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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

När jag pluggade journalistik vid  
millennieskiftet hade boken ”På väg 
mot medievärlden 2020” 
just kommit ut. I antologin,  
redaktörad av Håkan 
Hvitfelt och Gunnar Ny-
gren, förutspår en mängd 

forskare framtiden. 
Att jag har kvar boken säger förstås ganska 

mycket om mitt ekorrliknande samlarbeteende. 
Men det var ju bra att jag inte gjorde mig av med 
den, för den är kul att bläddra i, särskilt nu när 
2020 bara ligger några månader bort. 

Faktum är att forskarna förutspådde en hel del av det 
som komma skulle. Här står om ägarkoncentration, om 
”medieapparaternas konvergens”, att mediernas roll som 
ett offentligt torg minskar. Här står också om de nischade 
tidskrifterna – och deras styrka. 

Och jag tänker på hur viktigt det är att vi som jobbar i 
mediebranschen lyfter blicken ibland. Vi är så inne i det 
dagliga arbetet, i nyhetsflödet och de snabba uppdatering-
arna, att vi glömmer att se vart vi är på väg. 

På vilket sätt kommer teknikutvecklingen att påverka 
vår bransch? Hur kan konkurrenssituationen komma att se 
ut framöver? Vilka affärsmodeller kan fungera om tio år? 

Förutom att du förstås bör lyssna till de kloka forskarna 
så hoppas jag att det här numret av Allt om Tidskrifter kan 
väcka en och annan tanke hos dig. För just dessa frågor 
återkommer vi i redaktionen till, gång på gång. 

Och så ett hett lästips från mig: Alldeles nyss kom ”På 
väg mot medievärlden 2030”. Gunnar Nygren är återigen 
redaktör, nu ihop med Ingela Wadbring. Så snart denna tid-
ning gått till tyck ska jag läsa den. Gör det du med, och sen 
diskuterar vi!

KUNSKAPSKLYFTAN 
Den ökande klyftan i medie- och 
informationskunnighet (MIK) är 

ett demokratiproblem. Regeringen 
gav nyligen Statens medieråd i 

uppdrag att förstärka arbetet för 
ökad MIK, 2 miljoner extra för 

2019 och 2 miljoner nästa år. Det 
är bra – men räcker det? 

NY PODD OM MEDIER
Ny podd om journalistik med 

Jonas Nordling, Dagens Arena, 
och Jörgen Huitfeldt från Kvartal. 
Kul! Fler problematiserande och 
analyserande samtal om medier 

och samhälle behövs. 

Barbro Janson Lundkvist
Chefredaktör 

”Vi är så inne  
i det dagliga 
 arbetet att vi 

glömmer att se 
vart vi är på väg.”
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Är det mycket nu? 
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Ulrika Hedman är själv 
en aktiv twittrare och 
jobbade som journalist 
innan hon började 
forska. 

SKEPTIKER, PRAGMATIKER ELLER 
 AKTIVIST – VEM ÄR DU PÅ TWITTER? 

”Jag hoppas boken blir en 
protest mot glömskan här 
hemma och att fler och fler 
ställer sig frågan:Vad kan 
man göra för honom?”
MARTIN SCHIBBYE intervjuades av Allt om Tidskrifter i samband 
med att hans bok om Dawit Isaak släpptes i augusti.
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ULRIKA HEDMAN, medieforskare vid 
Göteborgs universitet, har skrivit en 
avhandling om journalister och so-
ciala medier. Hennes slutsats är att de 
klassiska journalistvärderingarna ännu 
råder: man ska granska, vara objektiv, 
oberoende och avslöja oegentligheter. 
Samtidigt har sociala mediers inträde 
påverkat journalistrollen på många sätt, 
bland annat genom att journalisterna 
förväntas dela artiklar i sina egna kanaler, 
inte minst av sina arbetsgivare. 

– Men det passar inte alla att inta en 
säljroll, säger Ulrika Hedman. 

Hon har sammanfattat de olika roller 
som journalister intar i sociala medier. 

Skeptiker, pragmatiker och aktivister är 
de vanligaste. Man kan också inta rollen 
som marknadsförare och jobba hårt med 
att bygga sitt personliga varumärke. 

En roll som ännu inte är så vanlig är 
entreprenörens. Hen använder sociala 
nätverksmedier för att skapa en långsik-
tig plattform för sin egen publicistik. 

– Till skillnad från vanliga frilansare är 
entreprenören inte beroende av att sälja 
sitt material till andra publicister. Det här 
kan bli vanligare framöver, säger Ulrika 
Hedman. 
Läs mer i avhandlingen #InFlux. Journalists’ 
adoption of social media and journalists’ 
social roles (2019). 

Publicerat
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100-ÅRIG  
ÖVERLIGGARE
LUNDAGÅRD, Sveriges äldsta student-
tidning, fyller 100 år under nästa 
år. Planeringen av firandet är i full 
gång. Bland annat ska man ge ut en 

jubileumsbok, digitali-
sera gamla utgåvor och 
bjuda in till en bankett, 
berättar Nina Morby, 
ansvarig utgivare 

och en av tre 
redaktörer för 
tidningen.

– Kungen är 
bjuden. 

Kommer 
han, tror ni?

– Om han 
inte har något 
bättre för sig 
så kanske 
han kommer, 
säger hon.

Lundagårds nuvarande redaktörer:  
Louise Lennartsson, Nina Morby och 
Vendela Källmark.
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4 FÖRETAG SOM 
TROR PÅ PRINT

AD:N SOM HITTAR HEM I PAPPRET
PETER EHRLIN ÄR AD, 
bland annat för tidningen 
Gourmet. Men han gör 
inte bara tidningssidor 
i papper – utan även 
små hus. Både på 
eget initiativ och på 
uppdrag. Förebilder 
och inspiration hittar 
han främst i de kvarter där 
han bor och jobbar, söder om 
Stockholm. Ibland tillverkar han exakta 
modeller, ibland blir hans verk mer 
karikatyrer av olika byggnader.  

Han bygger i olika material, 
men gillar papper. 

– Papper är ett vack-
ert material som föränd-
ras med ljuset. Det går 
snabbt att bygga med, 
och har olika strukturer 

och färger. 
Hans verk kan be-

skådas i fönstret till den 
frilanslokal som han delar med 

andra kreatörer i Enskede. Hans model-
ler finns också på instagram,  
@tevetranan. 

AIRBNB
Airbnb Magazine lan-
serades för två år sedan 
med en mix av restips, 
inredningsreportage 
och personporträtt. När 
redaktionen beslutar om 
innehållet använder man 
en del av den data som företaget 
samlar in från sina användare. Sex 
nummer kostar $18, men den som 
hyr ut genom Airbnb får prenumera-
tionen gratis. 

BUMBLE
Bumble är en dejtingapp 
med fler än 50 miljoner 
användare. I våras släppte 
de livsstilsmagasinet 
Bumble Mag, producerat 
i samarbete med Hearst. 
Här kan man läsa om 
alltifrån resor och mindfulness till 
vilken sorts profilbilder som ger flest 
kontakter. 

AWAY
Resetidningen Here Maga-
zine, startades av väsktill-
verkaren Away redan 2017 
och har nu kommit med 
sju nummer. Finns även 
i sociala medier och som 
webbtidning. 

CALLAWAY
Amerikanska golfmär-
ket Callaway lanserade 
nyligen tidskriften Pivot 
Magazine, med 107 sidor 
om olika aspekter av spor-
ten. Den uttalade ambitio-
nen är att tidningen ska 
ha ett eget formspråk som 
inte ligger alltför nära varumärkets 
övriga. Ett ex kostar 10 dollar. 

Inga reklamkataloger. Det här är 
magasin som har högre ambitioner 
än så, samtidigt som de ges ut av 
företag som inte är publicister. 

FÖRTYDLIGANDE
I förra numret av Allt om Tidskrifter beskrev vi hur det gick till när Lärarnas 
Riksförbunds tidning Skolvärlden lades ut på produktionsbolag. Beslutet om att 
tidningen skulle läggas ut på entreprenad fattades inte av kongressen utan av 
förbundsstyrelsen. 

Nästa station: 
Hammarbyhöjden.

Danviks-
klippan i 
Stockholm har 
stått modell 
här. 



Gustaf Nilsson  
är ny webbchef på 
Fokus. Han kommer 
närmast från tjänsten 
som webbredaktör på 
tidningen Chef. Tidigare 
har han bland annat 
arbetat på GT/Expres-
sen, GP, Södermanlands 
Nyheter och NSD.

På nya tjänster
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Jenny  
Fredriksson
blir ny moderedaktör 
på Femina, Aller 
media. Hon har 20 
års erfarenhet av 
modevärlden, och har 
varit länge på ELLE, 
senast i en roll som 
digital moderedaktör, 
tidigare moderedaktör 
och stylist för print.

Göran Lind  
är ny chefredaktör och 
ansvarig utgivare för 
Affärsvärlden. Tidigare 
har han bland annat 
varit redaktionschef 
för Veckans Affärer 
och Reuters, under de 
senaste åren vd för con-
tentbyrån Appelberg. 

Åsa Uhlin
blir ny redaktionschef 
på Dagens Medicin. 
Just nu är hon 
chefredaktör för 
Veckans Affärer som 
läggs ned vid årsskiftet. 
Hon har tidigare 
jobbat på bland andra 
Finanstidningen, 
Dagens Politik, Medibas 
och Dagens Medicin 
samt på lokaltidning 
och nyhetsbyrå.

Thord Eriksson
blir ny chefredaktör 
för Biblioteksbladet. 
Han har varit 
frilansjournalist inom 
tidningar och radio 
under många år, varvat 
med anställningar som 
reporter och redaktör 
på bland andra 
Nöjesguiden, Dagens 
Nyheter, Fokus och 
Dagens Samhälle.
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ny chefredaktör för Ottar.

Grattis till nya jobbet! 
Varför ville du till Ottar?

– Jag har jobbat som journalist och 
redaktör i flera år och alltid haft ett 
starkt engagemang för sexualpolitiska 
och feministiska frågor. Det har också 
varit mitt specialområde som frilans de 
senaste åren, då jag bland annat skrivit 
mycket för Ottar. Jag har också varit 
chefredaktör för Fredrika Bremer-
förbundets tidning Hertha, världens 
äldsta feministiska tidskrift.
Varför behövs det en sexualpolitisk 
tidskrift i dag?

– Det behövs verkligen! De sexu-
alpolitiska frågorna befinner sig på ett 
slagfält i dagens politiska situation. 
Det pågår en backlash med hårdare 

abortmotstånd, hbtq-
rättigheter som kränks 
och ett ifrågasättande av 
sexualundervisningen 
och jämställdhetspoli-
tiken. Ottar fyller en viktig 
funktion i medielandskapet 
eftersom vi vågar sticka ut, 
bevakar sexualpolitiska frågor 
och fördjupar samtalet om sexual-
itet och kön.
Du delar chefredaktörskapet med Caro-
lina Hemlin, hur kommer det sig att ni är 
två?

– Det är svårt att hinna göra Ottar 
på egen hand. Det är ett stort uppdrag 
eftersom vi inte har någon redaktion 
utan tidningen består framför allt 

av frilansmaterial. Nu har jag precis 
tillträtt, men jag tycker att det känns 
bra att ha ett bollplank och kunna dis-
kutera vilken journalistik vi vill göra 
och hur vi ska lägga upp den. 

frågor till

IDA MÅWE

Folk

BRANSCHNYTT

Ida Måwe har tidigare frilansat 
för Ottar men tar nu steget in på 
redaktionen som chefredaktör.
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Hallå där…

HELENA INGVARSDOTTER
ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Unionens 
medlemstidning Kollega och tidningen Chef & Kar-
riär. 

Det här är ditt drömjobb, vad var det som lockade?
– Ja, det här jag har gått och spanat på länge. Ar-

betsmarknad är ett spännande område. I de flesta 
andra medier skildras arbetslivet ur ett näringslivs-
perspektiv, men i fackförbundstidningarna handlar 
det mer om människorna som jobbar, och viktiga 
frågor som löner, avtal och arbetsmiljö bevakas ur 
medlemmarnas perspektiv. Unionen är ett stort 
förbund med många yrkesgrupper och har Sveriges 
största fackförbundstidning i upplaga. 
Du menar att en stark och fri fackförbundsjournalis-
tik är viktig, varför då?

– Medlemmarna får en röst vilket gör att det 
blir en större mångfald i rapporteringen om arbets-
livet, och det är bra för demokratin. Ett fackför-
bund ska som organisation också tåla granskning 
och då behöver journalistiken vara fri. 
Du och många andra journalister lämnade Lärarför-
bundets tidningar när de lades ut på contentbyrån 
Make your mark. Hur var det att lämna?

– Det var naturligt eftersom det blev en 
verksamhetsövergång och min roll fanns inte 
kvar på samma sätt. Det var sorgligt att det 
blev ett slut där folk mådde dåligt, men jag 
har haft många bra år på Lärarförbundets 
tidningar.
Hur vill du utveckla Kollega och Chef & 
Karriär?

– Vi gör redan mycket bra digitalt 
men behöver utvecklas och få ökad  
spridning. Det handlar dels om att göra 
en annan sorts journalistik, till exem-
pel mer film och grafisk presentation 
av nyheter.  

FOTO: CHRISTOPHER HUNT

Helena 
Ingvarsdotter  
på ny stol. 
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Porträttet

CLAES DE FAIRE

Skapa din egen storm 
med hjälp av den här.



Triggas av 
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Det är dags att byta  
fokus för Claes de Faire – 
till ett nytt medieföretag 
på minus, nämligen Mitt i. 
Vad är det som lockar 
med snålblåsten? 

Text: Tim Andersson   Foto: Margareta Bloom Sandebäck



Porträttet

CLAES DE FAIRE
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Claes de Faires kontor är asketiskt som en cell: ett funk-
tionellt skrivbord och ett plåtskåp. Inte ett foto. Inte ett 
litet visset elefantöra en gång.

Under morgonens möte med redaktionschefen Johan-
na Kronlid sätter han sig på golvet, eftersom sittplatserna 
är för få. Runt omkring honom finns travar av böcker och 
papper utspridda. Under ett stolshjul ligger ett knöligt A4 
med överskriften: ”Marknadsaktiviteter”.

– Johanna, har vi någonting som vi kan göra någon 
form av PR på?

– Du menar från tidningen som kommer i morgon? 
Vi har ju opinionsundersökningen.
Det är Novus som har tagit fram den åt Fokus, och den 

handlar om framtidstro och oro hos väljarna. Slutsatsen 
i korthet är att norrlänningar är lugna och stockholmare 
ängsliga. Nu vill Claes de Faire få lite spinn på artikeln. 
Han sms:ar med Expressen, och förklarar samtidigt:

– Om man vill få en tidskrift att överleva är det viktigt 
med bryggorna mot det digitala och till andra medier. 

Förut skickade man tidningen till tryck, och så var det bra.
När Claes de Faire tog över som chefredaktör för tre 

år sedan var Fokus ett företag som aldrig gjort vinst. Så 
sent som 2017 gick man fem miljoner back. För att vända 
utvecklingen införde han nya intäktsben, plockade hem 
säljet, och framför allt: kapade kostnader. Nitiskt. Gick 
 igenom vartenda avtal, stort som smått, och omförhand-
lade allt som var möjligt.

– Vi hade tidigare ett abonnemang till olika stora trans-
portföretag, där vi betalade för att ge bort vår tidning så att 
de kunde ge bort den gratis till sina passagerare. Du vet, 
jag är matthandlare, jag är snål. Att betala för att ge bort 
kvalitetsjournalistik – där går min gräns.

Samma matthandlarinställning präglar den digitala 
strategin. Det Fokus säljer flest prenumerationer på är folk 
som lockas till sajten av en artikel, kanske via en rewrite 
från Expressen, och snopet möter en betalvägg. För att 
komma vidare måste de punga upp – och så är de i Fokus-
universum. 

Inget gratismaterial alltså, förutom några bloggar. Och 
absolut inga all-you-can-read-tjänster. När Readly hör av 
sig vet Claes de Faire inte om han ska skratta eller gråta.

– Det vi skulle få tillbaka är så lite pengar att man 
behöver förstoringsglas för att förstå när man kommer 
upp till en krona. Readly har min mamma, 77 år gammal. 
Hon berättar hur mycket tidningar hon läser och hur lite 
hon betalar. Jag är glad för hennes skull. Konsumenten är 
nöjd, Readly fungerar bevisligen. Då finns det bara ett litet 
problem: de som står för alla utgifter och tankearbetet, 
magasinet. Vad får vi?

Claes de Faire talar rappt, sammanhängande och inte 
så sällan med branschsällsynta punchlines. Särskilt när 
han kommer in på affärsmässiga problem och svårigheter 
får svadan drag av en lustfylld syrlighet, inte olik den som 
ibland präglar hans romaner om borgerliga familjer i fritt 
fall.

Visst, han är urtypen av motgångschef, säger han. Hans 
styrka ligger i att genom gnetig envishet lyfta någonting 
från förlust till noll, eller helst till ett öres vinst. Arbetet är 
ibland så fruktansvärt tråkigt att han kan undra hur han är 
funtad, säger han.

C
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Claes de Faire
FAMILJ: Gift, två barn

BOR: Stockholm, sommarbor i 
Bestorp utanför Linköping.
KARRIÄR I KORTHET: Chef

redaktör på Resumé, Veckans 
Affärer och Fokus. Program

ledare på TV 8. Tillträder  
som chefredaktör för Mitti i 

februari 2020.
BÖCKER: Alla lyckliga familjer 

liknar varandra, Ministern  
– en kärlekshistoria, Ingen 

lever i samma familj.
FAVORITTIDSKRIFTER, UTÖVER 

FOKUS: Vi, Resumé, Gods & 
Gårdar, Svensk Damtidning.
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– Ska man ta på sig något sorts psykologihatt kan man 
tänka sig att jag kanske känner någon form av tillfredsstäl-
lelse: jag behövs, jag gör nytta, och…
... och saker och ting hänger på dig i slutändan?

– Absolut. Eller min skeva självbild tror det snarare. 
Men åtminstone är det så att om jag inte gör någonting 
kommer ingenting att ske.

Fokus gjorde inte ett öre i vinst. I början av året visade 
de svarta siffrorna i stället en miljon. Dags för Claes de 
Faire att gå vidare, alltså. Det som väntar är ett annat 
rossligt maskineri: gratistidningskoncernen Mitt i, där han 
blir delägare och chefredaktör i februari.

Det blir i alla fall enkelt för honom att städa ur 
 kontoret.

Claes de Faire kom in i medievärlden 
redan som 17-åring. Han ville praoa på 
ett reklambolag, men när inget av de två 
bolag som fanns i Motala tog emot ho-
nom placerades han av syon på Motala 
tidnings annonsavdelning. På tidningen 
blev han kvar, gjorde allt utom riktigt 

redaktionellt arbete.
Samtidigt var hans ambition att skriva. Inte bara jour-

nalistiskt, utan också skönlitterärt. Han stack ut i bruks-
samhället.

– Jag var egensinnig på ett sätt som är charmigt i ett 
större sammanhang där det finns en kritisk massa. I ett 
litet sammanhang utan kritisk massa: bara konstigt. Och så 
var jag högljudd, säger han.

Hans ungdomsvän Björn Orrenius minns honom som 
”en storstadskille i en småstad”.  Ett återkommande skämt 
var att han inte pratade med bönder på bönders vis, utan 
på latin. Han tog plats, hade idéer och åsikter.

– När han hade gått en vecka på gymnasiet kunde man 
se honom på första sidan i tidningen, där han stred för att 
eleverna skulle ha ett rökrum, precis som lärarna. Och det 
var Claes pappa som var rektor! Jag tror förresten knappt 
att Claes rökte själv, berättar han.

Claes de Faire lämnade Motala 
04.30 morgonen efter studenten. 
Med tiden skulle han hamna i den 
stockholmska PR-världen, fortfar-
ande med skrivarambitioner. Det 
var Viggo Cavling som fann honom. 
Han sökte en  reporter till Resumé 
och hade i jobbannonsen radat upp 
tre branschfrågor. Claes de Faire 
svarade fylligt på dem alla. Det 
inställsamma följebrevet däremot 
skippade han som omväxling.

Tjugo minuter senare ringde 
Viggo Cavling upp –  sedan var de ett team.

– Claes är en person som förstår det här med energi. 
Med energi kommer man mycket längre än folk som ska 
stanna upp och känna efter och tänka på allting och vänta 
och blablabla. Om dessutom två människor med mycket 
energi springer bredvid varandra händer det otroligt 
mycket.

Den där energin tog sig inte bara uttryck i kreativitet, 
utan också i självupptagenhet – han stod inte sällan hukad 
över ad:n och klagade hos Viggo Cavling om inte hans 
artikel fick vänsterkrysset – och en aggressiv reporterstil. 
Det sistnämnda var ingenting som Viggo Cavling ville 
lägga band på, tvärtom: hellre att någon blir sur än att man 
missar nyheten.

Claes de Faire berättar att han kallades Claes de Fasa.
– Det började på PR-byrån Prime, som jag granskade 

superhårt då. Personen i växeln hade lämnat ett medde-
lande till vd:n: ”Du ska ringa Clas de Fasa.” Vilket spred sig 
lite grann.
Varför var du så arg?

– Jag var väldigt lättprovocerad och tog väl mig själv 
på för stort allvar… Äh. Fokus är en tidning som alla 
 respekterar och tycker är tjusig. Resumé var inte tjusigt 
på något sätt. Jag insåg att om inte vi tror att det här är 
den  viktigaste tidningen kommer ingen annan att göra det 
 heller. Vi måste ta den på allvar. 

”JAG VAR EGENSINNIG PÅ ETT SÄTT SOM ÄR 
CHARMIGT I ETT STÖRRE SAMMANHANG DÄR  

DET FINNS EN KRITISK MASSA.”

 Viggo Cavling var 
Claes de Faires chef 
under flera år.
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3 lärdomar från Fokustiden
1. Underskatta inte vikten av en tydlig hisspitch.

2. Människor gillar långläsning.

3. Lätt att överskatta varumärket utanför 
 journalistkretsar.

3 utmaningar för  
lokaljournalistiken
1. Viktigt med redaktionellt målgruppstänk.

2. Våga göra riktig journalistik.

3. Våga bygga varumärke med självförtroende.

Fokus redaktion ligger på Vallhallavägen 
117. Claes de Faire i samtal med Helena 
Taube Renmark, försäljningschef. 

Porträttet

CLAES DE FAIRE
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Claes de Faire gillar 
inte ordet gratistidning. 
"Inget är gratis".
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Porträttet

CLAES DE FAIRE

Vilka var dina styrkor som reporter?
– Jag var snabb, bra på att hårdvinkla och löjligt förtjust 

i att se mitt eget namn i tryck.
Svagheter då?

– Jag var snabb, bra på att hårdvinkla och löjligt förtjust 
i att se mitt eget namn i tryck.

Det finns en karaktäristik av Claes de 
Faire som verkar spridd, men som går 
tillbaka på författaren och debattö-
ren Erik Zsiga. Claes de Faire är med 
hans ord ”Sveriges äldsta pojke och 
Sveriges yngsta gubbe”. 

Till pojkaktigheten hör, en-
ligt Zsiga, den omtalade energin och nyfikenheten. Till 
 gubbigheten en envishet, att han lägger sig tidigt och att 
han ofta föredrar Taube framför senaste populärkulturen.

Även Johan Hakelius, tidigare publisher och nu politisk 
chefredaktör på Fokus, lyfter fram en gammaldags sida hos 
kollegan. Han kallar ibland Claes de Faire för ”studierek-
torn”: en bildad, stabil person med tydliga uppfattningar 
om rätt och fel.

– Han har ett drag av gammal borgerlighet, inte 
i politisk mening utan i social. Han är den här typen 
av  människa som brukade vara lektor i Motala eller i 
 Karlstad, på den tiden som sådana fortfarande fanns.

För att få Mitt i på fötter igen kanske det krävs en 
 ordentlig rektorstyp, en som lägger sig tidigt och outtröt-
tligt gnetar på mot de svarta siffrornas ordning och reda. 
 Koncernen är nämligen med sina 32 editioner sedan länge 
en problemskola. Det har bland annat handlat om skulder, 
men också om konkurrensen med den andra gratis- 
tidningskoncernen i Stockholm: Direktpress. 

Exakt hur Claes de Faire ska gå till väga vill han inte gå 
in på än, utöver att han tänker utveckla det redaktionella 
erbjudandet, plattformarna och journalistiken. Han 
 understryker dock att han ser potential i företaget.

– Det finns en siffra på att 1,2 miljoner läser Mitt i, om 
man slår ihop tidning och sajt. Problemet är alltså inte att 
få folk att läsa journalistiken, utan att ta betalt för den.

Bakom sig lämnar han en blödande tidskriftsbransch. 
Var finns potentialen i den? Vill man överleva gäller det 
att man har något svar på läsarfrågan som inte är för 
generellt, menar han, och att man lyckas sälja kringgrejer 
kopplade till varumärket. Analysbrev och utbildningar – 
visst. Stora events är han däremot skeptisk till, eftersom 
 konkurrensen blivit så stor.

– Det kan funka om man gör det spetsigt. Jag var chef 
på Svenska nyhetsbrev ett tag, som hade smala nyhetsbrev 
inom bank, finans, försäkring. Vi pratar inte om GDPR, 
utan om ”GDPR inom försäkringsbranschen”. Ett sådant 
seminarium kan du ta betalt för. Men ”Välkommen till 
Fokus hållbarhetsdagar”, det är ingen bra idé.

Egentligen ser han ingen större skillnad på Mitt i  
och magasinen, säger han. När han jobbade på Resumé 
kom den ut en gång i veckan och hade tabloidformat, 
 precis som Mitt i. 

– Resumé räknades som en tidskrift, men inte Mitt i. 
Är det för att Mitt i bevakar ett geografiskt område? Det 
gjorde Resumé också. Stureplan hette det.

Gränserna luckras upp och allt mer  förenar  aktörerna 
på mediemarknaden. En sådan  grundläggande sak är 
behovet av självförtroende. Som reporter på Resumé 
anammade Claes de Faire skjutjärnsjournalistiken som 
uttryck för tidningens värde. På Fokus har han dragit in 
gratisluncherna och litat på kvalitetsjournalistikens egen 
konkurrenskraft. 

Även på Mitt i gäller det att ta sig själv på allvar.
– Det första jag gjorde på Resumé var att förbjuda 

 ordet branschmedia. Vi var en ”affärstidning”. ”Gratis-
tidningar” är ett ord jag nu känner att jag inte kommer  
att tolerera. Man ska prata om ”förfinansierad press” i 
stället. Gratis har aldrig varit ett bra ord. Ingenting är 
gratis. 

”JAG VAR SNABB, BRA PÅ ATT HÅRDVINKLA  
OCH LÖJLIGT FÖRTJUST I ATT SE MITT  

EGET NAMN I TRYCK.”



Vi har gått 
upp i vikt!
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Vårt mest populära bestrukna papper GraphoCote lanseras  
nu i högre ytvikt: 100 g/m2. Upplev den glansiga ytan med 
hög vithet och opacitet hos GraphoCote i detta magasin. 

Det är nämligen tryckt på GraphoCote 100 g/m2.

sca.com/publicationpaper
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Publicerat

I PRINT

Internazionale är ett 
italienskt självständigt 

veckomagasin som 
publicerar artiklar från 

omvärlden på  italienska. 
I nummer sju, som 

 publicerades i mars, 
finns Greta Thunberg på 

omslaget ihop med citatet 
”Ni påstår att ni älskar 

era barn över allt annat, 
men i själva verket stjäl ni 

deras framtid.”

I tidnings-
hyllan

16-åriga Greta Thunberg har tagit världen 
med storm med sin skolstrejk för klimatet. 
Bland de prestigefyllda magasin hon fron-

tat finns GQ och brittiska Vogue  
– och alla de här.

TEXT: JENNIE AQUILONIUS 

Stern
Anrika tyska veckomaga-
sinet Stern har haft Greta 

Thunberg på omslaget 
flera gånger. Det här 

numret är från augusti 
månad då tidningens re-
porter intervjuade henne 
inför seglingen mot USA. 

Sterns redaktion har 
sitt säte i Hamburg och 
på tidningens sajt finns 

mängder av artiklar om 
Greta Thunberg. 

Time Magazine
I maj prydde Greta Thunberg 
framsidan av den amerikanska 
veckotidningen Time. Samma 
månad utsåg tidskriften Thun-
berg till en av tio framtida ledare. 
I april fanns hon också med på 
Times lista över världens hundra 
mest inflytelserika personer, 
tillsammans med påven, Donald 
Trump och Mark Zuckerberg. 
Omslagsbilden är tagen av den 
nederländska fotografen Hellen 
van Meene. 

The Nation
Det amerikanska veckomaga-

sinet The Nation hade Greta på 
omslaget i mars i år. Tidningens 

klimatkorrespondent, Mark 
Hertsgaard, berättar historien 
om hur 16-åringen inspirerat 

skolungdomar världen över att 
strejka för klimatet för att få 

sina regeringar att behandla 
klimatkrisen som en nödsituation 
– och om hur hon talar klarspråk 
med makthavare på bland annat 
Världsekonomiskt forum i Davos 

om deras ansvar.

Society
Har kampen mot den 
globala uppvärmningen 
äntligen hittat sin hjältinna? 
frågade sig den franska 
tidskriften Society och åkte 
till Stockholm. Tidningen 
skriver att Greta Thunberg, 
sedan hennes tal på FN:s 
klimatkonferens i december 
2018, blivit en global symbol 
för en generation som 
 bestämde sig för att säga: 
”Det är nog!”

Internazionale

Vi har gått 
upp i vikt!
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Redaktionsliv

DEADLINE

Deadline  
– pest eller fest?

Jobba halva natten, hinka kaffe 
och lämna i sista sekund. Eller 
leverera dagar före utsatt dag, helt 
utan press och stress. Det där med 
trycklämning kan vara lite olika.  
Text: Barbro Janson Lundkvist 
Illustration: Getty



Jennifer Ousbäck Thorsén
Art Director, Scandinavian Retro

Vid en stor trycklämning är jag ett kontrollfreak. Jag vill ha 
koll på läget för att undvika otrevliga överraskningar av tek-
niskt slag alltför nära deadline. Samtidigt är det kul att det 
blir lite nerv också! Jag skulle säga ibland pest före lämning 
men alltid fest efter!

Fredrik  
Karlsson,
chefredaktör för VVS- 
Forum och Elinstallatören

Som produktionsledare 
måste man göra en plan 
och sprida ut arbetet 
över tid så vi inte är ute 
i sista minuten innan 
tryck. Men visst kan jag 
erkänna: ledaren är ofta 
sista texten – som på 
något konstigt vis går 
mycket fortare att skriva 
när det är bråttom…

Vendela 
Zandén
Kreativ redaktör 
på Mama

Utan lite press 
och stress är det 
svårt att tagga 
till. Vilket man gör! 
Efter den lite tyngre 
lämningsveckan vet man 
att det följer en fas av ny-
tänkande och framåtblickande. 
En väl fungerande arbetsvariation. En naturlig del av 
magasinsproduk tionen, toppar och dalar och olika 
faser – jag älskar det! Älskar att “bli klar” och kunna  
gå vidare. 
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Åsa Widén, 
Creative Director,  
Kate redaktionell design

Att svara ”jag jobbar bäst under 
press” känns ju väntat, men 
 stämmer på mig. Med flera 

deadlines parallellt planerar jag 
arbetet bäst. Det betyder inte 
att allt blir klart i sista stund. 

Den här texten lämnade jag 
en hel dag före deadline. 

Fest alltså!

Per Pekå Englund, 
publisher på Svensk Bokhandel

Fest! Det finns inget roligare än att kämpa 
mot en deadline. Jag har dessutom sett 
väldigt många geniala lösningar som kom-
mit till i sista stund. Deadlinen är lite som 
mållinjen i ett långlopp man tränat inför.

Per Pekå Englund gillar 
deadlines. Han har tränat 
på dem under många år 
inom dagspressen.
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I tryck
|

REDAKTIONENS FAVORITER

Ta 4 000 – betala för en. Det är billigt  
med tidskrifter nuförtiden. Vilka smulor 

blir kvar åt tidskriftsförlagen från  
all-you-can-read-festen? 

Text:  Tim Andersson  Illustration:  Getty

buffé

Tema

ALL-YOU-CAN-READ

Tidskrifts-
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buffé
     

     
     

TE
MA: ALL-YOU-CAN-READ

22    –35
22  Tidskriftsbuffé 99 kronor  –  vem tjänar på det?26 Readly or not – vad krävs  för att hålla täten?  32 Ztory skruvar upp volymen  efter Storytels uppköp

Mätt och belåten. 
Ska vi dela på 
notan?



Tema

ALL-YOU-CAN-READ
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Allt fler ger sig in i striden om vem som ska bli 
den stora ”all you can read”-tjänsten för ma-
gasin. Aktörer som USA-baserade Magzter, 
Amazon Kindle Unlimited och Zinio utmanas 
nu inte minst av jätten Apples news plus.

Samtidigt expanderar vårt eget Readly så att 
det knakar i marknad efter marknad. Bolaget var 
i mars Sveriges näst snabbast växande (och topp 
tvåhundra i Europa), enligt Financial Times. 
Det övertrumfades endast av Storytel, som 
 intressant nog nyligen köpte Readlykonkurr-
enten Ztory.

Att magasinstjänsterna ser en affär är 
uppen bart. Men från förlagens perspektiv – 
är det här vägen framåt? Ska en krisdrabbad 
bransch  verkligen rea ut sitt innehåll via externa 
 startups, som förutom en stor del av intäkterna 
också tar över den viktiga kundrelationen?

Unn Edberg, vd på Vi Media, är tveksam till 
det, åtminstone när det gäller de stora tidskrifts-
titlarna.

– Jag vet inte hur deras analys ser ut, för det 
finns naturligtvis en risk att tappa lösnummer-

försäljning om man finns med i de här apparna. 
Särskilt om man är en stor och känd titel som 
har många lösnummer. 

Samtidigt ser hon möjligheter med 
 prenumerationstjänsterna. De ger ökad 
 räckvidd, och erbjuder ett sätt att nå nya 
 målgrupper. Det är därför hennes eget förlag har 
valt att lägga Vi läser på Readly.

– Det är fler kvinnor än män som köper  
Vi läser, medan Readly har en övervikt av män 
bland kunderna. Våra läsare är också något äldre 
än Readlys kundkrets. De här unga männen 
hade vi alltså kanske inte nått på samma sätt  
på egen hand.

Egmont Publishing har varit 
med i Readly i två år och är 
nu precis på väg ut ur utvärd-
eringsfasen. Slutsatsen är 
att förlaget inte förlorat på 
samarbetet, berättar förlags-
direktören Johan Taubert.

Det viktigaste argumentet för samarbetet 
är intäkterna, säger han. Enligt Readly går över 
hälften av pengarna tillbaka till förlagen, och för 
Ztory är siffran 70 procent. Dessutom erbjuder 
magasinstjänsterna en hel del viktig data om 
läsarbeteenden vilket gör att man, trots att man 
förlorar en del av kundrelationen, kommer 
 närmare läsarna än någonsin tidigare.

Men visst finns det risker också. Johan  Taubert 
har hört om bolag som varit med längre och som nu 
överväger om de ska fortsätta eller inte.

– Man får gå igenom titel för titel och väga 
 vinsterna mot eventuella tapp i upplagan, säger 
han.

Han kan också se andra motiv till att dra 
sig ur. Under de senaste åren har de stora 
 tidskriftsförlagen startat egna appar: Pling 
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Unn Edberg, vd 
på Vi Media, ser 
både möjligheter 
och risker med 
magasinstjänsterna. 

Klas Ekman, 
förläggare 
Volante, ser flera 
paralleller mellan 
bokbranschen och 
tidskriftsbranschen. 
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 (Aller media), Flipp (Egmont) och Wype 
(danska Bonnier Publications). Flipp har inte 
som syfte att  konkurrera med de stora plattfor-
marna, berättar Johan Taubert, utan är tänkt 
att fungera som ett mervärde för befintliga 
pappers tidningsprenumeranter. Men andra 
förlag kanske har större ambitioner.

– Det är svårt att sälja en tjänst som vår för 
samma peng som Readly, som har betydligt fler 
titlar. Men om man bedömer att ens portfölj 
av produkter är så stark att den skulle kunna 
konkurrera, kanske man kan tänka sig att lämna 
Readly.

På det stora hela är prenumerationstjänster-
na ytterligare en färg i den stora palett av affärer 
som nu är tidskriftsbranschen, enligt Johan 
Taubert. De utgör inget stort hot, men knappast 
heller någon frälsning.

Om magasinstjänsterna ska få ett verkligt 
genombrott krävs ett nytänkande – särskilt 
kring paketering. Det menar i alla fall Klas 
 Ekman. Han var tidigare journalist inom 
 magasinsbranschen, bland annat som redaktör 
på Café och chefredaktör på Arena liksom RES. 
Nu är han förläggare på bokförlaget Volante.

Magasinstjänsternas koncept, 
där läsaren bläddrar i något som 

liknar pdf:er, kanske har sin 
plats i en digital övergångs-
period för en  generation van 

vid  papperstidningen, men 
inte i längden, menar 

han. 

– Det kommer nog inte att räcka med att 
slänga upp senaste numret och hoppas på det 
bästa. Man måste  försöka att dra in läsarna mer, 
med lockande rubriker och kortfattade artiklar. 
Man kanske kunde tänka sig att man bryter ut 
särskilda artiklar och lägger dem i ett flöde.

K las Ekman ser inte att 
förlagen på länge kan göra 
sig några förhoppningar 
om enorma  intäkter. Han 
jämför med bokbranschen, 
som gått före  magasinen 
i digitalisering. Där 

ger e-böckerna en longtail-effekt, men själva 
 e-bokläsandet är fortfarande begränsat. Det är 
ljudböckerna som revolterat bokbranschen. 

– Jag tror över huvud taget att många 
bokförlag idag börjat en omställning till att bli 
någon sorts produktionsbolag för berättelser i 
ljud eller skrift. Tidskriftsbranschen bör nog i 
möjligaste mån tänka på samma sätt.

Unn Edberg är inne på samma spår. Att 
allt fler tidskrifter nu hittar sätt att ta betalt på 
nätet borde utgöra ytterligare ett problem för 
 magasinstjänsterna. 

– Man har inlogg för sina olika tidskrifter – 
och kluster av tidskrifter. Jag vet till exempel 
att Bonnier tittar på möjligheter att koppla ihop 
dagstidningsprenumerationer med tidskrifts-
innehåll nu när tidskrifterna har kommit in i 
Bonnier news. Ju mer tidningarna börjar titta 
på sådana grejer, desto mindre borde man vilja 
hänga på Readly.

Unn Edberg kastar dock in en brasklapp.
– Jag har fått äta upp min skepsis tidigare. 

Jag trodde aldrig att tjänsterna skulle klara det 
så här länge och gå så bra som de gör. 

”DET ÄR SVÅRT ATT SÄLJA EN TJÄNST SOM VÅR 
FÖR SAMMA PENG SOM READLY, SOM HAR 

BETYDLIGT FLER TITLAR”

Johan Taubert, 
förlagsdirektör på 
Egmont Publishing, 
säger att förlaget just 
utvärderat samarbetet 
med Readly.

FOTO: JÖRGEN ULVSGÄRD
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Fotografen är redo och  Maria 
Hedengren sätter sig på 
soffans ryggstöd med klack-
arna i sittdynan. Ipaden ligger 
bredvid, den ska naturligtvis 
också vara med på bild. På 
skärmen syns för tillfället en 

svensk veckotidning med stor räckvidd. 
– Kan vi inte ta fram Vogue i stället? Eller 

Time Magazine? säger hon till kommunika-
tionschefen, som hjälper till med fotografe-
ringen.

Maria Hedengren är sedan i våras ny vd 
på Readly. Hon kommer senast från IZettle, 
och har en bevisad förmåga att få techbolag att 
växa internationellt. Nu ska hon göra samma 
sak med magasinstjänsten Readly. Att bolagets 
intäkter växte med 54 procent förra året är en 
bra förutsättning. Att tredje AP-fonden tidigare 
i år sköt in nytt kapital på 157 miljoner kronor är 
en annan.

Dessutom har Readly redan kommit en 
bra bit på väg. Man finns numera i nio länder, 
sedan man i våras klev in på den stora italienska 
marknaden.

– Går det bra med Filter i stället? undrar 
kommunikationschefen.

Hon fipplar med Ipaden, någonting strular 
med appen och hon verkar inte kunna få fram 
Vogue. 

Här på Readlys nya beiget stilrena utveck-
lingskontor i Stockholm hittar man inte många 
tidskrifter i papper, varken kulörta veckotidnin-
gar eller sofistikerade reportagemagasin. De 
gröna marmorborden är tomma, så när som på 
ett exemplar av DI – och så branschtidningarna 
så klart. 

I de senare har Readly skapat rubriker sedan 
lanseringen 2013. Som den ledande ”all you 
can read”-tjänsten – för 99 spänn får du 4000 
tidskrifter – är Readly med och omvandlar ma-
gasinsbranschen i grunden. Det är åtminstone 
en vanlig hypotes, ofta illustrerad av klyschan: 
”ett Spotify för tidskrifter”.

Spotify-jämförelsen haltar dock något, enligt 
Maria Hedengren.

– Magasinsbranschen i dag omsätter ungefär 
70 miljarder euro. Det är fyra gånger mer än 
musikbranschen. Men det är bara 6,5 procent 
av magasinen som konsumeras genom digitala 
kanaler, att jämföra med de 60 procenten av 
musikkonsumtionen som streamas.

Maria Hedengrens 
övertygelse är dock att 
magasinsbranschen är 
på väg åt samma håll 
som musikbranschen, 
och att utmaningen 
snarast ligger i att 

Svenska framgångssagan Readly expanderar 
internationellt. Men vad krävs för att hålla sig 

kvar som marknadsledare i Sverige? 
Text: Tim Andersson  Foto: Samuel Unéus

Readly or not?

Readly lanserades i mars 
2013. På drygt sex år har 
man expanderat till nio 
länder.
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Readly
ANTAL ANVÄNDARE: "Pass."
ANSTÄLLDA: Omkring 80. Här 
i Stockholm, på teknik hubben i 
Växjö och på kontoren i London 
och Berlin.
ANTAL UTVECKLARE: 20talet.
OMSÄTTNING: 195 miljoner 
(2018).
TITLAR: Över 4 300.
NÅGRA SVENSKA FÖRLAG:  
Aller, Bonnier News och Bonnier 
 News Lifestyle, Egmont, Afton
bladet, Albinsson &  Sjöberg.  
MARIAS FAVORITMAGASIN: 
Recidence, Damernas värld, 
ELLE, Cykling. Bläddrar i Time 
 Magazine.
MAGASIN HON HELST SKULLE 
VILJA HA TILL READLY: "Fokus 
och Illustrerad vetenskap."

Maria Hedengren blev Readlys vd i slutet av april. 
Hon är inte orolig för konkurrensen utan menar 
att det ryms flera aktörer inom marknadsnischen.
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Readly samlar stora mängder 
data om sina användare som de 
anslutna förlagen får del av. 

skapa medvetenhet kring produkten. Samtidigt 
finns det de som ifrågasätter själva konceptet. 

Att överföra magasin digitalt till något som 
liknar en pdf – hur attraktivt är det i en samtid 
där allt mer blir flöden? 

– Faktum är att jag ser en motreaktion mot 
alla dessa flöden. Allt fler ifrågasätter: ”varför 
blir just jag konfronterad med just den här 
texten? Och vem har överhuvudtaget skrivit 
den?” Man tas in till någon content provider, 
och det finns ingen ansvarig utgivare som går i 
god för texten. Där tycker vi att Readly är en bra 
motkraft.

Konceptet är dessutom bra utifrån ett 
 integritetsperspektiv, tillägger hon.

– Det är inte så att man råkar lajka en text på 
Facebook och så plötsligt får man ett speciellt 
flöde till sig. Vi ger tillbaka makten till läsaren.

Allt fler aktörer experimenterar med digitala 
möjligheter: ljud, rörligt, interaktion – finns det 
inte en risk att ni hamnar på efterkälken här?

– Vi vänder oss framför allt till personer som 

älskar magasin och samspelet mellan text och 
bild. Samtidigt jobbar vi med produktutveckling 
hela tiden. Vissa områden kanske skulle lämpa 
sig bra för ljud, som affärsrelaterad press eller 
vetenskapliga artiklar. Det tittar vi på. Men 
i grund och botten handlar vår affärsidé om 
 magasinsinnehåll.

På Readly talar man gärna i 
termer av att man hjälper 
magasinsbranschen – det kan 
rent av formuleras som själva 
syftet med verksamheten. 
”Vi vill hjälpa dem att få ökad 
räckvidd och distribution, 

det är ju därför vi finns”, som Maria Hedengren 
 säger. Det handlar alltså inte om konkurrens, 
utan om att tillsammans nå en bredare publik. 

Fortfarande är det dock så att tidskrifterna 
tjänar det mesta av pengarna på den fysiska 
 produkten, och man undkommer inte frågan: 
Varför betala 99 kronor för en tidning när man 



Tryckeriet i 
Halmstad

Printografen

På Printografen i
Halmstad jobbar vi

med projektledning och
grafisk produktion.

Vi ger våra uppdrags-
givare tillgång till en 

komplett grafisk
kompetens oavsett
arbetets art eller

storlek.

Vi hjälper dig med:

Offsettryck
Digitaltryck

Skyltar och vepor
Roll-up

Mässmaterial
m.m.

www.printografen.se

kan få över 4 000 tidningar för samma summa?
– Faktum är att vi ser en väldigt liten 

överlappning med den existerande prenumera-
tionsbasen för papperstidningar. Det finns flera 
förlag som själva gjort mätningar på det. Vi kan-
nibaliserar alltså inte i någon större omfattning. 
Vad vi gör är främst att hitta nya läsare, männ-
iskor som i normala fall inte läser så mycket 
tidskrifter. 

För förlagen innebär Readly generellt 
 betydande intäkter, säger Maria Heden-
gren. Utöver de direkta inkomsterna – mer 
än 50  procent går tillbaka till förlagen – så 
 kommer också intäkter från Readlys nya 
 annonseringstjänst Readly ads. Genom den 
får nu  annonsörer möjlighet att annonsera i de 
anslutna titlarna och kan dessutom tillgodogöra 
sig data kring det faktiska engagemanget kring 
annons erna. Utifrån datan kan reklamen sedan 
riktas till utvalda målgrupper.

– Om du plockar ned ett magasin på Press-
byrån har det, säg, 60 sidor. När du läser samma 

Kolla det med 
Samuel?

ANNONS

Lore volentibusam 
quuntemped quo arum 

orestior sitatur eum alit 
exerunt ve
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magasin i Readly rymmer det kanske 62 sidor, 
för det finns två extra annonser i det.

Okej, förlagen får intäkter genom Readly, 
men samtidigt förlorar de den viktiga kund-
relationen…

– Ja, men i gengäld får de stora mängder data 
från oss, som de aldrig haft tillgång till förut. Vi 
har väldigt avancerad teknik, som gör att vi kan 
se exakt vad läsarna läser, hur länge de  läser, 
vilka sidor de är på, vilka annonser de  tittar på, 
vilka covers som är de mest  populära, om det är 
en man eller kvinna som läser,  etcetera. 

Är det din upplevelse att förlagen är bra på 
att tillgodogöra sig den här datan?

– Ja, många sitter och väntar på  rapporterna. 
Vissa är väldigt framåtlutade och justerar snabbt 
innehållet i sin nästa utgåva.

Så hur ser framtiden ut för 
snabbväxande Readly? Enligt 
årsredo visningen från i somras 
gör bolaget ett rejält minus-
resultat, närmare bestämt på 
108  miljoner kronor, men det 
förklarar Maria Hedengren med 

att det är för tidigt att ta ut vinst. Man satsar i 

stället på tillväxt. Samtidigt växer konkurren-
sen. I Sverige finns Ztory, och internationellt fler 
bolag. Inte minst har Apple kommit med en ny 
produkt. 

Är du orolig?
– Nja. Vi är pionjärer, och vi har väldigt länge 

varit ensamma om att utbilda marknaden i den 
här typen av tjänster. En så stor bransch som 
tidskriftsbranschen har plats för fler, och  
Apple kan faktiskt hjälpa till med att upplysa 
om den här typen av tjänster, säger Maria 
 Hedengren.

Läsekretsen är bred, säger hon. Men 
det finns en grupp som Readly har svårt att 
 attrahera: den viktiga Generation Z, de unga. 

Ser man här begränsningen för konceptet 
med att rakt upp och ned överföra en tidskrift 
till digitalt format?

– Det är klart, varje techbolag måste jobba 
kontinuerligt med forskning och utveckling för 
framtiden, men inom de närmaste åren finns 
det större potential i att rikta sig mot de som 
läser magasin idag, i jämförelse med till  exempel 
generation Z. Sen tycker jag mig se att det 
även bland de unga finns en vilja att betala för 
 kvalitet. 

Magasin om kändisar och 
kungligheter brukar få hög 
läsning i Readly, visar företagets 
egna sammanställningar. 



DIN GIVNA 
AFFÄRSPARTNER

Vi  erbjuder  ser v icet jänster  för  prenumerat ions- ,

insamlings-  och medlemshantering.

Välkommen att  kontakta oss ! 

w w w . f l o w y . s e

ANNONS
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P å Storytels kontor på Riddar-
holmen i Stockholm sitter 
människor bland palmer i 
färgglada soffgrupper. Sedan 
ett halvår tillbaka hittar man 
här också Daniel Malmqvist, 
chef för Ztory.  

I januari  köptes nämligen den digitala 
 magasinstjänsten upp av Storytel.

Över soffgrupperna tronar guldfärgade 
 ballonger i form av siffran 1 000 000. Så många 
abonnenter har Storytel numera.

– För oss på Ztory innebär det här guld och 
gröna skogar, säger Daniel Malmqvist.

Företaget grundades 2013 i Karlstad – där 
ett kontor fortfarande finns kvar – av  Daniel 
Malmqvist och tre personer till. Ztory är en 
digital prenumerationstjänst primärt för 
 tidningar och magasin, men som också erbjuder 
en hel del barnböcker. ”För hela familjen”, lyder 
ett av försäljningsargumenten.

Ztorys väg har varit krokig. Grundarnas 
dröm var hela tiden ”ett Spotify för tidskrifter”, 

men från början fanns inte hårdvaran på plats, 
berättar Daniel Malmqvist.

– Det här var pre-Ipads. Jag minns att vi satt 
och kollade på prototyper av tablets, typ något 
slags rullar som man kunde rulla ut och läsa på. 
Det här kommer bli grejen! sade vi. Nu blev det 
inget med rullarna, men Steve Jobs gjorde ett 
ganska bra jobb med Ipadsen i stället. 

Ett annat tidigt problem var tidskriftsför-
lagens inställning, berättar han. En del trodde 
helt enkelt inte på digitaliseringen som möj-
lighet och nödvändighet. Många var också 
livrädda för att all you can eat-tjänsterna skulle 
driva ned priserna.

– ”Kannibalisera” var ett ord som förekom 
hela tiden, ”kannibalisera, kannibalisera…” Med 
tiden försvann mantrat. Det betyder dock inte 
att jobbet blev enkelt för Daniel Malmqvist. 
Under en period har företaget varit självfinan-
sierat, berättar han. Det senaste räkenskapsåret 
omsatte Ztory 5,4 miljoner kronor med en för-
lust efter finansnetto på cirka 3 miljoner kronor.

– Det är väl ingen hemlighet att vi har varit 

Den digitala magasintjänsten Ztory köptes 
nyligen upp av giganten Storytel. Kan det ge 

Ztory ett ljudligt övertag över Readly?
Text: Tim Andersson  Foto: Samuel Unéus

Ztory skruvar upp 
tonläget

Ztory har idag ungefär 
760 tidningstitlar, men 
dessutom över 1 000 
barnböcker i sitt utbud. 
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Ztory
ANTAL ANVÄNDARE: "Pass."
ANSTÄLLDA: Runt 10.
UTVECKLARE: 5.
FINNS I: Sverige och Spanien.
OMSÄTTNING: 5 miljoner.
VINST: ”Det är vi intresserade av, 
men just nu är vi i en tillväxtfas.”
TITLAR: 760 stycken.
NÅGRA SVENSKA FÖRLAG: 
 Aller, Egmont, Bonnier news, 
IDG, Vetenskapsmedia, etcetera.
DANIEL MALMQVISTS 
 FAVORITMAGASIN: ”King är 
bra, och Allt om Vetenskap. Jag 
är den typiska Ztoryanvända
ren, som är mer intresserad av 
 ämnen än av titlar.”
MAGASIN HAN SKULLE VILJA 
HA TILL ZTORY: Fokus och 
 Illustrerad vetenskap.

Daniel Malmqvist var med 
och grundade Ztory 2013. 
De här ballongerna (och 
några till) bildar siffran  
1 000 000 – som är antalet 
abonnenter hos Storytel.

Partystämning hos 
Storytel. Får Ztory  
ett lyft nu?
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Daniel Malmqvist har fått betydligt fler 
kollegor sedan Ztory flyttade in hos Storytel 
på Riddarholmen i Stockholm. 
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”DET ÄR LITE FÖR TIDIGT ATT SÄGA EXAKT 
HUR VI KOMMER DRA NYTTA AV STORYTELS 

EXPERTIS AV BERÄTTANDE I LJUD.”

den mindre spelaren, och försökt hitta en annan 
typ av tillväxtstrategi. Vi satsade väldigt mycket 
på att bygga en bra produkt tidigt och kanske 
mindre på marknadsföring, medan Readly tog 
in väldigt mycket riskkapital och körde ganska 
hårt.

Produktutvecklingen har bland annat 
 inneburit en klippfunktion, där man kan klippa 
ut artiklar och spara dem i mappar som är 
möjliga att dela med andra. Där är det också lätt 
att kommentera. Det här är något som kunderna 
har efterfrågat. Möjlighet att lösa korsord och 
sudoku är en annan innovation. 

Samgåendet med Storytel är ett slags  nystart, 
säger Daniel Malmqvist. Dels  innebär det 
flera synergieffekter. Man delar nu på  viktiga 
 funktioner som Storytel utvecklat under lång 
tid, framförallt på techsidan, inom  support 
och marknadsföring. Ett exempel på det 
senare kunde vi se i somras, då Storytels kunder 
 erbjöds gratis Ztoryläsning i tre månader. 
Daniel Malmqvist vill inte gå in på siffror, men 
bekräftar att kampanjen var framgångsrik. 

Sammanslagningen med Storytel innebär 
också möjligheter att utveckla produkten vidare. 
Den mest uppenbara frågan handlar naturligt-
vis om ljudsättning av journalistik. Daniel 
Malmqvist vill dock inte gå in på konkreta 
planer. 

– Det är lite för tidigt att säga exakt hur 
vi kommer dra nytta av Storytels expertis av 
berättande i ljud men det är något vi undersöker 

nu och kommer att fortsätta undersöka under 
året.

Att plattformarna skulle slås ihop är dock 
ingenting han tror på inom överskådlig framtid, 
det skulle vara en alltför stor affär både tekniskt 
och kommunikativt.

S å vad händer framöver? Daniel 
Malmqvist säger att han funde-
rar mycket på vad som  kommer 
att bli den stora grejen, den 
som  innebär de digitala prenu-
merationstjänsternas verkliga 
genombrott. Det kommer inte 

att vara en revolution – grunden är redan lagd 
med Ztory och andra liknande plattformar. Men 
någon komponent kommer att tillkomma, en 
funktion som blir en ”game changer”. 

Det kan vara ljud. Kanske i kombination med 
skräddarsydda prenumerationer, där den till 
exempel flugfiskeintresserade läsaren får all rel-
evant journalistik inom flugor och älvar samlat 
hos sig. Eller så är det är någonting helt annat. 

Just nu är alla prenumerationstjänsternas 
utmaning och stora möjlighet basal: att nå 
kärngruppen, alla dem som redan är magasins-
konsumenter, och få dem att upptäcka ett nytt 
sätt att läsa på.

Hos Storytel har Ztory en miljon skimrande 
kunder som älskar bra berättelser. 

– Det är guld värt för oss, säger Daniel 
Malmqvist. 
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Skogen där trycksaker föds

I den småländska skogen växer grunden 
till våra hållbara tidsskrifter och trycksaker.

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?
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Handen på hjärtat. 
Hur viktigt är hållbarhet när du 

väljer tryckleverantör?

Hållbarhet, miljö och kvalitet är tre väldigt viktiga ord på 
Lenanders. Så viktiga att de genomsyrar hela verksam-
heten. Ambitionen är att alltid leverera högsta kvalitet på 
ett hållbart sätt och att guida kunden till miljösmarta val. 

Hos Lenanders kan kunderna välja att helt klimat-
kompensera sin trycksak genom Climate Partner 
och välja vilket projekt bidraget ska gå till. Varje 

trycksak förses då med en QR-kod som visar exakt var 
kompensationen ger stöd. Ett riktigt bra val för alla som vill 
göra minsta möjliga avtryck på vår gemensamma miljö.
     Framtidens budskap gör sig bäst när de trycks på ett 
hållbart sätt. Gärna på ett papper av svensk pappersråvara.
Så handen på hjärtat. Vad avgör när du väljer leverantör?  

Läs mer på lenanders.se

Med fötterna stadigt i den småländska 
myllan skapar Lenanders Grafiska tryck-
saker som uppfyller branschens alla 
miljökrav. Alla trycksaker produceras i 
Sverige på det Svanenmärkta tryckeriet 

i Kalmar. Här skapas framtidens klimatsmarta trycksaker 
till miljömedvetna kunder runt om i Sverige. 
     Hållbara val och alternativ finns tillgängliga idag men 
måste också aktivt väljas vid inköp av trycksaker och tidsskrif-
ter. Ambitionerna finns men det är handling som ger resultat.

”Framtidens budskap 
gör sig bäst när de trycks 

på ett hållbart sätt.”

HÅLLBARHET

"Vi trycker för framtiden.
Med fötterna stadigt i den småländska myllan 
fortsätter de framåt för miljön och klimatet. 

På Lenanders Grafiska är visionen tydlig;
Hållbarhet i alla led.

"

ANNONS



Skogen där trycksaker föds

I den småländska skogen växer grunden 
till våra hållbara tidsskrifter och trycksaker.

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

ISO12647-2

ISO9001
C E RT I F I E D

ISO14001
C E RT I F I E D

PEFC/05-38-143

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

ISO12647-2

ISO9001
C E RT I F I E D

ISO14001
C E RT I F I E D

PEFC/05-38-143

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Kalmar
Stockholm

Anderstorp
Västervik

100%
K

L
IM

A
T

N
EUTR A L A T RYCKSAK

E
R

TM

ISO12647-2

ISO9001
C E RT I F I E D

ISO14001
C E RT I F I E D

PEFC/05-38-143

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

ISO12647-2

ISO9001
C E RT I F I E D

ISO14001
C E RT I F I E D

PEFC/05-38-143

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Handen på hjärtat. 
Hur viktigt är hållbarhet när du 

väljer tryckleverantör?

Hållbarhet, miljö och kvalitet är tre väldigt viktiga ord på 
Lenanders. Så viktiga att de genomsyrar hela verksam-
heten. Ambitionen är att alltid leverera högsta kvalitet på 
ett hållbart sätt och att guida kunden till miljösmarta val. 

Hos Lenanders kan kunderna välja att helt klimat-
kompensera sin trycksak genom Climate Partner 
och välja vilket projekt bidraget ska gå till. Varje 

trycksak förses då med en QR-kod som visar exakt var 
kompensationen ger stöd. Ett riktigt bra val för alla som vill 
göra minsta möjliga avtryck på vår gemensamma miljö.
     Framtidens budskap gör sig bäst när de trycks på ett 
hållbart sätt. Gärna på ett papper av svensk pappersråvara.
Så handen på hjärtat. Vad avgör när du väljer leverantör?  

Läs mer på lenanders.se

Med fötterna stadigt i den småländska 
myllan skapar Lenanders Grafiska tryck-
saker som uppfyller branschens alla 
miljökrav. Alla trycksaker produceras i 
Sverige på det Svanenmärkta tryckeriet 

i Kalmar. Här skapas framtidens klimatsmarta trycksaker 
till miljömedvetna kunder runt om i Sverige. 
     Hållbara val och alternativ finns tillgängliga idag men 
måste också aktivt väljas vid inköp av trycksaker och tidsskrif-
ter. Ambitionerna finns men det är handling som ger resultat.

”Framtidens budskap 
gör sig bäst när de trycks 

på ett hållbart sätt.”

HÅLLBARHET

"Vi trycker för framtiden.
Med fötterna stadigt i den småländska myllan 
fortsätter de framåt för miljön och klimatet. 
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En dag med

SVENSK POLIS

 E
N DAG MED 

Hack i häl på  

någon av dina 

branschkollegor.  

Vad gör de egentligen  

på jobbet? 

Skuggar 
polisen

Stefan Siesing 
yttre befäl på 

Uppsalapolisen, 
får besök. 
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De bevakar brottsbekämparnas 
vardag. Tidningen Svensk Polis  får 
följa med bakom avspärrningarna. 

Text: Barbro Janson Lundkvist  Foto: Samuel Unéus 

Maria Åkerblom är redaktör på 
Svensk Polis. Till vardags jobbar 
hon på redaktionen i polishuset 
i Stockholm, men åker på olika 

reportage över hela landet.  



09.43 Åka 
polisbil
Maria Åkerblom, 
redaktör, och Minna 
Ridderstolpe, 
fotograf, ska göra ett 
reportage om hur 
polisanställda möter 
psykisk ohälsa i sitt 
arbete. Idag träffar de 
Stefan Siesing, yttre 
befäl i Uppsala, och 
följer honom ut på 
fältet. De hoppas på 
att få vara med på ett 
konkret ärende. 

En dag med

SVENSK POLIS

10.14 På akutmottagningen
Dagen börjar på akutmottagningen för vuxenpsykiatri.  
Hit får polisen ofta köra personer för tvångsvård.

10.15 Det viktiga samarbetet
Stefan talar med personalen på akutmottagningen om hur den 
senaste tiden har varit. Polisen och psykiatrin i Uppsala har ett 
särskilt samarbete sedan några år tillbaka. Minna plåtar och 
Maria tar anteckningar i sitt block. 

Skyddsvästar 
krävs för att få 
följa med polisen. 
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10.17 Tålmodig modell
Stefan Siesing har jobbat i 15 år som polis och möter psykiskt sjuka 
varje dag. Bakgrunden till reportaget är att polisen har fått i uppdrag 
av regeringen att utbilda sina medarbetare om hur man bemöter 
personer med psykisk ohälsa på ett bättre sätt. 

SVENSK POLIS
H Svensk Polis är en tidning från Po-
lismyndigheten för medarbetare inom 
polisen. Tidningen har i uppdrag att 
ge verktyg, bidra med stolthet och öka 
förståelsen för polisens arbete. 

H Svensk Polis ges ut sex gånger per 
år i tryck (34 000 ex), och finns på 
Tidningensvenskpolis.se. 2017 blev tid-
ningen Årets tidskrift fackpress print. 

H I redaktionen ingår Carolina Ekéus, tf 
chefredaktör, Maria Åkerblom, redak-
tör, och Minna Ridderstolpe, layoutare 
och fotograf. Lars Hedelin fotograferar 
både åt tidningen och myndigheten. 
Ansvarig utgivare är Carola Määttä, 
kommunikationsdirektör på polisen.

11.40 Alltid mössa utomhus
Polisen Jonas Karlsson får en påminnelse av fotografen om att ta på sig mössan, nu när han är utomhus.  
Sådana är polisens regler, och det måste bli rätt på bild. Han vaktar baksidan av vårdhemmet så att den äldre 
mannen inte ska rymma den vägen. 

11.31 
Utryckning  
till vårdhem
En dement, äldre 
man är själv-
mordsbenägen. 
Poliserna kallas till 
ett boende i Sävja för 
att hjälpa personalen 
och köra mannen till 
psykakuten. Minna 
får inte fotografera 
inne på boendet, men 
Maria får följa med 
och får sitt första 
case.  



13.19 Larm från härbärge
Polisen larmas till Stadsmissionens härbärge vid 
Mikaelskyrkan där en kvinna med psykiska problem 
har skrikit och bråkat. Medan kvinnan tas omhand 
fotograferar Minna.  Integritetsfrågan är viktig för 
Svensk Polis men redaktionen försöker undvika att 
jobba med blurrade bilder.  Även poliser kan vara 
skeptiska till att medverka på bild, och kan behöva 
övertalas. 

En dag med

SVENSK POLIS

13.10 Hur blev det?
Maria och Minna stämmer av och kollar 
vilka bilder de eventuellt saknar.

13.35 Gripande berättelse
Stefan Siesing berättar om ett fall han aldrig glömmer, en 
kille som hoppade framför tåget. 

Minna Ridderstolpe 
greppar raskt kameran 

och plåtar inifrån 
polisbilen.

12.53 Mätta och redo igen
Lunchen köps från en automat i polishuset. När 
det är dags att börja jobba ska västarna på igen. 



13.50 Strax skiljs de åt
Stefan ska in till stationen på ett möte och Maria och Minna ska 
strax ta sig tillbaka mot Stockholm. Sammanfattningsvis har 
de hängt med Uppsalapolisen i fem timmar, fått vara med på 
två skarpa ärenden, och Stefan Siesing har berättat om tidigare 
ärenden som satt spår.  

Maria Åkerblom har varit sammanlagt 10 år 
inom polisen. ”Det är en spännande verksamhet 
som vi får följa på insidan. Eftersom vi är 
polisanställda får vi vara med om sådant som inte 
andra journalister får. Frågor som rör polisen är 
ständigt aktuella och här finns alltid spännande 
historier. Poliserna möter ofta starka känslor i sitt 
jobb. Det kan handla om liv och död.”

Läs gärna Marias och 

Minnas reportage  

”Det syns inte 

alltid utanpå” på 

Tidningensvenskpolis.se. 



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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Verktyg

BETALLÖSNINGAR

Rullar pengarna in som de ska? 
Vår guide till digitala betallösningar  

kan öppna flödet. 
Text: Annika Larsson Sjöberg  Illustration: Getty

Nyckeln till 
affären 

Tittut! Här döljer sig 
våra goda råd om hur 
du bäst tar betalt på 
nätet. 

Klarna

Swish

Faktura

Kort

Autogiro

Hur snabbt måste det gå?

5 betalsätt
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Verktyg

BETALLÖSNINGAR

V i sköter allt mer av 
våra inköp online och 
har börjat bli bort-
skämda med enkla 
och bra betallös-
ningar. Det är få som 
inte suckar smått när 
det är dags att fylla i 

adress, registrera en faktura i internetbanken 
eller fylla i ett kortnummer. 

För tidskriftsbranschen innebär betaln-
ingar online en stor omställning. Faktura har 
länge varit standard och i många fall har den 
varit en del i själva prenumerationserbjudan-
det. När prenumerationstiden gått ut har det 

kommit en ny faktura med posten med er-
bjudande om att fortsätta prenumerera en 
tid till, och kanske få en premie på köpet. I 
en digital värld håller inte det. Det behövs 
andra lösningar, erbjudanden och flöden. 

Urban Lindstedt är journalist med 
bakgrund i tidskriftsbranschen och 

har själv drivit e-handel. Numera har 
han också en podd och ett ny-

hetsbrev om e-handel. Han 
säger att många tidskrifter 

behöver börja med att ta 
ett grundligt omtag och 

fundera på hur deras 
affärsmodell egentligen 

bör se ut innan de 
fördjupar sig i olika 
betallösningar. 

– Bra digitala betallösningar har funnits i 
flera år men många tidskrifter har inte tänkt 
klart kring vad de ska sälja och till vem. Då kan 
de ha hur smidiga betallösningar som helst 
utan att det hjälper, säger han.

Ett sätt att närma sig frågan är att gå 
igenom olika köpscenarier: Vilka är de olika 
kunderna? Varför vill de ha tidningen eller 
artikeln? Hur ska köperbjudandet se ut? Och till 
sist, hur ska betalningen gå till för att passa olika 
kundgrupper? 

– Det här handlar inte bara om betallös-
ningar utan om flöden. Hur köperbjudandet 
presenteras och kundens väg fram till ett köp 
måste vara så enkel och smidig som möjligt. 
Och här gäller det att tänka ur kundens pers-
pektiv, säger han. 

Några som gjort just det 
är Dagens Nyheter, 
som gått i bräschen 
med sitt sätt att 
utveckla sin affärsmo-
dell. En viktig pus-
selbit i det arbetet har 
varit den betallösning 

de tagit fram i samarbete med Klarna. Joakim 
Lundberg är i dag Sverigechef på Klarna och 
har varit engagerad i samarbetet som löpt 
under flera år. Han berättar att en av de stora 
utmaningarna i samarbetets början var läsar-
nas bristande betalningsvilja.

– Människor var vana att  läsa gratis på 

Urban Lindstedt 
tycker att tidskrifterna 
bör se över sina 
affärsmodeller innan 
de börjar titta på 
betallösningar.

”BRA DIGITALA BETALLÖSNINGAR HAR FUNNITS 
I FLERA ÅR MEN MÅNGA TIDSKRIFTER HAR INTE 

TÄNKT KLART KRING VAD DE SKA SÄLJA.”

Joakim 
Lundberg, 
Sverigechef 
på Klarna, har 
samarbetat tätt 
med DN. 
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Källor: Undersökningen Svensk e-handel 2018, som görs av Dibs och E-barometern Q2, 2019 som görs av Postnord i samarbete 
med Svensk digital handel och HUI Research.

Klarna
Klarna används i dag av 60 pro-
cent av landets e-handlare. 66 
procent av kunderna uppger 
att de gärna vill kunna betala 

sina köp med Klarna. Det upplevs som enkelt 
och är en för kunderna välkänd aktör. Däremot 
har Klarna fått kritik från Konsumentverket 
för bristande säkerhet, framför allt på delade 
datorer. 

Swish
På bara några år har Swish seg-
lat in som ett av de mest upp-
skattade betalsätten, framför 
allt för mindre köp. Varannan 

e-handelskonsument vill gärna kunna swisha 
in sin betalning och bland yngre konsumenter 
är det ännu fler. Men bara en tredjedel av e-
handlarna erbjuder det alternativet. 

Faktura
Faktura upplevs som säkert 
och är en väletablerad betallös-
ning inom tidskriftsbranschen. 
Däremot är det inte alla kunder 

som vill ha fakturor längre, varken via post 
eller mejl. Särskilt ungas relation till sin inter-
netbank är inte särskilt stark och de vill helst 
betala utan att behöva logga in på banken. 
Sex av tio konsumenter uppger att de vill 
kunna betala sina köp online via faktura. 

Kort
Att kunna betala med kort är 
det alternativ flest konsumenter 
förväntar sig hos en e-handlare. 
Det är en etablerad metod som 

kunderna känner sig trygga med. Hos e-handlare 
som tillämpar tvåstegsverifiering, då kunden får 
identifiera sig med exempelvis bank-id, är säker-
heten också hög. Däremot tycker över hälften 
av konsumenterna att det vore skönt att slippa 
fylla i kortuppgifter. Särskilt i åldersgrupperna 
25–34 år och 66–74 år. Ett växande antal företag 
erbjuder därför möjlighet att spara kortuppgifter 
men det är bara en av tio kunder som tycker det 
är bra. 

Autogiro
Autogiro passar bra för prenu-
merationer eftersom det löper 
på utan att kunden behöver göra 
något. Däremot tycker många 

det är krångligt att få igång, vilket kan utgöra ett 
hinder. 

Hur snabbt måste det gå?
Här tenderar företag och  konsumenter att tycka 
lite olika. Medan företagen menar att två minuter 
är den längsta tid ett köp får ta så   
säger sig konsumenterna vara villiga att lägga 
upp till tre minuter på betalningen i kassan.

5 betalsätt
Vi guidar till några vanliga digitala betalsätt 

som medieföretag i dag använder. 
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nätet och när de skulle börja betala möttes de 
av en krånglig och icke online-anpassad lösn-
ing som krävde att de matade in information 
i flera steg. Då blev det jobbigt och tröskeln 
höjdes ytterligare, säger han. 

M ålet för Klarna 
blev därför att 
göra betaldelen 
så enkel och 
smidig som 
möjligt för den 
som skulle 
teckna en 

 prenumeration. 
– Vår ambition har varit att göra den upp-

levelsen så personlig som möjligt och förenkla 
för användaren. Det ska vara lätt att börja 
betala, annars kanske kunden avstår, säger 
Joakim Lundberg. 

På det stora hela är det däremot ingen 
större skillnad på en  tidskriftsprenumeration 
och andra prenumerationstjänster, till 
 exempel streamingtjänster för rörlig bild eller 
musik. Men det är upp till varje tidskrift att 
formulera sitt erbjudande på ett attraktivt sätt 
som lockar läsarna.

– För oss spelar det ingen roll om prenu-
merationen är digital eller på papper, eller om 
den löper på ett år eller en månad. Abonne-
mangslogiken står tidskriften för medan vi 
hanterar betalningarna. Det vi kan  konstatera 
är att de betalsätt som erbjuds har en stor 
påverkan på hur många som faktiskt blir 
kunder och även hur länge de  stannar kvar, 
säger han. 

Henri Taipale är vd på Qvalia som haft ett 
liknande utvecklingssamarbete med tidningen 
Chef. Även han är inne på samma linje – först 
en genomtänkt affärsmodell, sen kan man 
börja fundera på betallösningar. 

– För att lyckas krävs kunskap om sin 
målgrupp och bransch. Ofta är det manuella 
processer som tickar på i en digital värld vilket 
inte är ett holistiskt sätt att hantera data om 
sina kunder, säger han. 

I tidningen Chefs fall var en av 
utmaningarna att de ville ta 
 kontroll över sin data för att 
kunna utveckla sin  affärsmodell. 
Precis som många andra 
 tidskrifter hade de outsour-
cat fakturahanteringen och 
kundtjänsten vilket gjorde att 

viktig information kunde gå förlorad. Chef 
har  dessutom en speciell målgrupp där 
 beställarna är enskilda individer, men ofta 
är det arbetsgivare som betalar. Och när 
 betalaren är ett företag eller en organisation 
är vissa betallösningar mindre lämpliga än 
andra, och det gör informationshanteringen 
svårare. 

– Du måste veta vem som är besökare på 
hemsidan och vem som får prenumerationen, 
inte bara vem som betalar, säger han. 

Hur marknaden kommer att 
 utvecklas återstår att se. Men 
Joakim Lundberg på Klarna tror 
att konsumenterna kommer att 
vilja ha ännu större möjlighet att 
själva bestämma hur de vill betala. 

– Jag skulle säga att det är fel 
att tro att konsumenterna kom-
mer att vilja ha olika betalsätt 
online och i fysiska butiker. Det 
avgörande tror jag kommer att 
vara smidighet, flexibilitet 
och översiktlighet, så att 
konsumenten känner att 
hen har kontroll över vad 
hen spenderar, säger han. 

Verktyg

BETALLÖSNINGAR

Henri Taipale, vd 
på Qvalia,berättar 
om erfarenheterna 
från samarbetet med 
tidningen Chef. 



Charlotta Mansfeldt, försäljningschef på Trydells.

Vi vill svara med tre ord: 
Kunskap. Engagemang. Nyfikenhet.
 
Vi jobbar i nära samarbete med många  
redaktioner och vi drar oss inte för att lägga 
oss i och fråga. Vi lär oss hela tiden och 
blir bättre. Så möter vi framtiden.

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

”Magasinet 2020 - en present av papper”
Citat ur Trydells magasin #1 2019

ANNONSANNONS

Frukostseminarium:
TRENDER I TIDSKRIFTSBRANSCHEN

Vi trendspanar inför 2020! Det handlar om hur 
branschen tacklar utmaningarna, testar nya 
affärsmodeller och når sin publik på nya sätt. 
Kostnadsfritt seminarium den 28 november 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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MIKAEL BERGH 
Chef konsumentintäkter och analys,  
LRF MEDIA.

Använder i dag: 
– För tidningsprenumerationer 

kan man betala med faktura, kort via 
Dibs och autogiro. För vår digitala pre-
numerationstjänst ATL Premium har 
vi nyligen infört Klarna. Vi har Media-
Connect som prenumerationssystem 
och fakturorna printas av Mailit. För 
Landlotten erbjuder vi faktura och au-
togiro. För Land Shopping, alltså vår 
e-handel, har vi Klarna Checkout. 
Vad har varit viktigt i valet av 
betallösning?

– Vi försöker alltid arbeta med eta-
blerade och välkända aktörer eftersom 

det är viktigt att kunderna känner sig 
trygga och inte fastnar i beslutsproces-
sen. Om det finns befintliga och 
upparbetade lösningar eller API:er 
kopplade till de system vi upphandlat 
är det positivt. 
På vilket sätt vill ni utveckla er 
betallösning?

– Vi har nyligen infört Klarna för 
våra digitala prenumerationer vilket 
tydligt har ökat vår konverteringsgrad.  
Ser också Swish som ett intressant 
nästa steg för att direkt kunna ta betalt 
för vanliga prenumerationer, e-handel 
och andra engångsköp. Vi har även 
utvecklat digitala lösningar för att 
konvertera över fler till autogiro. 

Verktyg
|

NATIVEANNONSERING

ENKÄT

Så tar vi betalt
Ansvariga från några mediehus berättar om 

vilka betalvarianter de använder idag. 

Text: Annika Larsson Sjöberg

MIKAEL LARSSON
Teamlead Production & Product Owner 
Billing, BONNIER NEWS LIFESTYLE. 

Använder i dag: 
– I dagsläget kan kunderna betala 

med autogiro, e-faktura, kortbetaln-
ingar, Klarna  kreditkortslösningar, 
klarna faktura, samt vår egen 
faktura produktion. Vi samarbetar 
med Dibs, Klarna, Swish. 
Vad har varit viktigt i valet av 
betallösning?

– Vi har försökt hitta betallös-
ningar som upplevs som enkla och 
pålitliga för kunderna. De ska kunna 
känna sig trygga med de leverantörer 
vi använder. 
På vilket sätt vill ni utveckla er 
betallösning?

– Vi försöker ständigt att 
 anpassa oss efter kundens 
behov av enkla och trygga 
betallösningar. Inom 
kort kommer vi även att 
implementera Swish på 
våra fakturor. Strategin 
framåt är att minska 
andelen egna printade 
fysiska fakturor och 
ställa om till mer digitala 
lösningar. 



Nr 3 2019  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 51

MIRJA BOKHOLM 
Affärsutvecklare, ALLER MEDIA

Använder i dag:
– Vi har det senaste året lanserat 

betalväggar på två sajter –  
Svenskdam.se samt Hänt.se. Kunden 
betalar ett månadsabonnemang och 
får tillgång till våra Plus-artiklar. Vår 
ambition är att lansera fler digitala 
betaltjänster framöver, i vilken form 
beror på varumärke och målgrup-
pens behov. Som betalningslever-
antör har vi Klarna och betalväggen 
bygger på systemen Varnish och 
Auth0 men mycket utveckling har 
också skett internt för att passa våra 
behov.
Vad har varit viktigt i valet av 
betallösning?

– Vi valde Klarna för att det är 
en välkänd aktör som kan leverera 

de flesta funktioner som vi önskar. 
Det ska vara lätt att använda tjänsten 
och kännas tryggt att betala. I övrigt 
är betalväggen byggd för att passa 
målgruppen, affärsmodellen, samt 
möjliggöra integration mot CRM- 
och prenumerationssystem, så att vi 
kan jobba på ett enhetligt sätt med 
alla våra produkter.
På vilket sätt vill ni utveckla er 
betallösning?

– Det är viktigt att hela tiden 
anpassa sig efter användarens  behov. 
Därför jobbar vi löpande med  analys 
och gör ständiga förbättringar base-
rade på data, för att göra det ännu 
enklare och tryggare för kunden att 
ta del av vårt betalinnehåll. På längre 
sikt är vi också nyfikna på att testa 
fler sätt att betala. 

PONTUS EDMAN 
Redaktionschef på HAKON MEDIA som 
ger ut bland andra Icanyheter & Market.

Använder i dag: 
– Vi jobbar med uppsökande 

försäljning via telefon som säljer 
Market på faktura. Just nu håller vi på 
att implementera en ny betalmetod 
för snabbare kort-transaktioner. I 
vår webbshop betalar kunderna med 
faktura. I dagsläget sköter vi faktura-
hanteringen själva. 
Vad har varit viktigt i valet av 
betallösning?

– Att det ska vara enkelt för 
kunden. Vi behöver hitta en lösn-
ing som passar företagare och måste 
säkerställa att alla kvitton kan gå ut 
som de ska. Dessutom har kostnads-
frågan varit en viktig parameter. Nu 
ser vi att läsarna är mer 
vana vid snabba och 
enkla betalningar 
och kommer därför 
att gå mer mot det 
inom kort. 
På vilket sätt vill 
ni utveckla er 
betallösning?

– Vi vill 
fortsätta 
göra det 
enklare för 
kunden. För 
många klick 
eller steg 
funkar inte 
i dag. Där 
måste vi inom 
media hänga 
med. 
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Sveriges Tidskrifter

TIDSKRIFTSDAGEN

Dags för årets 
bransch- 
händelse!

Äntligen är det dags för Tidskriftsdagen och 
Tidskriftsgalan. Den 6 november på Cirkus 
i Stockholm smäller det. På kvällen avslöjas 

vinnarna av Tidskriftspriset 2019.
Foto: Anette Persson



12.30 Registrering  
och mingel

När känslorna tar över  
dör demokratin
Karin Pettersson är 
en av förfat-
tarna till boken 
”Internet är 
trasigt” och 
director of 
public policy 
på Schibsted. 
Hon hävdar 
att det inte är 
högerextrema 
aktörer som 
är bra på sociala 
medier, utan sociala medier som gynnar 
högerextremism. Karin förklarar hur 
“uppmärksamhetsekonomin” fungerar 
och hur Facebook och Youtube bygger 
sin affärsmodell på att människor ska bli 
så känslomässigt engagerade som möj-
ligt. Vad är vårt ansvar som journalister 
och redaktörer när trafiken och klicken 
till våra sajter delvis bygger på samma 
princip?

Så bygger du en publicistisk 
framgångssaga online
Refinery29 verkar har knäckt koden för 
hur man tilltalar unga kvinnor över hela 
världen – utan att vara en influencer. 
Livsstilsmagasinet är inkluderande, 
normbrytande och gör spännande 
innehåll om ämnen som förekommit i 
 klassiska tjejtidningar länge. De har 2 
miljoner följare på Youtube, 2,3 miljoner 
följare på Instagram och når 550 mil-
joner läsare globalt på alla plattformar. 

Jacqui Kavanagh berättar om resan de 
gjort, från att vara en nischad modesajt 
till att bli en global spelare och röst för 
unga kvinnor och vad som varit nyckeln 
till framgång.

Förstå dina användares  
behov och drivkrafter
Omni har på kort tid gått till att bli en av 
Sveriges mest använda nyhetsappar.  
Genom att samla tusentals nationella 
och internationella nyhetskällor på ett 
ställe och via smarta algoritmer och 
personlig sortering ge en individuell 
användarupplevelse har appen blivit en 
användarsuccé och prisvinnare. Enligt 
Omni själva har de landets mest lojala 
användare. Djeiran Amini Björklund, 
product manager på Omni, ger oss 
bakgrunden och hemligheten bakom 
framgången.

Så tämjer du  
e-handelsjätten Amazon
Frågorna kring Amazon är många och 
vad är då bättre än att få svaren från en 
riktig expert? Carl  Helgesson från sök-
motorsföretaget Rankonamazon bjuder 
på en crash course i e-handelsjättens 
affärsmodell, svarar på frågor och ger 
sin syn på vad ett in-
träde på svenska 
marknaden 
skulle inne-
bära för oss 
i mediebran-
schen. Vilka 
är riskerna, 
och framför-
allt – vilka är 
möjligheterna?

PROGRAM:  
6 november

Läs mer 
på sveriges- 
tidskrifter.se

Jacqui Kavanagh, VP of 
 Commercial Brands Partnerships in 
Europe, Refinery29

Vad kommer du att prata om?
– Jag ska berätta om det arbete 

som vi på Refinery29 har gjort de 
senaste 15 åren med att bygga ett 
varumärke som betyder något, och 
kommit att bli en oumbärlig del av 
unga kvinnors liv, genom att inspi-
rera, roa och representera dem. 

Ni finns på många olika plattformar. 
Vilken är viktigast inom fem år?

– Alla plattformar har betydelse i 
publicistens värld, man får inte bli 
för beroende av en enda. Man måste 
förstå sin målgrupps beteende och 
tillgodose deras behov. Identifiera 
kärnan i ditt budskap och fundera 
över vilken kanal som bäst kommuni-
cerar med din läsare. 

Vad är viktigt att tänka på när man 
har en ung målgrupp?

– Underskatta aldrig en läsare, 
oavsett ålder. Unga kvinnor idag är 
intresserade både av global politik 
och skönhet, det ena utesluter inte 
det andra.

HALLÅ JACQUI 
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Karin Pettersson

Carl Helgesson



Xxxxxx

XXXXXX

Print i en digital tid
Kan man ens säga att det tryckta maga-
sinet är viktigt utan att framstå som en 
hopplös ”det-var-bättre-förr-typ”? Gör 
papperstidningen något den digitala  
inte kan? Linnea Isaksson leder 
panelen med fokus på värdet  
i pappret. I panelen: Mat-
tias Kristiansson, grun-
dare och chefredaktör 
för VEGO, Helle Klein, 
chefredaktör för Dagens 
Arbete och det nystar-
tade printmagasinet 
Dagens Arbetsmiljö 
samt Louise Bratt Tidmarsh, 
chefredaktör för Mama.

Så drivs framtidens  
medieföretag
Undersökningar visar att millennials i allt 
högre grad väljer värdegrundstyrda fö-
retag och att ett tydligt syfte är viktigare 
än hög lön. Så hur leder man ett sådant 
företag i praktiken? Katarina Walter,  
VD på byrån Antrop ger sina bästa tips.

Krautreporter låter  
läsarna  bestämma
Finansieringsmodellen är  
ett unikt medlemskap där 
redaktionen låter läsarna  
bestämma vad de ska 
skriva om.  Grundaren av 
den tyska sajten Kraut-
reporter,  Sebastian 
 Esser, delar sina  insikter 
om hur de  arbetar med 
medlemskap och läsare 
som bestämmer inne-
hållet. Krautreporter 

förklarar historien bakom nyheten och 
ger sina läsare långläsning, fördjupning 
och sammanhang – utan annonser och 
kommersiella samarbeten. 

Hon har stenkoll på 
influencervärlden

Camilla Gervide har kallats 
influencervärldens svar 
på skjutjärnsjournalisten 
Janne Josefsson och 
bloggvärldens okrönta 
drottning. På sajten 

Bloggbevakning granskar 
hon några av Sveriges mest 

inflytelserika personer – våra 
influencers. Camilla djupdyker 
i relationsbyggande, övriga 
mediers ansvar och siar om 

framtiden för det växande fenomenet.

När förändringarnas  
(mot)vind blåser
I en värld som blivit synonym med 
snabba förändringar behöver man en 
ledstjärna och vi har hittat henne! Chris-
tina Stielli är en av Sveriges mest hyllade 
talare. Med stöd i beteendevetenskapen 

berättar hon bland annat om hur den 
mänskliga hjärnan hanterar eller 

inte hanterar förändring. Ett 
måste för alla i mediebran-
schen helt enkelt!

17.45 Branschmingel 
och galamiddag
Trerätters galamiddag, 
underhållning och utdel-
ning av Tidskriftspriset i 12 

kategorier.

PROGRAM:  
6 november

Olov Carlsson, vd och chefredaktör 
på Dagens Samhälle, och Linnea 
Isaksson, innehållsansvarig på 
Mama, kommer att vara konferen-
cierer för dagsprogrammet. 

Hur förbereder ni er för jobbet?
– Jag försöker hålla ett extra öga 

på våra talare och på nyheter som 
rör våra programpunkter för att hålla 
mig up to date. Utöver det har jag 
spelat upp hela dagen framför mig 
flera gånger. Jag visualiserar scenen, 
hur allt flyter, den taggade publiken, 
de grymma talarna, och såklart två 
väl förberedda och glada programle-
dare, säger Linnea. 

Vilka roller kommer du och Olov 
Carlsson ta under dagen?

– Äsch, vi kommer vara precis oss 
själva. Det vill säga en lugn, analytisk 
norrlänning och en skåning som är 
exakt det motsatta.

   
Finns det något ni är nervösa över?

– Nja, nej. Med så vassa talare blir 
vårt jobb ganska enkelt. Det skulle 
vara det där som vi inte kan kontrol-
lera eller förbereda oss på då, som 
inställda flyg eller sena avhopp. 

HEJ PROGRAMLEDARE!

Katarina Walter

FOTO:  MARTIN GOMMEL

Vem vinner? 
Det avslöjas på  

kvällens  
gala!

FOTO: MICHEL ADAMEK
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Tidningsförlag och 
upphovsrättsinneha-
vare över hela Europa 
firade att EU:s parter 
efter många års för-
handlingar  klubbade 
igenom det nya 

upphovsrättsdirektivet i april 2019. Nu 
har medlemsländerna två år på sig att 
implementera direktivet. 

För tidskriftsbranschen är det 
specifikt införandet av en så kallad 
publishers right, artikel 15, som är viktig. 
Den ger oss en förstärkt upphovsrätt 
till våra publikationer. Det innebär 
bland annat möjlig-
het att förhandla 
om licens avgift från 
de stora digitala 
platt formarna när de 
länkar med rubrik 
och ingress till våra 
artiklar. Frankrike är 
först ut bland med-
lemsländerna att införa en publishers 
right. Redan under oktober månad 2019 
införs den nya lagen i Frankrike. 

Google var snabbt ute och försöker 
tvinga förlagen att gå med på 0-licenser, 
annars tas de bort ur sökresultaten. 

Googles agerande illustrerar tydligt 

problemet med att så mycket makt 
 hamnat hos ett litet antal globala  aktörer 
som inte känner något ansvar för att 
kvalitetsjournalistik ska vara möjligt att 
producera i framtiden.

Genom att vägra betala 
för den journalistik 
som skapar värdet i 
deras tjänster, använ-
der de sin marknads-
styrka till att äventyra 
pressmångfalden och 

kvalitetsjournalistiken. Även om det är 
svårt att stå upp mot de amerikanska 

it-jättarna, så måste 
vår bransch nu hålla 
ihop, stora som små, 
i alla EU:s medlems-
länder. 

Vi vill inte ha 
någon särställning. 
Google betalar redan 
idag ersättning för 

musik och video – vi inom pressektorn 
kan inte se att vår upphovsrätt ska vär-
deras lägre.  

Kerstin Neld 
Vd för Sveriges Tidskrifter

Vd-krönika

KERSTIN NELD

”Vår bransch måste  
hålla ihop, stora som små,  

i alla EU:s medlemsländer”

SENT BESKED OM HÖJT PRIS
Postnord aviserar sent på året ohemula 

portohöjningar inför 2020. För stora pre-
numerationsberoende tidningar innebär 

det katastrofala kostnadshöjningar i 
redan lagda budgetar.

BRANSCHENS KRAFT
Höstarna går i Tidskriftsprisets tecken. 
Känner en enorm stolthet när jag läser 
igenom årets nomineringar. De illus-

trerar styrkan i en bransch som jobbar 
innovativt med fördjupande journalistik 
och spännande grepp till kräsna mål-

grupper runt om i landet.

”Vi inom press
sektorn kan inte se 
att vår upphovsrätt 
ska värderas lägre.”



– 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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Ras i fokus

Norsk buhund och 

norsk lundehund

Koll av  

trubbnosar

Så går SKKs 

inventering av  

fyra raser till

Balans och  

trygghet med  

dogparkour

Aktiv semester
Bra tips för dig som vill vandra med hund – eller ta med  

den på storstadssemester • ”Vi tävlar och tränar hela sommaren” 

+ Experterna svarar: Behöver hundar vara lediga?

NR 4  2019
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En annons i ENERGI är ett effektivt sätt att nå alla som jobbar i 
energibranschen. ENERGI går ut till företagsledningarna och 
anställda inom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Fullt med nyheter  

och fördjupande reportage i sju nummer per år!

N
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18   Tidningen Energi – el, värm
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 kyla   

1 1 8 0 1 0 3 0 0

Posttidning B

Tidningen Energi,  

Box 610, 832 23 Frösön
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Färd mot
framtiden

Digital spaning med 

Maria Talgegård 

& Johan Kensby
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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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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

Är vi ditt nya  
säljbolag och 

även din partner 
för dina event?

ANNONS &  EVENT
Agneta Kempe Erneberg, 08-786 03 21, www.damedia.se
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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. 

Han gör podd om branschen 
Fredrik Wass, omvärldsbevakare på 
Sveriges Tidskrifter, berättar om 
Tidskriftspodden, som snart 
funnits i 3,5 år och samlat ett 
digert arkiv av röster från 
branschen. 
Ni har när den här tidningen 
kommer ut intervjuat över 70 
branschpersonligheter. Det är 
många! 

– Ja verkligen. Jag har inte gjort 
alla intervjuerna personligen utan jag 
tog över podden i januari 2018. Johan 
Kellman Larsson gjorde de första 35 
avsnitten. 
Vilka intervjuer har varit roligast att göra?

– Det var väldigt kul att prata med 
Lovisa Madås som driver LRF Medias 
Agfo, en medieplattform med fokus på 
framtidens matproduktion. Även Ida 
Antebro som är influenceransvarig 
inom Aller media var lite extra rolig 
att prata med. Båda dessa tillhör klas-
siska tidskriftsaktörer som gör nya 
 spännande saker. 

Vilka är dina viktigaste insikter 
efter att ha mött så många 

kloka personer?
– Det pågår så mycket 

i tidskriftsbranschen på 
olika håll. Det finns en 

stark framåtrörelse. Och 
här finns ganska många 

nördar, som är väldigt kun-
niga inom just sina nischer. Alla 

de jag intervjuat brinner för det som 
de gör, man får energi av att prata med 
dem. 
Vad gör du på jobbet, förutom 
Tidskriftspodden?

– Jag bevakar mediebranschens 
utveckling och förmedlar insikterna 
till Sveriges Tidskrifters medlemmar 
genom olika kanaler. Tidskriftspod-
den är en av dem.  Jag jobbar också 
med att kommunicera vad vi som 
branschorganisation gör samt repre-
senterar Sveriges Tidskrifter i olika 
sammanhang. 
Tidskriftspodden finns där poddar finns.

Läs mer på sverigestidskrifter.se

KURS OM  
SOCIALA MEDIER

Jesper Hagel berättar om 
vilket innehåll som passar 
bäst på olika plattformar. 

Teori varvas med övningar. 
Plats: Vasag. 50, Stockholm

Tid: 9.00–17.00

KURS FÖR ANSVA-
RIGA UTGIVARE
Sveriges Tidskrifters 

populära utbildning för 
ansvariga utgivare är 

kostnadsfri för medlemmar. 
Plats: Vasag. 50, Stockholm

Tid: 8.30–16.00

TIDSKRIFTSDAGEN & 
TIDSKRIFTSGALAN
Årets stora branschevent 

med seminarier och 
utdelning av tidskriftspriset. 

Plats: Cirkus i Stockholm
Tid: 13.00–00.00

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER
20146



Höst igen. En ny årgång 
förskoleklassare har 
klivit över tröskeln till 
skolplikten. Det här 
gänget tandlösingar 
kommer att ta studenten 
2033. Hur ser världen ut 

då? Vad är det skolan ska rusta dem inför? Som 
lärare är det här mina ständigt återkommande 
frågor och jag har satt upp några punkter som 
jag fokuserar på. 

Självklart är källkritik och faktagranskning 
något av det viktigaste att lära sig i en upp-
kopplad värld. Fenomen som trollfabriker och 
deepfake gör att vi inte längre kan lita på att en 
inspelad intervju med en politiker, är på riktigt, 
eller att avsändaren verkligen är den som det 
verkar. 

Ett annat ämne som är högst relevant är 
 upphovsrätt. Med internet kom en ny syn på 
att allt som konsumeras ska vara gratis, text, 
bild, musik och film. I mitt klassrum jobbar 
jag med att få eleverna att förstå vikten av att 
kreatörer och journalister får betalt. Hur får 
vi affärsmodeller som fungerar, utan att göra 
intrång i den personliga integriteten? 

Vissa spår att förmågan till snabba om-
ställningar är en av de viktigaste egenskaperna 
i framtiden. Vi byter system, program och 
enheter i rask takt och i varje ny situation 
måste vi använda vår tidigare erfarenhet för att 
snabbt komma igång. Det finns strategier för 
att lättare orka med ständiga förändringar. Det 
går till exempel att träna sig i att känna igen 

Så rustar du dig inför 2033
mönster i nya program. Det är inte självklart 
att alla orkar. 

De ständiga förändringarna frestar på. 
Med allt det nya och oförutsägbara  kommer 
mycket oro och rädsla. Hur hanterar vi 
osäkerheten? Kommer AI ersätta alla jobb? 
Kommer robotarna utvecklas till mördar-
maskiner? Vad händer med mänskligheten 
framöver? Här tycker jag det är viktigt att 
trycka på att framtiden inte är en fast punkt 
vi är på väg mot, utan något vi är med och 
skapar. Tekniken skapas av människor och vi 
kan i viss mån påverka hur vi vill ha det. 

Internet skapades för 50 år sedan 
för att universiteten i USA skulle 
kunna utbyta kunskap bättre. Det 
är alltså i grunden en tanke om 
den distribuerade kunskapen, att 
flera hjärnor tänker bättre än en. 
Om vi använder tekniken rätt och 

inte missbrukar den, kan vi nå längre än vi 
gör idag, tillsammans. De komplexa problem 
som mänskligheten står inför, kan inte lösas 
av ett ensamt geni. Vi behöver gå samman 
och hjälpas åt. Vi kan crowdsourca lösningar i 
stort och smått. 

Vad innebär detta för dig som är verksam 
i tidningsbranschen? Känner du dig rustad 
för 2033? Har du en action plan för att ta dig 
vidare? Om du känner dig osäker, välkomnar 
jag dig på besök till mitt klassrum, eller ta ett 
mer närliggande. Barn är bra på att hålla en 
på tårna och puffa en framåt. Lycka till! 

Krönikan

KARIN NYGÅRDS
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Karin Nygårds vill att du gör en action plan 
– inspirerad av hennes elever.

Karin Nygårds är 
grundskollärare på deltid, 
men har på senare år 
skrivit ett flertal böcker 
och gjort barnprogram 
om internet och program-
mering. Som ordförande 
i föreningen Surfa Lugnt 
möter hon ofta oroliga 
föräldrar som känner sig 
vilsna inför den digitala 
världen.
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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.

Huvudpartner av

Tidskriftsgalan

6 november 2019!

ANNONS



TRYCKSAKER

FÖRPACKNINGAR

UPPHANDLINGAR

TIDSKRIFTER

DM & DR

ATELJÉ & FOTO

BUTIKSMATERIAL

E-HANDEL & LAGER

MÄSSA & MONTER

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

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


