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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

Ibland tar det emot att be om hjälp. Men jag tror 
att vi bör göra det oftare. Särskilt när det gäller 
sådant som vi själva inte kan så bra, 
där andra kan visa genvägen. 

Dagens Arbete tog hjälp av Ottar 
när man skulle skriva om HBTQ-
certifiering hos fackförbundet GS. 

Tidningarna fick varandras material, inga pengar 
utbyttes. Båda parter nöjda, läs mer på sidan 34. 

Dagens Arbete har gjort minst tjugo olika samarbeten 
med andra tidningar, om alla möjliga ämnen. Bland annat 
gjorde redaktionen ihop med Läkartidningen flera artiklar 
om vården av patienter med arbetsrelaterade lungsjukdomar. 

Att titlarna inom LO Mediehus samarbetar är förstås 
inte lika otippat, men har också gett resultat. Inför valet 
2018 gjorde till exempel Kommunalarbetaren, Arbetet, 
Fastighetsfolket, Handelsnytt och Sekotidningen den 
gemensamma ”Faktakollen” där de undersökte sanning-
shalten i olika uttalanden från politiskt håll. Ännu ett exem-
pel på samarbete inför valet var det mellan Baaam och Svd. 

Samarbeten kan ge mer resurser till riktigt bra journal-
istik. Branschen behöver även samverkan på andra om-
råden än de rent journalistiska, det handlar ofta om teknik, 
plattformar och digitala lösningar. Att de stora svenska 
publicisterna allt oftare under de senaste åren enats kring 
olika frågor är ingen slump. De samarbetar för att möta 
konkurrensen från de globala mediejättarna. Att dessutom 
branschorganisationerna "TU-Medier i Sverige" och  
Sveriges Tidskrifter nu vill utreda frågan om ett samgående 
är knappast förvånande. Ensam är inte stark. Särskilt inte 
mot Facebook och Google. 

ÖKNINGEN AV HOT
Den stora ökningen av hot mot SR 
och SVT har gjort att kostnaderna 

för säkerhet har skenat. Flera 
mediehus vittnar om en 

liknande utveckling. Bedrövligt! 
Arbetsgivarna tar medarbetarnas 

säkerhet på allvar vilket är bra, 
men resurserna borde förstås 
ägnas åt journalistik istället.

CROWDFUNDING KAN FUNKA
Nederländska De Correspondent 
samlade nyss in motsvarande 21 
miljoner svenska kronor genom 

crowdfunding – från över 130 
olika länder. Pengarna möjliggör 
lanseringen av en engelskspråkig 
sajt med kvalitetsjournalistik. Men 

affärsmodellen har förstås vissa 
nackdelar, läs mer på sidan 46. 

Barbro Janson Lundkvist
Chefredaktör 

”Samarbeten kan 
ge mer resurser till  

riktigt bra  
journalistik.”
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Efter 30 år i det stora 
mediehuset har Anna-
Clara Welander koll på 
det mesta. 

EXPRESSEN-
SKOLADE 

ANNA-CLARA 
WELANDER

ska leda Bonniers 
nya sammanslagna 

magasinsenhet. Arbetet 
som väntar henne är 
stort, men hon oroar 

sig inte. Läs om varför. 
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Välkommen 
Just nu
Folk
I tidningshyllan

3
6
8

19

20
55
57
58

Swishjournalist 
javisst!
För vem passar den här 
affärsmodellen?

Redaktionsliv
Vd:n har ordet
Medlemsinfo
Krönika
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Innehåll

MARS  2019

Kristina Adolfsson, 
Andrea Davis 
Kronlund, 
Carolina Hemlin, 
Anna Bergholtz 
och Akil Zahiri 
tipsar om hur vi 
kan jobba mer 
inkluderande. 

FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER
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Publicerat

JUST NU

” Jag har haft samma 
frisyr i hundra år, och 
jag har burit mina 
glasögon i hundra år 
och jag brukar inte förändras.”
ANNA WINTOUR, Vogues amerikanska chefredaktör, tycker att man bör ändra 
utseende ibland – men själv håller hon på sin signature look. Det berättar hon 
i Vogues nya rörliga format ”Go ask Anna” där läsarna ställer frågor direkt till chef-
redaktören.    KÄLLA: VOGUE.COM      FOTO: GIORGIO MONTERSINO

Det finns förstås en lång rad tidskrifter som bevakar miljöområdet varje dag. Men här är tre tidskrifter utanför den nischen som nyligen lyft 
frågan om hur just flygresor påverkar klimatet.

1 Veckans Affärer
Veckans Affärers chefredaktör Åsa 

Uhlin utmanar sina läsare att halvera sitt 
flygande på ett år. Själv ska hon också klara 
målet och får därmed göra max två affärs-
resor under 2019. Följ initiativet på bloggen 
VA:s klimatresa. 

2 Resemagasinet Vagabond
Det är förstås svårt för en resetidning 

att bli bäst i klassen i klimatfrågan. Men  
Vagabond hakade på tågsemestertrenden 
med specialnumret Tågresor, en one-shot 
som sålde som smör. Nu finns planer på 
en uppföljare. Visst fortsätter Vagabond 
att skriva om resor som kräver flyg, men 
magasinet har i alla fall åtagit sig att, när 
det går, ange hur man kan ta sig med tåg till 
olika resmål.

3 ETC
Dagens ETC räknar ned till FN:s 

ödesdatum när utsläppskurvorna måste 
ha vänt för att vi ska klara 1,5°C i global 
medeltemperaturhöjning. Den redaktionella 
klimatsatsningen började när det var 800 
dagar kvar till årsskiftet 2020/2021. Nedräk-
ningen finns på ETC.se/800dagar.

TRE INITIATIV FÖR KLIMATET

VEM FÅR FÖR- 
STORINGSGLASET?
13 MARS firas för tredje året Käll-
kritikens dag. Dagen inrättades 
av Metros Viralgranskaren och 
Internetstiftelsen i Sverige för att 
uppmärksamma vikten av källkri-
tiskt tänkande på nätet. 

Under dagen koras vinnaren av 
Det gyllene förstoringsglaset, ett 
pris som går till personer och verk-
samheter som främjar källkritik. 

Dags att landa? 

FOTO: GETTY IMAGES
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1. ON THE MEDIA
En prisbelönt podcast som produ-
ceras av WNYC Studios, med fokus 
på hur medierna formar 
vår världsbild. I program-
met diskuteras ämnen 
som är relevanta för yr-
kesverksamma journalis-
ter, det kan vara allt ifrån 
hot mot yttrandefriheten 
till hur media bevakar specifika 
frågor, såsom invandring. 

2. THE KICKER
Bakom den här podcasten står 
Columbia Journalism Review 
vars vision är att vara 
intellektuellt ledande i 
journalistikens snabbt 
föränderliga värld. Med 
nya avsnitt varje vecka 
varvas intervjuer med 
reportrar, diskussioner om 
den senaste veckans nyhetsbevak-
ning och utmaningar man ställs 
inför i rollen som journalist. 

3. IT’S ALL JOURNALISM
Den här podden belyser den 
snabba utvecklingen i medieland-
skapet. Varje vecka får lyssnarna ta 
del av intervjuer med journalister 
som berättar om sina 
arbetsmetoder. Här lyfts 
också de senaste trender-
na inom journalistik och 
digitala medier och hur 
detta påverkar samhälls-
utvecklingen. Producenter 
för podcasten är Michael O’Connell 
och Nicole Ogrysko, i samarbete 
med branschorganisationen the 
Association of Alternative News-
media. 

När du lyssnat igenom de stora 
svenska mediepoddarna kan det 
vara en god idé att vända örat mot 
USA. 

3 AMERIKANSKA 
MEDIEPODDAR

LJUDBOKEN SISTA ORDET är 
en humoristisk berättelse om 
en moderedaktion där föränd-
ringens och digitaliseringens 
vindar blåser. Författarna och 
journalisterna Gertrud Dahl-
berg och Annika Bergson har 
hämtat inspiration från en lång 
tidningskarriär, bland annat från 
Bonnier Tidskrifter (sedermera 
Bonnier Magazines & Brands, 
nu en del av Bonnier News 
Lifestyle). Boken är inläst av 
tidningsdrottningen Amelia 
Adamo.
Gertrud Dahlberg, vad vill ni 
förmedla med boken?
– Jag vill att den ska vara un-
derhållande, att man ska skratta 
och tycka att det är kul och kna-
sigt. Det är ju satir. Vi visar den 
här inskränkta, världsfrånvända 
magasinsbranschen. Samtidigt 
finns aktivitetsbaserade kontor 
utan papperskorgar även i an-
dra branscher. Man har massa 
lösningar som inte funkar för 
folk, det tror jag att många kän-
ner igen sig i. 
Det känns som att boken handlar 
om Bonnier Magazines & Brands. 

– Jo, det finns spår från verk-
ligheten, men det är en fiktiv 
bok. Vi har inte skrivit en 
nyckelroman även om många 
tenderar att läsa in och 
projicera verkliga personer 
in i boken. 
Tror du någon kommer att bli 
sur?
– Ja, det kan väl hända. Jag var 
lite rädd att Amelia Adamo inte 
skulle vilja läsa in boken, men 
hon tyckte att den var rolig. 

EN SATIRISK SKILDRING  
AV MAGASINSVÄRLDEN

TRENDFÄRG FRÅN HAVET
EN MARIN djurart har inspirerat före-
taget Pantone till valet av årets färg 
2019, nämligen korallen. Pantone 
kallar färgen ”living coral” 
och beskriver den som 
lekfull, livsbejakande, 
energigivande med 
en gyllene under-
ton. 

I år är det 
tjugonde gången 
som Pantone utser 

årets färg. Det är förstås mest ett mark-
nadsföringsjippo, men påfallande ofta 
känns ändå färgvalet rätt i tiden. 

Årets färg heter 2345 C  
i Pantones färgsystem för 

papper (och 16-1546 
som textilfärg). Vi har 

använt den som  
dekorfärg på 
tidningens omslag 
om du vill kika 
närmare på den. 

Ljudboken 
är utgiven 
på Bonnier 
Bookery (2019).

FOTO: PANTONE

FOTO: GETTY IMAGES
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Hallå där…

JONAS NORDLING 
som efter åtta år lämnar posten som ord-
förande för Journalistförbundet och blir 
ny chefredaktör för Dagens Arena. 
 
Vad är det första du kommer att göra? 

– Arenagruppen har hög kvalitet 
och bra struktur på sin verksamhet, så 
till en början kommer det nog inte mär-
kas någon stor skillnad av att jag är där. 
För min del handlar det snarare om att 
skruva på knappar i små steg så att det 
märks stora skillnader om ett år. 
Vilka förändringar vill du genomföra? 

– Jag har jobbat 25 år i branschen 

och har många tankar om vad man 
kan göra. Dagens Arena passar bra in i 
framtidens medielandskap och jag har 
flera idéer om hur man kan fortsätta ut-
veckla produkten intäktsmässigt. Men 
det vore dumt av mig att avslöja det nu. 
Dessutom vet jag att 99 av 100 idéer 
alltid är dåliga, därför ska jag börja med 
att skala bort de mest tokiga. 
Dagens Arena har utvecklats från  
ledarsida till webbtidning. Vad blir nästa 
steg?

– Det jag kommer att lägga krut på 
är att hamra fast en tydlig och enkel 

redaktionell policy. Efter nedläggn-
ing av tidskriften för några år sedan 
har man inte riktigt hittat identiteten 
som nätpublikation fullt ut. Det finns 
en opinionsdel, en nyhetsdel och en 
essädel. De är inte riktigt integrerade i 
varandra.  
Vad tar du med dig från ordföranderollen 
på Journalistförbundet?

– Massor såklart, en sak är att jag 
har lärt mig mycket om medieekonomi. 
En annan sak är att man måste involve-
ra medarbetarna i utvecklingsarbetet, 
annars missar man halva grejen. 

Dessutom  
vet jag att 99 av  
100 idéer alltid  
är dåliga.”

FOTO: TOR JOHNSSON
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Josephine Carr 
har blivit reporter 
på tidningen 
Civilekonomen, 
karriärmagasinet 
för medlemmar i 
Civilekonomerna. 
Bland hennes tidigare 
uppdragsgivare 
finns bland annat 
Expressen, HSB och 
Arbetsförmedlingen.

På nya tjänster
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chefredaktör för Veckorevyn, som vid års-
skiftet tog över driften av tidningen.  

Bonnier äger fortfarande varumärket Vecko-
revyn, men du driver numera tidningen i ditt 
eget bolag. Vad fick dig att anta det uppdra-
get?

– Veckorevyn har en viktig målgrupp i 
unga kvinnor, 20–35 år, som andra stora 
mediebolag inte har tagit så väl hand om. 
För mig är det viktigt ur ett demokratiskt 
perspektiv att det fortsätter att finnas en 
stor publicistisk sajt för dem, inte enbart 
sajter med influencers. Det var huvudan-
ledningen! Sedan ser jag givetvis en affär i 
det också.
Vad ser du för affärslösningar på sikt?

– Förutom annonser och mer native-
artiklar än tidigare har jag tittat på flera 
olika affärsmodeller. En viktig väg framåt 

kommer att vara längre partnerskap med 
olika aktörer. En annan lösning är olika 
typer av nyhetsbrev, detta har funkat 
väldigt bra mot målgruppen i USA.  
Veckorevyn är ju ett varumärke som har 
funnits med sedan 1935, men som nu 
också kan ses som en startup. Det ska bli 
kul att se hur man förhåller sig till detta 
från kommersiellt håll!
På vilket sätt kommer det märkas att du 
nu driver Veckorevyn i egen regi?

– Innehållsmässigt kommer det 
inte att bli så stora skillnader, förutom 
att jag till en början gör det mesta själv. 
Men inom kort kommer jag att anlita 
frilansare och förhoppningen på sikt 
är att kunna anställa! Den stora skill-
naden kommer att märkas i designen. 
Sajten blir mer anpassad till mobilen, 
vilket målgruppen kräver. 

Irena Pozar har varit 
chefredaktör för Veckorevyns 
sajt sedan 2016. Nu tar 
hon över hela driften och 
utgivarskapet.

Linda Swartz
är ny chefredaktör 
för Palliativ vård, en 
tidskrift för vård i livets 
slutskede som ges ut 
av föreningen NRPV. 
Dessutom fortsätter 
hon att frilansa som 
vetenskapsjournalist 
med fokus på 
företagande, arbetsliv 
och vård. 

Olof Lavesson
har blivit invald 
i stiftelsen Expos 
styrelse. Under förra 
mandatperioden var 
han riksdagsledamot 
för Moderaterna, 
dessutom kultur- 
och hbtq-politisk 
talesperson för partiet 
samt ordförande i 
kulturutskottet.

Ricki Petrini
är ny bloggare på 
Baam. Annars jobbar 
hon som kommunikatör, 
digital marknadsförare 
och föreläsare om 
digital kommunikation. 
Tidigare har hon varit 
redaktör bland annat 
på Lifestyle, När & 
Fjärran, Escape och 
Metro.

Johan Sjöholm 
är ny redaktionschef 
för tidningen Hem & 
Hyra. Han kommer 
närmast från tjänsten 
som editionschef för 
samma tidning och 
har dessförinnan varit 
redaktionschef på den 
fackförbundsägda 
tidningen 
Byggnadsarbetaren.

frågor till

IRENA POZAR 

Folk

BRANSCHNYTT
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Porträttet

ANNA-CLARA WELANDER

Möt Anna-Clara Welander som 
leder Bonniers nya sammanslagna 
magasinsenhet. Vad blir kvar efter 
elddopet? Och hur ska hon få ihop 
de två företagskulturerna?
Text: Tim Andersson   Foto: Camilla Lindqvist

Anna- 

    Clara, 
färdiga, 
     gå!
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    Clara, 
färdiga, 
     gå!
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Väggarna utanför hissen är tapetserade med gigantiska 
Expressen-ettor. De ser lite hotfulla ut, som om de vaktar 
ett revir. De härstammar från den redan dimmigt förflutna 
printtid, då allting här i Mariebergs tidningshus kretsade 
kring trycksvarta nyheter på tunt papper.

Ska tapeten till sist bort?
Kanske. Här på våning fyra kommer det att renoveras 

för att skapa utrymme och lite stil åt Bonnier Magazines & 
Brands, som snart flyttar in. 

Under 2018 sade tidskriftsförlaget först upp 55 per-
soner, varslade sedan omkring 50 till. För att få affären på 
fötter igen slog ledningen ihop Magazines & Brands med 
Bonnier News Lifestyle, tidigare Expressen magasin, som 
driver stora sajter inom områden som inredning, resor och 
mat. Förhoppningen är förstås att få synergier och hitta 
lönsamheten igen.

Ergo: Den första april står omkring 200 personer här 
på tröskeln och trampar.

Och chef för alltsammans är Anna-Clara Welander.

Porträttet

ANNA-CLARA WELANDER

Hennes klackar trampar längs mittfilen av den en gång 
knallblå men nu lite slitna mattan, för att snart vika av in i 
ett kalt rum med generisk, funktionell inredning.

– Ja, jag håller med, det är inte särskilt personligt… Jag 
är inte en sådan som sätter upp bilder på barn och så.

Kanske har Anna-Clara Welander helt enkelt inget 
behov av privata artefakter för att boa in sig på jobbet. 
Efter 30 år på det stora mediehuset har det blivit som ett 
andra hem. Hennes man (”vi gifte oss för ett och ett halvt 
år sedan, och det var ju bra gjort – gifta sig när man är fem-
tiotvå”) tycker att hon tillbringar lite väl mycket tid här.

– Jag är en jobbtjej… Jag menar jobbtant! Men har jag 
inte gått in i väggen än borde jag inte göra det nu, eller 
hur? Utbränd blir man väl när man känner maktlöshet och 
saknar mandat.

I så fall lär hon inte bli utbränd.
Sedan hon för åtta år sedan blev chef för 

det som nu heter Bonnier News Lifestyle har 
hon visat att hon har både makt och mandat. 
Det var hon som utvecklade verksamheten till 
ett eget affärsområde. Som gjorde bilagorna 
till magasin: lite snyggare, lite dyrare. Som gav 

dem större utrymme i butikerna.
Och det var hon som gick till Gunilla Herlitz med 

förslaget att sälja Expressens magasin fristående – ett 
djärvt drag, med tanke på att deras syfte från början var att 
öka upplagan av huvudtidningen. Men smart, visade det 
sig, eftersom lönsamheten blev god.

Med tiden har Bonnier News Lifestyle dessutom satsat 
på nya tjänster. En sådan är e-handeln Happy green, som 
säljer hälsokost och ekologiska skönhetsprodukter.

En annan, mer experimentell sådan, är konsthandeln 
Nordic Art Gallery.

– Det här är jag lite glad för. (Hon visar på mobilen.) Vi 
bad Kellerman att göra några konstverk med Rocky. Det 
sålde som smör. Vi körde ut det på DN och det bara smat-
trade. Jag satt och kollade försäljningen varje minut.
Men konst? Det låter inte som en självklar utveckling för er.

– Nej, verkligen inte. Man får testa en massa. Men 

V
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Anna-Clara Welander
GÖR: Chef för Lifestylegruppen 

inom Bonnier News.
FÖDD: 1964.

FAMILJ: Man och bonusbarn.
KARRIÄR: Sportredaktör och 
krönikör på Järfälla nyheter, 

reporter på Borlänge tidning, 
redigerare på tidningen Dagen, 
redigerare, biträdande nattchef 
och redaktionschef på Expres-

sen, sedan åtta år tillbaka affärs-
områdeschef för det som första 

hette Expressen magasin och 
nu Bonnier News Lifestyle.
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konst är toppen, det är unikt, och det ger oss möjligheten 
att utnyttja hela Bonnier. På Leva och bo kan vi marknads-
föra en typ av tavlor, medan Sköna Hems läsare har en 
annan smak. HD och Sydsvenskan å andra sidan har 
fotokonst från Malmö. Den har gått väldigt bra.

När Anna-Clara Welander tog över Ex-
pressens bilagor blev hon tvungen att 
ställa sig frågan: Hur ska mitt affärs-
område profilera sig gentemot andra 
verksamheter inom koncernen? Det 
som satt i väggarna här på Marieberg 
var klassisk nyhetsjournalistik.

Det var också den värld som hon själv kom ifrån. Redan 
som barn ville hon bli journalist, som sin pappa, med vilken 
hon inte hade mycket kontakt och kanske just därför ide-
aliserade. Särskilt Expressen blev en tidig kärlek. Hemma 
hos mormor och morfar, som hon bodde hos i Barkarby 
utanför Stockholm, läste man Aftonbladet, men några 
kompisars lite hippare föräldrar hade valt konkurrenten.

– Expressen var tuff, vågade stå på den lilla människans 
sida. Sedan var det Mats Olsson som skrev skivrecen-
sioner. Du kommer inte ihåg honom, va? Han kunde ge en 

”JAG ÄR EN JOBBTJEJ ... JAG MENAR JOBBTANT!  
MEN HAR JAG INTE GÅTT IN I VÄGGEN ÄN BORDE 

JAG INTE GÖRA DET NU, ELLER HUR?”

överkorsad geting i betyg, och så stod det bara: ”blä”, och 
jag bara: ”Gud vad tufft att våga skriva sådär.” Och så läste 
jag Cecilia Hagen, du vet, krönikören. Jag tyckte jätte-
mycket om henne, och tänkte att jag kanske också skulle 
kunna bli något slags kåsör så småningom.

Det blev hon inte. Däremot avverkade hon roller 
som redigerare, biträdande nattchef och redaktionschef. 
Någonstans längs vägen upptäckte hon dock att det hon 
tyckte bäst om var att utveckla produkter mot specifika 
målgrupper.  

– I journalistiken är det väldigt mycket godtycklighet. 
Vad är bra och vad är dåligt? Jag tycker det är så härligt när 
man kan se i siffror om man har gjort rätt eller fel.

Som chef för Expressen magasin kom hon snart fram 
till att lönsamheten skulle bli identiteten. Magasinen är 
kommersiella, och istället för att skämmas över det skulle 
det bli själva stoltheten.

– Vår grej är att vara duktiga på att öka intäkter och 
utveckla affärer.

Efter sammanslagningen av de två Bonnierbolagen är 
det nu på nytt dags att fundera över identiteten.

– Vilken kultur ska vi ha? Vilka är våra värderingar? Vi 
måste enas kring något, och jag antar att vi hamnar någon-
stans mittemellan Lifestyle och Magazines & Brands.

Hon berättar om hur inspirerande det 
har varit att besöka Magazines & 
Brands, med klassiska varumärken 
som Damernas värld, Amelia och 
Sköna hem.

– Jag märker att jag blir lite såld 
när jag kommer dit. Det är häftigt att 

prata med de duktiga redaktörerna. De kan sina målgrup-
per, lever med dem, lever med tidningen, och är jäkligt 
stolta över sina varumärken.

Samtidigt har just den här styrkan i varumärkena och 
auktoriteten hos stjärnredaktörerna kanske gjort det svårt 

Anna-Clara har en osvik-
lig känsla för nyheter och 
trender. Hon vet vad läsarna 
önskar och är en otroligt 

duktig tidningsmakare. Dessutom är hon 
hårt arbetande och bra på att bygga lag. Allra 
mest uppskattar jag hennes humor, det är roligt att arbeta med 
Anna-Clara. Hon är ödmjuk och motsatsen till pretentiös.”

Gunilla Herlitz, vd för Miltton labs, tidigare vd för DN, Da-
gens Industri och affärsområdeschef för Bonnier News
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Porträttet

ANNA-CLARA WELANDER

för dem att samarbeta, menar hon. Det kommer det att bli 
ändring på nu.

– Hos oss är det mer prestigelöst. Här kämpar vi på till-
sammans. Jag kommer ju från Expressen, som är en snabb 
kultur. Vi är inriktade på lösnummer, vi är bra på rubriker, 
bra på att locka till köp. Jag brukar säga att vi riktar oss till 
Camilla, 56, i Västerås. Det är inte så att vi gör up market-
produkter.

En stor poäng med sammanslagningen är möjligheter-
na till effektiviseringar i produktionen. Det planeras 
besparingar, ”som inte alla kommer att bli glada över”, som 
hon uttrycker det. Formgivarna har till exempel samlats 

i en enda stor grupp på trettio personer, där var och en 
ska kunna göra flera varumärken. Även det redaktionella 
materialet ska delas mer.

– Tanken är att vi ska bli som en stor feature-hub för 
hela Bonnier. Vi kan till exempel leverera reseknäck till 
DN och HD/Sydsvenskan, och om någon i Allt om mat 
producerar ett fantastiskt recept, så kan det gå i Amelia 
eller tidningen Söndag.

En del titlar har helt försvunnit. Veckorevyn är borta 
i papper. Moderna klassiker, som Teknikens Värld har 
gjort, är nedlagd. Styleby, modemagasinet för unga, delar 
numera chefredaktör med Damernas Värld. 
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Porträttet

ANNA-CLARA WELANDER

Anna-Clara Welander har tillbringat en 
del tid i Bonnier Magazines & Brands 
gamla lokaler på Torsgatan. Men snart 
samsas alla hennes medarbetare under 
samma tak. 
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– Jag måste titta på vad som är lönsamt. Jag tänker 
bara så. Man får inte vara rädd att göra förändringar. Jag 
tror att man har hållit fast för länge vid vissa varumärken 
och tänkt att man kanske kan göra något av dem med 
tiden, men det är bara att inse: vissa måste bort direkt, an-
nars blir det bara ännu jobbigare sedan.

Om besparingar är den ena sidan av räddningsplanen, 
handlar den andra om möjligheten att skala upp.

De digitala intäkterna är en central punkt. Magazines 
& Brands annonsaffär har tidigare varit beroende av influ-
encers för trafiken. Problemet är bara att dessa influenc-
ers tagit en stor del av kakan. Med hjälp av Expressens 
räckvidd kommer man runt det problemet.

Hos Bonnier News finns dessutom stor erfarenhet av 
digitala prenumerationer. Flaggskeppet DN leder utveck-
lingen. Andra varumärken inom bolaget, som Dagens 
industri, Sydsvenskan, Helsingborgs dagblad och Expres-
sen, har också kommit igång. 

Tanken är att Bonnier Magazines & 
Brands ska boosta prenumerationsaf-
fären genom att införlivas i detta stora 
”digitala ekosystem”.
Det är kärvt för tidskriftsbranschen. 
Hur kommer det att gå?

– Det kommer alltid att finnas ett 
behov av att titta på vackra hem, få inspiration och läsa om 
människoöden. Men det kanske tar sig andra former. Med 
tidningen som sådan blir det nog svårt, särskilt om man 
vill nå unga människor. Magasinet M är en i särklass stark 
produkt, men då har de en målgrupp på 50 plus också. Eller 
titta på Expressens förstasida: ”Så här får du bättre pen-
sion.” 
Vad blir dina största utmaningar nu?

– Det kommer att vara oroligt för de personer som 
kommer hit, med allt nytt. Jag tror därför att det är viktigt 
att vi får ett lyft snabbt. Men det kommer att ta tid bara att 
få ihop grupperna och systemen.

Anna-Clara Welander fingrar på snusdosan medan hon 

”VISSA SAKER MÅSTE BORT DIREKT, ANNARS BLIR 
DET BARA ÄNNU JOBBIGARE SEDAN.”

pratar, lägger in en prilla. Hon talar lågmält, ibland nästan 
viskande.

Arbetet som väntar henne är stort, men hon oroar sig 
inte. Hon har lärt sig att koppla av, säger hon. Det har kom-
mit med åldern.

– Det är klart att det är en massa människor som blir 
oroliga, och det kommer att bli en massa konflikter, och 
folk kommer att bli osams, och man kommer att efterfråga 
tydlighet, allt det där. Men tack vare att jag jobbat så länge 
är jag inte rädd för frågor som rör människor. Det kommer 
att handla väldigt mycket om människor nu, så det är bra 
att det händer när jag blivit lite coolare.

Ibland måste hon dock helt stänga av jobbet. Då åker 
hon till sin röda stuga med vita knutar i Roslagen. Påtar i 
växthuset. Eller så planerar hon resor – imaginära såväl 
som verkliga.

– Jag har redan detaljplanerat sommarens resa, som 
fört går till Loirededalen och sedan Bourdeaux, eventuellt 
också till Biarritz. Jag kan ägna mycket tid åt att bestämma 
exakt vilket hotell vi ska bo på och vad vi ska vi äta på 
kvällarna. Jag gör ett schema. Det är ett sätt att släppa 
tankarna.
Det låter som att du har ett kontrollbehov. Till och med 
när du ska koppla av så gör du det genom att ...

– ... kontrollera! Det måste nog finnas ett kontrollbehov, 
ja. Det stämmer nog. Att gå ned i detaljer, det gillar jag. 

Har man arbetat så länge 
med nyheter, kommersiella 
löpsedlar och kontroversiella 
förstasidor som Anna-Clara 

så har man också varit med om ett och 
annat som nog kan vara en tillgång i en, ska 
vi säga, kanske lite snällare tidskriftsmiljö. Det är nog en stor 
tillgång.”

Thomas Mattsson, Expressen
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Fangoria 
Amerikanska skräckfilms-

magasinet Fangoria har 
återvänt från de döda. Efter 
att ha legat i graven i några 
år har det klassiska skräck-

magasinet – som grundades 
1979 – återigen sett dagens 
ljus. Ett nytt bolag har tagit 

över Fangoria och planen är 
att tidskriften ska komma ut 

en gång i kvartalet. 
fangoria.com

I tidnings-
hyllan

Hudslamsor, levrat blod och otrevliga  
överraskningar. Skräckmagasinen  

kan konsten att väcka känslor. Vi har valt  
ut några favoriter i genren.  

TEXT: STINA LOMAN 

Neon 
Independent-magasinet Neon 
kommer ut två gånger per år i 

Storbritannien. Neon innehåller 
litterära texter om skräck och 

science-fiction. Designen är stil-
ren och bilderna går i gråskala. 

Några av de senaste numrens 
tema är apokalyps samt monster 

och deras mammor. 
neonmagazine.co.uk

Rue Morgue 
Rue Morgue är ett klassiskt 
skräckmagasin både till 
utseende och innehåll. Här 
hittar du nyheter, intervjuer, 
recensioner och tips på de 
otäckaste prylarna. Tidning-
en grundades i Kanada 1997 
och kommer ut varannan 
månad. Rue Morgue arrang-
erar också skräck-events och 
producerar filmer. 
rue-morgue.com

Suspira 
Nya Londonbaserade Suspira 

är ett stilfullt magasin som 
utforskar skräck ur en femi-
nistisk synvinkel. Hittills har 

två nummer kommit ut, ett om 
monster och ett om fetischism. 
Suspira väljer helst oväntade 
vinklar. Istället för att skriva 

om de klassiska monstren som 
vi är vana att läsa om utfors-

kar de monster som rör exem-
pelvis psykisk hälsa, sexualitet, 

stigmatisering och normer. 
suspiramagazine.com

Scream 
Splattervarning! Brittiska 
Scream kallar sig för världens 
otäckaste magasin. De beva-
kar skräck i alla former och 
skriver om nya filmer, böcker 
och spel och gör kändisinter-
vjuer. Det spelar ingen roll 
om det handlar om zom-
bier, varulvar, spöken eller 
vampyrer, allt som får läsaren 
att rysa ska med. Kommer ut 
varannan månad. 
screamhorrormag.com



Vem är din yrkesmässiga förebild? Vi ställde 
frågan till några erfarna branschprofiler. 
Text: Malin Letser  Illustration: Getty

Redaktionsliv

INSPIRATION

Min storaidol
”Insåg värdet av 

varje enskild  
människas insats”

Ulrika Norberg, chefredaktör och 
ansvarig utgivare för Femina 

– Jag har två favoriter som är värda 
att hylla och som står för viktiga 

saker. Den ena är författaren Eliza-
beth George, henne väljer jag för 
berättarglädjen och skrivkonsten. 

Den andra är Ingvar Kamprad som 
får representera klokskap och idé-
rikedom. Plus att han insåg värdet 
av varje enskild människas insats i 
en verksamhet och alltid var noga 
med att visa sin uppskattning för 

det. Det är något som varje arbets-
ledare borde ta efter.
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”Han har ett sällsynt driv”
Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO

– Gunnar Wetterberg, för hans aldrig si-
nande energi! Just nu läser jag hans tre 
tunga band om Skånes historia. Jag har 
inte kommit förbi stenåldern än, men är 
redan fascinerad. Även i sina krönikor i 

Expressen har han ett sällsynt driv. Jag 
kan inte tänka mig någon annan som 
skulle avsluta en text om antisemitis-
men med orden ”Vet hut, vet sjufalt 
hut!” (Expressen 2019-01-07).

”En förebild journalistiskt och moraliskt”
Sarah Britz, chefredaktör för Faktum

– Alexandra Pascalidou för sin öppenhet 
och vilja att lyfta de ohörda rösterna. Anton 
Berg, radioproducent, för sitt berättande. 
Britt-Marie Mattsson, snart 71 år, som beva-
kar utrikesfrågor i Göteborgs-Posten – för 
sin glöd, kunskap och styrka. SVT-journalis-

ten Fredrik Önnevall är en förebild journa-
listiskt och moraliskt även om han bröt mot 
journalistiska principer när han smugglade 
in flyktingpojken. Faktumförsäljarna, som 
har det svåraste försäljningsjobbet. De tar 
alltid med mig till den verkliga världen.

”Vi skulle behöva fler som 
honom”  
Fredrik Svedjetun, chefredaktör för Dagens media och 
Resumé

– Jag har ingen idol direkt, däremot finns det många som jag 
inspireras av, inte minst en mängd svenska och internatio-
nella entreprenörer. Jan Stenbeck var en fascinerande person 
som krossade monopol och bröt ny mark inom TV, telekom 
och dagspress. Han hade många mindre bra sidor, men som 
affärsman gjorde han Sverige bättre och roligare. Vi skulle 
behöva fler som honom på den svenska mediemarknaden.

”En balans mellan integritet  
och flexibilitet”
Angelica Zander, art director och fotograf på jakt-
magasinet Big Game

– Det finns många personer som inspirerar mig yrkes-
mässigt. En person som jag beundrar mycket är Ebba 
Bonde, tidigare AD på Fokus och numera visuell chef 
på SvD. Hon är idéstark samtidigt som hon har ett öga 
för detaljer. Hon har också en balans mellan integritet 
och flexibilitet som inte är så lätt att ha som AD alla 
gånger.
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Tema
|

MÅNGFALD

 T
EM

A: MÅNGFALD

24 Varför mångfald?
26 Funktionsnedsättning  l  28 Religion

30 Ålder  l  32 Etnisk tillhörighet
34 HBTQ  l  36 Kön
38 Tidningen Chef

22     –39

Norm
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brytare
Offer, hjälte – eller din kollega? 

Normbrytande personer porträtteras  
ofta som stereotyper. Om de alls syns.  

Det är dags att tänka om.
Text:  Jennie Aquilonius  Foto:  Viktor Gårdsäter



Mät och utvärdera, säger 
Maria-Pia Cabero. 

Så får ni mer mångfald Maria-Pia Cabero har arbetat med att främja jämställdhet och 
mångfald i både företag och på myndigheter. Hon var fram tills alldeles nyligen utbildningsansvarig på Rätt-
viseförmedlingen, en svensk stiftelse som lades ner nu i februari. Här är hennes bästa tips. 

1 Bredda ert nätverk 
Det viktigaste för att öka 

mångfalden både i medieinnehål-
let och på redaktionsgolven är att 
bredda nätverket. Gå inte till dem 
du brukar, vare sig det gäller rekry- 
tering eller intervjupersoner. Interv- 
jua färre personer i maktposition.

2 Ge mer tid 
Personer som inte är vana 

vid att bli intervjuade kan lätt 
känna sig tveksamma. Det räcker 
inte att ställa frågan, acceptera 
nejet och tänka att du har försökt 
men att det inte gick. De här 
personerna behöver stöd. Ge dem 

mer tid och skicka frågorna i 
förväg. Man måste också odla 
kontakter på längre sikt, hör av er 
till folk i förväg, när ni gör era 
kontaktlistor.

Tema
|

MÅNGFALD

Hur står det till med mångfalden i 
tidskriftsbranschen? Det beror på 
hur man menar. Tidskriftsbranschen 
består av en bred flora av tidskrifter 
med olika perspektiv. Det finns dess-
utom flera exempel på tidningar som 
har startats av personer som upple-

ver att just deras synsätt och erfarenheter saknas i andra 
medier. Krull och Dagens Muslim är två av dessa, du kan 
läsa mer om hur initiativtagarna Andrea Davis Kronlund 
och Akil Zahiri resonerar (sidan 28 och 32). 

Men självfallet behöver även tidskriftsbranschens 
aktörer se över hur de jobbar med mångfald. 

Varför? Jo, för det första är det en demokratifråga. Mån-
ga anser att journalistikens uppgift är att spegla samhället, 
men det finns en hel del forskning som pekar på att medi-
erna inte lyckas med det. Vissa grupper är antingen knappt 
alls representerade eller återges stereotypt. 

Ett annat mycket gott skäl till att jobba med mångfald 
är att det kan ge fler läsare – och stärka ditt varumärke. 

Mer mångfald  
gör dig innovativ

En tidning som visar upp mångfald kommer, utöver andra 
vinster, även att tjäna på det kommersiellt, säger till ex-
empel Mamas chefredaktör Louise Bratt. Mama har gjort 
en mycket medveten satsning på att synliggöra barn med 
funktionsvariation och deras familjer (läs mer på sidan 27). 
Förra våren porträtterade tidningen pojken Milan, som 
har Downs syndrom, och hans mamma Julia Bergman på 
omslaget. Det blev ett av 2018 års bäst säljande nummer. 

Att det finns kopplingar mellan mångfald och lönsam-
het visar också erfarenheter från andra branscher. Man-
agementbolaget McKinsey & Company har i två studier 
tittat på ledningsgrupper på stora företag. I den senaste 
rapporten från 2018 ingår över tusen företag i tolv länder. 
Sannolikheten att företagen skulle bli mer lönsamma än 
genomsnittet var 21 procent högre med en jämn köns-
balans och 33 procent högre med etnisk och kulturell 
mångfald. 

McKinsey har hittat flera anledningar till att mångfal-
den påverkar företagens ekonomi positivt. Chansen att 
finna den bästa kompetensen ökar när du breddar rekry-
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Journalisternas  
bakgrund spelar roll 
Mångfalden lyser med sin frånvaro  
i journalistkåren. Men spelar det 
någon roll?  

Text: Jennie Aquilonius

Vilka jobbar egentligen som journalister? 
Och hur avspeglar sig det i innehållet? 
En som har tittat närmare på det är 
Jenny Wiik, doktor i medie- och kommu-
nikationsvetenskap vid Institutionen för 

journalistik, medier och kommunikation vid Göte-
borgs universitet. 

– Det är en homogen grupp som jobbar som 
journalister i Sverige. Det är välutbildad, vit, svensk 
medelklass som ofta har akademiker eller tjänstemän 
som föräldrar, säger hon.

Könsfördelningen har blivit bättre sedan 1980-ta-
let, men journalisterna från arbetarklassen är färre, 
berättar Jenny Wiik. 

2015 var hon med och tog fram rapporten ”Där 
bor journalisterna” (2015), där Institutet för medie-
studier analyserar Journalistförbundets medlemmar. 
Studien visar att journalisterna framför allt bor i stor-
städer, centrala delar och medelklassområden. De 
är mest underrepresenterade på landsbygden och i 
fattiga förorter. 

– Den här segregationen kan kopplas till perspek-
tiv. Om du inte bor i förorten eller känner någon som 
gör det är det svårt att se och förstå vilka proble-
matiker som är relevanta där. Innehållsanalyser av 
nyhetsmedier visar att stereotypa bilder målas upp av 
förorten och glesbygden.

Hon menar att journalistrollen är viktig och 
jämnar ut en del av skillnaderna i perspektiv. I den 
ingår att du ska kunna inta andra ståndpunkter och 
tänka brett. Men det är svårt att se bortom sin egen 
horisont, oavsett hur tränad du är. 

Jenny Wiik poängterar att tidskriftsbranschen 
är heterogen och därigenom bidrar till en hög 

kvalitet i utbudet.
– Syftet med olika genrer är olika. Det är 

det samlade medieutbudet som tillsammans 
ska fylla de här funktionerna, man kan inte 
begära det av en enskild tidskrift. Men jag 
tycker att tidskrifter ändå har möjligheter till 
breddade och fördjupade perspektiv som 
de rena nyhetsmedierna saknar. Det handlar 

både om tid och om vad man väljer att 
lyfta fram, säger hon. 

3 Använd sociala 
medier 

Ett sätt att hitta nya intervju-
personer och nå bortom sina 
nätverk är att göra efterlys-
ningar i sociala medier.

4 Rekrytera på nya sätt 
Slopa cv och personligt 

brev och låt i stället kandida-
terna svara på frågor och 
göra arbetsprover anonymt i 

ett formulär. Redaktioner som 
inte anställer bör använda 
frilansare med olika perspek-
tiv och erfarenheter.

5 Sätt mål och  
utvärdera 

Sätt mål för hur er redaktion 
ska få en sammansättning 
som speglar verklig- 
heten. Mät och  
utvärdera innehållet.

FOTO: JOHAN WINGBORG
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teringsbasen. Fler perspektiv, erfarenheter och sätt att lösa 
problem ökar dessutom kreativiteten och innovationskraf-
ten. 

Där har du en mängd bra argument till att se över hur 
det ser ut på redaktionsgolvet hos just er.  

Barbro Janson Lundkvist
chefredaktör

De sju  
diskrimineringsgrunderna

I det här temat har vi valt 
att utgå ifrån de sju olika 

diskrimineringsgrunderna 
som definieras i lagen. Just 

diskrimineringsgrunderna är 
en vanlig utgångspunkt när 
man pratar om mångfald.

1. Funktionsnedsättning

2.  Religion eller annan  
trosuppfattning

3. Ålder

4. Etnisk tillhörighet

5.  Könsöverskridande 
identitet eller uttryck

6. Sexuell läggning

7. Kön
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1/26
En enda person med funk-
tionsnedsättning förekom  
i 26 analyserade artiklar 

om funktionshinderfrågor 
som publicerades i nyhets-

medier 1997–2015. I elva 
av artiklarna kom en eller 

flera forskare till tals.

KÄLLA: ETIK, FUNKTIONSHINDER OCH 
MEDAKTÖRSKAP I MEDIA  

– EN KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS.
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Elaine Eksvärd med barnen 
Matheo och Evelyn. Och Julia 
Bergman med sonen Milan. 
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Unga mammor- profilen Julia Bergman:“JAG VILL HA TRE BARN TILL INNAN 30!”

Unga  mammor-profilen  
Julia Bergman med sonen  Milan, 4.

– inspireras av 4 heta stil- mamas

vårstilHITTA  DIN

FRIDA  FAHRMAN  HAR UTSETT:10 BÄSTA  
MASCARORNA!

XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX

SÅ PRATAR  VI MED  VÅRA  BARN OM MENS,  SNIPPAN  OCH HUR  BEBISAR  BLIR TILL!

VANJA WIKSTRÖM SNACKAR OM KEJSARSNITT

Som frilansjournalist med synnedsätt-
ning har Anna Bergholtz hittat ett stort 
hål i tidskriftsbranschen där funktions-
hinderperspektivet borde vara. Hon 
har bland annat skrivit om att gifta sig 

i rullstol för Bröllopsmagasinet och att dansa som 
blind i Danstidningen. Hon tror att tidskrifterna 
har mycket att vinna på att satsa på ökad mång-
fald. 

– Det är en möjlighet att gå i bräschen och 
fånga fler läsare. Det här berör alla, inte bara per-
soner med funktionsnedsättning. 

Anna Bergholtz upplever att representationen 
av personer med synliga funktionsnedsättningar 
är dålig. När de väl syns får de uttala sig om per-
sonlig assistans eller hur det är att leva med en viss 
funktionsnedsättning. De framställs antingen som 
offer som det är synd om eller som hjältar som kla-
rar av olika saker trots sin funktions nedsättning. 

Inom tidskriftsbranschen finns en uppsjö av 
tidskrifter som ges ut av olika aktörer inom funk-
tionshinderrörelsen. Anna Bergholtz menar att 
de, under de senaste åren har antagit ett perspek-
tiv som handlar om mänskliga rättigheter. De talar 
mer om medborgare och kunder än patienter och 
brukare. Hon tror att övriga tidningar också skulle 
tjäna på att utgå från de mänskliga rättigheterna, 
att skildra personer med funktionsnedsättning 
som ”vanliga människor”. Växla mellan att lyfta 
dem och att bara låta dem vara med som vem som 
helst. Det kan till exempel vara ett reportage om 
hur det är att fiska som rullstolsburen men också 
att en person med ledarhund okommenterat finns 
med på bild i andra artiklar.

– Tidningsmakare behöver ställa sig frågan: 
Vilka värderingar vill jag stå för?  

DI
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ERING: FUNKTIO

N
SNEDSÄTTNING

1
”Antingen 
offer eller 
hjältar”

Ingen ökad  
representation
Karin Ljuslinder forskar om representationen av 
personer med funktionsnedsättningar i medier. Hon 
upplever att tillgängligheten till medier 
ökar, genom till exempel teckentolk-
ning, taltidningar och lättläst. Men 
när det gäller representation står det 
still. Det berättas sällan om personer 
med funktionsnedsättningar och när 
någon väl är med ligger fokus nästan 
uteslutande på funktionsnedsätt-
ningen, inte på att personen är förälder, 
journalist, forskare eller sambo. 

– Jag ser en liten förbättring med mer nyanserade 
porträtt i tv-serier. Men funktionsfullkomlighet är fort-
farande den överskuggande normen för precis all me-
dierepresentation. Antingen görs funktionshinderper-
sonen till avvikare eller så berättas det om hur precis 
lika vanlig den här personen är, hur väl den passar in i 
normen. Även om det krävs en oerhörd ansträngning 
för personen att göra det. Själva normen funktionsfull-
komlighet utmanas aldrig, säger Karin Ljuslinder.

Funkisföräldrar  
på Mamas omslag
Med kampanjen #intesåkonstigt ville Mama uppmärk-
samma dem som inte ofta syns i kommersiella tidskrif-
ter – barn med funktionsvariation och deras familjer. 
Samtidigt var målet inte alls att uppmärksamma det 
som är annorlunda.

– Vi ville lyfta fram de här barnen på ett mer okom-
menterat sätt. De ska bara synas runt omkring oss, 
utan att det måste göras en poäng av deras funktions-
variation, säger Mamas chefredaktör Louise Bratt.

Kampanjen genomfördes tillsammans med 
tidningens dåvarande bloggare Elaine Eksvärd som 
porträtterades på omslaget tillsammans med sina två 
barn, dottern Evelyn som har Williams syndrom och 
sonen Matheo. Redaktionen bestämde sig därefter för 
att lyfta barn och familjer som sticker ut från normen 
oftare, inte bara en gång om året i en kampanj. En tid-
ning som visar upp mångfald 
kommer, utöver andra 
vinster, även att tjäna 
på det kommersiellt 
säger Louise Bratt.

– I längden lönar det 
sig att visa vad man står 
för.  Text: Karin Persson
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Muslimer framställs 
som främmande
Centrum för forskning om religion och samhälle 
vid Uppsala universitet gjorde 2014–2015 en analys 
på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen om 
representationer av muslimer i svenska nyhetsmedier. 
Religionssociologen Marta Axner undersökte tidnings-
artiklar samt radio- och tv-nyheter under sju veckor. 
Hon skriver att bilden liknar den som kommit fram i 
tidigare forskning, som visar att det finns ett starkt 
”vi-och-dom-mönster” där muslimer framställs som 
främmande i relation till ett svenskt ”vi”. Nyheter om is-
lam och muslimer handlar ofta om våld, terror, hot och 
utanförskap och muslimer skildras ofta på ett stereo-
typt sätt. Även när den bilden ifrågasätts gör medierna 
det med utgångspunkt i negativa stereotyper.

Hijab – tydligen 
en stor grej
När Norges största modemagasin Cos-
tume i september 2017 valde att fronta 
med Iman Meskini skapades historia. 
Skådespelaren, känd som Sana i tv-serien 
Skam, var nämligen den första hijab-
bärande kvinnan någonsin att pryda ma-
gasinets omslag, något som väckte stor 
uppmärksamhet både i Norge och internationellt. Sam-
mantaget fick reaktionerna på omslaget en räckvidd 
på en miljon läsare, enligt Bonnier Media som äger 
tidningen. I juni samma år frontade även supermodel-
len Halima Aden omslaget av Vogue Arabia och blev 
därmed den första hijab-bärande kvinnan någonsin att 
pryda ett omslag för Vogue. Text: Malin Letsen

av 186 nyhetsartiklar och inslag som skildrade  
muslimer under sju veckor 2014 handlade om säker-
het, terrorism och/eller militära insatser. 125 artiklar 
handlade om muslimer utomlands.

KÄLLA: REPRESENTATIONER, STEREOTYPER OCH NYHETSVÄRDERING – RAP-
PORT FRÅN MEDIEANALYS OM REPRESENTATIONER AV MUSLIMER I SVENSKA 
NYHETER (2015)

57% Tidskriften Dagens muslim startade 
2016 för att ge svenska muslimer 
en röst. 

Den ges ut av den shiamuslim-
ska församlingen Imam Ali Islamic 

Center, med säte i Järfälla utanför Stockholm. 
Chefredaktören Akil Zahiri upplever att 

många som uttalar sig om muslimer och islam, 
framför allt i nyhetsmedier, saknar kunskap 
eller är negativt inställda. Något som han menar 
leder till intolerans och motverkar integration.

– Många pratar om islam men inte med 
muslimer. Vi ville skriva om oss själva, hur vi ser 
på islam och muslimer i Sverige och om vikten 
av integration, säger han.

Akil Zahiri upplever att tidskrifterna är 
bättre på fördjupande artiklar som till exempel 
tar upp islam och modernisering eller islam och 
genus, men även där finns det mindre utrymme 
för muslimer att själva berätta hur de tänker. 
Akil Zahiri efterlyser större saklighet och opar-
tiskhet, samt att muslimer får komma till tals i 
frågor som rör dem.

Hur kan tidskrifterna bli bättre?
– Kontakta riksorganisationer och moskéer, 

det finns flera som representerar olika inriktnin-
gar inom islam. Det är också viktigt att vanliga 
privatpersoner, som inte representerar någon 
organisation eller församling, får komma till 
tals. 

DISKRIMINERING: RELIGION

2
”Många pratar 

om islam 
men inte med 

muslimer”
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Akil Zahiri är chefredaktör 
för Dagens Muslim, och 
samtidigt talesperson 
för den shiamuslimska 
församlingen Imam Ali 
Center. 
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Flera av tidskrifterna skildrar åldersrika personer 
bättre än vad övriga mediebranschen gör, tycker 
Kristina Adolfsson, chefredaktör för SPF Senio-
rernas tidning Senioren. Särskilt Tidningen Vi 
och M Magasin har ofta personer över 65 år på 

sina omslag. Men i övriga mediebranschen är det ovanligt. 
Kristina Adolfsson upplever att kvällstidningar och tv-

nyheterna ofta beskriver äldre personer som gamla, sjuka 
och utsatta för brott. Det blir en mycket begränsad bild av 
den fjärdedel av Sveriges befolkning som är över 60 år.

– Det är en stor och bred grupp. Du slutar inte att vara 
du bara för att du blir äldre. Du är fortfarande intresserad av 
kärlek, ekonomi, inredning och mode, säger hon.

Men de som är tillräckligt gamla räknas inte ens som en 
intressant målgrupp för annonsörerna. Kristina Adolfsson 
fick en smärre chock när hon tittade på Seniorens Orvesto-
siffror. Upplagan är 206 000 ex och hon hade väntat sig en 
räckvidd på runt 400 000. Den var 159 000. 

– Det kan inte stämma, tänkte jag. De måste ha räknat 
helt åt fanders. Men det visade sig att de inte räknar efter 
80 år, och våra medlemmar är mellan 32 och 111 år. Man 
förkastar en stor grupp läsare. Det är ren och skär åldersdis-
kriminering, tycker Kristina Adolfsson. 

DISKRIMINERING: ÅLDER

3
”Du slutar inte 

vara du bara för 
att du blir äldre”

Peter Callius är affärsområdeschef på Kantar Sifo, 
som gör medie- och målgruppsundersökningen 
Orvesto konsument. Han bekräftar att mätning-
arna slutar vid 80 år. Företaget gör de under-
sökningar som marknaden efterfrågar, och 
efterfrågan på data om personer över 80 år är 

inte tillräckligt stark i dag, eftersom gruppen inte 
ses som kommersiellt intressant, säger han. Men det 

rör sig inte om åldersdiskriminering.
– Nej, det handlar om en undersökningav en kom-

mersiell marknad som definieras av mediebolagen. 
Alla undersökningar går mot olika målgrupper.
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Äldre nästan osynliga  
i medierna 
Att äldre nästan är osynliga i medierna beror på och 
bidrar till ageism, en slags rasism mot äldre. Det 
menar medieforskaren Maria Edström. 2014 studerade 
hon nästan 2 000 bilder under en dag från magasin, 
dagstidningar, tv-program, reklamtavlor och filmer. 
Äldre personer tog sig sällan in i nyheterna utan dök 
oftare upp i featurematerial och reklam. Men de var 
inte välkomna inom kategorin skönhet och träning, inte 
heller inom mode, sex och kärleksrelationer. I kategorin 
”den verkställande”, till exempel politiker, författare 
eller professor, tycktes däremot en stigande ålder förse 
både män och kvinnor med högre status. Antalet verk-
ställande kvinnor hade ökat, även om de tenderade att 
vara yngre än männen. 

Forskningen har dessutom visat att medelålders 
kvinnor blivit mer synliga både mellan 1994 och 2004, 
och mellan 2004 och 2014. En anledning är uppkom-
sten av magasin som Amelia och Tara, som riktar sig till 
kvinnor över 35 respektive 40 år.

”Det har betydelse  
att vara speglad”
Karin Lövgren forskar om medier och äldre vid 
Högskolan i Gävle. Hon tycker sig se en 
förbättring; äldre lyfts fram mer än 
tidigare. Men de porträtteras som om 
de lyckats med något trots sin ålder, 
inte tack vare den. Representation, 
och att få vara en hel människa, är 
viktigt, förklarar hon.

– Forskaren Gaye Tuchman, som 
har haft stort inflytande sedan 1970-talet, 
menar att om till exempel kvinnor inte representeras i 
medierna blir de symboliskt utplånade. Det har bety-
delse att vara speglad och se sina frågor speglade. Vi 
använder medier som en kulturell resurs för att förstå 
oss själva och andra, säger Karin Lövgren.
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Kristina Adolfsson är 
chefredaktör för Senioren, 
som är SPF Seniorernas 
medlemstidning. 

Så stor andel av dem 
som syns i medierna  
är över 60 år. De flesta 
av dem är män.

KÄLLA: VISIBILITY PATTERNS OF 
GENDERED AGEISM IN THE MEDIA 
BUZZ: A STUDY OF THE REPRE-
SENTATION OF GENDER AND AGE 
OVER THREE DECADES (2014)

5%
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Andrea Davis Kronlund 
arbetar som fotograf och 
konstnär. Engagemanget 
för Krull Magazine är än så 
länge helt ideellt. 
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Ensidig bild av skönhet 
Modellen på omslaget ska locka till lösnummerköp. 
Men modemagasinens omslag har varit påfallande 
homogena genom historien. Här är några undantag.  

1965 Supermodel-
len Donyale 

Luna blev den första svarta 
kvinnan att fronta ett stort 
modemagasin – året var 
1965 och magasinet var 
brittiska Harper’s Bazaar. Föl-
jande år blev hon också den 
första mörkhyade kvinna att 
fronta brittiska Vogue. 

1974 Det skulle dröja 
till 1974 innan 

amerikanska Vogue följde 
efter, då med supermodel-
len Beverly Johnson. Man 
kan tro att utvecklingen 
därefter skulle gå snabbt, 
men så blev det inte. 

2017 En undersök-
ning gjord av  

The Guardian visar att endast  
20 av de 214 bäst säljande 
brittiska magasinen frontades 
av en färgad person under 
2017. Mot den bakgrunden är 
det inte konstigt att det som 
hände följande år kommer att 
skrivas in i historieböckerna. 

2018 I september 
2018 frontades 

nästan alla stora internatio-
nella modemagasin av mörk-
hyade kvinnor – samtidigt. 
Bland annat syntes Beyoncé 
för amerikanska Vogue, 
Tracee Ellis Ross för kana-
densiska Elle, Rihanna för 
brittiska Vogue och Tiffany 
Haddish för amerikanska 
Glamour. Händelsen blev en 
stor nyhet i dagspress och 
sociala medier översvämma-
des av positiva reaktioner. Samtidigt höjdes röster som 
ifrågasatte om detta verkligen skulle tolkas som ett 
steg i rätt riktning, eller om det snarare skulle ses som 
en tillfällig trend? Text: Malin Letser
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Allt började med en diskussion 
om bristen på representation av 
afrosvenskar i till exempel modetid-
ningar och liknande. Det var själva 
startpunkten för Krull Magazine.  

– Du såg en svart tjej då och då, men inte regel-
bundet. De av oss som hade barn kände att det 
var viktigt att de skulle kunna se sig själva i sam-
hällets spegelbild, säger Andrea Davis Kronlund.

Hon är chefredaktör för den ideella nättid-
skriften Krull Magazine, som bevakar afrosvensk 
kultur i Stockholm. 

De startade 2016, och sociala medier var en 
förutsättning. Att göra en tidskrift, med tryck- 
och distributionskostnader, är dyrt. Med internet 
och sociala medier kunde grundarna skapa en 
plattform att växa från. Reaktionerna på tidnin-
gen har varit positiva. 

– Inte minst från personer inom marknads-
föring som sagt ”Varför har vi missat den här 
nischen?”

Krull Magazines mål är att normalisera 
afrosvenskar i mediebilden och motverka stereo-
typa och exotiserande bilder. Och något har hänt. 
Andrea Davis Kronlund upplever att represen-
tationen av afrosvenskar har blivit bättre under 
de tre år som Krull Magazine har funnits. Det 
syns fler svarta på tidningsomslagen och också på 
reklamtavlor i det offentliga rummet. 

Andrea Davis Kronlund menar att det är 
viktigt med diversitet även på redaktionen.

– Det betyder inte att du ska ge till exempel 
en afrosvensk ”the black beat”. Det som händer 
är att du får in olika sätt att tänka. Det sätter 
press på alla att kommunicera sina idéer och 
analysera sina perspektiv bättre. 
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”Se sig själva 
i samhällets 
spegelbild”
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Gaypar på omslag  
skapade reaktioner
I februari 2019 hade amerikanska Parents Magazine 
sitt första omslag med ett samkönat par. Det var 
träningsprofilen Shaun T och partnern Scott Blokker 
som prydde framsidan tillsammans med 
sina ettåriga tvillingar. Chefredaktören 
Liz Vaccariello hade valt att inte kom-
mentera parets sexualitet i artikeln eller 
tidningen, för att visa dem som en van-
lig familj. Men så vanliga är inte gaypar 
på omslag – och lovorden strömmade 
in. Alla var dock inte lika peppade. Den 
konservativa kristna anti-hbtq-gruppen 
One Million Moms gjorde en namnin-
samling med nästan 11 000 signaturer 
som fördömde att Parents ”använder sitt magasin 
som en plattform för att förespråka en pro-homosexu-
ell livsstil” och uppmuntrade människor att säga upp 
sina prenumerationer. Även det skapade uppmärksam-
het och många uttryckte sitt stöd för tidningen.

Dagens Arbete  
tog hjälp av Ottar
När Dagens Arbete skulle skriva om fackförbundet GS 
hbtq-certifiering valde de att ta hjälp av proffsen. Det 
resulterade i ett lyckat samarbete med just Ottar.

– Det kändes tryggt att vända sig till en av dem 
som har full koll på hur man kan skriva om det 

här området så att det blir värdigt och vet-
tigt. Det är otroligt lätt att av ren okunskap 
klampa in och göra människor ledsna 
utan att det alls är meningen, för att 
man tror sig ha koll på terminologi och 
så vidare men inte riktigt har det, säger 

redaktionschefen Gunilla Ericson.
Dagens Arbetes reporter Marie Edholm 

gjorde intervjun med den bisexuella industriarbe-
tare hon kommit i kontakt och byggt upp ett förtro-
ende med. Ottars chefredaktör Carolina Hemlin stod 
för artikelns faktadelar, med bland annat regnbågsflag-
gans historia och en tidslinje över hbtq-rättigheter i 
Sverige. 

– Vi skulle så klart själva kunnat hitta all den här 
informationen, men Carolina är förstås otroligt insatt. 
Det gick snabbare för henne, säger Gunilla Ericsson.

Dagens Arbete fick sedan hela Ottars material och 
vice versa. Inga pengar utbyttes mellan tidningarna. 
Gunilla Ericson tycker att det här är exempel på ett bra 
redaktionellt samarbete där två olika tidningar med 
olika läsekretsar kan dra nytta av varandra. 

Text: Karin Persson
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Mediebranschen har generellt blivit 
bättre på att bevaka och fördjupa 
hbtq-frågor, menar Carolina Hem-
lin, en av två chefredaktörer på den 
sexualpolitiska tidskriften Ottar som 

ges ut av RFSU. 
Kunskapen om transfrågor har ökat hos journal-

isterna de senaste fem åren. Att ordet ”hen” används 
alltmer är ett annat tecken på framsteg. Men det före-
kommer fortfarande alltför ofta faktafel och felkön-
ingar. Hbtq-personer får också framför allt vara med i 
egenskap av just hbtq-personer.

– Att skriva om hbtq-frågor blir något annat, ett 
avsteg från det redaktionerna normalt gör. Då tänker de 
kanske till lite extra och lägger på hbtq-perspektivet, i 
stället för att det är integrerat i varenda text från början.

Det handlar mycket om språkbruket, menar Caro-
lina Hemlin. Att en tidning eller skribent bara använder 
sig av ”han” eller ”hon”, utan att fråga hur personer själv 
definierar sig. Ottars strategi är att inte tillskriva andra 
människor ett kön, om personen inte själv uttrycker sig 
så eller att redaktionen vet hur hen definierar sig.

– Det är ganska lätt att bara undvika pronomen och 
skriva något annat, eller använda hen. Det kan vara 
exkluderande att bara ha det binära tvåkönssystemet 
genom en hel tidning, då stänger man möjligheten för 
andra än cis-personer att känna sig inkluderade.

Carolina Hemlins tips till andra redaktioner är att 
sätta på sig queera glasögon. Till exempel genom att väl-
ja intervjupersoner som inte är heterosexuella cisper-
soner även om artikeln inte handlar om hbtq-frågor. 

– Låt människor definiera sig själva. Undvik normer 
om heterosexualitet, tvåsamhet och kärnfamiljer när 
ni skriver om kärleksrelationer, familjer och jämställ-
dhet. Försök också visa olika sorters kroppar och olika 
könsuttryck på bild. 

DISKRIMINERING: H
BTQ 

5
”Låt människor 

definiera  
sig själva”
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Carolina Hemlin är en av 
Ottars två chefredaktörer. 
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|

MÅNGFALD
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Eva Bonde är journalist, 
historiker och 
initiativtagare till den 
genusmedvetna tidningen 
Historiskan.
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Robotar räknar  
för jämställdhet
Ett viktigt steg på vägen mot en mer jämställd medie-
bransch är att räkna. 2018 införde både Dagens Nyhe-
ter och Svenska dagbladet en genusrobot. Roboten 
har i uppgift att räkna antalet kvinnor och män 
som förekommer i tidningarnas artiklar. Den 
gör sedan en individuell sammanställning 
över representationen i varje reporters ar-
tiklar och skickar till skribenten. Tanken är att 
öka medvetenheten hos journalisterna.

Ett liknande verktyg är Shame-
bot som håller koll på representa-
tionen av kvinnor i svenska medier 
genom att räkna namn. Varje dag 
publiceras en topplista på Twitter. 

Så stor andel av dem som uttalar sig i nyhetsmedierna 
uppfattas som kvinnor, enligt Rättviseförmedlingen. 
Kvinnor får framför allt uttala sig som civila personer 
och är underrepresenterade som experter, talesper-
soner och yrkespersoner.

KÄLLA: RÄTTVISAREN 2018

De globala medie- 
företagen leds av män
Ledningsgrupperna i de hundra största internationella 
mediebolagen består nästan uteslutande av män, 
visar en kartläggning av Nordicom. Och de nordiska 
länderna utgör inget undantag. 

– Det som är konstigt med mediebranschen är att 
man bevakar alla andra delar av samhället och ifråga-
sätter om det verkligen är kompetens som styr, när det 
bara är män som dominerar. Men i mediebranschen 
är det väldigt lite diskussion om hur man definierar 
kompetens, uppenbarligen är det ju en kompetens att 
vara man, säger Maria Edström, forskare vid Göteborgs 
universitet och en av de dem som står bakom kartlägg-
ningen från Nordicom.

Bland de hundra största medieföretagen finns flera 
som ger ut tidskrifter, men undersökningen visar inte 
särskilda data utifrån medieslag.  

32%

DISKRIMINERIN
G: KÖN

6
”Konstigt att kalla 
tidningen nischad”
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Historiskan, Sveriges första kvinnohistoris-
ka tidning, utkom med ett enda nummer 
med LRF Media som avsändare. Sedan 
sa initiativtagaren till tidningen upp sig, 
köpte loss varumärket och tog över utgiv-

ningen i egen regi.
Idén om att starta Historiskan uppstod när hon job-

bade som redaktör för Allt om historia på LRF Media. 
I sitt arbete stötte Eva Bonde och kollegan Jennie 
Lindholm på många händelser där kvinnor spelat en 
avgörande roll, men ändå sällan kom med i tidningarna. 
Tillsammans la de fram idén om en historietidning med 
fokus på kvinnor för förlagets ledning. 

– De var tveksamma till om det verkligen var en af-
färsmässigt bärande idé. Vi fick nej till att göra en tidning, 
men fick lov att starta en Facebooksida för att kunna 
övertyga dem om att det fanns ett intresse. 

Sidan fick mycket uppmärksamhet. Året därpå skrev 
Dagens Nyheter om förekomsten, eller snarare från-
varon, av kvinnor i historieböckerna vilket uppmärksam-
mades brett. Ämnet var hett. Eva Bonde fick lov att göra 
en oneshot, ett slags specialnummer av Allt om historia.

Eva Bonde tyckte emellertid inte att det räckte med 
en engångssatsning, och i samråd med LRF:s ledning 
kom hon fram till att Historiskan hade större chans att 
utvecklas så som hon ville utanför förlagets ramar. Hon 
sa upp sig från sin fasta anställning och tog steget ut i 
ovissheten. 

Sedan hösten 2015 har tidningen kommit ut på 
hennes eget förlag Systerskapet AB med fyra nummer 
per år. Vid sidan om produktionsarbetet håller Eva 
Bonde föreläsningar, har olika evenemang och driver en 
webbshop med produkter kopplade till kvinnohistoria. 

– Det känns konstigt att kalla en tidning som handlar 
om halva befolkningen för nischad, men den har ju ett 
tydligt fokus. Jag tror att det, i kombination med att jag 
lägger stor vikt vid bra kvalitet på både papper och inne-
håll, är vad som gör att det fortfarande finns en marknad 
för den.                                                                    Text: Karin Persson
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Tips till andra:
”Om du ska driva och kampanja 
i sådana här frågor behöver du 
tänka på ton och hur du gör det. 
Det ska inte vara pliktskyldigt och 
duktigt, utan drivet av lust och 
innehålla spännande människor, 
livsöden och bilder. Det ska vara 
brinnande och levande.”  
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Chef har hittills jobbat med fo-
kusområdena kön, utländsk 
bakgrund och ålder.  
– Det här är angelägna sam-
hällsfrågor som nästan varje 
företagsledare brottas med. 
De är centrala både när det 

gäller att hitta kompetens, förstå sina kunder 
och få ihop arbetsgrupper med personer som 
har olika erfarenheter, säger chefredaktören 
Cissi Elwin.

I början var redaktionen tvungen att leta 
länge efter intervjupersoner som gick utanför 
den klassiska bilden av en chef. Men ju längre 
tidningen har jobbat med frågorna desto  
bredare har nätverket blivit. I dag är det inte  
ett dugg svårt att få till en bra representation. 
Hon upplever också att arbetet med mångfald 
har blivit en injektion av energi, nerv och driv.

– Det blir så mycket mer intressant och 
mångfacetterat när du tittar bredare.

Det område som Chef jobbat längst med är 
jämställdhet. 2012 var tidningen en av initia-
tivtagarna till den prisade kampanjen Battle of 
the numbers, där tio av landets största företag 
arbetade för att få in fler kvinnor på besluts-
fattande positioner. I dag finns en kvinna på 
vartannat omslag och Chef skriver regelbundet 

om hur företag kan attrahera kvinnor och få 
dem att stanna.

Nästa steg blev utländsk bakgrund. 2013 
gjorde Chef två nummer på temat ”Vit makt”. 
Redaktionens granskning visade att personer 
med utländsk bakgrund var kraftigt underrep-
resenterade på ledningsnivå; en av fyra i Sverige 
har utländsk bakgrund, men bara åtta procent 
av cheferna. Tidningen bestämde sig för att 
lyfta gruppen och i dag finns en person med 
utländsk bakgrund på vart fjärde omslag.

Sist ut är fokusområdet ålder. 
I december prydde rubriken 
”Vägra åldersdissen” Chefs 
decemberomslag. Företagsleda-
ren Lena Apler och influencern 
Svante Nybyggars, båda 67, 
tittar kaxigt in i kameran. Tid-

ningen gjorde också en egen undersökning som 
visade att var tredje chef blivit utsatt för ålders-
diskriminering. Gensvaret var enormt. Svaren 
på undersökningen strömmade in och många 
människor kände igen sig. Cissi Elwin pekar på 
paradoxen att samhället behöver att människor 
arbetar längre, samtidigt som personer över 50 
år har svårt att få jobb.

– Det är ett resursslöseri utan dess like. 

Alla chefer är inte vita män i 40-årsåldern 
som tränar triathlon. Tidningen Chef har 

länge jobbat med att vidga bilden. 
Text: Jennie Aquilonius  Foto: Johan Lygrell

”Bra representation  
är inte ett dugg svårt”

INTERVJU Sheryl  

Sandberg om succé

boken Lean in.

METOD
Förändra hela företaget 

på 16 timmar.EXTRA Biståndsminister 

Gunilla Carlsson talar  

ut om krisen på UD.

Nr 5 | 2013 | Pris 89 kr | Sveriges största ledarskapstidning

CHEFTESTET  

Kan SASchefen  

få bolaget att lyfta?

” Jag brukar leta 

efter dåligt och 

otillräckligt 
ledarskap och gå 

in i de bolagen 

och förändra.”
christer gardell,  

riskkapitalist

Så få chefer med  
utländsk bakgrund 

finns i Sverige
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” Vi fann en stor,  stor ökning  i produktivitet  – 13 procent –  bland dem  som jobbade  hemifrån.”

Chef.
Vägra
ålders-dissen

SVERIGES STÖRSTA LEDARSKAPSTIDNING  Nr 12  | 2018 | Pris 179 kr   
                                      

SVANTE NYBYGGARS, 67, GLOBAL MODEINFLUENCER FÖR UNGA

LENA APLER,67 ÅR OCH
STARTUP DROTTNING

SÅ SKAPAR DU ENFRAMGÅNGSRIKFÖRETAGSKULTUR
Ska han lyckasvända ettkrisande Coop?

CHEFTEST 

Bli en stjärnapå Linkedin10 smarta tips

Nicholas Bloom  Stanfordprofessor.
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En kväll på

QX-GALAN

Bakom  
kulissen 

Jonas Gardell uppträder 
under galan med ett 

nummer ur ”Queen of 
fucking everything”.



 E
N KVÄLL M

ED 

Hack i häl på  någon av dina branschkollegor.  Vad gör de egentligen  på jobbet? 

I 20 års tid har QX förvandlat 
februaris gråa slask till en 

glittrande regnbågsfest. Vi följde 
chefredaktören och producenten 

Anders Öhrman under kvällen. 
Text: Malin Letser  Foto: Samuel Unéus

Bakom  
kulissen 

Q
X-
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En kväll på

QX-GALAN

TIDNINGEN QX
H QX förlag grundades 1995 i 
syfte att garantera att det finns 
en medieaktör som bevakar och 
skriver om regnbågssamhället. 
Första numret av tidningen dela-
des ut i oktober 1995. 

H Tidningen QX är gratis och 
ges ut med tolv nummer per år, 
främst i Stockholm, Malmö, Gö-
teborg, Köpenhamn, Helsingfors, 
Åbo och Mariehamn. 

H Tidningen finns även digitalt 
på qx.se och qx.fi samt i sociala 
medier. Förlaget driver dessutom 
en webshop och communityt 
Qruiser. 

H QX Gaygala arrangerades 
första gången 1999. Galan hålls 
i februari varje år och hyllar det 
gångna regnbågsåret. Sedan 
flera år tillbaka sänds galan på tv.

16.44 Dags för genrep
Vilken blir öppningsrepliken ikväll? 
Chefredaktören och producenten 
Anders Öhrman har manuset i sin 
telefon och går igenom det tillsammans 
med konferencieren, Babben Larsson, 
som leder galan för första gången. 
Ännu är det många timmar kvar innan 
festen drar igång på Cirkus. 

17.38 Duett i sminklogen
Dansarna Tobias Johannisson, till vänster, och Simon Schill, till höger, sminkar sig 
inför sitt uppträdande med Jonas Gardell. De ska göra ett nummer ur ”Queen of 
fucking everything” och berättar att det tar ungefär två timmar att göra sig i ordning. 
”Men vi snackar rätt mycket skit, så ibland tar det tre timmar” säger de. 
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19.10 Det glittrar ut i etern
Jasmin Lindberg, till vänster, och Julia 
Wiraeus, till höger, är på plats för att 
rapportera för Sveriges radio – och de 
har gått all in. ”Det är mycket lättare att 
approacha folk såhär”, säger de. Här i 
samtal med Peter Englund. 

19.20 Välkomstdrink
QX-drinken är precis lika 
oemotståndlig som den ser ut. 

17.23 Fingertoppskänsla
Designern och stylisten Peter Englund gör färdigt 
Babbens kostym inför provning. Det tar sin lilla tid 
eftersom det är ungefär 200 paljetter som ska sättas fast, 
vilket han gör för hand. ”Hon ska glittra ikväll”, säger 
Peter Englund. 

19.48 Benstarka medarbetare
Oliva Paulin, till vänster, och Zoey Paulin, till höger, 
hjälper till på galan. De börjar få lite ont i benen, men 
vad gör det när allt är så roligt? Bäst hittills är en kille 
iförd kartongkläder. 
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En kväll på

QX-GALAN

21.53 Divigt värre
Tommy Körberg intar 
scenen i en glittrig 
paljettklänning och bjuder 
publiken på ett smakprov 
ur föreställningen ”Lola”. 
Han möts av jubel och 
stående ovationer. 

21.26 Vinnare 
Humor övervinner allt. 
Vinnaren av Årets bok  

är ... Marika Carlsson, som 
har skrivit boken "Såna 
som du ska inte va här".

21.05 På tå
Anders Öhrman är backstage 
och följer inledningsakten på en 
tv-skärm. Han är lite nervös och 
har svårt att stå still, äntligen är 
galan igång!

22.23 Modigast på Cirkus
Årets Hederspris tilldelas Patrik Hermansson som 

under ett års tid infiltrerade alt-right-rörelsen i 
Storbritannien och USA. Han är öppet gay och 

lever numera med skyddad identitet. Priset delas ut 
av chefredaktören och producenten Anders Öhrman.
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22.05 QX kallade – Ola kom! 
Ola Salo får taket att lyfta när han 
sjunger superhiten ”Calleth you, 
cometh I” och får med publiken i en 
allsång. Bilden är fotad genom crewet 
på tv-serien ”Vår tid är nu”.



Swishjournalist  
javisst! 

Idéburna tidskrifter på fallrepet 
räddar sig genom crowdfunding. 

Affärsmodellen tvingar journalister att 
bli PR-makare – och ger läsardialog.

Text: Tim Andersson  Illustration: Getty
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Vian Tahir är 
chefredaktör för Bang, 
dessutom kunnig 
inom nätsäkerhet och 
aktivism.

D en som vill bli av med 
lite pengar för precis 
ingenting tillbaka 
kan testa att swisha 
mig. Jag kommer 
dricka öl för alla 
pengar och ni kommer 
inte ha något för det. 

Möjligen en felstavad artikel (…) när jag är full”.
Så stod det i en tweet härom månaden. Av-

sändaren var Chang Frick, chefredaktör för den 
högerpopulistiska sajten Nyheter Idag.

En kvart efter att han skickat iväg meddelan-
det hade han fått 800 kronor.

Riktigt så enkelt är det inte för alla att inkas-
sera donationer för sitt skrivande, men allt fler 
försöker. ”Swishjournalist” var ett av 2018 års 
nyord, även om det snarare än journalister är 
opinionsbildare med välbesökta sociala medier-
konton som ligger i framkant. Hur mycket 
Joakim Lamotte får in där han sitter och gormar 
i sin bil vet vi inte, men Ann Heberlein kunde 
håva in över en miljon kronor för sin bok om 
”kultur och våldtäkt”, och Ivar Arpi nådde drygt 
sjuhundra tusen med ett stort reportage om hur 
”genusideologi tar över på våra universitet”, som 
det heter i projektbeskrivningen på Kickstarter.

På sistone har dock också flera journalistiska 
redaktioner insett potentialen i läsarnas dona-
tionsvilja. Ett exempel är den crowdfundade 
tidskriften Kvartal, som nu har kommit igång 
ordentligt och planerar expansion. Ett annat är 
naturligtvis evighetsmaskinen ETC, som efter 
att ha fått presstödet nedskrivet lyckades samla 
in fyra miljoner kronor i gåvor. Sedan de inrättat 

vad de kallar ”Folkets presstöd” har ytterligare 
1,5 miljoner pytsats till potten.

Även feministiska Bang har lyckats hålla 
sig ovan vattenytan tack vare donatorer. 
Under 2017 fastnade tidningen i interna ar-
betsmiljöproblem, vilket pausade utgivningen 
och resulterade i minskat antal prenumeranter 
och annonsörer. I slutet av 2018 gick de därför 
ut med kampanjen ”Rädda Bang”. För att kunna 
fortsätta sin utgivningstakt av fyra nummer 
per år behövde de få in minst 800 nya prenu-
meranter, eller 200 000 kronor. Kampanjen 
genererade 800 nya prenumeranter och  
95 000 i donationer, så verksamheten kan 
därmed fortsätta som vanligt. Chefredaktören 
Vian Tahir är inte förvånad över resultatet.

– Vi var försiktigt optimistiska. Det finns 
en trogen Bang-skara. Även om de kanske inte 
alltid läser tidningen, vill de stötta oss. Vi har 
funnits så pass länge att vi har blivit lite av en 
institution inom feministiska kretsar. En del 
läsare har följt magasinet sedan femton år 
tillbaka.

B ang har inte tidigare job-
bat med donationer, men 
funderar på att införa nå-
gon form av medlemskap. 
Det skulle kunna vara ett 
sätt att stödja tidskriften 
utan att prenumerera, 
menar Vian Tahir.

– Vi befinner oss ju i tidningsdöden, och 
människor är inte lika intresserade av papper 
längre. Men det är någonting vi får titta på över 

Verktyg

CROWDFUNDING
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Verktyg

CROWDFUNDING

– Precis som Bang fokuserar vi på prenu-
meranter. Men vi har gjort en kombination. 
Till exempel samlade vi in 85 000 kronor 
för att bygga en ny tv-studio, och har sedan i 
våras kunna sända programmet ”Godmorron, 
vänstern” varje fredag. I år har vi inga pengar 
i budgeten för det, eftersom allting måste gå 
till själva tidningen. Så nu är det upp till oss att 
fortsätta samla in medel.

Framöver tror Anna Herdy att donationer 
kommer att fylla en allt viktigare funktion 

för journalistiken. Man skulle till exempel 
kunna be om pengar för en speciell re-

portagesatsning, som faller utanför den 
vanliga budgetramen.

– Jag tror att det ligger mycket i ett 

sikt. Prenumerationer är vårt huvudfokus, eft-
ersom det är en mer långsiktig modell för oss.

 

E n annan tidskrift som 
låg pyrt till under slutet 
av 2018 var oberoende 
socialistiska Flamman. 
Den behövde hundra nya 
prenumeranter för att nå 
upp till samma press-
stödsnivå som året innan, 

och tryckte därför på ”den lilla krisknappen”, 
som chefredaktören Anna Herdy formu-
lerar det. Knappen må ha varit liten, men 
effekten blev stor – närmare bestämt 
omkring 1000 nya prenumeranter.

Anna Herdy är 
chefredaktör för 
Flamman och politisk 
skribent. 

4 plattformar för crowdfunding
KICKSTARTER
Kickstarter är inriktat på 
kreativa projekt. På sidan 
presenterar du ditt projekt, 
som ska ha ett tydligt syfte, 
ett deadlinedatum och en 
målsumma. Om summan 
uppnås i tid dras pengarna 
från donatorerna, annars inte.

INDIEGOGO
Indiegogo är en av de äldsta 
digitala crowdfunding-tjäns-
terna, och den kan användas 
globalt. På sajten kan privat-
personer på förhand köpa 
produkter som ännu inte 
producerats och på så sätt 
stötta projekten.

PATREON
På Patreon kan du välja mel-
lan att få donationer när du 
lanserar nya projekt, eller att 
få donationer som ett fast 
belopp varje månad. Du har 
även möjligheten att sätta 
mål och månatliga gränser 
för donationerna.

FUNDED BY ME
Funded by me är en svensk-
producerad tjänst som fun-
nits sedan 2012. Precis som 
Kickstarter blir donationerna 
tillgängliga för dig först när 
du nått upp till målsumman, 
i annat fall betalas pengarna 
tillbaka till donatorerna.

”DÅ HANDLAR DET OM ATT TYDLIGT 
SPECIFICERA VAD PENGARNA SKA GÅ TILL, 

OCH LYSSNA PÅ VAD LÄSARNA VILL HA.”
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sådant framtidsscenario. Presstödet kommer ju 
inte att höjas, snarare halveras. Vi måste hitta 
andra vägar för att finansiera det vi håller på 
med. Och då handlar det om att tydligt specifi-
cera vad pengarna ska gå till, och lyssna på vad 
läsarna vill ha. Läsardialogen blir avgörande.

En som vet allt om läsardialog är medie-
strategen Brit Stakston. År 2015 startade hon 
tillsammans med Nils Resare och Martin 
Schibbye den digitala reportagesatsningen 
Blankspot project, med syfte att rapportera 
från underbevakade platser på jorden. Efter 
tre veckor hade man dragit in 1,3 miljoner och 
slagit nordiskt crowdfunding-rekord i antalet 
backare. Efter två kampanjer var man uppe i 2,5 
miljoner.

F örutsättningen för 
framgången är, enligt Brit 
Stakston, just närheten 
till läsarna. Blankspot 
jobbar med ”supportrar” 
(tidigare kallade man det 
för medlemskap, men 
upplevde snart att begrep-

pet var för urvattnat). Donatorerna bjuds in till 
möten och deltar i exklusiva Facebook-grupper, 
där de kommer med tips och åsikter. Journa-
listerna lägger minst halva arbetstiden på att 
vårda den här relationen.

– Det här gör att läsarna blir ett slags med-
skapare av journalistiken, utifrån den redak-
tionella idén. Reportagen utvecklas genom 

Poddande  
frilansare fixade 
finansieringen
De aktörer som lyckas med  
crowdfunding har ofta en tydlig 
politisk linje. Inte alla dock. Eric 
Schuldt och Per Johansson har 
visat att det är möjligt också med 
smala, lätt obskyra projekt.

I deras fall handlar det om poddserier kring eso-
teriska ämnen som astrologi, alkemi och reinkar-
nation. Efter att först ha gjort några avsnitt för 
SR bestämde de sig 2014, som de kanske första 
i Sverige, för att finansiera ett medieprojekt via 
crowdfunding. Myter och mysterier hette serien, 
som sponsrades av bland andra Brit Stakston.

– De första avsnitten hade över hundra tusen 
lyssnare per avsnitt. Det var mycket mer än för 
programmen som vi hade gjort på P1, säger Eric 
Schuldt.

Han menar att det finns luckor hos de eta-
blerade medierna: vissa saker vill man inte ägna 
sig åt, trots att det finns en efterfrågan. Eric 
Schuldts och Per Johanssons intellektuellt kri-
tiska och samtidigt andligt öppna samtal visade 
sig fylla ett sådant tomrum.

Inför den senaste säsongen av Myter och 
mysterier samlade Eric Schuldt och Per Johans-
son ihop 163 000 på Kickstarter. Nu funderar de 
på ytterligare en serie, eventuellt om ekonomi. 
Men det ligger mycket jobb bakom den här 
typen av finansieringsmodell, berättar Eric 
Schuldt.

– Jag jobbar ju åt andra arbetsgivare också, 
som Expressen, och då skickar man en faktura 
efter att jobbet är klart. Här måste man göra 
allting själv. Man måste framför allt vårda sitt 
community. Det är kul, men ansträngande. Och 
ändå inte jättebra business för vår del.

Brit Stakston är 
författare, föreläsare 
och mediestrateg. 
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Verktyg

CROWDFUNDING

deras kunskap och engagemang, säger 
Brit Stakston.

Att det finns stora möjligheter med ”läsarfi-
nansiering”, som grundarna av Blankspot kallar 
det, är uppenbart. Men hur blir det med integ-
riteten, om man är helt beroende av läsarnas 
betalningsvilja? Frågetecken av det slaget har 
många rest. Även Vian Tahir på Bang.

– Om finansieringsmodellen ser ut så att man 
är beroende av donationer, blir frågan: vilken 
typ av journalistik kommer man att göra för att 
behålla donationerna? Vågar man vara kontro-
versiell, om det äventyrar betalningsviljan?

B rit Stakston menar dock 
att samma grundläg-
gande villkor gäller för 
all seriös media. Man har 
såväl pressetiken som en 
publicistisk idé att hålla 
sig till. Samtidigt är man 
alltid beroende av läsarna 

– det gäller för Blankspot såväl som för till 
exempel morgon- och kvällstidningarna.

– Det är därför vi ser så mycket artiklar 
om Trump, till exempel. Det blir hög trafik på 
det. Det är därför vi ser de svartvita artiklarna 
som tar upp de mest tokiga saker. Man får lita 
på att allting inte ramlar fullständigt ned i det 
dynghålet. En ansvarfull redaktion måste ta ett 
helhetsgrepp.

Därmed inte sagt att det inte finns utmanin-
gar med crowdfunding-formen. En sådan är att 

journalisten måste bli entreprenör och PR-
strateg, som får stå ut med osäkerhet i perioder 
och ägna tid åt affärsplaner och medlemshan-
tering.

E tt annat potentiellt 
problem ligger på det 
ekonomiska planet: att få 
människor att fortsätta 
bidra, efter att nyhetens 
behag har lagt sig.

– Den stora puckeln 
är att komma över ettårs-

fasen. Det var då vi gav ut vår tryckta tidning, 
för att få bidragsgivarna att fortsätta att donera. 
Det var också ett kärleksfullt sätt att göra folk 
medvetna om att ja, man kanske upplever oss 
som så himla digitala och coola och innovativa, 
men vi gör egentligen ingenting annat än klas-
sisk journalistik.

Själv tror Brit Stakston att hela mediebran-
schen kommer att bli tvungen att tänka mer på 
läsarrelationen. Man har börjat, menar hon, 
men vill att den ska handla om annat än rabat-
ter och läsarresor.

– Hantverket att på riktigt samtala med 
läsarna är inte något som kommer naturligt 
för en journalist. Det är inget man ens lär sig 
på journalisthögskolan. Jag önskar att alla pri-
oriterade att jobba med en närmare relation 
till läsaren kring själva journalistiken. Om inte 
annat skulle det vara ett effektivt motgift mot den 
misstro mot medier som börjar breda ut sig. 

”VILKEN TYP AV JOURNALISTIK  
KOMMER MAN ATT GÖRA FÖR ATT 

BEHÅLLA DONATIONERNA?”
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goda råd till dig som  
vill använda crowdfunding 
Brit Stakston, mediestrateg, författare och rådgivare och en 
av grundarna till Blankspot ger sina tio bästa tips. 10

TYDLIG IDÉ
En tydlig idé och en skarp affärsplan 
behövs. Visa vilken bolagets vision är och 
vilka värderingar som präglar arbetet. 

REALISTISK VISIONÄR
Målen bör vara rimliga och du ska kunna 
förklara hur de beräknats, men du måste 
också våga vara visionär. En stark vision 
bidrar till en känsla av att supportrarna är 
med om något stort och blir en del av en 
rörelse. 

BYGG RELATIONER
Det är lätt att stirra sig blind på pengarna 
man vill samla in. Men för långsiktighet 
handlar allt om det engagemang man 
förmår att skapa hos dem som valt att 
backa projektet. 

STARKT TEAM
Förtroendet för grundarna och deras idé 
avgör om man vill bidra. Att driva ett före-
tag tillsammans är ett stort åtagande. Välj 
rätt personer och var inte för många i bo-
laget vid start. Säkerställ att kompetenser 
inom marknadsföring, webbutveckling 
och ekonomi finns. 

TAJMING
Våga satsa när tiden är rätt. Allt behöver 
inte vara färdigplanerat. Var lyhörd för 
hur omvärlden diskuterar liknande idéer. 

2.

3.

4.

5.

1. SÄRSKILJNING
Vad särskiljer denna satsning från andra? 
Gör det tydligt vilken pusselbit just detta 
projekt ger i målgruppernas mediemix. 

JOURNALISTIKEN SOM USP
Gå tillbaks till journalistikens rötter och 
visa vad det journalistiska hantverket 
består av. Det är den unika fördelen, jour-
nalistikens ”unique selling point” för att 
använda en klassisk affärsterm. 

LÖS ANDRAS PROBLEM
Visa hur den egna idén löser ett problem 
för den tänkta målgruppen. 

TRE VIKTIGA EGENSKAPER
Uthållighet, envishet och flexibilitet är 
viktiga för framgång. Det tar tid att bygga 
ett varumärke trots lättheten att skapa ett 
första engagemang tack vare crowdfun-
ding. Det gäller att förbereda sig för en 
uthållighet efter den första hajpen efter 
att finansieringsmålet är nått. 

FOLKRÖRELSEMAGIN
Det finns i ett nordiskt perspektiv, med 
våra länders lilla språkdräkt och ofta 
starka föreningstradition, en unik möjlig-
het att kombinera ny teknik med männis-
kors engagemang för sin omvärld. Använd 
den kraften. Förstå vad som krävs för att 
skapa engagemang.

6.

7.

8.

9.

10.



PAULINA NEUDING 
chefredaktör för Kvartal fram till års-
skiftet. Kvartal har finansierats genom 
större donationer av kapitalstarka 
näringslivsprofiler, men också genom 
crowdfunding med mindre summor. 

Hur har ni jobbat med donationer?
– Kvartal har varit ganska low 

key för att vara en donationsbaserad 
plattform: Det finns information i 
slutet av våra artiklar och poddar för 
den som vill donera. Vi märker att 
det räcker långt – det finns en stor 
vilja att stödja oss utan att vi behöver 
be om swish med varje uppdatering 
vi gör. Det känns lovande nu när vi 
ska skala upp verksamheten. 
Hur har det gått?

– Kvartal har i dag fyra anställda 
och ett stort antal personer som 
bidrar på frilansbasis, och allt detta 
baserat på donerade medel. Nu ska vi 
dessutom expandera under 2019. Så 
för oss har det gått över förväntan. 
Vad är fördelen med donationer som 
finansieringsmodell?

– Den stora fördelen för vår del är 
att det passar så väl med den jour-
nalistik vi gör: Kvartals artiklar och 
poddar bygger på förtroende mellan 
oss som producerar innehållet, och 
våra läsare och lyssnare. Vi utgår 
från att vår publik består av kunniga, 
intresserade människor som klarar 
av att dra sina egna slutsatser och 
inte behöver skrivas på näsan vad de 
ska tänka. Givet det är det bra för oss 
att vår publik kan stödja oss direkt 
när de gillar det de ser eller hör.  
Vilka är riskerna?

– Det har nog funnits en upp-

Verktyg
|

NATIVEANNONSERING

ENKÄT

Så lyckas vi med 
crowdfunding

Vi har samlat erfarenheter från ETC, Kvartal 
och den tyska sajten Krautreporter.de.

JOHAN EHRENBERG 
grundare av ETC som länge jobbat med 
donationer men också lånat pengar av 
sina läsare. 

Hur har ni jobbat med donationer?
– Det har alltid funnits stöd, det 

vill säga direkta gåvor till ETC, men i 
och med presstödsnämndens försök 
att i praktiken stänga tidningen i som-
ras med ett återbetalningskrav, gjorde 
vi en riktad uppmaning till alla läsare. 
Det gav snabbt 4,3 miljoner i direkt 
stöd. Jag tror det är ett insamlingsre-
kord för fria medier.
Vad är fördelen med donationer som finan-
sieringsmodell?

– Donationer är snabba och ger 
stöd som kan användas direkt. Och de 
klargör väldigt tydligt skillnaden mel-
lan massmedia finansierade 
av annonser med monopol-
ställning och finansiering 
av motröster som alltid 
kommer behöva ett aktivt 
stöd från läsarna.
Vilka är riskerna?

– Med fel argument och fel 
orsak till en insamling kan man 
missa helt. Det går inte 
att samla in till van-
liga kostnader som 
tryck eller skatter, 
man måste samla 
in till det som 
ger läsaren ett 
tydligt resultat.

När man crowdfundar med lån är det 
en betydligt större summa man kan få 
in, men den måste ha tydliga invest-
eringsmotiv och tydliga återbetaln-
ingssystem. Lån är på ett sätt tryggare 
men också tyngre om verkligheten 
ändras och förutsättningarna blir 
svårare. Därför har vi lånat till tydliga 
mål med en tydlig återbetalningstid.
Hur underhåller man betalningsviljan?

– Det är en ständig politisk 
diskussion om hur den borgerliga 
mediedominansen förstör för debatt, 
demokrati och möjligheten att driva 
frågor som inte anses viktiga för till 
exempel liberala nyhetsmedier. 
Vad tror du om crowdfunding som en fram-
tida finansieringsmodell för medier?

– I och med att annonsaffären för-
svinner för de flesta medier och i och 

med att distributionen blir allt 
dyrare är det bara via crowd-

funding som oberoende 
medier kan fortsätta. Man 
kan också se crowdfunding 
som en solidaritetsfråga: 
De som gillar en tidning 

och har mycket pengar 
betalar mer så att de 

som är nyblivna 
pensionärer 

kan ha 
samma 
tidning till 
en rimlig 
kost-
nad.  

Text: Tim Andersson



RICO GRIMM
chefredaktör på det tyska webbmagasi-
net Krautreporter som är en medlemsba-
serad plattform för kvalitetsjournalistik.

Berätta om Krautreporter.
– Vi är en digital, annonsfri 

och medlemsbaserad tidning med 
visionen att hjälpa våra läsare att 
förstå världen. Vi jobbar mycket med 
förklarande journalistik och ställer 
ofta frågan: ”Varför ser det ut såhär?” 
En sak som gör att vi sticker ut i 
medielandskapet i Tyskland är att vi 
jobbar väldigt nära våra läsare. Innan 
vi påbörjar research börjar vi alltid 
med att fråga läsarna vad de vill veta 
och vad de redan vet. 
Hur har ni jobbat med donationer?

– Vi har endast jobbat med do-
nationer en gång, det var vid start-
fasen av tidningen då vi gjorde en 
crowdfunding-kampanj. Därefter har 
vi fokuserat på att få läsarna att bli 
betalande medlemmar. 
Hur har det gått? 

– Det har gått bra. I 
dag har vi nio anställda 
journalister och ett 
flertal frilansjournal-
ister som jobbar för 
oss. Ett medlemskap 
kostar 60 euro per år 
och vi har ungefär  
10 500 betalande 
medlemmar. De betalar 
inte enbart för att få läsa 
våra artiklar, det finns my-
cket bra journalistik 
som är gratis 
i dag. De 

betalar också för att de har förtroende 
för oss och identifierar sig med vår 
vision. 
Vad är fördelen med donationer som finan-
sieringsmodell?

– Crowdfunding är en bra finan-
sieringsmetod vid starten av en tidn-
ing, eller för specifika projekt, men det 
behövs en regelbundenhet i intäkter 
för att kunna bedriva seriös journalis-
tik över tid. 
Hur underhåller ni betalningsviljan?

– Först och främst genom att leva 
enligt vår vision, att bedriva seriös 
och förklarande journalistik. Sedan 
försöker vi hela tiden engagera våra 
medlemmar och få dem att ta del av 
arbetet. Vi har också gjort en första 
printversion av vår tidning som alla 
medlemmar har fått. Om det finns ett 
intresse hos medlemmarna kommer 
vi att göra det en gång till och i så fall 
höja priset för medlemskapet. 
Kan mediebranschen i stort använda sig 
mer av crowdfunding?

– Crowdfunding kommer 
att fortsätta vara en möjlig 

finansieringsmetod 
i framtiden, oavsett 
bransch. Däremot kan 
den inte användas för 
ofta. Det är en bra me-
tod för att finansiera 
specifika projekt eller 
för att starta ett pro-

jekt. Men för att skapa 
stabilitet måste man 

hitta andra finansierings-
lösningar.  

fattning om att crowdfunding 
riskerar att förytliga journalistiken 
och debatten, men det tycker jag 
ärligt talat är en ganska fördomsfull 
inställning. Jag brukar skryta med 
att Kvartal har flest disputerade 
skribenter per capita i det svenska 
medielandskapet i dag. Vi publicerar 
långa artiklar i ofta komplicerade, 
akademiska frågor.  
Hur underhåller man betalningsviljan?

– Det är oerhört enkelt: Håll 
kvaliteten.  
På vilket sätt skulle mediebranschen i 
stort kunna använda sig mer av crowd-
funding?

– På en grundläggande nivå: 
Genom att lita på sin publik. Det 
finns gott om människor som efter-
frågar och är beredda att betala för 
kvalitetsjournalistik.  

FOTO: KRAUTREPORTER
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Säg hej till en vit
och bulkig typ

SCA Frontier – Mer bulk. Mer vitt. Mer möjligheter.
SCA Frontier är ett Fine Wood-containing Paper och världens ljusaste 
trähaltiga papper – ett obestruket papper som inget annat. Skillnaden 
i vithet mellan ett träfritt och trähaltigt papper har aldrig varit mindre. 
Samtidigt har pappret hög bulk och opacitet – vilket ger SCA Frontier 
en premiumkänsla utöver det vanliga.

Ett Fine Wood-containing Paper
Det här är en papperskategori med höga ambitioner. För papper som 
vill någonstans – som tänker; jag är bara början. Början på något nytt. 
Fine Wood-containing Paper är en kategori papper som utmanar 
branschnormer om vad ett trähaltigt papper kan vara och göra.

Beställ pappersprover på sca.com
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Ofta när jag disku-
terar tidskrifts-
branschen med 
personer utanför 
mediekretsar, mär-
ker jag att många 
tror att titlar läggs 

ner på löpande band, att tidskrifter bara 
ges ut på papper och går en dyster fram-
tid till mötes. Så är verkligen inte fallet. 

Vår bransch omsätter åtta miljarder 
och består av tusentals 
titlar. Sveriges rika 
utbud av tidskrifter 
representeras av allti-
från stora, affärsdrivna 
förlag till medlemstid-
ningar som drivs av 
eldsjälar på ideell basis. 
De flesta utkommer 
fortfarande på pap-
per, men utvecklingen av andra sätt att 
nå och interagera med målgruppen är 
stark. Det kan röra sig om event, läsarre-
sor eller e-handel. 

När vi under 2018 kartlade bran-
schen såg vi att 13 procent av branschens 
omsättning kommer från annat än 
prenumerationer, lösnummerförsäljn-
ing och annonser. Denna del av bran-
schen växer snabbast. I maj presenterar 
vi för tredje året i rad vår kartläggning 
av branschens omsättning. Nu kan vi på 

allvar börja följa trender och se bran-
schens transformation.

Visst finns det stora utmaningar även 
för vår bransch. I en allt mer globalis-
erad värld kommer konkurrensen oftast 
utifrån, från amerikanska it-jättar med 
enorma resurser. Mot bakgrund av detta 
känns det roligt och spännande att vår 
styrelse under februari månad skrivit på 
en avsiktsförklaring med målet att bilda 
en ny gemensam branschorganisation 

tillsammans med  
TU-Medier i Sverige. 
TU representerar dags-
tidningsbranchen och 
vi har många gemen-
samma frågor på våra 
agendor. 

Tillsammans med 
dem kan vi bli en 
starkare organisation, 

som med tydlig röst kan föra svenska 
publicisters talan. Målet är att medlem-
marna på våra respektive årsmöten i 
april ska ge en styrgrupp i uppgift att ar-
beta vidare med frågan. Utredningsarbe-
tet kommer att fortsätta under 2019, och 
ett beslut om samgående kan komma att 
fattas på våra årsmöten 2020.  

Kerstin Neld 
Vd för Sveriges Tidskrifter

Vd-krönika

KERSTIN NELD

”Målet är att bilda 
en ny gemensam 

branschorganisation”

KOSTSAMT BESLUT
Tyvärr kan vi nu se att regeringens 

beslut om ”mer tillgänglig källsorte-
ring nära hemmet” riskerar att skapa 
stora problem för vår bransch i form 

av kostnadsökningar. Över 95 % av alla 
tidningar och tidskrifters återvinns idag. 

If it ain't broken, don't fix it.

SÄNKT DIGITALMOMS
Äntligen har alla beslut som krävs för 

en teknikneutral moms fattats! Från och 
med 1 juli kan momsen på digitala tid-
skrifter sänkas till 6%. Detta skapar rätt 
förutsättningar för våra medlemmar att 

kunna genomföra digitaliseringen.

”I en allt  
mer globaliserad 

värld kommer  
konkurrensen 
oftast utifrån.”
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Vill du nå Sveriges hundägare? 
Sveriges största hundtidningar
Hundsport, Hundsport Utställning och Hundsport Jakthund är Sveriges största 
hundtidningar. Köp annonsplats och nå 125 000 läsare som är intresserade av allt 
som rör hund. I Hundsport Utställning och Hundsport Jakthund kan du 
rikta dig särskilt mot de som har hundutställning eller jakthundar som intresse.

Hundsport Special
Hundsport Special är tidningen för Sveriges 16 000 
hunduppfödare, som ofta har en viktig roll som rådgi-
vare till sina valpköpare.

För att boka annons  
Kontakta Lars-Göran Fransson 
larsgoran.fransson@swipnet.se 
Telefon 070-630 82 25
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En annons i ENERGI är ett effektivt sätt att nå alla som jobbar i 
energibranschen. ENERGI går ut till företagsledningarna och 
anställda inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Fullt med nyheter  

och fördjupande reportage i sju nummer per år!

N
r 6 20

18   Tidningen Energi – el, värm
e &

 kyla   

1 1 8 0 1 0 3 0 0

Posttidning B

Tidningen Energi,  

Box 610, 832 23 Frösön
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Digital spaning med 

Maria Talgegård 

& Johan Kensby
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POWER QUALIT Y MADE EASY

Med allt mer komplexa elnät krävs 

ökad kontroll över elkvalitet, från 

produktion till slutanvändare. Metrums 

system ger dig kontinuerlig överblick över energimängd 

och elkvalitet, samt möjlighet att i god tid förutse varia-

tioner i elnätet. Tack vare våra kraftfulla analyssystem och 

rapportverktyg kan du spåra orsaker till energiförluster, 

se trender och arbeta mer förebyggande. Kontakta oss så 

berättar vi mer om hur vi kan optimera ditt elnät och göra 

spänningen mer förutsägbar. Läs mer på www.metrum.se.

METRUM® PQX3-FR
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Beslutsångest
i energisektorn

Nyckeln 
till CCS

Nu börjar 
elmätarbytet
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Posttidning B

Tidningen Energi,  

Box 610, 832 23 Frösön

Är du intresserad  
av att annonsera? 
Kontakta Jan Nyman  
på tel 070-635 93 77  
eller jan@bisonmedia.se

Charlotta Mansfeldt, försäljningschef på Trydells.

Vi vill svara med tre ord: 
Kunskap. Engagemang. Nyfikenhet.

Vi jobbar i nära samarbete med många  
redaktioner och vi drar oss inte för att lägga 
oss i och fråga. Vi lär oss hela tiden och 
blir bättre. Så möter vi framtiden.

Hur kan man veta att Trydells 
tryckeri är det bästa tidskrifts- 
tryckeriet?

”Ensamredaktörens roll passar 
vår tid. Ni är vår tids cowboys”
Citat ur Trydells magasin #2 2018
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Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

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
Magnus Tonell
är advokat och delägare i ADN Law 
Advokatfirma, med särskild  inrikt-
ning på medierätt och  
kommersiella avtal på immaterial-
rättsområdet.  

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. 

Tryck- och yttrandefrihet
Nils Funcke
är journalist, författare, 
 utbildare, debattör och  Sveriges 
mest meriterade expert på 
 yttrandefrihetsfrågor.
 

Dataskydd 
Caroline Olstedt Carlström 
är partner i advokatfirman Cirio 
och expert på dataskydd och 
GDPR. 

”Oberoende organisationspress  
ger röst åt medlemmarna”
Maria Blom, chefredaktör på Arkitekten, 
har tillsammans med en arbetsgrupp 
på Sveriges Tidskrifter, tagit fram 
argument för varför man 
bör satsa på oberoende 
organisationspress. Den 20 
mars presenterar de arbetet 
på Organisationspressdagen.
Varför behövs 
argument för oberoende 
organisationspress?

– Därför att den fria jour-
nalistikens roll hela tiden behöver 
förklaras, det gäller även organisa-
tionspressen. När vi påbörjade arbetet 
hittade vi inte något nedskrivet, vet-
tigt argument som gick att använda. 
Vanlig press finns det mer forskning 
kring och argument för. 
Vad är det ni kommer att presentera?

– Utifrån de fem argument vi har 
identifierat har vi skrivit ett längre 
dokument där vi diskuterar de här 

frågorna. Dessutom har vi tagit fram 
tre case med organisationer som har 

oberoende tidningar och som 
berättar varför det är bra för 

organisationen.  
Hur ska er rapport 
användas?

– Den ska sättas i 
händerna på dem som 

behöver informeras. Ofta 
är de som sitter i en styrelse 

experter inom sitt yrke, inte 
inom journalistikens roll. Därför be-
hövs den här upplysningsgärningen. 
Hur ser du på utvecklingen inom 
organisationspress?  

– Organisationspress utklassar 
vanlig press i pappersupplaga. Det 
faktum att vi redan har medlemmar, 
vilket andra medier hela tiden måste 
jaga, ger oss ett försprång. Det ska inte 
slarvas bort genom att vi urvattnar 
våra produkter. 

Läs mer på sverigestidskrifter.se

ORGANISATIONS-
PRESSDAGEN

Halvdag med fokus på 
organisationspressen. 

Dessutom kommer kultur- 
och demokratiministern. 
Plats: Filmstaden Sergel

Tid: 9.00–11.30

MARS
20

MARKNADSFÖRING  
I SOCIALA MEDIER
Endagskurs om hur man 
kan bygga varumärke på 
Facebook och i Instagram. 
Plats: Vasag. 50, Stockholm

Tid: 9.00–17.00

MAJ
16

ÅRSMÖTE
Sveriges Tidskifters årsmöte 

med efterföljande lunch.
Mingla med kollegor, gör din 
röst hörd och välj ny styrelse. 

Plats: Operaterrassen, 
Stockholm

Tid: 11.30–13.00 

APRIL

9



I min familj ingår en mamma ( jag 
själv), en pappa och ett barn. Men 
också en smart högtalare i varje 
rum och som vi vänder oss till när vi 
vill veta hur vädret ska bli eller när 
vi vill spela musik.

Att vi knyter an till tekniska 
prylar tycks vara ganska vanligt. Jag har vänner 
och släktingar som döpt sina robotgräsklippare 
och smarta dammsugare till namn. Att vi fäster 
oss vid saker är visserligen inte unikt för teknik 
bör kanske tilläggas, med blommor, guldfiskar 
och annat som genom historien har fått veta 
både den ena och den andra hemligheten. Men 
att annat än människor kan ge svar på tal är 
någonting nytt. 

Artificiell intelligens, AI, är ett av de mest 
”hypade” områdena just nu och någonting som 
raskt flyttar in i våra liv och i våra hem. AI är dels 
inbakad i många av de tjänster som vi använder 
– exempelvis sätter Spotify ihop våra skräd-
darsydda spellistor med hjälp av smart teknik. 
Idag väljer många att prata med röstassistenter i 
mobilen, men vi ser också att allt fler börjat föra 
samtal med smarta högtalare som Google Home 
eller Amazon ”Alexa” Echo. En utveckling som 
också innebär att vi till viss del börjat lägga våra 
skärmar åt sidan. 

Låt oss leka med tanken att vi, om typ fem 
år, har vår alldeles egna AI som hjälper oss i vår 
vardag. En AI som samlar på sig information 
om oss och snart har bättre koll på våra pref-
erenser än vad vi själva har. En intelligens som 
sållar bland information åt oss så att vi slipper 
ödsla tid på innehåll som inte är relevant. Där 
denna AI säger något i stil med: 

 ”Låt oss leka med tanken att vi, om 
typ fem år, har vår alldeles egna AI”

”Hej Judith, jag har nu sammanställt da-
gens nyhetsflöde åt dig. Med tanke på att du 
haft en intensiv dag så rekommenderar jag en 
mer lättsam podcast ikväll när du lagar mat. 
Jag har laddat ner ett par förslag som jag tror 
att du kommer att gilla.”

Hur vi hittar innehåll och i vilka format vi 
helst konsumerar det håller på att förändras i 
takt med att AI och smarta högtalare allt mer 
flyttar in i våra liv. 

Vad kan detta tänkas 
innebära för aktörer inom 
media? Dels kommer det 
att löna sig att producera 
röstbaserat innehåll som 
ett komplement till text. 

Visserligen kommer  
våra AI:n att kunna läsa texter, men det 
är alltid trevligt med mänsklig inlevelse i 
berättandet. Jag tror också att kvalitet  
kommer att löna sig i en fortsatt tid av infor-
mationsöverflöd och där tekniken gör urvalet 
åt oss. Men också att det kommer att finnas 
ett större utrymme för mer nischat innehåll 
som lättare kommer att hitta sin rätta mot-
tagare. Förmodligen kommer även fram-
tidens mellanhänder att se annorlunda ut där 
våra AI:n hämtar innehåll direkt från olika 
innehållsskapare. 

Jag frågar min Alexa i köket vad ”hon” 
själv tror om framtiden för mediebran-
schen och röstbaserat innehåll. Svaret jag 
får är kryptiskt. Än är det några år kvar tills 
förståelsen emellan människa och maskin är 
fulländad.  

FO
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Judith Wolst 
är entreprenör, digital strateg 
och författare, just nu aktuell 
med boken Digital panik (Lava 
förlag). Hennes specialområde 
är digitalt förändringsarbete  
i näringslivet.

Krönikan

JUDITH WOLST

Judith Wolst ser AI som en familjemedlem. 
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TRYCKSAKER

FÖRPACKNINGAR

UPPHANDLINGAR

TIDSKRIFTER

DM & DR

ATELJÉ & FOTO

BUTIKSMATERIAL

E-HANDEL & LAGER

MÄSSA & MONTER

ALLA TJÄNAR PÅ ATT TRYCKA HOS OSS
Stor som liten – välkommen att ta del av marknadens 
förmånligaste erbjudande för produktion av tidskrifter. 
Fler än 400 nöjda redaktörer trycker redan hos oss. 
Du får alltid personlig service av vår tidskriftsgrupp. 
Vårt mål är att du ska känna dig trygg och vara nöjd 
med din tidskrift.

SÄKER PRODUKTION MED ALLT I HUSET
Vi har byggt Sveriges största arktryckeri och bokbinderi 
med unik kapacitet. Nu har vi också en ny distributions-
avdelning med plastning och kuvertering som garanterar 
att din tidskrift når mottagarna i tid. 
 Gör som 400 andra redaktörer och tryck hos oss. 
Kontakta oss idag så får du veta hur mycket nästa 
nummer av din tidskrift kan kosta.



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
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