem personer. Lucy Rohr 
finns i New York, en ställ-
företrädande redaktör och en 
designer sitter i London och 
två animatörer i Bukarest. 

– Vi ses hela tiden på 
(Google) Hangouts och delar 
skärmar med varandra. Det är 
en spegling av något som sker 
allt mer. Du kan jobba varifrån 
som helst. 

The Economist
Brittisk tidskrift grundad 1843. 

ÄGS AV: Economist Group.

PLATTFORMAR: Veckotidning, webb, Snapchat Discover 
(Upptäck),  Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google +, 
Linkedin. 
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Drygt tre månader till valet. Här är 
de fyra frågor som är särskilt viktiga 

för tidskriftsbranschen, enligt 
Sveriges Tidskrifter. 

Hetaste 
valfrågorna

MOMSEN PÅ DIGITALA 
TIDSKRIFTER
EU:s momsdirektiv tillåter en lägre 
momssats för tidskrifter än den generella. 

I Sverige är den 6 procent i stället för 25 
procent. Men den lägre momsen gäller bara för 

tryckta  tidskrifter. I praktiken innebär detta att momsen 
fyrdubblas när läsandet flyttar ut på nätet. 

Förra året presenterades ett förslag som skulle göra 
det möjligt för EU:s medlemsländer att tillämpa den lägre 
momssatsen även på digitala publikationer. Men Tjeckien 
valde som enda land att rösta nej till förslaget, och det har 
nu blivit liggande i Bryssel.

– Vi ser frågan om en teknikneutral moms som 
avgörande för medlemmarnas framtid, säger Kerstin Neld, 
vd för Sveriges Tidskrifter. 

SÅ TYCKER PARTIERNA
I en enkät som Sveriges Tidskrifter gjort svarar alla 
 riksdagspartierna att de är för en teknikneutral moms  
och kommer att arbeta för att införa lägre moms på digitala 
tidskrifter så snart EU-direktivet tillåter det. Flera av 

 partierna, bland annat Socialdemokraterna och Miljöpar-
tiet, säger att de arbetat för att driva på frågan på EU-nivå, 
till exempel genom att skicka brev till ordförandelandet.

 
KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

Internetplattformar som Facebook, Twitter, 
Google, Netflix och Amazon har konkur-
rensfördelar i kraft av sin storlek och sina 

resurser. Samtidigt verkar de regler som 
gäller för svenska medieföretag inte i samma 

utsträckning gälla för de globala storföretagen. Genom att 
utnyttja sin globala närvaro  undviker de bland annat att 
betala skatt i Sverige. 

– För att tidskriftssektorn ska kunna anpassa sig till en 
allt mer digital värld ser Sveriges Tidskrifter det som nöd-
vändigt att åtgärder vidtas. Lagarna måste gälla lika för alla, 
oavsett om det rör sig om skattelagstiftning, upphovsrätt, 
tryckfrihet, marknadsföringsrätt eller skydd för personlig 
integritet, säger Kerstin Neld.

SÅ TYCKER PARTIERNA
Riksdagspartierna instämmer alla i att det är viktigt att 

Politik

VAL 2018

1
2
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arbeta för en rättvis konkurrenssituation. Lagstiftningen 
behöver ses över, anser bland annat Vänsterpartiet och 
Moderaterna. Miljöpartiet och Liberalerna betonar att  
det är svårt att hitta en lösning på nationell nivå. Ett 
 internationellt samarbete kring dessa frågor är nödvändigt,  
menar man. 

PUBLISHERS RIGHT
Tidskriftsföretagen har i dag, till skill-

nad från till exempel musikproducenter, 
inget självständigt och effektivt skydd för 

sina  investeringar. Frågan om en så kallad 
Publishers right har behandlats inom ramen 

för EU:s  upphovsrättsdirektiv, men motståndet från stora 
aktörer som Google har varit starkt. 

– Vi ser införandet av en närstående rättighet för 
 tidskriftsföretag som mycket välkommen. Det ger 
 tidskriftsföretagen förutsättningar att fortsätta att utveckla 
sina tjänster på ett affärsmässigt rimligt sätt. En stark 
 upphovsrätt ger incitament till skapandet av nytt innehåll, 
säger Kerstin Neld.

SÅ TYCKER PARTIERNA
Liberalerna är det parti som är mest positivt inställt till 
införandet av en närstående rättighet för tidnings- och 
tidskriftsföretag. Socialdemokraterna är emot förslaget 
medan övriga partier uppger att de inte tagit ställning 
ännu. För att stärka upphovsrätten på andra sätt tycker 
både Socialdemokraterna och Moderaterna att ett strän-
gare straff mot upphovsrättsbrott eventuellt bör införas. 
Centerpartiet anser att det behövs en upphovsrättskom-
mission som kan föreslå de nya lagar som behövs.

SJÄLVREGLERING AV 
MEDIEETIKEN
Under våren presenterades ett förslag 
till nytt medieetiskt system. För att 

vidga självregleringen är branschens 
aktörer  överens om att inrätta Allmänhetens 

 Medieombudsman (MO) och Mediernas etiska nämnd 
(MEN) som ska pröva mediernas publiceringar oberoende 
av publiceringsplattform.

– Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga 
medieformer stärker individens möjligheter att få upprät-
telse vid orättfärdiga publiceringar, säger Kerstin Neld. 

Tilltänkta huvudmän och ”ägare” av MO/MEN är 
 Sveriges Tidskrifter, TU, UR, SR, SVT, TV4-gruppen, 
Publicistklubben och Journalistförbundet. För att det 
medieetiska systemet ska kunna bli verklighet vill man att 
regeringen ska utreda hur Granskningsnämnden för radio 
och tv och det nya systemet ska förhålla sig till varandra. 

SÅ TYCKER PARTIERNA
Alla riksdagspartier välkomnar initiativet och flera betonar 
vikten av ett välfungerande självreglerande system. 
Men flera av partierna svarar också att man kan 
behöva överväga lagstiftning inom områden 
som handlar om medieetik och publicistans-
var. Liberalerna är som enda parti helt emot 
ökad lagstiftning på området. 

3

4
Läs mer på  

sveriges- 
tidskrifter.se 

” Vi ser frågan om en 
teknikneutral moms 
som avgörande för 
medlemmarnas framtid.”
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Letar ni efter 
ett pålitligt och 
stabilt tryckeri?

Hänger
du med?

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

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

• Personlig service på svenska.

• Modernt digitalt flöde.

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

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

• Professionell och starkt motiverad personal.

• Vi hjälper till att lösa hela det logistiska flödet.

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

Tryckeri i en egen sfärDigitala tjänster

Coldset

Heatset

Försäljning Sverige, Heidi Avellan 
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En dag med

FRISKISPRESSEN

 E
N DAG MED 

Hack i häl på  

någon av dina 

branschkolleger.  

Vad gör de egentligen  

på jobbet? 
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Det hälsovådliga stillasittandet är 
inget problem för Friskispressens 

redaktion. 
Text & foto: Jessica Segerberg

Svettigt 
på jobbet

Jävlar anamma på 
Gävlegatan. Här 
gympar en stark  

redaktion. 



STARK  
REDAKTION
H Första numret av Friskispressen 
kom ut i form av ett A4-blad 1979, året 
efter att den ideella föreningen Friskis 
& Svettis startade. Sedan dess ges 
tidningen ut av Friskis Stockholm och 
köps in av övriga Friskisföreningar. 
Redaktionen sitter på Gävlegatan i 
Stockholm. Chefredaktör är Mattias 
Wising Bonde.
H Tidningen riktar sig till Friskis & 
 Svettis drygt 500 000 medlemmar 
och har en upplaga på 124 000.  
Den finns i tidningsställ på tränings-
anläggningarna runtom i landet och 
går även att prenumerera på. 
H Friskispressen utkommer med sex 
nummer per år. Dessutom finns man 
på friskispressen.se, Facebook och 
Instagram.  

En dag med

FRISKISPRESSEN

8.00 Morgonpigg plåtning
Modellen Jonna Rosenkranz är på 
plats i friskisgymmet för att fota ett 
styrketräningspass. Överallt sitter lappar 
med texten ”Fotografering i gymmet för 
Friskispressen. Träna som vanligt, ni 
hamnar inte på bild”.

8.30  Tydliga träningsbilder
Fotografen Mikael Gustavsen vill täcka en störande lampa i taket för att få 
bättre ljusförhållanden. Det är viktigt att varje övning blir helt rätt på bild. 
Oftast fotas de instruerande bilderna i studio, men då och då vill man bryta 
av och vara i miljön där de utförs, alltså på gymmet. 

Jonna visar sina 
skinande vita skosulor, 

tricket är att borsta 
dom med tandkräm.
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9.00 Djupa knäböj
De sista bilderna tas. 
Jonna skriker och gormar 
för att få rätt uttryck i 
bilderna.
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12.00  Friskvård
Redaktions medlemmarna tränar  

ihop 3–4 gånger i veckan. Idag blev det 
ett corepass  för (från vänster) Madeleine 
Carlsson, Cecilia Saxer, Mia Drakenberg 

och Mattias Wising Bonde.

11.00  Vässar jubileumsnumret
Redaktionssekreteraren Madeleine Carlsson (på bilden), chefredaktören 
Mattias Wising Bonde och formgivaren Mia Drakenberg går igenom 
tidningen. Det har varit mycket rotande i arkiven inför Friskis & Svettis 
40-årsfirande.

En dag med

FRISKISPRESSEN

Webbredaktör 
Cecilia Saxer jobbar  
på rörligheten. 



13.30  Lunchrast
Efter dusch och ombyte 
är det dags för lunch, 
oftast med matlåda.

14.00  Vov!
Redaktionshunden Iriz väntar 
på sitt dagliga matpaket från 
Mia Drakenbergs lunch. 

15.00  Förenade
Chefredaktör Mattias Wising 
Bonde och Johan Lampinen, 
verksamhetschef för föreningen 
i Stockholm, har sin veckovisa 
avstämning. 

Viktigt med  
återhämt ningsmål.
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Ny sajt  
– så gör du

Stabil grund, trygg konstruktion och snygg design. 
Här är manualen som tar dig från  

idé till inflyttningsfest. 
Text: Matilda Nilsson Illustration:Louise Bååth
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Verktyg

NY SAJT – SÅ GÖR DU

N är sajten ska byggas 
om gäller det att börja 
med tankearbetet. 
Ofta finns idéerna på 
redaktionen. Det gäller 
att samla in dem och 
strukturera dem. 

– Ha en klar mål-
bild över vad ni vill ha ut av er sajt, tipsar Per 
Almhorn, grundare av Årets digitala byrå IVEO, 
som bland annat har jobbat med flera av Bonnier 
Magazines & Brands e-handelsfokuserade sajter.

Det gäller att fundera på den digitala strate-
gin för varumärket. En tidskriftssajt kan ha 
flera olika mål: att publicera redaktionellt in-
nehåll på nätet, att generera digitala annonsin-
täkter eller att marknadsföra varumärket för att 
sälja pappersprenumerationer och lösnummer. 
Det kan också marknadsföra events och andra 
aktiviteter. En sajt har ofta flera funktioner och 
den digitala närvaron för en tidskrift begränsar 
sig inte bara till en webbsida. I tankeprocessen 
ingår att fundera på hur sajten ska samspela 
med sociala medier och till exempel nyhets-
brev. Vilka målgrupper riktar sig sajten till och 
hur ska läsarna hitta till sidan? När mål-
bilden är klar kommer nästa viktiga steg:

– Tänk också igenom hur ni vill mäta 

att ni uppnår era mål, och sätt en plan för hur ni 
följer upp målen, säger Per Almhorn. 

Som tidskrift är det viktigt att komma ihåg 
att man kan sitt innehåll, men ibland behövs 
det hjälp att visa upp det på ett bra sätt digitalt. 
Trenden med långa nyhetsliknande sajter är 
förbi. Landningssidorna tappar trafik, medan 
artikelsidor med relaterat material är viktigare 
när folk surfar in på sajten via sociala me-
dier eller sökmotorer. Mobile first är numera 
självklart för många i branschen. 

– Tänk gärna stort när ni ska göra om, var 
kommer ni att vilja vara om ett, två eller tre år? 
Smalna sedan av det till ett första spelrum som 
man kan jobba efter. 

När visionerna börjar ta form ställs man 
inför två valmöjligheter: bygga själv eller anlita 
en extern byrå.

För ett större mediehus är det en styrka att 
flera titlar kan jobba med en gemensam byrå. 
De största branschaktörerna, som Bonnier 
Magazines & Brands och Schibsted, har egna 
system och egna utvecklare. 

Tidskriften Blankspot, som nästan enbart 
jobbar digitalt, gick för två år sedan egen väg. 

– Vi hade lyxen att kunna anställa en ut-
vecklare. Det har varit fantastiskt, säger Brit 
Stakston, vd för Blankspot. 

3 spännande UX-trender 2018
PERSONLIGARE INNEHÅLL
Nu anpassas innehållet på sajten allt  
mer efter besökaren. Smarta algoritmer 
och AI gör att upplevelsen blir mer  
personlig. På vissa sajter görs anpass-
ningen manuellt, till exempel kan en 
webbredaktör för hand lägga in en  
relaterad artikel till ett visst innehåll. 
 

HAMBURGERMENYN  
FÖRSVINNER
Spotify har tagit bort sin  hamburgermeny.
Nu följer fler företag efter. Hamburger-
menyn med sina små linjer älskades först 
av många, men har visat sig inte alls vara 
speciellt användarvänlig. Ikoner tycks nu  
i stället vara på frammarsch.  

RÖSTSTYRDA UPPLEVELSER
Att göra Google-sökningar med rösten 
är en ny trend som gör det möjligt att 
surfa utan att skriva. Röstassistenter som 
Siri och Alexa gör succé. Röstinteraktion 
blir en sjävklarhet för en sömlös använ-
darupplevelse – hur införlivas denna 
trend bland tidskrifterna?

”Tänk gärna stort när 
ni ska göra om, var 
kommer ni att vilja 
vara om ett, två eller 
tre år?”, säger Per 
Almhorn.
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Verktyg

NY SAJT – SÅ GÖR DU

För ett litet magasin är lösningen ovanlig  
och påhittig. 

– Fördelen med en webbutvecklare i huset 
är det agila arbetssättet, att en idé kan testas 
samma eftermiddag.

I våras utsågs Blankspot till årets bästa 
 tidskrift på nätet av tidskriftsförlaget IDG.  
För Blankspot var investeringen i en egen 
utvecklare framgångsrik. Men många små 
 tidningsaktörer väljer att ta hjälp med den 
 digitala utvecklingen utifrån. 

Peter Söderquist, projektledare inom affärs-
utveckling på mediehuset LRF Media, betonar 
vikten av att tidigt lära känna personerna som 
jobbar på den digitala byrån man funderar på att 
anlita.

– Modern utveckling lämpar sig inte för fast 
pris-åtaganden, utan det bör vara agil utveck-
ling i nära samarbeten mellan människor. Hitta 
lämpliga personer och be byrån estimera hur 
många timmar arbetet kommer att ta. Sedan bör 
ni ha veckovisa uppföljningar av kostnader och 
resultat, säger han.

Peter Söderquist har jobbat för olika organi-
sationer och företag med webbutveckling och 
publiceringssystem i 15 år. Han varnar för en 
klassisk fälla som många tidningsproducenter 
hamnar i: för många bildformat på sajten.  
Sträva efter ett fåtal bildproportioner på web-
ben så spar det mycket trassel i det dagliga 
arbetet,  menar han. Redaktionella sajter har 

särskilda kännetecken: hemsidan ska 

 ”Modern utveckling 
lämpar sig inte för fast 
pris-åtaganden”, säger 
Peter Söderquist.

1.  VARFÖR?
Bestäm er för vilken funktion sajten 
ska ha. Skapa en vision och syfte för 
hela er digitala närvaro. 

2.  BÖRJA IDÉARBETET.
Sätt ihop en projektgrupp. Skriv listor 
på funktioner som behövs. Ta kontakt 
med digitala byråer för att bolla och 
se vad de har att erbjuda. 

3.  TA REFERENSER!
Glöm inte att kolla med kollegor i 
branschen. Vilka fällor gick de i? 
Vilken byrå föredrar de och varför?

4.  HITTA KOMPETENSEN. 
Ska ni bygga inhouse? Behöver ni 
rekrytera? Ska ni ta hjälp av extern 
byrå? I vilka delar? Specificera i en 
brief eller en kravspecifikation, men 
missa inte heller att använda byråns 
kompetens redan under idéarbetet.

5.   HÅLL KOLL PÅ  
BUDGETEN.

Var noga med att se så att inga 
kostnader är undantagna från 
offerterna. Ta reda på hur många 
timmar byrån estimerar att olika 
uppgifter tar. 

6.  GÖR EN TIDSPLAN. 
Väljer ni att jobba med en byrå 
så se till att göra en tidsplan 
tillsammans. Redaktionen kommer 
också bli inblandad i arbetet. När 
har medarbetarna tid att jobba med 
processen?

7.   VILL NI HA PREMIUM
INNEHÅLL PÅ SAJTEN?

Gå tillbaka till ruta 1. Fundera redan 
tidigt på detta. Ta reda på vilka 
kostnader det medför, samt vilka 
system som behöver sända data till 
varandra och hur.
 

8.  UTBILDA PERSONALEN.
En redaktion kan spara tid på att 
släppa in så många som möjligt i det 
redaktionella systemet. Men se till att 
de som ska använda systemet förstår 
hur det fungerar.

9.  SJÖSÄTT I SMYG. 
Det finns alltid risk för småbuggar på 
sajten i början. Se till att det finns luft 
i tidsplanen mellan det datum nya 
sajten är klar och det datum då ni  
gör officiell lansering. 

10.  LANSERA MED BULLER 
OCH BÅNG. 
Nu är nya sajten klar (och den har 
redan funnits ett tag). Dags att 
marknadsföra nya sajten.

11.  MÄT, MÄT, MÄT. 
Hur funkar nya sajten?  
Kolla och analysera data!

Manual för ombyggnad – steg för steg
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uppdateras ofta och de som jobbar på tidningen 
behöver kunna göra det enkelt. Ibland behöver 
även frilansar kunna komma in i det redak-
tionella användargränssnittet. Det gäller att 
fundera över hur systemarkitekturen ska se ut, 
men utan att krångla till det i onödan. 

– Sträva efter molnlösningar när det finns. 
De är enklare, billigare och sköts mer profes-
sionellt, tycker Peter Söderquist.

I nom tidskriftsbranschen är Dru-
pal och Wordpress två stora webb-
publiceringssystem. Båda bygger 
på open source (öppen källkod), 
och just nu verkar Wordpress 
vara storfavorit i branschen. Peter 
Söderquist förklarar varför:

– Wordpress är en enormt stor 
plattform för olika individer och företags webb-
utveckling. Det skapas hela tiden nya kompo-
nenter och plug ins på den plattformen som 
man kan använda gratis eller kostnadseffektivt.

Publiceringssystemet kan vara samma som 
redaktionen jobbar med, eller så finns det ett eget 
redaktionellt system som sedan skickar inne-
håll till publiceringssystemet. Peter Söderquist 
råder tidskriftspublicister som ska bygga om att 
fundera på om publiceringssystemet behöver 

kopplas ihop med andra system, som till 
exempel annonssystem och prenumera-

tionssystem.
Att hitta en smidig lösning för 

premiuminnehåll på nätet är därtill 
en aktuell och svår knut för många 

tidningsmakare. För digitalbyrån 
Wonderfour är betalvägg eller inte en 

återkommande fråga.
– Det finns inga generella 

svar, men det gäller att tänka 
igenom innan man beslutar 
sig. Vad tänker man sig att man 
vinner, och eventuellt förlorar? 
För att ta ett beslut krävs ett 
gediget förarbete. Det finns 
massa tekniska begränsnin-
gar för mindre aktörer. Det 
här är en viktig fråga för 

många, säger vd Lena Fischer. 
Wonderfour är en digital byrå vars affärsidé 

är att hjälpa tidskrifter att publicera sitt redak-
tionella innehåll digitalt. Byrån har ett 30-tal 
kunder inom tidningsvärlden. Lena Fischers 
främsta rekommendation är att involvera en 
byrå så tidigt som möjligt. 

– Hitta en byrå ganska tidigt och gör lite 
research om den byrån, annars kan det ta tid att 
komma till skott. Tänk också på att en kravs-
pecifikation kan vara ett ganska trubbigt verk-
tyg, ibland är det bättre att komma och säga att 
det här är vår vision och hit vill vi nå. Och sedan 
tar man tillsammans fram vad som ska ingå i 
projektet, säger Lena Fischer.

På så sätt får tidskriften del av byråns kom-
petens redan i idéarbetet.

När det gäller tidsplan och budget så tipsar 
Lena Fischer om att sätta en långsiktig budget 
och jobba i faser. 

Flera av de tidningsaktörer som Allt om 
 Tidskrifter haft kontakt med varnar också: 
Glöm inte att ta höjd för arbetet med migration 
av innehåll i både tidsplanen och budgeten. 

Ett annat tips på vägen: det kan vara bra med 
extra luft mellan att nya sajten går live och att 
den faktiskt lanseras officiellt.

Sammanfattningsvis: Fallgroparna kan vara 
många när man bygger sajt. Det gäller att lyssna 
på kollegor och experter, göra val som passar 
för den egna redaktionen och varumärket – och 
inte tro att arbetet är gjort i en handvändning. 

Så hittar ni rätt digital byrå
H Hör efter med andra i 
 branschen. Ta referenser!
H Undersök om byrån förstår   
de unika kraven som en tidnings-
produktion ställer. 
H Träffas. Ha workshops tillsam-
mans innan ni går vidare till beslut. 
H Kolla att offerten är formulerad 
så att ni som tidningsmakare 
förstår den.

H Offerten bör vara tydlig och 
ganska omfattande. Finns det 
punkter som inte tas upp?
H Glöm inte att be byrån att 
 specificera migreringen (över-
föringen av gammalt material till  
det nya gränssnittet). Vad kommer 
den att kosta i slutänden?
H Håller byrån deadline, det vill 
säga skickar in offerten i tid?
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Lena Fischer, vd 
Wouderfour.
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E n viktig uppgift för den nya sajten är just 
att den ska generera nya prenumeratio-
ner. Helst 20 om dagen. Och hittills har 
det gått över förväntan. 

– Vi har inte så hög trafik så att vi 
kan göra en affär på att enbart sälja 
banners. Det är fortfarande papperstid-

ningen som är vår stora produkt, men sajten gör att vi har 
möjlighet att få nya läsare hela tiden, säger Anders Bengts-
son. 

Sajtens besökare ska alltid känna att det finns mer att 
läsa. När tidskriften gjorde om sin sajt kom inspira-
tionen från streamingtjänster som Netflix. 

Offsides AD Kristofer Öste har också sneglat på 
amerikanska The New Yorker, en tidning som lik-
som Offside kännetecknas av minimalism och långa 
djupdykande reportage. 

– Om man är en gammal tidningsformgivare 
får man vara ödmjuk inför att det här är en 
helt annan typ av kunskap. Användarupp-
levelsen är mycket viktigare på webben, 
kommenterar Kristofer Öste.

Under några månader var han 
frikopplad från sin tjänst för att bygga 

På nya Offside.org finns 18 år av tidningen och  
snart en samling av 1 500 artiklar. Och nu tar man 

– till skillnad mot tidigare – betalt för innehållet. 
Text:  Matilda Nilsson
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om sajten. Offside tog in en konsult som ersatte Kristofer 
Öste under den tiden.

Sedan sajten lanserades 1 december 2017 har Offside 
anställt en person som framför allt jobbar som redaktör och 
webbansvarig. 

Redan tidigare tecknade Offside ett avtal med ett  externt 
företag som säkerställer betallösningen på sajten.

– Det är ett svenskt autopay-företag som ser till att det 
finns en slags brandvägg och att det är säkert för oss och 
våra kunder. De tar också hand om vissa  kundservicefrågor, 
säger Anders Bengtsson. 

Avspark för 
premiumsajt

Offside
Fotbollsmagasin med berättande och 

djuplodande journalistik.
PLATTFORMAR: Tidningsmagasinet 
Offside som ges ut med sex num-
mer per år, webb, podcast, Twitter, 
Facebook, Instagram.
ÄGARE: Offside Press.
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Anders Bengtsson 
är chefredaktör  
för Offside. 
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Nya designen 
har hämtat 
inspiration från 
 streamingtjänster 
som Netflix och 
HBO.

Efter omgörningen har 
redaktionen börjat jobba med 
"longreads" som influerats av 
amerikanska magasinet The 
New Yorker. 

Så här såg sajten 
ut tidigare. Skärm-
dump från 22 mars 
2016, från internet-
arkivet Wayback-
machine. 

Offsides nya sajt
LANSERING: 1 december 2017
RITAD AV: Offsides AD Kristofer Öste
WEBBPUBLICERINGSSYSTEM:  
Wordpress
AUTOPAYLÖSNING: Mainloop

Efter
redesign

Före 
redesign

Offside satsar stenhårt på månadsprenume-
rationer som tecknas direkt på hemsidan.
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Expo hade vuxit ur sitt gamla hem på nätet. Nya 
 sajten blandar redaktionellt  material och ett djupt 

arkiv och rymmer allt det som stiftelsen jobbar med.  
Text:  Matilda Nilsson

Allt-i-ett-sajt
mot rasism
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Det finns få inspirationskällor för oss i 
världen. Vi gör en sajt med allt på en 
gång. Journalistiken är vårt ansikte 
utåt, men vi är mer än det och det måste 
vi också visa, säger Daniel Poohl, chef-
redaktör för tidskriften Expo. 

Det strategiska samtalet kring att 
lansera en ny hemsida har pågått i flera år, men intensifi-
erades för tre år sedan. Stiftelsen Expo gjorde en omvärlds-
analys och stolpade upp vad som är poängen med sajten och 
vad som är unikt för Expo.

– Vi kom fram till att Expo behöver ett ordentligt hem 
på nätet. Till exempel med tanke på Facebooks nya algoritm 
kan vi inte förlita oss på distribution i sociala medier.

För 1,5 år sedan beslöt styrelsen att investera i den nya 
sajten. En medarbetare fick i uppdrag att ta fram offerter 
från olika webbyåer. Valet landade på Ramsalt Lab i Norge.

– Vi ville ha en leverantör som kan garantera att de 
sköter driften. Vi kan inte ha den delen i huset för det blir 
för känsligt för en liten organisation som oss. Det är klart 
att det kostar lite pengar, men det är det värt på sikt, säger 
Daniel Poohl. 

Ramsalt Lab ingår i ett nätverk som delar open source-
lösningar. 

– De följer teknikutvecklingen, och om vi går till dem 
och de inte har lösningen så finns det antingen någon annan 
som löst det i deras nätverk eller så kan de pusha fram en 
lösning.

För Expo är det extra viktigt att hitta partners som verk-
ligen vill jobba med stiftelsen. 

– Vi är vana vid att de som samarbetar med oss får en 
anstormning av personer som försöker skrämma i väg dem. 
Det är viktigt att våra partners är trygga och står stadigt. 

Den nya sajten skulle lanseras i februari, men det har 
kommit hinder på vägen som försenade processen. 

– Vi hade en plan att göra en enklare nyhetssajt från 
början, men under den här processen löste vi en del kreativa 
knutar och därför valde vi att vänta lite och göra sajten mer 
omfattande i stället, säger Daniel Poohl. 

Har du några tips till andra tidskrifter som bygger om?
– Det grundläggande dilemmat är att man aldrig  känner 

sig nöjd. Du vill vara nöjd när du släpper ut en sajt live, 
men det gäller att tänka på att det inte är som att släppa en 
 tidning. 

Expo
Tidskriften Expo granskar intoleranta  
grupperingar. 
PLATTFORMAR: Tidskriften Expo som ges 
ut med 4 nummer om året, webb, Face-
book, Twitter, Instagram. Stiftelsen Expo 
bedriver också utbildningsverksamhet och 
publicerar böcker och rapporter.
ÄGARE: Stiftelsen Expo.
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Expos nya sajt
LANSERING: April 2018
WEBBYRÅ: Ramsalt Lab
WEBBPUBLICERINGSSYSTEM: Drupal

FO
TO

: D
AV

ID
 L

AG
ER

LÖ
F 

/ E
X

PO

Expos hemsida som lanserades i april är 
“allt på en gång”. Här samlas nyhetssajt, 
faktabank och organisationens hemsida.

Daniel Poohl 
är chefredaktör 
för Expo. 

Såhär såg den gamla 
sajten, och den gamla 
loggan ut. 

Före 
redesign

Efter
redesign

Oavsett kunskapsnivå ska du lätt kunna 
ta dig vidare på sajten, från  artikel till 
arkiv och så vidare. 
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En tidskriftsredaktör känner sin målgrupp, 
men är kanske inte expert på att nå ut till den 
digitalt. Finansliv ger rådet att nyttja digital-

byråns erfarenheter i tidigt skede. 
Text:  Matilda Nilsson

Använd byråns 
kunskaper
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V i känner våra läsare och är bra på vårt 
material, men vi är inte experter på 
att visa det digitalt. Det är bra när alla 
gör det de är bäst på, säger Susanne 
Claesson, redaktionschef och AD på 
Finansliv.

I september förra året började 
arbetet med att göra om Finanslivs sajt. Redaktionen gjorde 
en inventering av vilket material papperstidningen bestod 

av, vad som även fanns på sajten och vad man ville 
visa upp på nya sajten. Tidigare hade Finanslivs 

webbsida många olika vinjetter. Den nya sa-
jten, som lanserades i mitten av januari, har 

delats upp i tre typer av innehåll: magasin, 
event och karriärtips.

– Det var över sju år sedan vi drog igång 
vår webb och det har hänt mycket med 

användarvänlighet sedan dess. Vi 
ville ha en sajt som var mer modern 

i design och få till ett bra longread-
format med bildspel och faktaru-
tor, säger Susanne Claesson.

Under hösten deltog hon 
vid flera möten med Wonder-
four. Att ta fram förslaget på 
ny design var ett samarbete. 
Finanslivs nya sajt är byggd i 

Wordpress och drivs av redaktionen. Om något krånglar har 
Finansliv ett supportavtal med Wonderfour. 

Att lägga ut stora delar av omgörningen av sajten externt 
var lyckosamt för Finansliv. Susanne Claesson har ändå ett 
tips till andra tidskrifter som funderar på att ta hjälp utifrån 
när de bygger om sin hemsida. 

– Man måste vara klar med vad sajten ska ha för  funktion 
innan man lägger ut jobbet.

Finansliv hade tre mål med redesignen: få fler prenu-
meranter till Finanslivs nyhetsbrev, öka trafiken till sajten 
och få folk att stanna längre på webbsidan. När det gäller 
de två första målen ser Susanne Claesson en ökning, men 
Finansliv har ännu inte tagit fram statistik om ifall folk 
 stannar längre på sajten. 

Finansliv
Magasin för bank, försäkring och finans.
ÄGS AV: Finansförbundet och FTF  
– Facket för försäkring och finans. 
PLATTFORMAR: Papperstidning  
(10 nummer per år), event som Finans-
loppet och Finanslivfrukost, webb, Ins-
tagram, Youtube, Twitter, Facebook och 
nyhetsbrev.
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Finanslivs  
nya sajt
LANSERING: Januari 2018
WEBBYRÅ: Wonderfour
PUBLICERINGSSYSTEM: Wordpress

Finanslivs nya sajt har fokus på artikel-
sidorna. De ska bland annat inbjuda till 
vidare läsning med relaterade artiklar  
och länkar till magasinets nyhetsbrev. 

Såhär såg sajten ut 
innan omgörning.

På nya sajten finns  
flera tydliga länkar  
mot prenumeration  
av nyhetsbrevet. 

I omgörningen bestämdes att menyn 
skulle innahålla tre enkla knappar: 
magasin, event och en länk till platsan-
nonser. 

Efter  
redesign

Före 
redesign
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Frisk hund

Ras i fokus
Shetland sheepdog  

– vacker & smart

Etolog  
Per Jensen 

”Visst ska du 

trösta din hund”

Raserna som 

ökar mest
Hela listan med  

349 raser

Nu kan du ha 

hundcoachen i mobilen

Ge din hund de bästa förutsättningar för ett långt  

och lyckligt liv. Experterna delar nya kunskaper  

som kanske gör dig förvånad + Viktig checklista!
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Så 
lyckas  
du i 

ringen
Allrounddomare  
Svante Frisk ger 
sina bästa råd

Alla de bästa från 
Sveriges största 

utställningar

Stockholm  
Hundmässa  
& MyDOG

Utställning
SVENSKA KENNELKLUBBEN   ⁄   NR 1 2018

www.skk.se

Vill du nå sveriges hundägare? 
Hundsport & Hundsport utställning
Hundsport & Hundsport Utställning är Sveriges största hundtidningar. 
Köp annonsplats och nå 125 000 läsare som är intresserade av allt 
som rör hund. I Hundsport Utställning kan du rikta dig särskilt mot de 
som har hundutställning som intresse.

Hundsport special
Hundsport Special är tidningen för Sveriges 
16 000 hunduppfödare. Här når du upp-
födarna, som ofta har en viktig roll som 
rådgivare till sina valpköpare.

För att boka annons 
Kontakta Lars-Göran Fransson
larsgoran.fransson@swipnet.se
Telefon 070-630 82 25

Våra kunder vet att vi 
gör ett bra jobb.

Vi kan medlems- och organisationstidningar 
och är duktiga på att argumentera för dessa.

Är vi ditt nya säljbolag och kanske din blivande
partner för event?
Tillsammans kläcker vi idéerna för ditt event och 
hjälper till med affären.

Kontakta mig, det skulle vara trevligt att ses.

Hälsningar
Agneta Kempe Erneberg
agneta@da-media.se
tel: 070-266 99 01

www.da-media.se

ANNONS &  EVENT
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Från årsskiftet gick ERA och Fjärrvärmetidningen ihop i en ny 
energitidning. Vi stärker bevakningen av energimarknaden i 
åtta nummer per år. En annons i vår nya tidning är ett effektivt 

sätt att nå dem som jobbar i energibranschen.

Är du intresserad  

av att annonsera? 

Kontakta Jan Nyman  

på tel 070-635 93 77  

eller jan@bisonmedia.se

ALLT OM TIDSKRIFTER ges ut av Sveriges Tidskrifter, som är 
landets största branschorganisation inom medievärlden. Sveriges 
Tidskrifter har 350 av Sveriges mest välkända och bästa digitala 
och tryckta tidskrifter som medlemmar. 

HÄNG MED I 
BRANSCHSNACKET
Du har väl inte missat Allt om Tidskrifters nyhetsbrev? Vi håller dig 
uppdaterad om det viktigaste som händer i tidskriftsvärlden – både 
i Sverige och utomlands. Du får inspiration och nyheter direkt i 
din e-post  varannan vecka, helt kostnadsfritt. Registrera dig som 
 mottagare på sverigestidskrifter.se/nyhetsbrev
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Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

SEMINARIER I ALMEDALEN
Sveriges Tidskrifter arrangerar 
två seminarier. Det handlar om 

självständigheten hos organisations-
pressen och om hur man når unga i 

valrörelsen. 
Tid: kl 10 & 11. Plats: Donnerska huset. 

TIDSKRIFTSDAGEN 
& TIDSKRIFTSGALAN

Årets största branschhändelse.  
På kvällens glittrande gala avslöjar  
vi vinnarna av Tidskriftspriset 2018.  

Mer information kommer på 
Sverigestidskrifter.se

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

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, tryckeriupphand-
ling, 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
Thorbjörn Öström
är senior associate på ADN Law 
Advokatfirma, med särskild  inrikt-
ning på upphovsrättsfrågor. Finns 
på plats på tisdagarna på Sveriges 
Tidskrifter som ett extra stöd till 
medlemmarna. 

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 marknads-
rättsliga frågor. Hans special-
inriktning är marknads- och 
immaterial rätt. 

Utgivarfrågor, pressetik  
och upphovsrätt
Nils Funcke
är journalist, författare, utbil-
dare, debattör och Sveriges mest 
meriterade expert på yttrandefri-
hetsfrågor.

Dataskydd 
Caroline Olstedt Carlström 
är delägare av advokatfirman 
Lindahl och expert på dataskydd 
och GDPR. 

Ny medlem vill täcka vita fläckar
Den digitala nyhetstjänsten Njus.me är en av 
Sveriges Tidskrifters färskaste medlemmar.  
Vi har pratat med ansvariga utgivaren 
Isabelle Palo som tycker att det är för stort 
fokus på pengar i mediebranschen.  
 
Vad gör Njus?

– Njus är en app och en hemsida 
som har som ambition att återetablera 
den lokala journalistiken. Vi vill jobba 
med de vita fläckar där det saknas 
lokala nyhetsredaktioner och 
gör det bland annat med hjälp 
av frilansskribenter som vi har 
kopplade till oss. I dagsläget 
är de 70 stycken. Vi länkar 
också till artiklar från 
över 500 svenska nyhets-
källor. Verksamheten 
finansieras av sponsrade 
artiklar i dag men vi 
släpper snart ett par 
andra intäktskällor.  

Vilka är ni som arbetar med Njus.me?
– Vi är ett grymt team på nio 

personer som sitter i Sundsvall. Njus 
Media AB grundades 2015 av vd:n Rolf 
Bäck. Bolaget ägs av tolv entreprenörer, 
däribland Lennart Ekdal och Rickard 
Olsson som är med som rådgivare och 
en del av vår marknadsföring.
Varför har ni valt att gå med i Sveriges 
Tidskrifter?

– Det var på mitt initiativ. 
Jag ville gå kursen för ans-
variga utgivare och lockades av 
kursutbudet överlag. Sveriges 
Tidskrifter behövs i dagens 

svajiga journalistbransch. 
En viktig fråga för tid-
skriftsbranschen är att 
hitta tillbaka till läsarna 
och inte se till annonsör-
erna i första hand. Det är 
alldeles för mycket fokus 

på pengar i dag. 

Läs mer på sverigestidskrifter.se

JULI NOVEMBER
2 7

FOTO: ANDERS JONSSON



58 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2018

Jag minns hur lärarna på jour-
nalistlinjen talade om ”den 
öppna frågan” som ett slags 
rättfärdig hetens väg. De var 
liksom  falnade, den annalkande 
 pappersdöden hade tagit det 
bästa från dem, men när de fick 

orera om den öppna frågan gnistrade deras 
ögon igen.

Jürgen Habermas förblir alla journalist-
studenters konstanta hatobjekt men för mig 
var kanadensiske John Sawatsky en minst lika 
traumatisk figur. Sawatsky är den öppna frågans 
förgrundsgestalt, med anhängare i alla läger: 
Björn Häger och Peter Jihde är ivriga fanbärare 
för hans metodik.

För protokollet: en öppen fråga kan inte 
 besvaras med ett ja eller nej. Slutna frågor 
bör undvikas, enligt den intervjume-
todik som lärs ut på många av våra 
journalistutbildningar. Man ska 
aldrig fråga om någon mår bra, utan 
hur någon mår. 

Självklart är den öppna frågan 
inte helt utan förtjänster: man kan 
använda den för att successivt och 
otvunget äta sig in i någons inre.  
Men det är en ganska avancerad 
konst som ofta kräver en del in-
tervjutid. Den slutna (eller ledande) 
frågan (som man MÅSTE svara ja 
eller nej på) ger reportern en helt annan 
 kontroll över samtalet.

Jag ska nu inte påstå att jag dagligen 
går runt och problematiserar Sawatsky 
och kulten kring den öppna frågan,  

Emil Persson älskar slutna frågor  
– och står för det 

”Intervjuer blir ofta roligare om 
man direkt kastar sig mot målet”

Till sist

KRÖNIKA

men i takt med att människor börjat undra hur 
jag kom på idén till min (och Cafés)  podcast 
 Fördomspodden landar jag ofta i att den 
 antagligen utgör en motreaktion till allt detta.

Fördomspodden går ut på att jag intervjuar 
en känd gäst som intresserar mig och som får 
bemöta alla mina fördomar om sig själv. Det är 
bara slutna frågor, förklädda till fördomar.

Det är ett grovt journalistiskt feltänk, ibland 
sprunget ur en övertro på intervjobjektets 
förmåga, att behållningen alltid ska finnas 

i svaret. Den kan precis lika gärna finnas i 
frågan. På så vis kan man också kvalitetssäkra 

 resultatet redan på förhand, åtminstone delvis.
Det är roligare att fråga om Anders Öfvergård 

säger grattis på kvinnodagen till sin fru än att 
fråga hur hans kvinnosyn är. Det är intressan-

tare att fråga om Laila Bagge imponeras 
av hur fort Dubai växer än att be 

henne göra en geopolitisk analys av 
Förenade Arabemiraten. Det är mer 
kittlande att fråga Fredrik Skavlan 
om han kände sig hotad av Jens 
Stoltenbergs popularitetsuppsving 
efter Utøya än om hans självbild 
och status i Norge. För att ta några 
exempel ur just Fördomspodden.

Men formatet eller 
publicerings formen är inte det vik-

tiga här. Intervjuer blir ofta roligare 
om man direkt kastar sig mot målet, 

snarare än att låta intervjuobjektet själv 
välja väg framåt och hoppas att man i 
slutänden hamnar på en destination som 
åtminstone känns någorlunda intressant.

Inga frågor på det. 

Emil Persson är 
frilansjournalist, och 
gör Fördomspodden 

för Café. Han utsågs till 
årets  journalist 2017 av 

Sveriges Tidskrifter.



Feel it
Don’t
Like it

Vi garanterar att ditt magasin eller tidskrift blir bra.
Som totalleverantör på trycksaker har vi ett team av experter som

hjälper er med era magasin eller tidskrifter, allt från idé till distribution.
Vi är med hela vägen när våra kunder önskar det

- därför kan vi leverera Better Magazine Solutions.

Better Magazine Solutions



Telefon: 08–531 945 00  Mail: kundservice@mtd.se

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.
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Möt alla sjusovare 
 sex dagar i veckan


