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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

Tidningen du just nu läser görs av A4, på 
uppdrag av Sveriges Tidskrifter. Jag själv 
är alltså anställd på en byrå, och 
i det här numret har vi ett tema 
om just byråer. 

Ni som är läsare av Allt om 
Tidskrifter har olika relationer 

till byråer. Många av er har köpt deras tjänster, kan-
ske vid en redesign av magasin eller sajt. 

En hel del av er är själva medarbetare på byråer. 
Flera av dem ägs av de stora tidskriftsförlagen. Men 
även mindre aktörer, däribland Journalisten och Vi  
Media, driver olika typer av produktionsbolag eller jobbar 
på uppdrag av andra. 

En del av Allt om Tidskrifters läsare ser byråerna som 
ett hot. Flera fackförbund har sagt upp fast anställda jour-
nalister och outsourcat hela produktionen av sin tidning. 
Det har varit smärtsamma processer som rört frågor om 
arbetsvillkor och oberoende. Men även en byrå kan förstås 
producera oberoende journalistik, det handlar bara om hur 
uppdraget formuleras och hanteras. 

På sidan 28–39 kan du läsa om tre olika tidskrifter som 
görs av byråer. Vi har besökt bland andra OTW och Spoon, 
som alltså är konkurrenter till min egen arbetsgivare. 

I min roll som anställd på A4 har jag flera olika lojalite-
ter och ibland flera olika uppdrag, samtidigt. Så ser det ofta 
ut för den som jobbar på byrå. 

Som chefredaktör och ansvarig utgivare för Allt om Tid-
skrifter jobbar jag på uppdrag av Sveriges Tidskrifter – med 
lojaliteten hos läsarna. Just därför skriver vi om det här. 
Ämnet är relevant för läsarna. Då får vi ta upp det, oavsett 
om det känns lite kladdigt. 

Att vara transparent kring det är en bra start. 

MINSKANDE PRESSFRIHET 
Antal länder där journalister 

kan arbeta i säkerhet har blivit 
färre, enligt Reportrar utan 
Gränsers pressfrihetsindex 

2019. När politiker systematiskt 
misstänkliggör journalister är vi 

verkligen på väg åt fel håll.

PUBLICISTKLUBBEN
Trots 145 år känns den påtagligt 

pigg just nu och undviker 
inte ens de mest infekterade 

debattämnena, kolla klipp från 
debatten i maj så förstår du vad 

jag menar.

Barbro Janson Lundkvist
Chefredaktör 

”Men även en 
byrå kan förstås 

producera  
oberoende  

journalistik.”
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Utdelning före 07.00. Måndag till lördag – du bestämmer 

utdelningsdag själv. Både paket och tidningar. Över 50 %  

av leveranserna sker till fots, med elcykel, elbil eller elmoped 

genom någon av våra 8 000 distributörer. Helt enkelt som  

en normal postgång borde vara, om du frågar oss.

Ja, det är i korthet hur vi på MTD levererar. God morgon!

Oftast innan 
du vaknat.

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

Sex dagar i veckan.

ANNONS
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KULTURMINISTER 
AMANDA LIND

är extra påpassad 
av medierna. Inte 
heller nu kommer 
hon undan: Hur 
tänker hon stötta 
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48

10
42Ett  riktigt hundgöra?

Härliga Hunds medarbetare 
får ofta skäll, men också 

blöta, kärleksfulla pussar. 

Välkommen 
Just nu
Folk
I tidningshyllan

3
6
8

19

20
55
57
58

Prenumerationer
Från klisteretiketter till ett 
smart digitalt supersystem 
för kundrelationer. 

Redaktionsliv
Vd:n har ordet
Medlemsinfo
Krönika

FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

     
     

     
TEMA: PRODUKTION

SBO
LAG

22     –39

      
     

    T
EM

A: P

RODUKTIONSBO
LAG

Innehåll

MAJ  2019

Scouternas 
medlemstidning 
görs av Spoon. Sofia 
Edgren, Anna Nilsson, 
Karin Schaefer och 
Marie-Louise Olsen är 
en del av redaktionen. 
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” Politiska ledares fientlighet 
tar sig allt oftare uttryck i  
allvarliga och återkommande 
våldshandlingar  
mot journalister.”
ERIK HALKJAER, ordförande för Reportrar utan 
gränser, apropå pressfrihetsindex 2019.

MINUTER PER DAG. Så lång tid ägnar vi 
svenskar åt tidskriftsläsning i genomsnitt.  
Av den tiden ägnas 13 minuter åt tidskrifter  
i pappersformat, och 6 minuter åt digitala  
tidskrifter. Varje dag ägnar vi nästan sex  
timmar åt mediekonsumtion.  

KÄLLA: ÅRETS MEDIEBAROMETER (NORDICOM)
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1 Pappersjacka med doft
Varsamt vikt och lätt parfymerad.  

Den tunna klarröda jackan i papper låg  
instoppad i en ficka i marsnumret av 
tidningen GQ 2018. Medskickat fanns en 
liten varning om att inte gå ut i regnet, då 
blir plagget papier maché. Bakom idén stod 
byrån Wieden + Kennedy på uppdrag av Old 
Spice som tillverkar parfym och hygienpro-
dukter för herrar.

3 Den snackande superhjälten
Push here. Tryck på knappen 

på omslaget och du hör den  
amerikanske superhjälten  
Deadpools röst, eller rättare  
sagt skådisen Ryan Reynolds. Det 
påkostade omslaget gjordes av filmtidskriften 
Empire i samarbete med filmbolaget  
Twentieth Century Fox inför lanseringen  
av filmen Deadpool 2.

2 Biltidning med  
andrahandsvärde

I våras lanserade Porsche en ny generation 
av sin sportbil modell 911. Egmont-ägda  
motortidningen Auto motor & sport gjorde  
i samband med det ett bokasin om den tidigare 
generationen. Numret tog slut på nolltid.  
Redaktionen sålde dessutom det numrerade 
nr 1/991, signerat av den tyska rallyföraren  
Walter Röhrl, för över 3 000 kronor på  
Tradera. Pengarna 
skänktes till Barn-
cancerfonden.

4 Läsare blev lyssnare
New York Times senaste specialtid-

ning om resor innehöll nästan ingen text, 
enbart maffiga foton. Men via Itunes eller på 
en webbsida kommer man åt ett soundtrack, 
en ljudinspelning som hör till. Bland annat 
kan man höra hur det låter när lavan från 
vulkanen Kilauea på Hawaii fräsande möter 
havet, hur Atacamaöknen i Chile krackelerar 
och hur Manhattans råttor kommunicerar 
med varandra. Satsningen gjordes i samar-
bete med General Electric. Lyssna själv  
på nytimes.com/voyages
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Publicerat

JUST NU

En gratis jacka som medskick 
i tidningen. Schysst! Men 
varning för regn, jackan är 
gjord av papper. 

2

3

4

1

FOTO: MELKER DAHLSTRAND 
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8DIGITALA
TIDNINGSSTÄLL
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TIDSKRIFTSNOSTALGI TILL SALU
DEN SOM GILLAR 50-tal/60-tal och 
tidskriftshistoria vill nog gärna ta en 
extra titt på Gerd Millers fantastiska il-
lustrationer. Denna produktiva konstnär 
föddes 1925 och dog 1988, men hennes 
verk lever kvar och andas flärd och 
elegans. Gerd Miller var länge knuten 
till Vecko-Revyn men hennes illustra-
tioner återfanns även i Allers, Femina, 
Husmodern och Damernas Värld samt i 
engelska och franska modemagasin. 

Nu i slutet av maj auktionerades 
ett sjuttiotal av hennes konstverk ut av 
Bålsta auktionshall. 

Dessa verk av 
Gerd Miller 
gick nyligen 
under klubban 
hos Bålsta 
auktionshall.

1. READLY
Svenskt företag som grundades 2013 
och nu samlar över 300 magasin. 
Verksamt i Europa och USA.

2. ZTORY
Grundades 2013, köptes av Storytel 
så sent som i januari. Har även 
barnböcker i sitt utbud. 

3. FLIPP
Egmont Publishings egen magasins-
app med främst förlagets egna titlar, 
lanserad 2016. 

4. PLING
Aller medias motsvarighet. Här 
finns numera även material från 
Aftonbladet.

5. WYPE
Startades av Bonnier Publications 
som bla ger ut National Geographic. 
Omfattar även de tidigare Bonnier 
Magazines & Brands-titlarna (nu 
under Bonnier News Lifestyle). 

6. MAGZTER
Grundades i Indien men har huvud-
kontor i New York. Omfattar över 
11 800 titlar från 4 000 publicister, 
bland annat svenska Plaza  
Publishing Group.  

7. ZINIO
Amerikansk tidningskiosk grundad 
2001 med över 6 000 titlar på en 
mängd olika språk, däribland titlar 
från Aller media. 

8. APPLE NEWS
Apple lanserade en ny magasins-
tjänst i slutet av mars i USA och 
Kanada som lovar tillgång till över 
300 magasin, däribland högprofile-
rade Times och Wired. 

De digitala magasinstjänsterna som 
funkar enligt modellen ”all you can 
read” är numera många. Läsaren 
betalar typ en hundralapp i måna-
den för en mängd tidskrifter. 
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Stina Loman
blir ny reporter och 
digital strateg på 
fackförbundet Visions 
tidningar. Nyligen var 
hon webbredaktör 
och reporter på A4, 
som bland annat 
gör Biblioteksbladet 
och Akademikern. 
Bland tidigare 
uppdragsgivare finns 
Sveriges Radios Ekot 
och Expressen. 

På nya tjänster
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redaktör för tidningarna Bra affärer och Respons, som har  
utsetts till årets redaktör av Journalistförbundets Frilans Riks.  

En av motiveringarna till utmärkelsen är att 
du är bra på att ge feedback, både på sådant 
du är nöjd med, men även gällande förbätt-
ringspunkter. Varför är det viktigt för dig?

– För mig handlar det om tillit och 
gemenskap, att vi alla jobbar tillsammans 
för att skapa bra journalistik. Då följer 
öppenhet, kamratskap och en god dialog. 
Sedan finns det alltid en och annan re-
porter som inte klarar av att få kritik, men 
då fungerar inte samarbetet, tycker jag. 
Vilka erfarenheter har format dig som redak-
tör?

– Mitt första sommarjobb som redak-
tör i Kumla har betytt mycket, det är den 

bästa utbildning jag någonsin har fått. 
En annan viktig erfarenhet är mina år 
som medielärare på en gymnasieskola 
i Örebro. Där lärde jag mig mycket 
om att se varje individ och att kunna 
urskilja olika stilar och vägval som en 
skribent gör, och att kunna möta det. 
Vilket är ditt bästa redaktörsråd?

– Att ha framförhållning, det är 
grunden för en god arbetsmiljö på 
alla plan. Har man bra planering och 
jobbar med frilansare som håller 
deadline finns det tid och utrymme 
för kreativitet, eftertanke, kommu-
nikation och feedback. 

Elisabet Ekblom arbetar bland 
annat som redaktör för Bra affärer 
som är en medlemstidning från 
Småföretagarnas Riksförbund. 

Lotta Holmström
är ny digital 
utvecklingschef på 
Dagens Arbete. Hon 
kommer närmast från 
tjänsten som reporter 
och datajournalist på 
Dagens Samhälle. Lotta 
Holmström har tidigare 
arbetat på bland annat 
Lärarnas tidning och 
SVT Pejl.

Anders Rydell
blir chefredaktör för 
Författaren. Han är 
själv författare och 
kommer närmast 
från Svenska 
Dagbladet. Tidigare 
var han kulturchef 
på Hallpressen och 
chefredaktör för 
tidningen Konstnären. 
Han efterträder Lisa 
Bjurwald, som går till 
Teskedsorden.

Nina Wadensjö
lämnar rollen som 
chefredaktör för 
Socialdemokraternas 
medlemstidning 
Aktuellt i Politiken 
och vd för AiP Media 
Produktion AB. I stället 
tar hon plats som vd 
för upphovsrätts-
organisationen Bonus 
Copyright Access. 

Åsa Lundqvist
är ny chefredaktör för 
Femina. Hon blir också 
affärsansvarig för 
Feminas redaktionella 
samarbete med 
Residence. Tidigare 
var hon Account 
Director på OTW. 
Hon har tidigare varit 
chefredaktör för Allt om 
Resor och reseredaktör 
på Expressen.

frågor till

ELISABET EKBLOM

Folk

BRANSCHNYTT
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Hallå där…

VICTORIA SVANBERG 
ny ordförande för branschorganisationen 
TU – Medier i Sverige.  

Grattis till uppdraget! Varför vill du vara 
ordförande för TU – Medier i Sverige?

– Tack! Jag har sedan några år 
tillbaka varit vice ordförande och är 
väl insatt i verksamheten, det kändes 
rätt när jag fick frågan. Jag vill fortsätta 
TU:s arbete med frågor som är viktiga 
för medlemmarna. Det handlar till ex-
empel om en rättvis skattelagstiftning 
vad gäller de amerikanska internetjät-
tarna och att försäkra oss om att vi får 

ersättning för det material vi skapar 
genom en utgivarrätt. 
Du är den första kvinnliga ordföranden, 
hur ser du på det?

– Det känns hedrande, men press-
historien är full av yrkesskickliga kvin-
nor. TU har också haft flera framgångs-
rika kvinnliga vd:ar, som Barbro 
Fischerström, 1994, Anna Serner, 
2008, och nu Jeanette Gustafsdotter.
TU och Sveriges Tidskrifter utreder 
möjligheten att gå ihop till en bransch-
organisation. Vad ser du för fördelar och 
svårigheter med ett samgående?

– I en allt mer globaliserad 
värld med många starka ekono-
miska och politiska krafter krävs en 
samlad röst och en kraftfull nationell 
organisation som värnar publicistisk 
yttrande- och tryckfrihet samt driver 
frågan om hur den svenska mediebran-
schen fortsatt ska kunna konkurrera 
globalt. Egentligen har inga svårigheter 
framkommit. Men det skulle kunna bli 
en utmaning att få alla medlemmar att 
känna att deras intressen tillvaratas, 
både de minsta fåmanssajterna och de 
största internationella koncernerna. 

FOTO: MIKAEL LINDBLOM / NWT

Victoria Svanberg är delägare 
i NWT Gruppen samt 
styrelseledamot i flera stora 
mediehus i Sverige och Norge.

Läs mer om 
samgåendet  
på sidan 40. 
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Porträttet

AMANDA LIND

Som ytterst ansvarig för medie-
frågorna är hon extra uppvaktad av 
just medierna. Men vad kan egentligen 
publicisterna förvänta sig av  
kulturminister Amanda Lind?
Text: Tim Andersson   Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Minister 
  utan 
rustning
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Amanda Lind ser det som sin uppgift att 
stärka mediemångfalden. ”Tidskrifterna 
bidrar till en fördjupning av det 
demokratiska samtalet”, säger hon.
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– Jag förstår, jag ska inte se ut som drottning Silvia framför 
kameran. Det var en journalist som sade det till mig en 
gång: kan du prova att se lite mindre ut som drottning 
Silvia?

Amanda Lind sitter i en taxi på väg från Kulturskole-
dagarna i Solna. De uppsatta dreadsen ger henne siluetten 
av den klassiska Nefertitistatyn. I dag har hon dessutom 
virat in håret i ett silverglittrigt tygstycke.

Så jo, visst har hon någonting drottninglikt över sig – 
men Silvia?

– Det var något med hur jag satt med benen… Jag upp-
skattar när fotografer och journalister dirigerar lite. Jag är 
inte van riktigt, men jag lär mig!

Hon får så lov. Som kulturminister är man om inte en 
kunglighet så åtminstone en kulturpersonlighet. En kän-
dis. I såväl sociala som traditionella medier har Amanda 
Lind fått uppleva sig betygsatt och utvärderad från dag ett.

Och det är kanske inte så konstigt att journalisterna 
bevakar varje steg hon tar – som kulturminister har hon 
ansvaret för mediefrågorna.

Porträttet

AMANDA LIND

Taxin är på väg till Filmstaden vid Hötorget i centrala 
Stockholm, där Organisationspressdagen arrangeras av 
Sveriges Tidskrifter. Amanda Lind ska frågas ut. Hon för-
bereder sig i taxin, bollar med pressekreteraren som sitter 
bakom henne.
Du måste läsa på mycket?

– Haha, jo. Det blir ju extra mycket i början, när man 
ska fördjupa sig i ämnet. Det är en del av att vara politiker, 
att man måste sätta sig in i sådana frågor som man själv 
inte har med sig. Det är en rolig del.

En av hennes goda egenskaper, om man ska tro 
politiska kollegor hemma i Härnösand, är just hennes 
förmåga att sätta sig in i nya ämnen. ”Påläst och väl insatt 
i de frågor som hon haft ansvar för”, för att citera social-
demokraten Bengt Göran Norlander, som bland annat 
jobbat med Amanda Lind som kommunfullmäktiges 
ordförande.

– Medieområdet är komplicerat. Du rör dig mot grund-
lagsfrågor, det är flera departement som är inblandade, 
mycket på justitiedepartementet, och det är en extremt 
snabb förändring på området. Det är svårt att sitta stilla, 
samtidigt som det är svårt för politiken att förutspå förän-
dringarna.
Man kan läsa hur mycket som helst. Kan du sätta  
gränser?

– När det inte finns lästid är jag glad att det finns  
poddar...

En vecka senare ses vi igen, nu på det 
arbetsrum på Kulturdepartementet som 
hon ärvt av Alice Bah Kuhnke. Det enda 
avtryck som Amanda Lind gjort här inne 
är ett par bokhyllor. Hon låter mig dock 
förstå att hon inte hinner med så mycket 
nöjesläsning. ”I mån av tid” plöjer hon 

dock Naturskyddsföreningens Sveriges Natur, som hon 
uppskattar för ”fina reportage och faktakunskap”.

Hon är en föreningsmänniska – med bakgrund i så 
såväl rollspelslajv som tennishallar – och har tillgodogjort 
sig en hel del tidskrifter genom åren. Somliga har varit 
viktigare än andra. Inte minst Psykologtidningen.

J
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Tajt schema. I taxin hinner 
Amanda Lind dricka en kopp 
kaffe och förbereda sig inför 
utfrågningen.

Tillsammans med 
pressekreteraren 
Carl-Martin 
Vikingsson på väg till 
organisationspressdagen 
i centrala Stockholm. 
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Porträttet

AMANDA LIND

Amanda Lind
FÖDD: 1980 i Uppsala.

GÖR: Kultur- och demokrati-
minister.

BOR: Härnösand.
FAMILJ: Maken Björn Ola Lind, 
två barn och ett tredje på väg, 

samt två vuxna bonusbarn.
BAKGRUND: Blev medlem  

i Miljöpartiet 1999. Är utbildad 
psykolog, och har jobbat ett 

par år som barn- och ungdoms-
psykolog. 2014–2016 var hon 

kommunalråd i Härnösand, 
2016 utsågs hon till partisekre-

terare för Miljöpartiet.



Nr 2 2019  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 15

– Jag såg faktiskt till att stanna kvar i psykologförbun-
det ett par år efter att jag inte längre var yrkesverksam, i 
princip enbart för att kunna läsa Psykologtidningen. Jag 
tyckte den gav mig en god kontakt med branschen och med 
min yrkesidentitet.

Amanda Lind talar vackert om tidskrifternas funktion 
för demokratin – de fördjupar debatten och journalistiken 
inom många områden, säger hon. Samtidigt är det, liksom 
mediasektorn i stort, en bransch i kris. Trots det behand-
lades den styvmoderligt i senaste medieutredningen.

– Där gjordes mycket för att framför allt nå ut till de vita 
fläckarna där man inte har lokaljournalistik, säger hon.

Visst, men även tidskrifterna fyller ut ett slags vita 
fläckar. När dagspressen förlorar specialistreportrar, 
inriktade på att granska specifika, komplicerade områden 
av samhällslivet, faller ett allt större ansvar på bevakande 
publikationer som Dagens Arbete, Hem & Hyra, Breakit 
och Lärarförbundets tidningar, för att ta några exempel.

Det är Amanda Lind med på – det finns 
vita fläckar som inte är geografiska.

– Utredningen gjordes också för 
att ta ett steg mot ett mer modernt 
press- och mediestöd. Och vi är över-
ens i regeringen och tillsammans med 
C och L om att stärka mediestödet 

framöver. Jag kommer förstås att följa hela systemet för 
medie- och presstöd noggrant nu första året och se hur det 
faller ut. Jag vet att det fanns synpunkter från tidskrifts-
branschen.
Skulle fler av tidskrifterna på något sätt kunna inkluderas 
i mediestödet?

– Jag ska följa utvecklingen noggrant, och jag utesluter 
inte att det kommer att bli förändringar. Det här är ett 
system som verkar i en bransch där det sker stora förän-
dringar. Men jag kan inte utlova en ny insats i dag.
Vad kan du göra för att stödja tidskrifterna?

– Jag ser det som min uppgift att stärka mediemång-
falden i Sverige, inklusive tidskrifterna. En sak som 

”NÄR DET INTE FINNS LÄSTID  
ÄR JAG GLAD ATT DET FINNS PODDAR ...”

genomförs nu i sommar som jag hoppas kommer att ha 
betydelse är att vi sänker momsen för digitala publika-
tioner. Regeringen har jobbat snabbt för att få till den 
förändringen.

En annan viktig fråga för tidskriftsbranschen just nu 
är det copyrightdirektiv som EU nyligen röstade igenom. 
Syftet är att skydda upphovsrättsinnehavares intressen 
i en digital tid, och förhoppningsvis kommer det att om-
dirigera pengaflödet från stora nätjättar som Google och 
Facebook till publicister.

Direktivet har välkomnats av mediehus och journalist-
fack runt om i Europa, men mött mycket motstånd från 

Vi har haft meningsskiljak-
tigheter. Men även om jag 
tillhör oppositionen och hon 
har suttit i majoritet har hon 

kunnat lyssna och till och med ändrat sig i 
vissa frågor. Hon är ett bra val som kulturmi-
nister. Att vi får en röst från Västernorrland och Härnösand, 
det är stort för oss. Oavsett partifärg.”

Eva Olstedt Lundgren (L),  
kommunfullmäktiges andre vice ordförande, Härnösand

Hon är en mycket snäll  
och omtänksam person. 
Som politiker har jag 
upplevt henne som en mycket 

lugn och skicklig debattör. Hon har alltid 
uppträtt korrekt vid debatter, alltid påläst och 
väl insatt i de frågor hon haft ansvar för. Vi saknar henne  
i Härnösand.”

Bengt Göran Norlander (S),  
lokalpolitiker i Härnösand och tidigare riksdagsledamot
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svenska politiker. Man har framför allt vänt sig mot två 
av artiklarna, 11 och 13, som innebär att internetplattfor-
marna kan tvingas sluta licensavtal med publicister för att 
få använda deras material, samt att plattformar som lever 
på användaruppladdat material måste se till att detta inte 
bryter mot upphovsrätten.

– Det här har varit en väldigt komplex debatt. Och den 
har inte haft sin grund i ett ifrågasättande av grundtesen 
att kulturskapare och upphovsrättshavare ska ha mer av 
de värden som de producerar via de stora globala platt-
formarna. Utan snarare: Går det att reglera på ett sätt som 
inte skapar onödig censur eller för mycket problem?
Vilken är din personliga åsikt i detta?

– Jag ser självklart grundskälen till att överhuvud-
taget ta fram ett sådant direktiv. Det är för att vi har ett 
upphovsrättssystem som inte är anpassat till den digitala 
verkligheten.
Hur lång tid kommer det att ta för er att implementera 
det?

– Jag kan inte svara på det. Jag tycker generellt inte att 
saker ska dras i långbänk, men vi måste förstås reda ut de 
delar som behöver redas ut längs vägen. Men jag vet att det 
är en viktig fråga för branschen.

Miljöpartiet är ett parti från vilket 
det kommit starkt kritiska röster 
om direktivet. Sverige röstade ja 
för det i EU, men inför den mi-
nisteromröstning där direktivets 
framtid slutligt skulle avgöras 
gick Miljöpartiet emot Socialde-

mokraterna i riksdagen – för första gången på 4,5 år.
Kanske kräver mediepolitiken nu generellt lite hårda 

tag. Blir det en krock för frihetliga Miljöpartiet?
Visst är det så att Miljöpartiet har en frihetlig grund-

syn, svarar Amanda Lind. Och det har gjort att till exempel 
det här förslaget skapat diskussion i partiet.

– Men Miljöpartiet har inte något principiellt emot att 
man skapar nya lagar och system och regler för att reglera 

en marknad stadd under snabb förändring. Det finns från 
både gröna rörelser och liberala partier en oro för de even-
tuella konsekvenserna. Men min ingång är att vi måste ha 
system som värnar journalisternas grundläggande finan-
siering.

 

Ifråga om upphovsrättsdirektivet har Miljöpar-
tiet tillsammans med andra partier kritiserats 
för att vara för liberalt. När det kommer till kul-
turfrågor har det tvärtom anklagats för att vara 
för styrande, rent av auktoritärt. Inflytelserika 
opinionsbildare har menat att Miljöpartiet 
behandlar kulturen som ett redskap för sådant 

som intersektionalitet, mångfald och normkritik.
Amanda Lind betonar nu tydligt kulturens frihet. Det 

är, menar hon, särskilt viktigt i dag, när politiska mot-
ståndare vill använda kulturinstitutionerna till sådant som 
kulturell identitet och nationell sammanhållning.

– Det är djupt obehagligt med tendensen att vilja styra 
och rikta det kulturella innehållet för att det ska legitimera 
ens egna politiska uppfattning.
Som både kultur– och demokratiminister, finns det inte 
en risk att du gör kulturpolitiken till ett instrument för 
demokratiarbete?

 – Det är bra för ett samhälle att ha ett rikt kulturliv. De 
positiva värdena av kultur ska vi naturligtvis våga prata 
om. Men för den delen ska kulturen inte bli ett redskap för 
någonting. Inte demokrati heller. 

Kritik, ja. Att vara kulturminister är numera att vara 
i skottgluggen för några av vår tids största mediala och 
kulturella strider. Somliga talar om kulturkrig. 

Amanda Lind hade knappt hunnit tillträda som 
minister innan hon fick en mediestorm mot sig efter att, 
bland andra tidigare miljöpartistiska statsråd, ha hyllat 
kontroversielle Mehmet Kaplan. Kritik fick hon också för 
hur hon hanterade Dramaten efter att Josefin Nilsson-do-
kumentären sänts och metoo-revolutionen nått national-
scenen.

Hon som tidigare verkar ha varit så omtyckt, i såväl 

”MAN TÄNKER ATT MAN MÅSTE HA SÅDAN  
JÄKLA HUD FÖR ATT KLARA AV DET.”
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Porträttet

AMANDA LIND

Amanda Lind om:
... Att LO Mediehus ska betala mångmiljonbelopp 
till Skatteverket, eftersom myndigheten menar att 
tidskrifternas icke-redaktionella bilagor bör moms-
beskattas: 
– Domen har överklagats, och eftersom det är en 
pågående rättsprocess ska jag inte kommentera den. 
Men jag kan ändå konstatera att intentionen från po-
litiken i det skattedirektiv som ligger, har varit att det 
här är tidskrifter som är momsbefriade. Och tidigare 
har man inte gjort en sådan här tolkning.

... Regeringens beslut om ett nytt, mer fastighets-
nära system för insamling av returpapper. Produ-
centerna får betala hela kostnaden, vilket drabbar 
tidskriftsbranschen:  
– Det här ligger inte på mitt departements ansvar. 
Men motivet till att införa ett producentansvar är att 
öka återvinningen. Inom alla områden. Och alla miljar-
derna läggs inte på tidningsbranschen. Arbetet med 
ett producentansvar är klokt ur ett miljöperspektiv.

partiet som bland politiska motståndare hemma i Örn-
sköldsvik – hur tar hon det här?

Kritik ska man ha som toppolitiker, säger hon. Hon 
försöker skilja på sig själv och sin roll. Värre är det med det 
rena hatet och hoten.

– Det är väldigt sorgligt, för det handlar inte om satir 
eller kritik, utan om att spy ut sin galla över saker som 
man inte ens vet någonting om. Det är sådant som jag tror 
hindrar folk från att ge sig in i politiken. Man tänker att 
man måste ha sådan jäkla hud för att klara av det. Det är 
sorgligt. Jag tror att det är bra med politiker som är inkän-
nande och inte bygger på sig pansar. 

När Amanda Lind blev vald till kultur- 
och demokratiminister var många på 
vänsterkanten kritiska för att uppdraget 
åter igen gick till Mp. ”Det är bra om 
partierna slåss om kulturministerposten. 
Det visar att de här frågorna har hög 
status”, säger hon själv.
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Publicerat

I PRINT

Laine Magazine
Trendiga independent-tidningen 
Laine Magazine har över 77 000 

följare på Instagram. Det stilrena 
magasinet kommer ut med två 

nummer per år och hyllar nordisk 
sticktradition. I februari kom 

sjunde utgåvan ut, men viktigare 
för fansen: de två första  

utgåvorna gavs ut i nytryck i april. 
Laine Magazines redaktion  

finns i Finland men tidningen 
distribueras över hela världen. 

En drömsk nordisk fäbodkänsla 
återkommer i tidningen. 

www.lainemagazine.com

I tidnings-
hyllan

Att sticka och virka är en del i DIY-trenden. 
Det traditionella handarbetet får  

upprättelse i nya one-shots och magasin.  
TEXT: MATILDA NILSSON 

Stickat & sånt
Det var tänkt som en one-shot.  

Men handarbetstidningen Stickat 
& sånt fick så positiv respons från  

läsarna att tidskriftsförlaget  
Egmont Publishing planerar  

att ge ut tre nummer under 
2019. Chefredaktör är Johanne 

Ländin, bloggaren bakom Born 
to Knit och en av sticknördarna 

som gör podden Nördic  
Knitting. Johanne Ländin gör 
också egna stickmönster, ofta 

för tunnare ullgarner.

Inspirerande 
handarbete
Norska förlaget Orage gav förra året 
ut "Inspirerande handarbete i sommar" 
på svenska. Artiklarna är översatta 
texter från brittiska magasinen Molly 
Makes, Simply Crochet Magazine, 
Simply Knittng Magazine och Simply 
Seewing Magazine. Att texterna är ett 
hopplock märks inte. Layouten är sam-
manhållen och somrigt pastellfärgad. 
I år följer två liknande one-shots: "In-
spirerande handarbete till våren" och 
"Inspirerande handarbete till hösten".

Your Crochet  
& Knitting

Your Crochet & Knitting är den 
senaste titeln från brittiska tid-

skriftsförlaget Practical Publis-
hing International. Förlaget gav 
ut sitt första handarbetsmagasin 

2001 och har tio tidskriftstitlar 
i dag. Your Crochet & Knitting 

rider på DIY-vågen och vänder 
sig till nybörjaren inom virkning 

och stickning. Bland syskontit-
larna finns Crochet Now, en av 
Storbritanniens snabbast väx-

ande virkningsmagasin.
www.yourcrochetmag.com

Pompom 
Quarterly
Brittiska Pompom Quarterly 
är en tongivande titel inom 
stickningssfären. Första utgå-
van kom 2012 och firades med 
ett jubileumsnummer när tid-
ningen fyllde fem år. Pompom 
Quarterly finns i 20 länder och 
återförsäljs av 250 lokala garn- 
och hantverksbutiker. Man har 
också en podd, ordnar event 
och ger ut böcker. 
www.pompommag.com

HandarbeteInspirerande

till våren
KREATIVA
PROJEKT

15

PYSSEL OCH HOBBY

FÖR ALLA
SKAPA  •  STICKA  •  NJUT

STICKNING

MÖT VÅRSOLEN 
MED MYSIG

FESTER
KLÄ UPP DIG  
TILL VÅRENS

KREATIVA PROJEKT TILL VÄXTHUSET
INTERNATIONELLLA DESIGNERS

VÄRMANDE STICKBESKRIVNINGAR

HandarbeteInspirerande

till våren
Letar du efter inspiration till ditt 

nästa stickprojekt?

Vi har samlat de roligaste och mest 

kreativa projekten i handarbete på  

ett och samma ställe. 

Låt dig inspireras i mötet med våra  

internationella designers. Lär dig 

grundteknikerna inom handarbete i 

vårt  kapitel för nybörjare. Och sticka 

sedan dina favoritplagg från våra 

många inspirerande projekt.

Så vad väntar du på?

Sticka, skapa och njut!
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HandarbeteInspirerande

i sommar

TEKNIKSKOLA FÖR NYBÖRJARE

FESTIVALEN

HEMMA HOS:  
DESIGNERN  
CHARLOTTE 
GUÉNIAU

KREATIVA
MÖNSTER

20

Fixa accessoarerna till

STRANDEN

TRÄDGÅRDS-
FESTEN

Virkade plagg till

Läckra 
recept till

SKAPA  •  STICKA  •  NJUT

TREND & STIL

Här kommer ett bokasin fullproppat med handarbete till alla som älskar att sticka, virka och sy sina egna plagg. Boken innehåller:
•    Kreativa mönster för sommaren•    Exklusiva intervjuer med designer•    Teknikskola för nybörjare

Så vad väntar du på?
Sticka, virka och njut!

HandarbeteInspirerande

i sommar
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Redaktionsliv

INSPIRATION

Vad skulle du ha gjort om du inte  
jobbade i tidskriftsbranschen? Vi har ställt  

frågan till några branschkollegor.  
Text: Malin Letser  Illustration: Getty

Om jag inte jobbade 
i tidskriftsbranschen 

skulle jag…



”Jag drömde om att bli 
brottmålsadvokat”  
Johan T Lindwall, chefredaktör och  
ansvarig utgivare på Svensk damtidning

…ha blivit jurist. Som yngre drömde jag 
om att bli brottmålsadvokat. Men det 

ändrades i nionde klass när jag fick 
göra praktik på Västerviks tings-

rätt. I två veckor satt jag med 
nämndemän som sov sig  

igenom mål som rörde 
rattfylla och snatteri. När 

jag insåg att jag skulle 
behöva göra tings-

meritering i två år vid 
en sådan tingsrätt 
bestämde jag mig för 
att köra på journalist-

spåret i stället. 

”Jag tvingas till ett liv i exil”  
Emelina Lindberg, eventchef på Egmont Publishing

…arbeta för MUST, Militära underrättelsetjänsten, med 
uppdrag i allt från Malis öknar, Afghanistans bergsmassiv 
och Stockholms politiska korridorer. Sveriges svar på Carrie 
Mathison i Homeland. Självfallet avslutar jag den militära 
karriären med att skriva en bok som avslöjar ALLT, vilket gör 
att jag tvingas till ett liv i exil i en moldavisk bergsby.

”Lärande och underhållning i en härlig mix”  
Eva Nordlinder, chefredaktör Hembakat

...skräddarsy roliga event för olika grupper av människor. Det skulle innehålla lärande 
och underhållning i en härlig mix – gärna inom till exempel bakning och matlagning.

”Jag var väldigt politiskt aktiv”  
Jonas Helling, chefredaktör ABF:s 

kulturtidning Fönstret 
...ha blivit statsminister. Jag var 

väldigt politiskt aktiv i 20-års-
åldern och hade tagit för givet 

att jag skulle hamna i politiken. 
Men så fick jag ett erbjudande 

om att bli chefredaktör för SSU:s 
tidning Frihet och då stod jag 

inför ett vägval: antingen blir jag 
politiker eller så skriver jag 

om dem. Men än är det 
kanske inte försent att 

ge sig in i kampen 
mot populister och 
isolationister ... nu 

fick du mig att 
börja mitt i livet-
grubbla, haha. 

”Jord under naglarna och 
frisk solvarm luft i lungorna”  
Erika Mahrle, förlagsredaktör och 
digital utvecklingschef på 
Albinsson & Sjöberg
… ha blivit parkarbetare. 
När våren kommer blir 
jag alltid avundsjuk på 
parkarbetarna som får 
klippa buskar, kratta 
rabatter och plan-
tera vackra blommor 
– med jord under nag-
larna och frisk solvarm 
luft i lungorna. Men se-
dan kommer ju den mörka 
perioden med snålblåst, 
snöglopp och nariga händer. Då 
kommer jag oftast på bättre tankar och tycker att det 
är skönt att krypa in på en varm, mysig redaktion.

Nr 2 2019  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 21



22 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2019

Många organisationer  
outsourcar sina tidningar. Vi tar  
grepp om tidskriftsbranschens 

underhuggare: byråerna. 
Text:  Tim Andersson  Illustration:  Getty

krati

Tema
|

PRODUKTIONSBOLAG

Byrå-



I tv- och radiobranschen har de varit 
standard i närmare tre decennier, 
men numera utgör de ett vanligt 
inslag också i tidskriftsbranschen: 
underleverantörerna. De har många 
namn – contentbyråer, produktions-
bolag, kommunikationsbyråer – och 

de producerar såväl form som innehåll, redak-
tionellt som content.

Den granskande journalisten Kent Werne 
förstår utvecklingen mot bakgrund av en allmän 
managementtrend i samhället.

– Det började på 90-talet, då det i såväl 
näringslivet som i den offentliga sektorn blev 
populärt att lägga ut verksamheter på entrepre-
nad. Amerikanskt inspirerade konsulter predi-
kade strategin: ”gör det ni gör bäst och outsourca 
resten”, berättar han.

Det är svårt att ta ett övergripande grepp om 
outsourcingen, eftersom den sker i många for-
mer och utifrån skilda syften. Men ett aktuellt 
exempel är Lärarförbundet, som sedan i våras 
låter contentbyrån Make Your Mark producera 
deras sju tidningar. Ett annat är Aller media, 
som lagt ut delar av layouten på en extern part 
utomlands. Ett tredje är bank- och finansma-
gasinet Finansliv, som nu görs av Journalisten 
– en aktör som själv nyligen startat ett produk-
tionsbolag med schyssta villkor och journalistisk 
integritet som usp (unique selling point).

Antalet byråer är stort. Samtidigt har 
det med åren skett en koncentration på 
marknaden, berättar Kent Werne.

– Man tjänar på stordrift, på att ha många 
produktioner igång samtidigt. Det är som med 
byggbolagen som producerar lägenheter: Har 
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man hundratals lägenheter under produktion 
och tio faller bort gör det inte så mycket. Men 
för mindre aktörer innebär varje förlust av en 
kund stor skada.

En annan trend har varit att tidskriftsförla-
gen sett intäktsmöjligheterna och förvärvat de 
stora byråerna. Bonnier köpte Spoon, Egmont 
Klintberg Niléhn och Aller OTW och Make 
Your Mark. När den traditionella affären, det vill 
säga att sälja tidningar i butik samt att få betalt 
genom annonser, försvagats, hittar förlagen 
andra sätt att säkra intäkterna. Samtidigt vill 
man fortsätta att utnyttja den kompetens man 
har, nämligen att producera journalistik och 
innehåll.

Där kommer underleverantörerna in i 
bilden. Det menar Jonas Terning, vd på Make 
Your Mark, som tillsammans med OTW numera 
alltså ligger hos Aller.

– Det är klart att Aller köpte oss för att 
bredda sin verksamhet. Det är jättebra för dem 
att ha två byråer inom samma segment. Till 
exempel kan det vara så att vi inte kan jobba 
med vissa kunder, eftersom vi samarbetar med 
konkurrenter till dem. Då säger vi: ”Vad sjutton, 
ni borde kolla med vår systerbyrå OTW, de är 
superduktiga”.

Många journalister söker 
sig till underleverantö-
rerna. När traditionella 
mediebolag skär ner 
kan dessa framstå som 
attraktiva arbetsplat-
ser, med en stor varia-

tion av arbetsuppgifter och möjligheter.
Samtidigt har de mött en hel del kritik. Bland 

annat för arbetsvillkoren. 
– Man vill pressa kostnader, kringgå LAS, till 

viss del, och komma undan så enkelt och billigt 

som möjligt. Smällen tar inte contentbyråerna, 
utan deras anställda och frilansare, alltså under-
leverantörerna till underleverantörerna. I den 
kedjan är de otrygga anställningarna extremt 
vanliga, berättar Kent Werne, som för Jour-
nalistförbundets räkning granskat branschen i 
rapporten Outsourcad journalistik.

En annan invändning mot underleverantör-
erna har handlat om en upplösning av grän-
serna mellan fri journalistik och content. Om 
skribenter ena dagen producerar redaktionellt 
material för en tidskrift och nästa dag reklam för 
ett stort kommersiellt företag, riskerar förtroen-
det för journalistiken att urholkas, menar Kent 
Werne.

– Till slut jobbar man bara på uppdrag av en 
organisation eller ett företag för att främja deras 
intresse, snarare än att belysa någonting på ett 
objektivt sätt.

Anders Ribba, vd på Spoon, gör 
inte samma tydliga uppdel-
ning mellan journalistik och 
kommunikation, och menar 
att diskussionen lätt ham-
nar i en fråga om semantik. 
Själv kallar han Spoon för en 

”contentdriven kommunikationsbyrå med det 
redaktionella och journalistiken som sitt dna”. 
Men med ”journalistik” avser han journalis-
tiska metoder, inte en fri ställning gentemot 
uppdragsgivaren.

Däremot menar han att en organisa-
tion, till exempel ett fackförbund, som 
kritiskt vill granska sig själv genom sin 
tidskrift, inte borde lägga ut den på ett 
contentbolag. Spoon har inte utgi-
varskapet för några av sina publika-
tioner.

– Vi har ingen egen agenda. 

Anders Ribba är vd på 
Spoon. 

Kent Werne har 
skrivit en rapport 
om just outsourcad 
journalistik. 
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Även om till exempel en organisation av olika 
skäl låter produktionen ligga någon annanstans, 
tycker jag att det blir tydligare om den som står 
bakom budskapet också är ansvarig utgivare.

Jonas Terning, vd på Make Your Mark, 
resonerar lite annorlunda – så länge uppdraget 
är väldefinierat kan man göra både fri journalis-
tik och kommunikation, menar han. Vad gäller 
Lärarförbundets tidningar finns utgivarskapet 
på Make Your Mark, och redaktionen har fort-
farande ”alla möjligheter att granska förbundet” 
så länge det är ”journalistiskt motiverat”, säger 
han.

– Om det i uppdraget är tydligt beskrivet att 
vi ska göra en journalistiskt oberoende produkt 
med ansvarig utgivare hos byrån är det precis 
som om avdelningen hade suttit på förbundet.

 

Lars Truedson, som var med 
och startade Medierna i SR 
och nu jobbar för bland annat 
Institutet för mediestudier, 
är en av landets mest erfarna 
mediegranskare. Även han  
ser faror i blandningen av 

content och journalistik. Men problemet är inte 
nödvändigtvis byråerna i sig, menar han – de 
kan till och med, under vissa förutsättningar, 
innebära ökad journalistisk frihet och självstän-
dighet.

– Om man sitter som ensamredaktör ute på 
en liten organisation finns risken att man till 
slut är ganska lite journalist. Jag har själv jobbat 
på Pax, Svenska freds tidning, när jag var ung. 
Så länge man har kvar några arbetskamrater är 
det lätt att skydda sin redaktionella identitet, 
men den utmanas ofta av organisationslednin-
gar. Även på snälla lilla Svenska freds var jag i 
talarstolen på varje årsmöte för att säga: ”Hörni, 
jag tror att ni medlemmar vill ha redaktionell 

integritet och ansvarig utgivare inom redak-
tionen…”

På en byrå som har just journalistik i cen-
trum kan man få stöd av arbetskamrater som 
sysslar med samma saker, menar han. Det kan 
också vara bra för självbilden att verka i en 
journalistisk miljö i stället för i en hierarkisk 
föreningskultur.

Identitet, integritet och kreativitet, 
alltså. Jonas Terning på Make Your 
Mark och Anders Ribba på Spoon 
lyfter också fram den breda kom-
petensen som en konkurrensfördel 
för byråerna. Både Spoon och Make 
Your Mark började med papper, men 

är numera snarare kommunikationspartners till 
bolag och organisationer.

– Köparen säger: Vi har ett budskap som vi 
vill nå ut med. Det kan vara allt ifrån att man 
behöver hjälp med att förstå den specifika mål-
gruppen, till vilka kanaler som är bäst för syftet, 
till att man kanske rett ut det redan och vill ha 
hjälp med att producera saker i de där kana-
lerna. I allt det här kan en tidning spela en viktig 
roll, men bara som en kanal bland flera, berättar 
Anders Ribba på Spoon.

Är underleverantörerna tidskriftsbran-
schens framtid? Kanske, svarar Jonas Terning  
på Make Your Mark. Det är onekligen en bransch  
i tillväxt. Samtidigt gör framgångarna nu att 
också andra vill in på marknaden – de renodlade 
reklambyråerna kliver fram som konkurrenter. 
De har vissa fördelar framför contentbyråerna.

– De har suttit i affärsmässiga dialoger med 
uppdragsgivare på ett sätt som journalister i regel 
inte har gjort. Men jag tror att de har svårt att 
skapa den typ av innehåll som vi som är journal-
istiskt skolade kan skapa. Och de jobbar nog inte 
lika snabbt och effektivt, säger Jonas Terning. 

Jonas Terning är vd 
på Make Your Mark, 
som nyligen tog 
över produktionen 
av Lärarförbundets 
medlemstidningar. 

Lars Truedson har 
lång erfarenhet som 
mediegranskande 
journalist och har 
jobbat många år på 
produktionsbolag 
inom radio. 

”SÅ LÄNGE MAN HAR KVAR NÅGRA 
ARBETSKAMRATER ÄR DET LÄTT ATT 

SKYDDA SIN REDAKTIONELLA IDENTITET.”
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Klintberg/
Niléhn
ÄGS AV: Egmont,  Elin af Klint-
berg och Mårten Niléhn.
ANTAL MEDARBETARE:  
10, vissa är anställda och vissa 
fakturerar per projekt. 

ELIN AF KLINTBERG, kreativ 
chef.
Beskriv ditt bolag.

– Vi är den nischade 
kvalitetsbyrån som enligt mitt 
tycke har högst verkshöjd i 
hela landet. 
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Totalt producerar vi 12 
magasin, däribland Åhlens 
livsstils- och skönhetsmagasin, 
ombordmagasinet Kupé för 
SJ och inredningsmagasinet 
c/o Svenssons för Svenssons 
i Lammhult. Vi gör också 
Sveriges HR-Förenings ma-
gasin People som kommer ut 
8 gånger per år med artiklar 
om ett hållbart arbetsliv och 
personlig utveckling. 

Appelberg 
Publishing 
Group
ÄGS AV: Mediaplanet.
ANTAL MEDARBETARE: 45.

PETRA MALM, tf vd.
Beskriv ditt bolag.

– En av Sveriges största 
contentbyråer, som hjälper 
svenska och internationella fö-
retag och organisationer med 
strategi, produktion, distribu-
tion och analys av content. Vi 
levererar film, webbproduktio-
ner, print, poddar, strategier 
och analyser.
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Magasin S för SIS. På 
uppdrag av Industriföreta-
garna producerar vi tidningen 
Sirius. Vi arbetar i första hand 
med B2B-företag. För Scania 
gör vi till exempel årsmagasi-
net Legend och vi gör kundtid-
ningar för bland andra Beijer 
bygg, Scania, Seco Tools och 
Trelleborg.

A4 
ÄGS AV: Pelle Anderson.
ANTAL MEDARBETARE:  
16, varav hälften är anställda 
och hälften konsulter.

GÖRAN CARSTORP, vd.
Beskriv ditt bolag.

– Vi är en journalistiskt 
driven byrå specialiserad på 
medlemstidningar, digitalt 
och i print. När andra pratar 
om content envisas vi med att 
prata om journalistik. 
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Vi helproducerar 
Biblioteksbladet åt Svensk 
Biblioteksförening, Allt om 
Tidskrifter åt Sveriges Tidskrif-
ter, Akademikern och Chefs-
tidningen åt Akademikerför-
bundet SSR, Essens åt SRAT, 
Reumatikervärlden åt Reuma-
tikerförbundet, och Magasin 
B åt Bröstcancerförbundet. 
Dessutom layoutar vi bland 
annat Publikt åt ST, Civileko-
nomen åt Civilekonomerna, 
Amnesty Press åt Amnesty 
och Lust åt RFSU. 

Springtime-
Intellecta
ÄGS AV: H&H Group.
ANTAL MEDARBETARE: 75. 

ANNA STRÖMBERG, Senior 
rådgivare/ Head of content & 
storytelling.
Beskriv ditt bolag. 

– Springtime-Intellecta är 
en ledande strategisk kommu-
nikationsbyrå med nytänkande 
rådgivning, visionära lösningar 
och kraft att genomföra.
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Vi gör Fastighetstidning-
en (magasin, sajt, nyhetsbrev) 
på uppdrag av Fastighetsägar-
na, och Tidningen Energi på 
uppdrag av Energiföretagen 
Sverige. Vi gör också Kultur-
värden på uppdrag av Statens 
Fastighetsverk, Trivas på upp-

drag av Bostads-
bolaget och 

En bättre 
värd på 
uppdrag 
av Vasa-
kronan.

Koll på byråbranschen
Här är några av de underleverantörer som  

tillhör eller har uppdrag från tidskriftsbranschen. 



Make your mark
ÄGS AV: Aller media.
ANTAL MEDARBETARE: Cirka 
50, beroende på löpande 
projekt.

JONAS TERNING, vd.
Beskriv ditt bolag.

– Make Your Mark är en 
prisbelönt byrå med fokus på 
content marketing och redak-
tionell produktion.
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Villaägaren åt Villaägar-
nas Riksförbund, Hundsport 
åt Svenska Kennelklubben, På 
Kryss åt Svenska Kryssarklub-
ben), Försvarets Forum åt För-
svarsmakten, Alla är revolutio-
närer åt E.ON, Svenska Möten 
åt Svenska Möten, Artipelag 
åt Artipelag och Hetluft åt 
Unionen.  

Spoon
ÄGS AV: Bonnier Growth 
Media.
ANTAL MEDARBETARE: Drygt 
200 anställda på kontor i Lon-
don, Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingfors, Oslo och 
Tromsø.

JOHAN ANDERSSON, 
agency director Stockholm.
Beskriv ditt bolag.

– Vi är en kommunikations-
byrå som använder redaktio-
nella arbetsmetoder.
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Företagarnas med-
lemstidning Företagaren, 
besöksnäringens medlems-
organisation Visitas Besöks-
liv, Riksteaterns medlemstid-
ning Scenen och Scouternas 
medlemstidning. Som en del 
av större kommunikationsupp-
drag gör vi bland annat flera 
tidningar åt PostNord, Volvo 
Group, Hemköp, SEB och 
många fler.

OTW
ÄGS AV: Aller media.
ANTAL MEDARBETARE: 200 
totalt i Sverige och Danmark.  

MARCUS WIKNER, vd.
Beskriv ditt bolag.

– OTW är Nordens mest 
prisbelönta contentbyrå med 
mer än 20 års erfarenhet.  
Nämn några tidskrifter som 
ni gör. 

– Skolvärlden för LR, Kar-
riär för Jusek, Barn&Cancer för 
Barncancerfonden, Röda Kor-
set Magasin för Röda Korset, 
Hemma i HSB och Uppdraget 
för HSB, Hjärtebarnet för Hjär-
tebarnsfonden, Sunt Förnuft 
för Skattebetalarna, STHLM 
Magasin för Stockholms 
Handelskammare, Ducatus 
för Svenska Kyrkans Arbets-
givarorg, Din Bostadsrätt för 
Bostadsrätterna. Vi producerar 
också Scandinavian Traveler 
för SAS, Classe för Clas Ohlson 
och Skogsliv för Holmen Skog.

Tidningen som du läser just nu, 
Allt om Tidskrifter, är också pro-
ducerad av en byrå. A4 gör fyra 
nummer per år av magasinet på 
uppdrag av Sveriges Tidskrifter. 

I uppdraget ingår också produktion av 
Allt om Tidskrifters nyhetsbrev som 
kommer varannan torsdag. Kerstin 
Neld är vd för Sveriges Tidskrifter. 
Varför lade ni ut tidningsproduktio-

nen?
– Vi är en liten organisation utan den 

redaktionella kompetens som krävs för att 

själva göra tidningen. Då den utkommer 
med endast fyra nummer per år, kändes det 
inte aktuellt att rekrytera en egen redaktion 
för uppdraget. 
Hur ser samarbetet ut?

– Hela produktionen är utlagd. Vi på Sve-
riges Tidskrifter avtalar själva om distribution 
och tryck, men hela produktionen sköts 
av A4. Chefredaktören på A4 är ansvarig 
utgivare. 
Har ni haft andra byråer tidigare?

– De första åren låg produktionen på ett 
företag som hette Nordiska tidningsbolaget. 
Sedan under en period på Feature Familjen. 
Sedan 2012 görs den av A4. 

”Det kändes inte aktuellt att rekrytera en egen redaktion”

Content  
Innovation
ÄGS AV: Per Boström och Lars 
Frank.
ANTAL MEDARBETARE: Cirka 
18 st. 

Per Boström, vd.
Beskriv ditt bolag. 

– Ci utvecklar och distribu-
erar relevant och engagerande 
innehåll i tryckta och digitala 
kanaler.
Nämn några tidskrifter som 
ni gör.

– Vi formger Forskning & 
Framsteg, Språktidningen, 
Modern Psykologi, Populär ar-
keologi, Sveriges Natur, Motor, 
Tidningen Grundskolan, Skol-
porten, Medicinsk Vetenskap 
och Svensk Bokhandel.
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Läs även  
Kerstins  

krönika på  
sidan 55. 
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Scout
ÄGARE: Scouterna.
BYRÅ: Spoon.
MEDLEMMAR: Drygt 70 000.
UPPLAGA: Cirka 53 000.
ANSVARIG UTGIVARE: Petra 
Lindskog, generalsekreterare.
KANALER: Den fysiska tidningen 
Scout, webbtidningen Scout.se 
och sociala medier som Face-
book och Instagram.

Scouts redaktion: Karin Schaefer är frilansande AD, Linnéa 
Weddelin är social content manager på Scouterna, Marie-
Louise Olsen är redaktör på Spoon, Anna Nilsson är anställd 
på Scouterna som contentansvarig och chefredaktör för Scout, 
Sofia Edgren är redaktör och projektledare på Spoon. 
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Scouterna befann sig mitt i en 
förändringsresa 2014. Flera 
scoutförbund hade blivit en 
gemensam nationell riksorgani-
sation. En ny organisationsstra-
tegi var på gång, liksom en ny 
kommunikationsplattform. Här 

spelade tidningen en viktig roll. De två med-
lemstidningarna som gjorts internt skulle bli en 
och läggas ut på byrå.

– Ett av våra största strategimål är att fler 
ska få uppleva scouting, så det var viktigt att 
lyfta blicken och inte ha ett närsynt inifrånper-
spektiv när vi skulle ta fram tidningen. Ett annat 
mål är att överträffa förväntningar i varje möte. 
Det försöker vi också göra med varje nummer 
och det är svårt att fixa själv utan en partner 
som vågar utmana en, säger Anna Nilsson som 
är chefredaktör för tidningen Scout och anställd 
på Scouterna. 

De tog in offerter från tre byråer och föll för 
Spoon som hade träffat mest rätt och kändes 
stor och trygg. Det var också viktigt att byrån 
förstod hur en ideell organisation fungerar, att 
det är medlemmarna som bestämmer och att 

resurserna är begränsade, berättar Anna Nils-
son.

Hon upplever inte att beslutet väckte 
särskilt många reaktioner. Det finns ett fåtal 
medlemmar som hade önskat en granskande 
publikation, eftersom Scouterna är en med-
lemsorganisation. 

– Men det är inte vårt uppdrag utan vi ska 
göra en inspirerande medlemstidning för barn 
och unga. Det skulle också vara lite konstigt om 
jag som anställd granskade mina kollegor, det 
är verksamhetsrevisorernas uppgift, säger Anna 
Nilsson.

I dag kommer tidningen ut fyra  
gånger om året, där ett nummer 
består av verksamhetsberättelsen. 
Sofia Edgren är redaktör för Scout 
och anställd på Spoon. Hon skö-
ter planeringen, leder det dagliga 
arbetet och föreslår innehåll för 

chefredaktören Anna Nilsson. De har kontakt 
flera gånger i veckan och träffas cirka en gång i 
månaden.

Redaktionen på Spoon består även av en 

Scouterna vill bli utmanade utifrån. 
Kvaliteten blir högre när tidningen Scout 

görs av en contentbyrå, menar chef-
redaktören Anna Nilsson. 

Text: Jennie Aquilonius  Foto: Samuel Unéus

Byrån alltid redo

Papperstidningen kommer 
med fyra nummer per år. 
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A

creative director, en redaktör som gör verksam-
hetsberättelsen, en kundansvarig som sköter 
frågor som avtal och ekonomi med Scouterna 
samt en frilansande AD. Scouternas generalse-
kreterare Petra Lindskog är ansvarig utgivare.

– Det är i slutändan hon som godkänner 
innehållet, hittills har det inte uppstått några 
diskussioner i samband med det, säger Sofia 
Edgren.  

Inför varje nummer hålls ett redaktionsråd 
med 10–15 representanter från Scouterna. 
Det kan vara anställda på kansliet, till exempel 
någon med ansvar för mångfaldsfrågor eller så 
kallade utvecklingskonsulenter som rör sig ute i 
landet och träffar lokala scoutverksamheter.

– Vi kommer dit med ett vitt papper för att 
fånga upp vad som är på gång i scoutrörelsen, 
säger Sofia Edgren.

Utifrån redaktionsrådet tar Spoon fram 

Mitt i produktionen möts Spoon 
och Scouterna för ett klappmöte 
för att gå igenom sidorna innan 
första korrvändan.

en lång lista med uppslag som chefredaktören 
Anna Nilsson skickar till 30 ungdomsredaktö-
rer, scouter mellan 13 och 25 år. De rankar idé-
erna och kommer med tips på intervjupersoner. 

– De fungerar som en minifokusgrupp vilket 
är värdefullt, säger Anna Nilsson.

Spoon har också byggt hemsidan Scout.se 
och webbanpassade till en början material dit. 
Nu sköter Scouterna det själva eftersom de vill 
lägga pengarna på den fysiska tidningen.

nna Nilsson upplever att den 
journalistiska kvaliteten höjs 
av att tidningen görs tillsam-
mans med en byrå. Spoon har 
visserligen inte den dagliga 
inblicken i vad som händer i 
rörelsen, de måste vara ny-

fikna samtidigt som Scouterna har ett ansvar att 



Nr 2 2019 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 31

berätta. Något som både är svårt och nyttigt.
– När du har jobbat ett tag på en arbetsplats 

blir det svårare att lyfta blicken. Deras uppgift 
är att utmana oss i det, säger Anna Nilsson. 

Sofia Edgren håller med. 
Anställda på en organisa-
tion kan många gånger sakna 
viktig kompetens medan 
medarbetarna på Spoon är er-
farna journalister, säger hon.

– Vi kan till exempel press-
etik, källkritik och vet vilka tillstånd som 
behövs när barn ska fotograferas. Det finns 
också mycket arbetskraft här och en bank med 
frilansjournalister.

Spoon ägs av Bonnier och ingår i Real 
Agency Group tillsammans med bland annat 
systerbyrån Oh my, som är mer inriktad på 

webbutveckling, och Trickle, som arbetar med 
distribution.

– Det gör att vårt nätverk är stort. Det finns 
mycket spetskompetens. 

Sofia Edgren har själv bara arbetat för po-
pulärpress tidigare och var först tveksam till att 
arbeta med content, hon var ju journalist.

– Men det känns svinbra. Jag jobbade på 
en resetidning tidigare och då var det mycket 
bjudresor, mingelevent och man skulle bli köpt 
på ett annat sätt. Det var smetigt och kletigt. Här 
är det tydligt vem avsändaren är.

En utmaning i byråtillvaron är att det kan 
komma ad hoc-uppdrag där kunder vill ha 
material snabbt. Det gör det svårt att räkna på 
beläggningsgrad och budget.

– Vi har precis börjat med interna veckomöten 
där ett 20-tal redaktörer samlas för att stämma av 
och avlasta varandra, säger Sofia Edgren. 
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Skolvärlden
ÄGARE: Lärarnas Riksförbund.
BYRÅ: OTW Communication 
(ägs av Aller media).
LÄSARE: Medlemmar i förbundet 
får tidningen utan extra kostnad. 
Det är också möjligt för icke 
medlemmar att prenumerera.
ANSVARIG UTGIVARE:  
Jonas Fond.
UPPLAGA: 95 000.
KANALER: Tio nummer/år. Skol-
världen.se, Twitter, Facebook, 
Instagram, nyhetsbrev och 
webb-tv på Youtube.

Skolvärldens redaktion: chefredaktör Jonas 
Fond, reportrarna Fredrik Wallin och Emil 
Hedman, Lars Eriksson som är AD, och 
Katarina Sandberg som också är reporter.
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I slutet av 00-talet gjordes Lärarnas 
Riksförbunds tidning Skolvärlden 
av omkring tio journalister anställda 
av fackförbundet. Men 2008 togs 
ett kongressbeslut om att förändra 
kommunikationsstrategin för hela 
förbundet, inklusive tidningen som 

skulle läggas ut på entreprenad. 
– Det var ett stort beslut. För oss som 

fackförbund är det tufft att göra en sådan stor 
omdaning, och mot medarbetarnas uttryckliga 
vilja, säger Andreas Mörck som i dag är kansli-
chef på Lärarnas Riksförbund. 

Vid tiden för omorganisationen var Andreas 
Mörck förbundets kommunikationschef. Han 
berättar att bakgrunden till beslutet var att 
medlemmarna var missnöjda med tidningen, 
som då kom med två veckors intervall och 
saknade digital närvaro. Att inom huset förän-
dra tidningen i grunden samt skapa och driva en 
digital sajt skulle bli för dyrt, ansåg förbundssty-
relsen.

Valet av produktionsbolag föll på OTW som 
sedan 2010 producerar tio nummer om året och 
driver Skolvärlden.se.

– Vi var väldigt tydliga med att vi inte skulle 
vara ansvariga utgivare, utan det ska chefredak-
tören vara, punkt, säger Andreas Mörck. 

Även chefredaktören Jonas Fond tycker att 
frågan om utgivarskapet är viktig.

– Det är en markering att vi, eller snarare 
jag, står för det vi publicerar, säger han.

Omkring fem gånger per år deltar redak-
tionen vid förbundets styrelsemöten för att 
presentera för ägarna vad tidningen har gjort. 
Varje vecka träffar redaktionen också ett par av 
förbundets kommunikatörer för att prata om 
vad som ligger i luften och få tips på bra  
kontaktpersoner. 

Jonas Fond upplever att tidningen 
är självständig. Den skickas inte 
till förbundet för genomläsning 
före tryck och han behöver inte få 
ämnen, vinklar eller intervjuper-
soner godkända. 

– I grund och botten brottas vi 
med bilden av att inte vara oberoende, fri press. 
Därför är vi väldigt noga med att vi jobbar som 
en redaktion, vi är journalister.

Beslutet om att lägga Skolvärlden på  
ett produktionsbolag var tufft för Lärarnas  

Riksförbund. Men så här tio år senare är 
både fackförbund och byrå nöjda. 

Text: Karin Persson  Foto: Samuel Unéus

Skolvärldens facit 
– tio år senare

Skolvärlden 2010 och 
2016. Lärarna kämpar 
fortfarande mot klockan. 
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Andreas Mörck 
är kanslichef 
på Lärarnas 
Riksförbund. 

34 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2019

Han ser bland annat nomineringar till Tid-
skriftspriset och Publishingpriset som bevis för 
att produktionen är just journalistisk och säger 
att redaktionen mycket väl skulle kunna granska 
även de egna ägarna, men att han inte sett någon 
anledning till att göra det ännu. 

– Man måste visa att det är på riktigt, och 
det gör man inte om man inte ligger lite på 
gränsen och i framkant. Där är vi. Om vi skulle 
granska Lärarnas Riksförbund på ett sätt som 
de av någon anledning inte tycker om, och de på 
grund av vår granskning säger upp kontraktet, 
så riskerar de att själva förlora väldigt mycket i 
anseende på det. 

Kanslichefen Andreas Mörck 
tycker att den journalistiska 
friheten har ökat markant 
sedan tidningen lades ut och 
redaktionen därmed inte 
längre delar lokaler med 
kanslipersonalen. Tidigare 

åt reportrarna lunch med förhandlare och 
utredare. Chefredaktören satt med i förbundets 
ledningsgrupp. 

Förbundet försäkrar sig om att få hög kvalitet 
för pengarna genom att göra kontinuerliga 
läsarundersökningar. Man för också diskus-
sioner med OTW om den långsiktiga strategin 
för tidningsaffären.

– Den rår vi över, vi är ju ägare. Om något 
inte skulle fungera får vi ta den diskussionen. 

Den enda negativa konsekvensen av beslutet 

om att lägga ut produktionen av Skolvärlden på 
en extern aktör är, som Andreas Mörck ser det, 
förlusten av de medarbetare som hade jobbat 
länge med tidningen. Att kunna tala till lärare på 
lärares vis är den stora utmaningen, tycker han.

– Om man hoppar med tidningen mellan 
olika byråer tror jag att man hugger ner den tra-
dition som har byggts upp. Fördelen med att vi 
haft samma byrå länge är att de har kunnat bygga 
upp en egen gruppering inom sitt bolag. Om 
journalisterna där hade sprungit åt alla möjliga 
håll så tror jag att det hade märkts i kvaliteten.

Förutom chefredaktören Jonas 
Fond består Skolvärldens 
redaktion av tre reportrar 
och en formgivare. Dessutom 
anlitar man ett antal återkom-
mande frilansar. Fördelen med 
att jobba på en stor byrå som 

OTW är enligt Jonas Fond att det finns goda 
möjligheter till intern kompetensutveckling. 
Skolvärlden kan också dra nytta av de kunskaper 
och tekniska möjligheter som finns i lokalerna 
när de till exempel vill göra film. 

På tal om lokaler så finns även Make your 
mark, contentbyrån som från och med april i år 
gör konkurrerande Lärarnas tidning, på samma 
öppna våningsplan som Skolvärldens redaktion. 
Själva produktionen av Lärarförbundets tidnin-
gar sker dock i Allerhuset några kvarter bort.

– Det finns inga kopplingar mellan oss. Det 
vore förödande, säger Jonas Fond.  

”MAN MÅSTE VISA ATT DET ÄR PÅ  
RIKTIGT, OCH DET GÖR MAN INTE OM MAN 

INTE LIGGER LITE PÅ GRÄNSEN.”
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Tema
|

PRODUKTIONSBOLAG

Redaktionsväggen. En 
plats för finjusteringar.

Lars Eriksson och Katarina 
Sandberg. OTW sitter på Birger 
Jarlsgatan i Stockholm.
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Omvärlden
ÄGARE: Sida.
BYRÅ: Global Reporting.
LÄSARE: Alla som är intressera-
de av bistånd och globala frågor. 
ANSVARIG UTGIVARE:  
Ylva Bergman.
KANALER: Bara digitala, omvarl-
den.se, omvarldenberattar.se, 
Facebook, nyhetsbrev, Twitter, 
Instagram, Omvärlden podd.

Omvärldens 
redaktion: reporter 
Louise Gårdemyr, 
redaktionssekreterare 
Mikael Färnbo, 
researcher Alona 
Melynik och Ylva 
Bergman, chef-
redaktör. Reporter 
Axel Kronholm 
saknas på bilden.
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Biståndsmyndigheten Sida 
har gett ut en tidning i snart 
femtio år, sedan 1995 under 
namnet Omvärlden. Under 
flera decennier var redaktio-
nen anställd av myndigheten. 
Men 2009 tog man ett beslut 

om att lägga ut produktionen på ett externt 
bolag, i samma veva som tidningen gick från 
tabloid till magasin. 

Hillevi Ekberg, i dag kommunikationschef 
på Sida, var inte med 2009 men berättar att ett 
av argumenten var att ge redaktionen en större 
självständighet. 

– Det handlade om att man ville ha en ober-
oende redaktion. Att få en distans mellan oss på 
Sida och redaktionen.

I dag görs Omvärlden, som sedan 2015  
är helt digital, av en självständig redaktion  
inom Global Reporting. En kommunikations-
byrå som är nischad mot just globala frågor.  

Chefredaktören Ylva Bergman ser  
stora skillnader mellan att arbeta på en  

extern byrå och som anställd av ägarorganisa-
tionen. 

– På en byrå blir det större distans till 
ägaren. För oss förstärker det självständigheten. 
Samtidigt missar vi nog en del skvaller. Det är 
klart att det skulle vara lättare att få tips om 
någon kunde kika förbi oss i en korridor någon 
gång. 

Eftersom Sida är en statlig 
myndighet är det offentlig 
upphandling som gäller vid 
outsourcing. 

Att produktionen upp-
handlas regelbundet gör 
att det finns en risk för täta 

byrå-byten. På de nio år som tidningen har 
producerats externt har fyra chefredaktörer på 
tre byråer hållit i rodret. 

– Det är ju först efter några år som man blir 
varm i kläderna. Det gör också att det är svårt 
för oss att erbjuda långsiktiga jobb för reportrar, 
säger Ylva Bergman. 

Omvärlden ska öka kunskapen om globala  
frågor och granska biståndet. Ett uppdrag 

som både redaktionen och ägaren Sida tycker 
görs bättre utanför myndighetens väggar. 

Text: Johanna Kvarnsell  Foto: Samuel Unéus

Tydliga mål 
för Sidas tidning

Omvärlden är helt digital 
sedan 2015. 

Tema
|

PRODUKTIONSBOLAG
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Men en fördel med upphandlingen är att 
uppdraget är väldigt tydligt specificerat. Vilka 
målgruppen magasinet ska vända sig till är 
bestämt i upphandlingsunderlaget. Dessutom 
är det tydligt specificerat hur många läsare 
Omvärlden ska nå genom sina olika kanaler och 
vilket uppdraget är: att vara nyhetsledande inom 
frågor om Sveriges utvecklingssamarbete, men 
också granskande. 

Två gånger om året träffas Sida och redak-
tionen och går igenom hur väl tidningen lever 
upp till målen. 

Ylva Bergman tycker inte att granskningen 
hämmas av att de har ett leverantörsförhållande 
till den de ska granska. 

– Jag tror inte man kan tänka så när man job-
bar med självständig journalistik. Jag förutsätter 
att vi kan jobba som alla andra journalister. Vi 
gjorde också en granskning precis i början när 

vi tog över Omvärlden, som var kritisk till Sidas 
hållning. Och vi har fått fortsatt förtroende efter 
det. Jag tror också att en myndighet är väldigt 
mån om att inte bli anklagad för att utöva den 
typen av påtryckning, 

När Sida för första gången 
lade ut Omvärlden på 
entreprenad 2010 stor-
made det kring upphand-
lingen. Den gången vann 
Arenagruppen i samarbete 
med Global Reporting. 

Slutstriden stod mellan Arenagruppen och A4 
(som också producerar Allt om tidskrifter). När 
Arenagruppen vunnit, överklagade A4 som inte 
tyckte att konkurrenten levde upp till alla krav 
i underlaget. Men upphandlingen fick också 
kritik från politiskt håll. Moderate riksdagsleda-

Tema
|

PRODUKTIONSBOLAG
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”JAG FÖRUTSÄTTER ATT VI KAN JOBBA  
SOM ALLA ANDRA JOURNALISTER.”

moten Henrik von Sydow gick till hårt angrepp 
mot Sida för att ha anlitat en byrå med tydlig 
vänsterprofil. 

I dag gör Global Reporting Omvärlden 
utan inblandning av Arenagruppen. Förutom 
Omvärlden har kommunikationsbyrån uppdrag 
även åt SOS Barnbyar och Olof Palme interna-
tional center. Organisationer som potentiellt 
sätt skulle kunna hamna under Omvärldens 

granskande lupp. Men Ylva Bergman ser det inte 
som ett problem.

– Vi jobbar helt självständigt. Global Report-
ing har inte insyn i hur vi nyhetsvärderar och vi 
har inte direkt insyn i hur de jobbar. Det skulle 
förstås kunna uppstå problem om vi skulle 
granska en av deras kunder. Men om det skulle 
uppstå så vet jag att de har respekt för journalis-
tiken.  

Omvärlden håller till i Gamla 
Stan, Stockholm, men är 
också en global redaktion som 
har medarbetare i till exempel 
Beirut, London och Göteborg.
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Xxxxxx

XXXXXX

Unn Edberg har varit 
sammankallande för 
arbetsgruppen för 
samgåendet. 

FOTO:  JOHAN MARKLUND

Om allt går enligt plan 
fattas beslut om en ny 
gemensam organisa-
tion i april 2020.

– Det är klokt att 
samordna resurser och 
få kraft i opinionsfrå-
gorna. Vi blir starkare 

tillsammans, säger Unn Edberg.
Hon var ordförande för Sveriges Tidskrifter 

när det första utredningsarbetet kring samgå-
endet påbörjades för två år sedan och har under 
det senaste året varit sammankallande för 
arbetsgruppen för samgåendeprocessen.

Med en större medlemsorganisation 
kan medlemsservicen förbättras, bättre 

Medier

BRANSCHNYTT

De två stora organisationerna för svenska 
publicister har för avsikt att gå samman. Vi 
reder ut vad det innebär för medlemmarna. 

Text: Matilda Nilsson

Sveriges Tidskrifter  
+ TU = sant?

digitala tjänster skapas och kvaliteten på evene-
mang och kurser öka, menar hon. Organisatio-
nernas medlemmar kan få tillgång både till TU:s 
juridiska kunnande och Sveriges Tidskrifters 
kompetens inom evenemang och marknadsfö-
ring.

En bakgrund till samgåendet är att det inte 
längre finns lika tydliga gränser mellan vad som 
är en dagstidning och ett magasin. 

– Branscherna närmar sig varandra, inte 
minst digitalt, säger Unn Edberg. 

Ett aktuellt exempel är stora publicisten 
Bonnier, som nyligen slagit ihop tidskriftsför-

laget Bonnier Magazines & Brands med 
kvällstidningarnas bilagor under Bonnier 

News Lifestyle. Ett annat är DN Lördag, 

VÄGEN TILL SAMGÅENDET
2017

Konsult Jan Fager gör en 
första rapport inför ett 
eventuellt samgående.

2019 (APRIL)

En projektgrupp med Sofia 
Olsson Olsén som ledare får 
förtroendet att fortsätta pro-
cessen med samgåendet.

2018 (SOMMAR)

Konsult Sofia Olsson Olsén 
intervjuar representanter 
från vardera organisation.

2019 (FEBRUARI)

Båda styrelserna 
beslutar att gå vidare 
med processen för ett 
samgående.

Här är 
vi nu!
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Sofia Olsson Olsén 
är konsult och 
projektledare.

FOTO: LOTTE FERNVALL, AFTONBLADET

som trots sin hemvist hos en morgontidning valt 
att bli medlem i Sveriges Tidskrifter. 

Bland TU:s medlemmar finns annars främst 
svenska publicister inom dagspress och kvälls-
tidningar. Sveriges Tidskrifter samlar allt från 
smala magasin till stora mediekoncerner. 

Inför samgåendet har konsulten Sofia Ols-
son Olsén, som tidigare var vd och chefredaktör 
på Aftonbladet, på arbetsgruppens uppdrag 
gjort utredningen “När två blir en”. 
Vilken oro har kommit fram i utredningsarbe-
tet? 

– Egentligen har ingen större oro framkom-
mit. Men det skulle kunna bli en utmaning att 
alla medlemmar verkligen känner att deras 
intressen tillvaratas och hanteras. Från de allra 
minsta fåmans-sajterna till de största nationella 
och internationella koncernerna. Det är en av 
de uppgifter vi har i projektarbetet, att se till att 
intressen tillvaratas, säger hon. 

Efter TU:s och Sveriges 
Tidskrifters årsmöten i 
våras har Sofia Olsson 
Olsén fått förtroendet att 
driva samgåendeprocessen 
vidare. Under året ska en 
projektgrupp genomlysa 
de båda organisationernas 

olika medlemmar, vilka krav som ska vara upp-
fyllda för att kunna bli medlem, stadgar, juridik, 
lokaler, framtida kompetensbehov med mera.
Finns det redan nu tankar på hur medlemska-
pet i den nya organisationen skulle se ut? 

– Nej, det arbetet påbörjas nu. Det är en 

2019 (NOVEMBER)

Projektgruppen ska 
överlämna ett underlag 
till respektive styrelse 
för beslut. 

2020 (MAJ)

Under förutsättning att det 
blir ett samgående börjar 
rekryteringsprocessen av 
vd till nya organisationen. 

2020 (MARS)

Beslutsunderlaget kom-
mer att presenteras för 
TU:s och Sveriges Tid-
skrifters medlemmar. 

2020 (APRIL)

Årsmöten. Medlemmar i båda 
organisationerna tar ställning till 
samgående. Samma månad kan 
en gemensam organisation bildas. 

KÄLLA: UTREDNINGEN “NÄR TVÅ BLIR EN”
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Organisationernas ståndpunkter
TU – Medier i Sverige och 
Sveriges Tidskrifter tycker ofta 
lika, till exempel när det gäller 
digitalmomsen, reklamskatten 
och hoten från de globala platt-
formarna. 

Men TU har en mer kritisk 
hållning till public service än 

Sveriges Tidskrifter. Det har 
även funnits skillnader i synen 
på organisationen Utgivarnas 
roll i det nya medieetiska syste-
met. Blir det en ny organisation 
kommer den nya styrelsen att ta 
ställning till vilken linje organi-
sationen ska ha i viktiga frågor. 
KÄLLA: UTREDNINGEN “NÄR TVÅ BLIR EN”

TU – Medier  
i Sverige
l ANTAL MEDLEMMAR: 110.  
l GRUNDAD: 1898 (då som 
Tidningsutgivarna).

Sveriges  
Tidskrifter
l ANTAL MEDLEMMAR: 360. 
l GRUNDAD: 1997, när Svensk 
Fackpress och Vectu slogs ihop.

av de viktiga frågor som behöver utredas, säger 
Sofia Olsson Olsén.
Kommer medlemsavgiften att påverkas? 

– Sannolikt måste ett helt nytt förslag och en 
ny modell tas fram.

En lite mindre, men säkert omtalad, knäck-
fråga, gäller de stora prisutdelningar som Sveri-
ges Tidskrifter och TU står för årligen.

– Det där är nästan den svåraste frågan, 
säger Unn Edberg med glimten i ögat. 

– Vi är stolta över vår Tidskriftsgala, och TU 
är stolta över Årets Dagstidning. Vi får väl 

se om båda kommer finnas kvar.  
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En dag med

HÄRLIGA HUND

 E
N DAG MED 

Hack i häl på  

någon av dina 

branschkollegor.  

Vad gör de egentligen  

på jobbet? 

Fyrbenta 
 kollegor

Sitt fint!



Tänk att få ha människans bästa vän 
som arbetskamrat. Vi följde med 

Härliga Hunds chefredaktör Susann 
Gson Engqvist en dag på jobbet. 

Text: Malin Letser  Foto: Johan Strindberg



12.25 Say cheese! 
Susann fotar den tvååriga labradoodlen 
Yambo som är en av deltagarna i 
Hundskolan. Matten Anki vill att Yambo 
ska sluta hoppa upp på alla som hälsar 
på honom. 

9:00 Morgonpigga tassar
Susann och hennes hund Chakina, som är en 
australian shepherd, inleder varje arbetsdag med en 
långpromenad. Susann passar även på att ta bilder 
till Härliga Hunds Facebook- och Instagramkonto. 

En dag med

HÄRLIGA HUND

12.00 Tips  
från coachen 
Fredrik Karlsson är 
Härliga Hunds nya 
hundcoach som i varje 
nummer av tidningen 
ger träningstips. I dag 
är han ute vid Näsby 
slottspark tillsammans 
med Susann för att ta 
bilder till nästa lektion 
av Hundskolan. 
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HÄRLIGA HUND
H Härliga Hund ägs av Svenska 
Media Docu. Magasinet ges ut med 
tolv nummer per år och finns även 
digitalt, på Facebook och Instagram. 

H Det första numret av Härliga Hund 
kom ut 2005 och i dag har magasi-
net ungefär 60 000 läsare per num-
mer, enligt Orvesto 2018.

H Härliga Hund har som vision att 
bidra med glädje, inspiration och 
kunskap om livet med hund och 
riktar sig både till nya och erfarna 
hundägare.

H Redaktionen består av tre fasta 
medarbetare och ett flertal frilans-
skribenter.

13.15 Flygande fläng
Chakina hänger med matte 
Susann på det mesta, och följer 
ofta med till jobbet. Helst vill 
hon springa fritt och busa.

13.00 Släpp känslorna loss, det är vår! 
Hunden Husk, som är en berger des pyrénées a face 
rase, älskar att ha dragkamp, men har svårt att 
släppa taget. Matten Hanna tränar honom genom att 
belöna med lek. Husk och Hanna ska vara med i en 
kommande artikel. 



15.00 Sötchock på skärmen 
Susann är tillbaka på redaktionen 
i Danderyd. Tillsammans med 
redaktören Elisabet Broomé går hon 
igenom nyinkomna läsarbilder. Som 
alltid leder det till skratt. 

En dag med

HÄRLIGA HUND

16.00 Uppåt väggarna gulligt 
Susann, redaktören Elisabet och formgivaren Eva Kjellström går igenom 
nästa nummer av tidningen som snart ska skickas till tryck. 

14.00 Ingen hund-ralapp, men en tjuga!
Chakina får syn på en sedel i gräset. Kanske kan hon få 
lite godis för slanten, idag är hennes födelsedag. 
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17.00 Maskotens bästa vän
Susann räddar redaktionens maskot 
från att bli nedbrottad av Chakina. 
Den får stryk varje gång de möts.

19.00 Schäfen går hem 
Susann packar ihop för dagen. Alla 

härliga hundar väntar lydigt på skrivbordet 
tills hon kommer tillbaka i morgon igen. 
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Verktyg

PRENUMERATIONSSYSTEM

En allvetande makalös 
manick. Ditt nya 
prenumerationssystem?

Kraven på prenumerationssystemet  
har höjts. Rejält. Förr räckte det med adresser 

på klisterlappar. Nu ska det vara navet  
i relationen till läsarna. 

Text: Annika Larsson Sjöberg  Illustration: Getty

System- 
skifte
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Det här med prenume-
rationssystem låter 
kanske inte så kompli-
cerat. Men det är det. 
Det visar inte minst de 
enorma problem de sto-
ra tidningshusen, Aller 
media, Egmont Publis-

hing och senast Bonnier Magazines & Brands 
(numera en del av Bonnier News Lifestyle) haft 
när de bytt system. 

Bonnier Magazines & Brands tappade bort 
ungefär 80 000 adresser i samband med flytten 
till Advantage, vilket i runda slängar kostade 
dem 70 miljoner kronor. 

Och Aller media, som var först med att byta 
till samma system, fick under en period utöka 
kundtjänsten från 20 till 100 medarbetare för 
att kunna hantera alla klagomål. 

Jenny Olsson, kommersiell chef för business 
to consumer (B2C) på Aller media konstaterar 
att det är en väldigt stor sak att byta prenumera-
tionssystem. 

– Prenumerationssystemet är vårt hjärta där 
vi har all data om våra kunder. Med facit i hand 
skulle vi inte ha flyttat alla titlar samtidigt utan 
tagit en eller två åt gången. Hur mycket man 
än testar så dyker det ändå upp nya saker, säger 
Jenny Olsson. 

Vad är det då som är så svårt? En del av 
förklaringen ligger i komplexiteten i tidskrifts-
affären och kraven på flexibilitet. Ett prenu-
merationssystem ska inte längre bara se till att 
tidningarna hamnar på rätt adresser. I takt med 
att tidskrifterna blir allt mer digitala behöver 
det också kunna hantera olika sorters digitala 
prenumerationer, premieutskick, förnyelse-

erbjudanden och digitala betalningslösningar. 
Systemet behöver kunna hantera vanliga 

adressfiler, digitala prenumerationer av vari-
erande längd, förskottsbetalningar och olika 
betalningsalternativ. Numera sysslar tidskrifter 
dessutom med mycket annat, som events, 
webbshop, kurser och resor, vilket innebär att 
prenumerationssystemet behöver kunna kom-
municera med de system som används för detta. 
För att kunna jobba strategiskt behövs också 
en CRM-funktionalitet, (customer relation-
ship management) som gör att du kan samla 
all information om en kund på samma ställe 
och anpassa innehållet, till exempel genom att 
programmera in olika automatiska händelser 
anpassade efter varje läsares intresse. Den som 
läser en artikel om stress kanske är intresse-
rad av tidskriftens event om samma ämne och 
bör få se en egenannons om detta eller få ett 
erbjudande via mejl, men bor läsaren i Norrland 
kanske det är bättre med en webbkurs. 

Hittills har det dock 
varit ont om leveran-
törer på den svenska 
marknaden som levt 
upp till tidskrifternas 
nya behov. Advan-
tage är ett system som 
främst större tidnings-

hus valt och de två dominerande aktörerna på 
den svenska marknaden, Titeldata och Press-
data, har suttit fast i föråldrade system. Det 
har fått en del tidskrifter att söka andra vägar. 
Tidningen Chef valde att bygga nytt från grun-
den (läs mer på sidan 50) och Dagens Samhälle 
lämnade Titeldata för norska Mediaconnect. 

Lotta Malmberg är 
vice vd på Flowy. 

Annika Almgren, PR-
ansvarig på Dagens 
Samhälle. 

”PRENUMERATIONSSYSTEMET ÄR VÅRT HJÄRTA 
DÄR VI HAR ALL DATA OM VÅRA KUNDER.”



Verktyg

PRENUMERATIONSSYSTEM

– Vi saknade framför allt enkel CRM-funk-
tionalitet, som automatiserade händelser, och 
såg att Titeldatas utvecklingstid var för lång, 
säger Annika Almgren, ansvarig för PR och 
kundrelationer på Dagens Samhälle. 

På Titeldata och Pressdata var man väl 
medveten om problemen men att anpassa 

systemen skulle ta flera år, och bli väldigt 
dyrt. Lösningen blev att gå ihop. För ungefär 

ett år sedan bildades Flowy och i stället för 
att utveckla befintliga system inleddes ett 

samarbete med Mediaconnect. 
– Det är dyrt med utveckling och det finns 

en fördel att dela kostnaden med andra. Dessu-
tom är det en kunskap som tar lång tid att bygga 
upp och det är inte helt lätt att hitta personal 
som kan detta på sina fem fingrar, säger Lotta 
Malmberg, vice vd på Flowy.

Samarbetet med Mediaconnect innebär att 
alla Flowys kunder kommer att flyttas över till 

Mediaconnect. De som i dag ligger hos Titelda-
ta flyttar under våren och till hösten är det dags 
för dem som har Pressdata. 

Totalt handlar det om un-
gefär trehundra titlar som 
ska migreras. Väl inne i 
Mediaconnects system 
kommer kunderna att få 
tillgång till mycket av det 
som exempelvis Chef och 
Dagens Samhälle efter-

frågat. De kommer till exempel att kunna sälja 
prenumerationer på ett visst tidsspann istället 
för utgåva, få tillgång till digitala betalnings-
lösningar, kunna lägga över sin webbshop och 
hantera evenemang. Eftersom det finns en 
inbyggd CRM-funktionalitet så kan all infor-
mation om kunden samlas på ett ställe och det 
går att sätta upp automatiska händelser och för 
en extra slant får kunderna även tillgång till en 
betalvägg. 

– Allt du som förlag kan tänkas vilja göra kan 
du lägga in. Men du ska inte vara inbyggd i vårt 
system utan har du något som funkar ska du 
kunna fortsätta med det. Vårt system ska inte 
utgöra något hinder för våra kunder, säger Lotta 
Malmberg. 

Men vad ska tidskrifterna göra med alla nya 
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3 system som används av svenska tidskriftsföretag
FLOWY
Flowy bildades 2018 då Titeldata och 
Pressdata gick samman. De inledde 
även ett samarbete med Mediaconnect 
och under 2019 flyttas all prenumera-
tionshantering över till Mediaconnects 
system. 

MEDIACONNECT
Norskt prenumerationssystem som 
lanserades 2008. Systemet är modulba-
serat och kunderna kan själva välja vilka 
delar de vill använda. 

ADVANTAGE
Ett amerikanskt system för att hantera 
prenumerationer och medlemsregister. 
Används av bland annat Aller media, 
Egmont Publishing och Bonniers.
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möjligheter? Joel Bergqvist är vd på konsultfir-
man Äventyret som bland annat hjälpt tidnin-
gen Chef med deras system. Han menar att i 
stressen att ställa om affären har tidskriftsbran-
schen fortsatt att jobba ungefär som man gjort 
tidigare. 

 – Branschens silver bullet är personifierade 
tidskriftsupplevelser som ska flyttas från pap-
per in i en multikanalvärld. För att lyckas med 
det måste kundrelationen vara i centrum. Då 
är det egentligen ett affärssystem med centralt 
CRM-system och automatisering av transak-
tioner som du behöver, inte ett prenumera-
tionssystem, säger han. 

För att illustrera jämför 
Joel Bergqvist med Netflix 
som har full koll på all 
data om hur du beter dig 
på tjänsten och anpassar 
innehållet med automatik. 
När de skulle välja system 
åt tidningen Chef föll valet 

på Microsoft dynamics som den centrala delen, 
där de sedan byggde på det som är specifikt för 
tidskrifter ovanpå olika standardlösningar.

– Tidskrifternas behov är inte så specifika 
att de behöver egna system. Tittar man framåt 
så krävs det stora investeringar för att de  
nischade systemen ska bli moderna och 
tidskriftsbranschen är för liten för att ha råd 
att hålla jämn takt med Microsoft och Google, 
säger han. 

Men hur det blir för de tidskrifter som nu 
står inför ett byte till Mediaconnect återstår att 
se. Än så länge har bara ett mindre antal titlar 
flyttats över, men för Dagens Samhälle blev det 
ett lyft. Annika Almgren igen: 

– På det stora hela har det fungerat väldigt 
bra, även om man alltid kan ha synpunkter 
på detaljer. Det är en otroligt komplicerad 
marknad och dyrt med utveckling så det är bra 
om vi blir fler som lägger våra pengar i samma 
bolag. 

”Fantastisk tryckkvalité och ett 
genuint miljötänk i alla led. 
Så är det helt enkelt”
 Erik Trydell, produktionschef på Trydells.

 
Vi vill svara med tre ord: 
Effektivitet. Pålitlighet. Enkelhet.

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

Varför väljer man att trycka sin 
tidskrift på Trydells tryckeri?
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Hur jobbar ni med 
prenumerationer?

Vi frågade några olika tidskriftsaktörer vad de 
använder för prenumerationssystem. 

Text: Annika Larsson Sjöberg
FREDRIK BJERNGREN 
marknadschef på Albinsson & Sjöberg

Följer med till Mediaconnect
Liksom många andra tidskrifter står 
Albinsson & Sjöberg inför ett byte av 
prenumerationssystem. 

Albinsson och Sjöberg i Karlskro-
na ger ut elva titlar som distribueras 
i flera länder. Dessutom ordnar de 
mässor, events, har två museer och 
två motorbanor. Sedan 1999 hanteras 

tidningsprenumeration-
erna av Pressdata 

(numera Flowy). 
Men när Flowy 
går över till 
Mediaconnects 
system är det 
dags för ett 

systembyte.  
– Vi har egen-

tligen inget annat 
val än att byta. Men när 

man läser om hur det varit för kollegor 
på Aller media och Bonnier så kan jag 
säga att vi gör det med skräckblandad 
förtjusning, säger Fredrik Bjerngren, 
marknadschef på Albinsson & Sjöberg.

I augusti är det dags för migration 
och just nu pågår förberedelserna. 
Fredrik Bjerngren ser fram emot att 
jobba i ett mer modernt system. Efter 
övergången hoppas han att allt i från 
förnyelser av prenumerationer till 
digitala köp och riktade kampanjer 
kommer att gå lättare. De har också 
planer på att införa betalväggar. 

– Vi vill göra det på våra webbsidor, 
vilket vi får möjlighet till med den här 
lösningen, säger han. 

CALLE FLEUR
vice vd och digitalt ansvarig på Chef 

Nybygget på Chef
Events, webbkurser och premi-
umtjänster. När tidningen Chef 
började utveckla verksamheten räckte 
prenumerationssystemet inte längre 
till. Lösningen blev att bygga nytt. 

Tidningen Chef har gått igenom 
en snabb utveckling. För att hantera 
nya ben i verksamheten lade man till 
nya system till de gamla. Men till slut 
blev det för komplicerat att hantera 
och att få dem att kommunicera med 
varandra på rätt sätt. Lösningen blev 
att skapa ett eget CRM-, och prenu-
merationssystem där all kunddata 

kunde samlas på 
ett ställe. Nu 

utgör Micro-
soft dynam-

ics navet 
där de har 
hakat på en 
del andra 
system, till 
exempel 
Trippus för 

events. 

Calle Fleur, vice vd på Chef,  
konstaterar att det inte längre är  
innehållet som är valutan i en medie-
organisation, utan användardatan. 

– Vi vill äga vår data i alla led och 
ha tillgång till den i realtid. Därför har 
vi tagit hem allt, även kundtjänst. Det 
gör att vi kan skapa produkter och in-
nehåll som bättre svarar mot kunder-
nas behov och rikta marknadsförin-
gen, säger han. 

Det nya systemet var uppe 
hösten 2018. Nu fokuseras 
arbetet på att låta olika delar av 
organisationen få upp sin data 
i realtid. Redaktionen kommer 
att ha tillgång till en egen vy där 
de ser engagemang och lästid, 
marknadsavdelningen kan följa sin 
försäljning. Systemet innehåller också 
en automatisk förnyelseprocess som 
hanteras av Qvalia. 

I nästa steg vill Tidningen Chef 
kunna se vad som fungerar på indi-
vidnivå. Vilken artikel får en person 
att teckna en prenumeration? Vem 
prenumererar på tidningen Chef och 
har varit på ett event det senaste året? 
Var i landet bor hen? 

– Vi är inte där fullt ut än. Det här 
har varit en tuff resa som tagit mer tid 
än vi trodde. Men man får omfamna 

kaoset. Att jobba i mediebranschen 
2019 handlar om att simma el-
ler sjunka. Med kontroll över 
våra kunddata slipper vi famla i 
mörkret.  



ANNA ÅBERG
chef på DN.se

Hittar betalande läsare
Några som kommit längre på den 
digitala resan än de flesta tidskrifter 
är dagspressen. Fler och fler läser tid-
ningen digitalt  och på DN.se har man 
sedan några år tillbaka satsat på att få 
fler digitala prenumeranter. Det har 
ställt nya krav på såväl innehåll som 
system. Redaktionen jobbar numera 
aktivt med vad som ska ligga bakom 
betalvägg och inte, följer upp trafik 
från sociala medier, lästid och vilka 
artiklar som leder till köp. Det har 
gett resultat. 2018 var det första året 
då ökningen i läsarintäkter vägde upp 
tappet av annonsintäkter. 

Men utan ett system som stöttar 
hade det inte varit möjligt, enligt Anna 
Åberg som är chef på DN.se. Mest 
akut var att hitta en enkel lösning för 
digitala betalningar. 

– Det krävdes sju åtta klick för att 
teckna en digital prenumeration. Det 
är ingen som gör det i mobilen på tun-
nelbanan, konstaterar hon. 

2015 inleddes därför ett samarbete 

med Klarna. Tillsammans utvecklade 
de en lösning för återkommande 
betalningar som gör att om du handlat 
med Klarna tidigare så räcker det 
med ett klick för att sätta igång en 
tillsvidareprenumeration. Det är en 
funktion som många tidskrifter också 
efterfrågat och som nu erbjuds av flera 
olika leverantörer.

– Vi har fördelen att vara stora nog 
och kunna bygga egna verktyg. Men 
det finns också bra färdiga lösnin-
gar på marknaden som gör att även 
mindre titlar kan jobba på samma sätt, 
säger hon.  

Anna Åbergs tips 
TILL TIDSKRIFTER SOM VILL JOBBA MED KONVERTERING 

1. 2. 3.Vårda varumärket  
och titta på vilken 

typ av innehåll som gjort  
tidskriften bra i print. 
Det digitala innehållet 
bör inte vara annorlunda.

Låt bli att jaga 
klick. Ingen är 

beredd att betala 
för den typen av 
material. 

Har du råd så  
anlita en data 

scientist som kan 
sitta med redaktio-
nen för att lära er om 
användar beteenden. 

MARIA FELLE 
enhetschef på Nätverkstan kulturtidskrifter 

Skyndar långsamt
Medan vissa tänker nytt och lig-
ger långt fram så skyndar delar av 
branschen långsamt. Maria Felle är 
enhetschef på Nätverkstan kulturtid-
skrifter, som hanterar prenumera-
tioner och administration för många 
mindre titlar inom kultursektorn. 

– Många av våra kunder har inte 
varit så aktiva kring publicering på 
nätet hittills. Det går nog lite långsam-
mare i vår bransch. Men kulturtid-
skrifterna är på gång och vill och vi får 
många frågor om digitala lösningar 
just nu, konstaterar hon. 

Resurserna hos kulturtidskrifterna 
är små men Nätverkstan håller på att 
arbeta fram bättre lösningar för att 
hantera digitala prenumerationer. 

– För vår del handlar det mycket 
om att hitta smarta enkla lösningar. 
Vissa av våra kunder behöver kunna 
göra delar av jobbet själva för att hålla 
nere kostnaderna, säger Maria Felle.  
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10%  
fack- 
press

Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

4 500 
tidskrifter finns  
det i Sverige. 

7,6
miljarder kronor  

omsatte branschen 2018, 
en minskning med 5 % 

jämfört med 2017.  

825
kronor per år spenderar 
varje hushåll i Sverige på 
tidskrifter, via prenumera-
tionsavgifter, lösnummer-
köp och medlemsavgifter. 
2017 var det 900 kronor. 

8%
ökade de digitala  

reklamintäkterna jämfört 
med föregående år. Det 

kompenserar inte för  
tappet för print vilket gör 
att de totala reklamintäk-
terna minskar med 4,3%. 

MER ATT LÄSA
Nyfiken på reklamutveck-

lingen för influencers? 
Läs mer i rapporten på 
Sverigestidskrifter.se

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

branschen. Nu börjar man kunna se tendenser. 

Tidskrifts- 
branschen i siffror

48%  
medlemstid-
ningar

25%  
gratis- och 

kundtidskrifter

17%  
populärpress

OM RAPPORTEN: Informationen bygger på 
IRM:s reklamstatistik, analys av register från 
Kungliga Biblioteket, och Myndigheten för 
press, radio och tv samt en enkät till ett urval 
av titlar. Enkäten skickades ut i januari 2019 till 

413 titlar. Totalt inkom 224 svar vilket innebär 
en svarsfrekvens på 54 %. IRM har också gjort 
beräkningar av omsättning utifrån officiell 
finans- och företagsinformation samt TS 
Media fakta. 

64%  
reklamintäkter  
från print

36%  
digitala reklam-

intäkter

Reklam-
intäkterna

Den digitala  
andelen ökar.

Typ
Nästan hälften 

ingår i ett  
medlemskap.

13%  
övriga  
intäkter 

50%  
läsarintäkter 

37%  
reklam- 
intäkter 

Intäkterna
Läsarintäkterna 

viktigast. 

6%  
endast  

på nätet

Kanalerna
De heldigitala 
tidskrifterna  
ökar något.

94%  
digitalt och på papper eller 
endast papper
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Jag har lång erfarenhet av 
publicistisk verksamhet, 
men jag är inte journa-
list. Ändå var jag under 
mina första nio år som vd 
på Sveriges Tidskrifter 
också ansvarig utgivare 

för organisationens publikation Allt om 
Tidskrifter, det magasin som du just nu 
håller i din hand eller ser på din skärm.  

Det var Journalistförbundet som i en 
podd-intervju med min, då nya, ord-
förande Helle Klein tog upp det tvek-
samma i detta.  I en organisation vars 
grundläggande idé är fria medier ska 
medlemsmagasinet styras av en redak-
tör, inte av en direktör. 

Diskussionerna 
fortsatte i vår styrelse 
där ett unisont beslut 
fattades om att lägga 
det ansvariga utgi-
varskapet på Allt om 
Tidskrifters chefre-
daktör, Barbro Janson Lundkvist på A4. 
Samtidigt fick jag i uppdrag att tillsam-
mans med A4 jobba fram en ny och 
tydlig policy för vår tidning. 

Som ägare ska vi ange tidningens 
karaktär och inriktning. Men den ska 
redigeras av en chefredaktör som också 
juridiskt ansvarar för de publicistiska 
besluten. 

Sedan i höstas är det därför Barbro 
som har det fulla ansvaret. Jag skulle 
ljuga om jag sa att det var enkelt för mig 
att ge ifrån mig det ansvariga utgivar-
skapet. 

Jag har, som många andra, ett visst 
kontrollbehov. Men för varje utgåva blir 
jag mer van.

 

Jag har mycket stort för-
troende för Barbro, hen-
nes redaktion och deras 
journalistiska kompetens. 
Och numera är det mer 
spännande att öppna 
tidningen när den kom-

mer från tryckeriet. 
Inriktningen på varje 
nummer har vi disku-
terat innan, men det är 
då jag för första gången 
läser texterna. 

I detta nummer 
kommer jag att vara 

särskilt nyfiken på reportaget om byrå-
branschen – de viktiga leverantörerna 
som producerar många av våra med-
lemstidningar.  

Kerstin Neld 
Vd för Sveriges Tidskrifter

Vd-krönika

KERSTIN NELD

”Vårt medlemsmagasin  
ska styras av en redaktör, 

inte av en direktör”

ANTIDEMOKRATISKT FÖRSLAG
Vi är en opolitisk organisation.  

Men när Moderaternas Stockholms-
sektion röstar igenom ett förslag om att 
avskaffa public service, då måste man 

som vän av mediemångfald, protestera. 
Detta är ett antidemokratiskt förslag helt 

i Orbáns och Trumps anda.

STÄRKT UPPHOVSRÄTT
EU-parlamentet sa ja till det nya upp-

hovsrättsdirektivet i mars. Sällan har ett 
EU-direktiv blivit så omdiskuterat. Men 
nu har Europa äntligen tagit ett viktigt 

steg för att stärka och skydda fri journa-
listik, konst, kultur och yttrandefrihet.

”Numera är det 
mer spännande att 

öppna tidningen 
när den kommer. ”



– ett välsmort annonsmaskineri

Kontakta oss om ni vill få snurr på annonsaffärerna.
Här finns kompetens, arbetsglädje och många 

års erfarenhet av medieförsäljning.

Göran Cavallin, Ljusdal
070-640 93 58, cavallin@annonsverk1.se

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 
rådgivare till sina valpköpare.

För att boka annons
Kontakta Lars-Göran Fransson
larsgoran.fransson@tele2.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!
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Digital spaning med 
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Metrum Sweden AB  |  Anders Personsgatan 16, 416 64 Göteborg, Sweden  |  Tel: +46-31-799 02 80  |  info@metrum.se  |  www.metrum.se

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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NR 6 OKTOBER 2018

Beslutsångest
i energisektorn

Nyckeln 
till CCS

Nu börjar 
elmätarbytet

1 1 8 0 1 0 3 0 0

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

Frukostseminarium:
BÄSTA TIPSEN NÄR NI GÖR OM SAJTEN

Ungdomens Nyhetshetsförbund tog hjälp av A4 när 
medlemstidningen Motdrag skulle få en webbsida. 
Hur tänkte de? Och hur blev det? Generalsekreterare 
Samuel Somo och redaktör Angelica Ogland berättar 
den 12 september klockan 8.30–9.30 på A4, 
Bondegatan 21. Anmäl dig till monika@a4.se

VI PÅ A4 ÄR EXPERTER på journalistik och 
design – och hur de bäst jobbar ihop i olika 
kanaler. Kom till oss!    
A4 / Bondegatan 21, Stockholm / info@a4.se / www.a4.se

Psst! Vi bjuder 
på frukost från 
klockan 8.00.
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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. 

”Nätverket känns extra viktigt  
för oss med små resurser”
Digitala intäkter, paketering och spridning 
är några av de ämnen som diskuteras i 
nätverksgruppen Så kan din tidning 
bli mer digital. Mervi Rokka, 
redaktör på tidningen 
Ljuskultur, är initiativtagare 
till gruppen.  
Berätta om bakgrunden till 
nätverksgruppen.

– Jag tog initiativet 
för att vi själva kände att vi 
behövde utveckla vårt digitala 
utbud på Ljuskultur och tänkte att 
det måste finnas fler som går i samma 
tankar. Ett nätverk är extra viktigt för 
oss med en liten redaktion och små 
resurser. Jag tog upp frågan med Elin 
Dannapfel som är medlemskoordina-
tor på Sveriges Tidskrifter och hon 
var inte sen att ta tag i saken. 
Hur ser arbetet ut?

– Under den första träffen hade 
vi en allmän diskussion om vilka 

frågor som kändes mest akuta. Det vi 
kom fram till var bland annat digitala 

intäkter, paketering, spridning, 
mätning och analys av data 

samt ägarstyrning och be-
manning. Utifrån dessa 
ämnen har Sveriges 
Tidskrifter bjudit in in-
spirerande föredragshål-

lare från olika tidningar 
till varje träff, för att visa 

på bra exempel. Totalt är vi 
ungefär 25 personer i nätverket.
Vad har nätverket resulterat i? 

– Mötena har gett många idéer och 
möjliga tillvägagångssätt. Stämningen 
har varit positiv och det har varit en-
kelt att skapa kontakter som man har 
nytta av, både nu och i framtiden. 
 
Är du intresserad av Sveriges  
Tidskrifters nätverksgrupper?  
Mejla elin@sverigestidskrifter.se

Läs mer på sverigestidskrifter.se

GOOGLE ANALYTICS
Praktisk och användbar 

heldagskurs i Google 
Analytics. För medlemmar  

2 900 kr, övriga 3 500 kr. 
Plats: Vasagatan 50, 

Stockholm
Tid: 9.00–16.00

SEPTEMBER
13

FIPP WORLD  
MEDIA CONGRESS
Internationell kongress  
för tidskriftsbranschen,  

med deltagare från  
jordens alla hörn.  

www.fippcongress.com 
Plats: Las Vegas, USA

TIDSKRIFTSDAGEN & 
TIDSKRIFTSGALAN
Boka in redan nu! Årets 
stora branschevent med 

seminarier och utdelning av 
tidskriftspriset. 

Plats: Cirkus i Stocholm
Tid: 13.00–00.00

NOVEMBERNOVEMBER
17-196



Sparka uppåt” är ledstjärnan 
för oss journalister. Det ligger 
i vårt uppdrag och vårt DNA 
att ta på våra mest kritiska 
glasögon när vi granskar mak-
ten. Chefer, politiker, myndig-
hetsföreträdare – då vässar vi 

pennan. Men hur beter vi oss när det istället 
är vanliga människor som ska svara på frågor? 
Då är vi inte lika skärpta. Då händer det till och 
med att vi sviker vårt journalistiska uppdrag.

Minns ni mamman som 2018 fick stort 
utrymme i medierna med sin historia om att hen-
nes barn inte fick vegansk skolmat? Mamman 
kunde inte jobba längre eftersom hon tvingades 
stanna hemma och laga veganska matlådor. Ja, 
tvingades var det ord som medierna valde att 
använda i rubrikerna. Det här är ett exempel på 
när vi journalister bara köper en historia rakt av, 
utan att anstränga oss för att ställa några kritiska 
frågor. Det är extra lätt att hamna i den fällan när 
berättelsen kommer från en privatperson som 
inte är någon makthavare utan tvärtom anser sig 
vara drabbad av något. Men självklart måste vi 
göra vårt jobb ändå och till exempel ställa frågor 
som om det verkligen är rimligt att begära att 
alla kommuner, hur små de än är, ska erbjuda 
vegankost. Och om det verkligen är nödvändigt 
att sluta jobba för att laga lunchlådor.

Bland nischade tidskrifter med stark 
anknytning till sin målgrupp finns risken för 
slagsida och jag har själv gjort mig skyldig 
till snabbskrivna webbnyheter som i princip 
utgick från att arbetstagaren alltid har rätt. 
2010 skrev jag om två sjuksköterskor 
som fick sparken efter att ha byggt 
upp ett eget, olagligt förråd 

Sparka uppåt – men glöm  
inte att granska nedåt

med narkotikaklassade läkemedel. I artikeln, 
som numera får mig att bli röd om kinderna, 
förklarade de att de bara agerat för patienternas 
bästa. Jag ställde inte en enda motfråga. 

Sörjande, besvikna, eller 
drabbade människor måste 
så klart bemötas mänskligt 
och finkänsligt. Men även de 
förtjänas att behandlas som 
vuxna. Frågor som ”Vad kun-
de du ha gjort annorlunda?” 

och ”Vad ser du idag, som du inte såg då?” 
är inte klumpiga, det är att ta dem på allvar. 
Allt för ofta landar artiklarna dock i gene-
rella påståenden om att politikerna, polisen 
eller media ”inte bryr sig”, alldeles oavsett 
hur mycket energi, pengar och artiklar som 
ägnats åt problemet. 

Hjältar är ett eget kapitel. Då är det extra 
lätt att springa i flock och inte kolla en bra story. 
Piloten Billy Hutchison som jagade efter det 
kapade United 93-planet vid 11 september-at-
tacken i USA, väktaren som körde framför last-
bilen på Drottninggatan 2017 och tutade och 
varnade, samt elevassistenten Lavin Eskandar 
på skolan i Trollhättan som 2015 offrade sitt liv 
mot svärdmannen Anton Lundin Pettersson. 
Alla tre är exempel på hjältehistorier som föd-
des ryktesvägen och som inte stämde. Men som 
medierna förde vidare. 

Än värre: de okritiska historierna kan skada 
redan drabbade människor som tvingas leva i 
en lögn, eller se minne av sina älskade förvan-
dlas till en märklig saga. Det undviker man 

genom att ställa samma kritiska följdfrågor 
som när vi sparkar uppåt. 

FOTO: GÖRAN SEGEHOLM

Åsa Erlandsson 
är journalist, förfat-
tare och redaktör på 
tidningen Svensk Polis, 
men tjänstledig för 
att under 2019 arbeta 
för SVT på Veckans 
brott och Dokument 
Inifrån. Vinnare av 
Stora journalistpriset 
2017, nominerad till 
Guldspaden 2019 (för 
tredje gången). 

Krönikan

ÅSA ERLANDSSON
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Åsa Erlandsson tycker att även hjältar 
och offer bör få kritiska frågor. 



SKANDINAVIENS
STÖRSTA GRAFISKA
SUPERMARKNAD!
Stibo Complete utökar sin grafiska verksamhet från att primärt 
vara en stor industriell spelare till att bli en grafisk supermarknad. 
På så sätt uppfyller vi kundernas behov av one-stop-shopping. 
Välkommen till oss!

Vi är alltid nära dig: Stockholm, Katrineholm, Norrköping, 
Helsingborg, Oslo, Köpenhamn, Aalborg och Horsens.

Om du vill publicera i Sverige, Norge eller Danmark 
– vi hjälper dig med hela processen

Idé & koncept Layout, DTP & foto Produktion & tryck Kampanjpaket Lager & Logistik Distribution

Läs mer på vår hemsida:
stibocomplete.com

GigantPrint i Norrköping 

 har köpts av Stibo Complete.
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Skogen där trycksaker föds

I den småländska skogen växer grunden 
till de tidningar du dagligen läser.

Vi värnar om både skogen och om våra kun-
ders tidsskrifter. Därför har vi tagit täten när 
det gäller hållbarhet. Hos oss kan du  trycka 
100% klimatneutralt för minimal miljöpåverkan. 
Alltid till småländska priser.

PS. Visste du att träfibern som används till
papper kan användas hela 7 gånger?

www.lenanders.se
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