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Välkommen till

ALLT OM TIDSKRIFTER

Den här tidningen ska inte vara ”good 
enough”. Ta det som ett löfte. Ska 
du ägna din dyrbara tid åt Allt om 
Tidskrifter, då ska jag 
göra mitt allra bästa för 
att du får så mycket som 
möjligt tillbaka. 

Och jag har verkligen tröttnat på uttrycket 
”good enough”. Jag tycker att det sprider sig, 
och används som en sorts ursäkt för att sänka 
ribban. 

Säkert har det att göra med att det är en tuff tid vi 
verkar i, där det ofta är brist på resurser och tid. Läsarna 
försvinner in i instagramskrollande och netflixkollande. 
Deras uppmärksamhet är lika svårfångad som en sur
rande fluga. 

Men ska vi håva in den där flugan så räcker det inte 
att bara stå där och vara ”good enough”. Spring efter 
flugan, för sjutton. Och när du väl har fångat den: mumla 
inte om oväsentligheter, vem orkar lyssna då? 

Skriv texter som är vassa som pilar. Ta bilder som 
berör. Berätta de historier som måste berättas, du vet 
hur man gör! Det är ju din yrkesstolthet. 

Och när du nästan är framme vid deadline, jobba lite 
till. Se över rubben, fila till bildtexten. Skriv om puffen 
tills den sitter. Ta hjälp av dina kollegor, ni kan ju det 
här!

Bränn inte ut dig, vila ut när du behöver det. Men 
brinn, starkt och klart. Jobbet blir ju så mycket roligare 
då. Och skit i ”good enough”. Du är bättre än så. 

495 MORD
495 journalister har blivit 

mördade i världen de senaste  
fem åren, alltså i genomsnitt 

nästan två journalister  
i veckan. 88 procent av morden 

klarades aldrig upp. 
KÄLLA: WORLD TRENDS IN  

FREEDOM OF EXPRESSION AND MEDIA 
DEVELOPMENT (UNESCO). 

HATOCHHOT.SE
På sajten Hatochhot.se finns 

praktiska råd och viktig kunskap 
om hat och hot mot redaktioner. 

Sajten har tagits fram av Prevent, 
Medieföretagen inom Almega  

och Journalistförbundet.  
Synd att en sådan sajt behövs  

– men bra att den finns. 

Barbro Janson Lundkvist
Chefredaktör 

”Jag har verkligen  
tröttnat på  
uttrycket 

’good enough’”



ANNONS

    

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga när vi 
behandlar personuppgifter. Sveriges Tidskrifter 
är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
prenumeranters personuppgifter. Vi använder 
personuppgifterna för att på bästa sätt kunna 
tillhandahålla de produkter och tjänster vi erbjuder. 
De uppgifter vi behandlar om prenumeranter har 
lämnats till oss i samband med att man registrerat 
sig som prenumerant för tidningen eller då ett förlag 
ingått medlemskap hos oss. Vi kan även i senare 
uppdateringar själva ha inhämtat motsvarande 
information rörande medarbetare hos medlem eller 
annan vi bedömer bör ha intresse av vårt budskap,  
t ex från offentliga register och webbplatser. 

Personuppgifterna används för informations-
förmedling, marknadsföring, metod- och 
affärsutveckling samt administration i samband 
med företagsförvärv, omstrukturering etc. Vi 
kan i vissa fall komma att lämna ut uppgifter till 

tryckerier, skapare av nyhetsbrev, eventarrangörer 
och andra samarbetspartners. Vi kommer dock 
inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. 
Som prenumerant har du flera rättigheter när det 
gäller dina personuppgifter och vår användning 
av dem. Läs mer om dessa i vår integritetspolicy 
(https://sverigestidskrifter.se/sveriges-tidskrifters-
integritetspolicy). Du kan när som helst kontakta oss 
på uppgifterna nedan. Om du tycker att vi använt 
dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att 
klaga hos Datainspektionen. 

Om du har några frågor eller vill använda dig av  
dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:
Sveriges Tidskrifter AB,  
ORG.NR. 556205-3156 
ADRESS: Vasagatan 50, 111 20 Stockholm
E-POST: info@sverigestidskrifter.se 
TELEFON: 08-545 298 90
WEBBPLATS: sverigestidskrifter.se

INFORMATION TILL 
ALLT OM TIDSKRIFTERS 
PRENUMERANTER
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till att ha klackjärn för 
min byline, och sen håller 
jag käft.”

CHEFREDAKTÖREN 
ULF STOLT

har jobbat med 
superlokal journalistik 

i 25 år. Situation 
Sthlm har lärt honom 
att se staden från de 
hemlösas perspektiv.
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Publicerat

JUST NU

0%5
AV PUBLICISTERNA tror att läsarintäkterna 
kommer att vara viktigast framöver. En av 
tre skattar annonsintäkterna som lika viktiga 
som läsarintäkterna. Bara en av sju publicister 
sätter sitt hopp helt till annonsintäkter, enligt 
senaste ”Journalism, Media and Technology 
Trend and Predictions 2020” från Reuters. 

Nummer 1.

LASSE OCH MAJA BLIR SERIEKARAKTÄRER
DE BÄSTSÄLJANDE BÖCKERNA om  
LasseMajas detektivbyrå har redan över-
satts till 34 språk och blivit både film, 
teater, sällskapsspel och datorspel. Nu 

under våren har Lasse och Maja dess-
utom tagit plats i en serietidning utgiven 
av Egmont. Författaren Martin Widmark 
och illustratören Helena Willis har fått 

hjälp med att ta fram serierna av  
manusförfattaren Susanne Adolfsson 
och serietecknaren Tony Cronstam. Det 
ska komma sex utgåvor per år. 

TIDSBRIST STOPPAR  
KOMPETENSUTVECKLING 

TIDSBRIST ÄR DEN VIKTIGASTE  
ORSAKEN till att man inte satsar 
mer på kompetensutveckling 
i tidskriftsbranschen. I ge-
nomsnitt lägger man 1–3 
dagar per år på utbild-
ning för en medarbetare, 
enligt en undersökning av 
Sveriges Tidskrifter i sam-

arbete med Media720. Syftet med 
undersökningen var att kartlägga 
branschens behov av utbildning. En 
enkät skickades ut i höstas till alla 
Sveriges Tidskrifters medlemstitlar, 

man fick 91 svar från samman-
lagt 23 försäljningsche-

fer, 48 chefredaktö-
rer och 20 vd:ar. 

FOTO: GETTY IMAGES
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3 OMTALADE 
ANNONS-
BOJKOTTER

TILLITSFULL FÄRG I TID  
AV FÖRÄNDRING

KLASSISK BLÅ är årets färg 2020, i alla 
fall enligt färgföretaget Pantone som 
i år utser årets färg för 21:a gången. 
Det här är förstås ett sätt att skapa 
medialt intresse kring varumärket 
Pantone men har samtidigt blivit en 
branschhändelse som sätter ljuset 
på hur design och samhällstrender 
samverkar. Årets färg heter 19-4052 
Classic Blue i Pantones färgsystem 
för papper. Pantone beskriver den 
valda blå färgen som lugn och förtro-
endeingivande, den ger en stabil grund 
i en tid av snabb förändring. 

På senare år har flera aktörer i  
mediebranschen tackat nej till an-
nonser för att de rimmar illa med 
tidningens varumärke och värde-
grund. 

1. OFFSIDE
Fotbollstidningen slängde redan för 
mer än ett år sedan ut alla spelan-
nonser. Motivering: att tidningen ska 
behålla sin trovärdighet och kunna 
granska problemet med matchfix-
ning. Dessutom vill man inte bidra 
till spelberoende. 

2. ETC
Valde bort fossila annonser i höstas 
med motiveringen att en grön 
tidning som frekvent rapporterar 
om klimatfrågor inte kan vara 
finansiellt beroende av den bransch 
tidningen så starkt kritiserar. 

3. THE GUARDIAN
Den brittiska tidningen The Guar-
dian stoppade i januari annonser 
från företag som utvinner fossila 
bränslen (således exempelvis inte 
bilannonser). 

DET ÅRLIGA EVENTET fackförbunds-
pressens dag hålls den 23 april i Färgfa-
briken. Programpunkterna ger en vink 
om vilka frågor som är mest angelägna 
för Sveriges fackförbundstidningar. 

– Temat för dagen är framtiden. Det 
handlar om hur vi ska nå och engagera 
våra läsare framöver, och hur vi kan 
vara viktiga aktörer i samhällsdebatten, 
säger Alexander Armiento, ordförande 
i föreningen och chefredaktör 
för Publikt. 

Huvudtalare är Åsa 
Beckman på DN som ska 
prata om läsarintäkter. 
På programmet finns 
också Johannes Klenell 
på Arbetet som ska 
tala om hur man blir en 
facklig influencer, och 
Titti Jersler på Afton-
bladet som ska 
berätta om sitt 
arbete med 
digital story-
telling.  

Föreningen Fackförbundspres-
sen samlar tidningar utgivna av 
organisationer inom LO, Saco och TCO 
som har en redaktionellt självständig 
ställning. 

DEN 27 MARS är det ett annat event, 
som är intressant för den som jobbar 
med fackförbundspress och andra 
medlemstidningar, nämligen  

organisationspressdagen som 
Sveriges Tidskrifter ligger 

bakom. Temat är orga-
nisationspressen och 
digitaliseringen, mer 
information finns på 
www.sverigestidskrif-
ter.se

FACKFÖRBUNDSPRESSEN 
BLICKAR MOT FRAMTIDEN

Alexander Armiento 
berättar om några av de 

talare som kommer.

Kommer vi att se extra 
mycket av den här 
skymningsblå nyansen 
framöver? 



Åsa Holmström
blir ny chefredaktör för 
Egmont Publishings 
titel Icakuriren. Åsa 
Holmström kommer 
senast från egen 
konsultverksamhet och 
var tidigare förlagschef 
på Egmont. Hon har 
även arbetat med titlar 
som Land, VeckoRevyn 
och Damernas Värld.

På nya tjänster
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Qamyar Ghomi 
blir ny kommersiell 
chef på LRF Media och 
ansvarig för mediehusets 
innehållsintäkter. Han 
kommer närmast från 
egen konsultverksamhet, 
där han arbetat 
med startup- och 
tillväxtbolag. Tidigare 
var han marknadschef 
för Sambla och 
marknadsdirektör för 
Etraveli. 

Annika Leone 
börjar på Aller medias 
kreativa studio. Hon 
har tidigare jobbat 
på Expressen fredag, 
VeckoRevyn, Solo och 
Kit. De senaste åren 
har hon frilansat och 
skrivit barnboken Bara 
rumpor. Hennes blogg 
på Amelia flyttas över 
till Femina. 

Folk

BRANSCHNYTT

Hallå där…

SANNA RAYMAN 
som lämnar tjänsten som debattchef på 
Dagens Samhälle för att bli chefredaktör 
för den oberoende politiksajten Altinget. 

Vad skiljer Altinget från andra medier som 
bevakar politik?

– Det finns mycket bra politikbev
akning i Sverige men fokus ligger ofta 

på toppolitiker och det politiska 
spelet. De som befolkar 

verkstadsgolvet i politiken 
uppmärksammas om det 
sker en skandal, som 
när en myndighetschef 

hamnar i blåsväder. 
Däremellan finns inte så 
mycket bevakning och 
precis där ska Altinget 
ligga. För våra läsare är 

beslutskedjor, lagstift
ningsärenden och vad 

som händer i utredningar och på departe
menten centralt. 
Hur ser kopplingen till danska Altinget ut?

– När tidningen Riksdag & Departe
ment lades ner 2014 startade danska 
Altinget, tillsammans med några jour
nalister från Riksdag & Departement, 
Altinget Sverige. I Danmark har Altinget 
precis fyllt 20 år och har 23 nyhetspor
taler med olika ämnesområden. I Sverige 
bevakar vi i dag sju sakområden: rikspoli
tik, arbetsmarknad, miljö och energi, 
säkerhet, utbildning, vård och hälsa samt 
EU. Läsarna betalar för prenumerationer 
på de sakområden som de är intresserade 
av. 
Vad är roligast och svårast med nya jobbet?

– Att vara chefredaktör, det har jag 
aldrig varit förut. Att mejsla ut vad vi ska 
titta på och lista ut hur vi ska lyfta sajten. 
Jag vill öppna fler portaler med sak
politisk bevakning, till exempel fastighet 
och digitalisering, och lyfta opinions
delen. 

Sofia Callius
kommer att bli 
chefredaktör för den 
nya tidning som ska 
ges ut av fackförbundet 
Akavia. Idag är hon 
chefredaktör för 
karriärmagasinet 
Civilekonomen. 
Fackförbundet Akavia 
bildades när Jusek och 
Civilekonomerna slogs 
samman vid årsskiftet. 

Mikael Färnbo
är sedan årsskiftet 
reportervikarie på 
Dagens Arbete. Nyligen 
var han nyhetschef för 
OmVärlden. Tidigare 
var han frilansande 
reporter baserad i 
Beirut. Han har också 
bland annat varit 
redaktör och stf ansvarig 
utgivare på Expo och 
redaktör för Dagens 
Arena.

FOTO: JOHAN BERGMARK, DAGENS SAMHÄLLE
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frågor till

OLA SIGVARDSSON
som efter nio år som Allmänhetens pressombudsman vid årsskiftet intog rollen som Sveriges  
första medieombudsman.   

Som PO granskade du om publiceringar 
i pressen kränkte enskilda personers 
privatliv. Nu prövar du även sändningar 
i public service och TV4, något som tidi-
gare sköttes av Granskningsnämnden. Du 
har länge varit för den här förändringen, 
varför då?

– Det viktigaste är att det under
lättar för allmänheten. Personer som 
har blivit illa behandlade i medierna 
har nu ett enda ställe att vända sig till 
med sina klagomål och behöver inte 
fundera över vem de ska höra av sig till. 
Det som är extra bra, utöver detta, är att 

etermediernas webbplatser för första 
gången får etisk granskning. Tidigare 
har det inte gått att anmäla svt.se, sr.se 
eller tv4.se.
Kommer antalet anmälningar förändras 
med det nya systemet?

– Det är för tidigt att säga. Ifjol slog 
vi återigen all time high på Pressom
budsmannen, vi fick in 632 anmäln
ingar, vilket är tolv fler än året före. 
Statistik från Granskningsnämnden 
visar att antalet ärenden om kränkning 
av privatlivets helgd inom radio och tv 
ligger på ett 30tal om året. Vi kommer 

att anställa en person till under våren, 
då blir vi fyra utredare, inklusive mig 
själv.
Hur mår medieetiken i Sverige?

– Mycket bra, bättre än vad  
många tror. Pressen har hållit fast  
vid kriterierna för etik på ett utomor
dentligt starkt sätt, trots att man de 
senaste årtiondena utsatts för en helt 
annan typ av publicistik som sker på 
nätet. Public service kännetecknas 
genomgående av återhållsamhet och 
försiktighet, kanske ännu mer än vad 
pressen gjort. 

FOTO: JONAS HELLSÉN

Ola Sigvardsson har över 40 års 
erfarenhet av mediebranschen. 
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Porträttet

ULF STOLT

Gatu

Gata upp och gata ned. Efter 25 
år som Stockholmsskildrare har 
Ulf Stolt koll på torg, gathörn 
och undangömda kvarter. 
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Situation Sthlm fyller 25 och 
är inne i en tuff period. Men 
tidningen klarar allt, säger 
chefredaktören Ulf Stolt.

Text: Tim Andersson    
Foto: Margareta Bloom Sandebäck 
Fotoassistenter: Elliot Belin och Leo Enforsen

Gatusmart

Ulf Stolt minns fortfarande första gången 
han vandrade Stockholms gator på egen 
hand. Då var han sexton år och på besök  
i huvudstaden.

– Det var helt underbart: Yes, exakt! 
Stort, pulserande, anonymt. Här är perfekt!

Nu har de varit hans arbetsplats i ett 
kvarts sekel, gatorna. Den här vintergrå tisdagen lämnar han kon
toret på Söder för att haffa en person på trottoaren någonstans, 
ställa ett par frågor, vad har du gjort, vart är du på väg – ännu en 
bisats i den ”långsamma berättelse om Stockholm” som tidnin
gen arbetar på. År ut och år in. Elva nummer, femtiotvå sidor. 

– När jag går i pension har jag gjort en sådan här bunt (han 
måttar med handen) med Stockholmsberättelser, det är vad jag 
har åstadkommit. 

Situation Sthlm är en så kallad gatutidning. Den säljs av 
hemlösa, som behåller hälften av prisets sextio kronor. Föru
tom att producera tidningen driver bolaget dessutom social 
verksamhet, där de stöttar hemlösa mot ett bättre liv. Det kan 
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handla om allt från kontakter med myndigheter till till
gång till datorer och telefoner.

Två av säljarna heter Johnny Sjöblom och Cari  
Biström. De har varit på kontoret och hämtat tidningar 
och är nu på väg till pendeltågstationen Stockholm Södra. 

– Vi är omkring tvåhundrafemtio stycken, berättar  
Johnny Sjöblom. Men vet du hur många som är råkriminella,  
egentligen? Om folk inte har en tidning att sälja så att de 
får sitt uppehälle så skaffar de sig ett koben och sedan åker 
bagageluckor och dörrar. Om Situation försvann skulle 
kriminaliteten öka i centrala Stockholm, det kan jag lova. 
Tvåhundrafemtio stycken, det är många bagageluckor och 
dörrar…

De brukar vanligtvis sälja tidningen på 
Centralen, men i dag ska de till Sund
byberg i stället. De bor där i närheten, 
i tält. Tidningsförsäljningen räcker 
till mat (”lyxig mat, kallskuret och po
tatissallad”), fotogen och värmeljus. 
Det mest basala.

– Nu först fattar jag varför det heter ”värmeljus”, säger 
Cari Biström. De värmer faktiskt. I alla fall om man har 
tjugofem stycken.

Tidningsförsäljningen är livsviktig för dem, säger de – 
och inte bara för pengarna. Cari Biström talar om värdet 
och värdigheten det innebär att utföra ett arbete. Mötet 
med köparna. 

De är tacksamma för chefredaktörens enträgna arbete.
– Han är jävligt bra, säger Karin. Han är cool, han är 

lugn, han skriver bra.
Ulf Stolt insåg tidigt att han skulle lämna Linköping, 

eller ”medelklassfängelset” som han kallar det. Som han 
minns det (han har knappt återvänt) består stan av två torg 
och en gågata. En gågata – definitionen av trist.

”OM SITUATION FÖRSVANN SKULLE  
KRIMINALITETEN ÖKA I CENTRALA STOCKHOLM,  

DET KAN JAG LOVA.”

– Jan Gradvall skrev en jävligt rolig grej om att växa 
upp i Linköping under punktiden, som jag gjorde. Det var 
ett band där som hade en låt som hette ”Linköping Traffic”, 
en ripoff av en engelsk låt som handlade om att trafiken 
inte funkade. Problemet var bara att i Linköping gick bus
sarna perfekt.
Det var det som var problemet?

– Precis, det fanns ingenting att protestera mot! När 
Saab fick nya kontrakt byggdes ett nytt radhusområde med 
likadana hus, och så satt alla ungdomar och lyssnade på 
hårdrock i källarna så att grunderna skakade, bara för att 
ta sig därifrån.

Musiken blev också hans flyktväg. Han spelade själv, var 
”en svårmodig ung man med gitarr och munspelsställning, 
sådana som det finns tretton på dussinet i varje småstad”. 

– Jag skrev med, men det var postgymnasialt, trauma
poetiskt nonsens för byrålådan. Jag hade aldrig någon idé 
om att jag skulle bli journalist.

Väl i Stockholm slet han många år i 
krogsvängen. Han gillade pengarna 
men inte jobbet. Vi något tillfälle gav 
han upp, ville testa något annat, men 
missade en ansökningstid till Komvux 
och hade ett planlöst halvår framför 
sig. Sommaren 1995 skrev han in sig på 

Arbetsförmedlingen.
– Ett av de ställen där man kunde göra en arbets

marknadsåtgärd var av någon anledning nystartade Situ
ation sthlm. Det var så jag hamnade där, tillsammans med 
andra i liknande åtgärder. 

Han hade tidigare publicerat några krönikor i Corren, 
och med det hade han större medial erfarenhet än de flesta 
på tidningen. Redaktionens samlade kunskap var ytterst 
begränsad när det gällde såväl journalistik som socialt  
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Porträttet

ULF STOLT

Ulf Stolt
FÖDD: 1964.

GÖR: Chefredaktör för Situation 
Sthlm.

BOR: På Söder i Stockholm.
FAMILJ: Fru (Pia Stolt, vd på 

Situation Sthlm), två barn och 
två bonusbarn. 

MAGASIN HAN LÄSER: ”Det 
tråkiga är att det är mest gubb-

rocktidningar, som Mojo och 
Rolling Stone. Men inte bara 

sådant. Jag läser också Icon och 
Filter ibland, och på jobbet har 

vi Fokus och Modern psykologi.” 

Det mesta som Ulf Stolt 
kan om journalistik har 
han lärt sig på Situation 
Sthlm. 
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Porträttet

ULF STOLT

Ulf Stolt byter några ord 
med Cari Biström och 
Johnny Sjöblom som 
har varit och hämtat 
tidningar på Situation 
Sthlms redaktion på 
Timmermansgatan. 



Nr 1 2020  | ALLT OM TIDSKRIFTER | 15

arbete. Eller som han själv uttrycker det: ”Ingen kunde 
något och alla gjorde allt.”

Redaktionsmöten hölls ett tag på kafé, och under en 
annan period i ett hörn av ett stenhus i Björns trädgård. En 
av säljarna, den ende från den tiden som fortfarande finns 
kvar, huserade i parkens lekstugor.

Några pengar fanns inte. De gjorde en 
deal med ett tryckeri: de fick göra tre 
nummer men betala fakturan först 
när det tredje numret var ute.

– Människor var snälla mot oss. 
Någon kunde vänta någon månad 
extra med betalning och så där. De 

tyckte väl att projektet var behjärtansvärt. Och det var tur. 
Hade vi sålt skruv hade någon säkert begärt oss i konkurs 
jättesnabbt.

 Säljarna Johnny Sjöblom och Cari Biström är överens:
– Om Situation Sthlm lägger ned vet vi inte vad vi ska 

ta oss till.
Lägger ned?
Bolaget är mer slimmat än någonsin: sex anställda, 

Ulf Stolt ensam på redaktionen. Upplagan har halverats 
på fyra år. Orsaken är enligt Ulf Stolt en kombination av 
faktorer. Den allmänna nedgången för tidningsläsande är 
en. Generationsskiftet bland säljarna, som inneburit ett 
krympande antal, en annan. En tredje förklaring är EU
migranternas ankomst 2015.

– Jag tror jag läste att det kom femtusen bara till Stock
holm. Det blev ett väldigt brus i gatumiljön, och där tog 
vi stryk ordentligt. Vi slåss om människors tid och upp
märksamhet, och plötsligt var det mycket som pockade på 
uppmärksamheten.

Någon risk för nedläggning ser dock inte Ulf Stolt.
– Klarade vi de första fem åren så klarar vi allt.

Efter den första periodens kaotiska förhållanden 
fick Situation Sthlm ordentlig ordning när bolaget 2004 
gjordes till ett aktiebolag. 

Ett knappt decennium senare låg upplagan på när
mare 40 000. Magasinet är långt ifrån den situationen i 
dag, men på sistone har nedåtkurvan planat ut och läget 
stabiliserats. 

14 200 personer köper tidningen varje månad. Till det 
kommer företagsprenumeranter och annonser. 

Den sistnämnda affären skulle dock kunna utvecklas.
– Vi jobbar med att öka förståelsen för att man borde 

vilja kommunicera med dem som läser vår tidning. Det 
är välutbildade, bor i stan, är intresserade av Stockholm, 
intresserade av kultur. Det finns väl inte en enda produkt
tillverkare som inte skulle vilja prata med dem.

Affärsmodellen för Situation Sthlm är 
enkel, och så vill Ulf Stolt ha det. De har 
gjort några böcker av säljarnas livsbe
rättelser. Snart kommer det en podcast 
med samma sorts innehåll. Men i övrigt 
inga sidoverksamheter. Det är magasi
net som är grejen.

Digitalt då, hur tänker du där?
– Vi lägger upp tidningen som PDF samma dag som 

den kommer ut. Men att satsa på att göra digital tidning 
– där är vi inte än. Grunden för oss är ju att någon står på 
gatan och säljer något till någon annan, det är det som är 
den rehabiliterande delen. Vem vet, om några år kanske 
det kommer en helt ny teknik som skulle funka. Eller så är 
vi LPskivan. Skivbutiken Pet Sounds har krängt LPskivor 
i fyrtio år, vem trodde det?

 Ulf Stolt bestämmer sig för hitta någon att intervjua 
på Rörstrandsgatan; där har han inte gjort något jobb på 
länge. Han spanar in en kvinna vid en korvkiosk. Hon 

”MAN SKA INTE OVERSTAY, INTE BLI  
EN PINSAM JÄVEL SOM HÄNGER KVAR OCH 
KLADDSKRIVER PÅ DÅLIG GUBBSVENSKA.”
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håller upp en smakbit framför en av sina två hundar, som 
trippar tunnelseende på bakbenen framför henne. 

– Meh… just give him the fuckin… Måste han göra en 
cirkus för korven?

Här i närheten bodde Ulf Stolt för 
omkring trettio år sedan. Nästan 
lika länge har han varit på Situation 
Sthlm. Hur länge till tänkte han 
stanna?

– Jag fortsätter så länge jag tillför 
något. Sedan ska jag kliva av. Man 

ska inte overstay, inte bli en pinsam jävel som hänger kvar 
och kladdskriver på dålig gubbsvenska.
Vad skulle du göra om du slutade?

– Vet inte... Kanske söka något annat journalistjobb. 
Hellre det än jobba lunch på någon restaurang i alla fall.

Man kan inte påstå att han odlar sitt varumärke. Han 
positionerar sig inte på sociala medier. Han deltar inte i 
den offentliga debatten på kultursidor eller politiska platt
formar. 

Överhuvudtaget ser man honom sällan i sammanhang 
utanför Situation Sthlm.

– Som journalist ser jag till att ha klackjärn för min 
byline och sedan håller jag käft. Jag har inte ens Facebook. 
Jag bidrar inte till världen med hundrafyrtio knasiga 
tecken om någon världsdel jag inte har något med att göra, 
bara för att det skulle göra mitt varumärke roligare.

Till sist kommer kvinnan med hundarna, Rex och Lady, 
fram och pratar. Hon berättar att det var fem inbrott i 
hennes hus före jul. En hemlös kvinna som sov i källaren 
hade släppt in kompisarna. Känner förresten Ulf Stolt till 
att det håller till en massa hemlösa i en park här i när
heten?

Det gör han förstås. Han har lärt sig att se stan utifrån 
de hemlösas perspektiv. Han älskar Stockholm, har gjort 
det sedan han klev ut på Vasagatan ensam den där gången 
i gymnasiet, men det är en ”jävligt hård och ogästvänlig 
plats”, också. 

Porträttet

ULF STOLT

Situation Sthlm
Situation Sthlm är en gatutidning som säljs 
av hemlösa i Stockholm. Vid sidan av tidningen 
driver Situation Sthlm en social verksamhet som 
på flera sätt försöker stödja säljarnas väg tillbaka 
till samhället. 
GRUNDAD: 1995 av Malin Lindfors Speace.
UPPLAGA: 14 200. 
ANTALET LÄSARE: 99 000 per månad.
OMSÄTTNING: Enligt 2018 års bokslut omsatte 
tidningen 9,2 miljoner.
PRISER: Svenska PEN-klubbens Bernspris 2005, 
Publicistklubbens Stora Pris 2006. 2015 mot-
tog chefredaktören Ulf Stolt Sveriges Tidskrif-
ters Stora Pris.

Innanför ingången till Situation Sthlm:s kontor, i kafé
delen där säljarna ibland sitter, finns en bok som vittnar 
om det. Där kan man ta farväl av nyligen avlidna. ”Adjö, vad 
ska jag säga dig? Fan, inget kommer bli som det var utan 
dig. Saknar dig”, står det på ett ställe. En annan skriver till 
sin ”själsvän” att de ses ”snart eller aldrig”: ”Jag lite ateist, 
men någon form av tro. Men inte på en mördande gud som 
man kan skylla på.” En tredje ber någon att ”hälsa på vår 
son där uppe”.

Ett par trottoarer bort från kontoret, 
utanför pendelstationen Stockholm 
Södra, berättar Johnny Sjöblom att han 
suttit på kåken i sammanlagt tjugotvå år. 
Nu har han dock varit fri i tretton år, och 
det är tack vare Situation Sthlm. Han får 
till och med skaffa körkort.

– Ulf är en eldsjäl, säger Cari Biström.
– Han ger av sig själv också, säger Johnny Sjöblom. 

Han gillar inte att bli fotad för media och så, det märker 
man direkt. Men han ställer upp när det krävs. Det är som 
vi, som nyligen var med i en ny reklamfilm för Situation 
sthlm. Vad gör man inte för tidningen? 



Säljarna är ansiktena utåt, 
deras porträtt står i de stora 
fönstren mot gatan. 
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Min  
knasigaste  
   plåtning

Vi bad några av branschens mest  
trogna frilansfotografer att berätta om några  

särskilt minnesvärda knäck.  
Text: Barbro Janson Lundkvist  Illustration: Getty

Redaktionsliv

MISSÖDEN



Snubbe på stubbe
André de Loisted, Malmö
”Min mest bisarra plåtning var en flygfotografering med helikopter i norra Skåne. På företaget som 
arrangerade själva helikopterfärden jobbade en ung kille som skötte företagets bokningar. Han ville 
gärna följa med upp i planet. Men en stund in på flygningen blev han liksom tystare och tystare, och 
hans ansiktsfärg ändrades. Han mådde riktigt illa, och kastade sig plötsligt mot dörröppningen. Men 
luftmotståndet gjorde att hela hans lunch tvärvände. Och kom farande mot mig! Varpå jag skrek 
”mayday mayday!”. Jag kanske har tittat för mycket på amerikanska filmer… Haha! Vi nöd-
landade i en skogsglänta och rengjorde både mig och helikopterns passagerardel. Sen 
var piloten och jag tvungna att lämna den unga killen på en stubbe så att jag kunde 
utföra mitt uppdrag. Han satt kvar på samma stubbe någon timme senare när vi 
återvände för att hämta honom.” 

Med på artistdejt 
Gustav Gräll, Stockholm

”En gång skulle jag följa med en 
folkkär artist på dejt för en kvälls-
tidnings räkning. Det var väldigt 

bisarrt. Jag har sällan känt mig mer 
som femte hjulet under vagnen. 

Han visade inget större intresse för 
tjejen som han träffade utan satt 
och hejade på andra människor 
som han kände. Så jag fick sitta 

och prata med henne istället.”

Blåljus i Visby
Margareta Bloom Sandebäck, 
Stockholm
”Det var en komplicerad plåtning 
från början, där en brandbil, en 
ambulans och två polisbilar samt 
sju personer skulle in i bild framför 
ringmuren i Visby. Tiden var knapp 
och efter att 90 procent av tiden 
gått åt till att försöka manövrera 
fordonen blåste slutligen min blixt-

utrustning i backen 
och gick sönder. I 
slutet lyckades vi 
dock få till bilden 
ändå.”

Spya på cyklist
Anna Simonsson, Stockholm
”Jag och en journalistkollega var på reportageresa i 
Bangladesh för att göra jobb åt både tidskrifter och 
dagspress. När vi var där inträffade en tsunami. Vi 
styrde raskt om våra planer och åkte till det drab-
bade området för att rapportera. Ödeläggelsen 
var total. Efter utfört arbete övernattade vi hemma 
hos en familj – och mitt i natten blir jag magsjuk. 
På morgonen skulle vi ta bussen tillbaka till Dhaka. 
Värmen var outhärdlig och jag hade svårt att gå, 
men vi hade en deadline att passa och var helt 
enkelt tvungna att komma med bussen. Så fort 
bussen startade kastade jag mig mot det öppna 
fönstret och kräktes en kaskadspya. Som hamnade 
på en cyklist. Jag hade inte ork att skämmas men 
tycker än idag synd om personen som  
drabbades av mitt illamående.”
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Host host, nu är det 
influensatider, nej vi 
menar influencertider. 

Tema
|

INFLUENCERS

 mera!
Influera
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Influencer marketing 
är en växande del av tidskrifts-

branschens omsättning. Men 
konkurrensen är hård. Hur klarar vi 

att engagera, kapitalisera och sanera? 
Text:  Tim Andersson  Illustration:  Getty

20  Influencers – en växande affär för tidskriftsbranschen26 Aller media jobbar hårt med att skapa nära relationer till profilerna32 Bonnier ser stor potential i mikro- och nanoinfluencers
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Tema
|

INFLUENCERS

Influencerbranschen har varit hett 
omdebatterad den senaste tiden. 
Det har handlat om smygreklam, 
uppblåsta siffror och etiskt tvek-
samma samarbeten. Profiler som 
Isabella Löwengrip och Kenza 
Zouiten har omskrivits, inte bara i 

branschmedier som Resumé och Dagens Me-
dia, utan även i rikspress.

Att influencerbranschen har fått strålkas-
tarljuset på sig vittnar om att de största sociala 
medier-profilerna har blivit viktiga maktfakto-
rer, kanske också att kunskapen om hur influ-
encer marketing fungerar har börjat sprida sig. 

Branschen är fortfarande väldigt ung. De 
företag som idag är störst inom influencer 
marketing, Splay (numera Splay One) och 
United Screens etablerades så sent som 2013. 
Inte förrän 2016 hittade ordet influencer in i 
Svenska Akademiens nyordlista. 

Enligt en prognos från IRM kommer den 
totala omsättningen för influencer marketing i 
Sverige 2019 att visa på 915 miljoner, vilket är 
en ökning med 20 procent från året innan. Och 
omsättningen spås fortsätta uppåt under 
2020.  

Men tidskriftsbranschens 
initiativ står ännu för en 

mycket liten del av den totala influencermark-
naden. Och det är bara de större förlagen med 
titlar inom livsstil som satsat i någon större ut-
sträckning, nämligen Aller media och Bonnier 
News Lifestyle / Tailsweep. 

Aller media vill inte lämna 
ut exakta data, men berät-
tar att omsättningen för 
deras influencer marketing 
har fördubblats för varje år 
sedan de började 2016. Även 
på Bonnier går det uppåt, 

men inte heller här har vi fått några siffror. 
Som i många framväxande branscher har 

det varit lite vilda västern. Influencerbranschen 
har kunnat verka i en speciell frihet, praxis 
för annonsmärkning i sociala medier har varit 
oklar. Reklamköparna har kritiserats för att ha 
berusats av löften om stort engagemang från 
följarna och inte varit så noggranna med att 
följa upp effekterna av sina investeringar. 

Men det håller på att ändras. Camilla 
Gervide, som granskar influencerna på Blogg-

bevakning.se, talar om en pågående 
”sanering”. 

Ett exempel på utveck-
lingen är att magasinen, 

”MÅNGA FÖLJARE ÄR SKITSURA: ´VA FAN, DET  
ÄR JU INGET ANNAT ÄN REKLAM PÅ DE HÄR 

SIDORNA!´ MEN SÅ HAR DET JU ALLTID VARIT, DET 
ÄR BARA DET ATT DE INTE VETAT OM DET.”

Camilla 
Gervide driver 

bloggbevakning.se. 
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som enligt Camilla Gervide tidigare inte alltid 
tagit sitt ansvar, nu använder ett verktyg på 
bloggarna som ger reklammärkningen ett en-
hetligt utseende.

– Positivt är att många av de banners som 
används av stora plattformar, primärt kopplade 
till tidningar, är ”klistrade”, alltså att de stannar 
kvar överst i inlägget även när du skrollar. 

När Kissie nyligen fälldes för tre sponsrade 
inlägg – Patent- och marknadsöverdomstolen 
anmärkte på att reklammarkeringen var otyd-
ligt formulerad och kom i slutet av inläggen, 
samt texten var liten och färgen svag – skärpte 
det praxis. Den 1 juli förra året kom dessutom 
en uppdatering av Internationella Handels-

kammarens (ICC:s) reklamregler, som uttryck-
ligen inkluderar influencers och bland annat 
betonar vikten av tydligare krav på transparens 
ifråga om kommersiella meddelanden.

Camilla Gervide menar att 
marknadens nya utseende 
väcker känslor hos följarna.

– Många följare är skit-
sura: ”Va fan, det är ju inget 
annat än reklam på de här 
sidorna!” Men så har det ju 

alltid varit, det är bara det att de inte vetat om 
det!

Bilden bekräftas av Jonas Colliander, fors-

Dagens 
åsikt.

Dagens   
outfit.

Dagens 
träningspass.

Dagens 
avslöjande.

Dagens   
smygreklam.

ILLUSTRATION: GETTY
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”MARKNADSFÖRINGEN UPPLEVS  
MER SOM REKOMMENDATIONER FRÅN  

EN VÄN ELLER EN BEKANT.”

kare i marknadsföring vid Handelshögskolan 
i Stockholm. Anledningen till att influencer 
marketing funkar så bra är den intima relation 
som byggs upp mellan influencer och följare, 
förklarar han. 

– Marknadsföringen upplevs mer som 
rekommendationer från en vän eller en bekant 
än från en kommersiell källa, vilket gör att vi är 
mycket mer benägna att agera på den.

Det här håller dock på att förändras. 
Jonas Colliander menar att människor bli-

vit allt mer medvetna om kommersialiseringen 
och utvecklat lite av ett filter mot reklamen. I 
intervjuer märker han en tilltagande skepsis.

– Det har gått så långt att vissa influencers 
nu till och med tvingas att skriva ”det här är inte 
ett sponsrat inlägg”, för annars utgår många 
från att det är det.

I längden är de nya skar-
pare reglerna bra för 
tilltron, menar Jonas 
Colliander. Det är 
insikten om den ti-
digare luddigheten 
som är problemet. 

Något annat som skulle 
kunna skada förtroendet för 
sociala medier-profilerna är 
den dokumenterade förekom-

sten av uppblåsta siffror. Det mest uppmärksam-
made fallet hittills rör tidigare nämnda Isabella 
Löwengrip. Det var Camilla Gervide som i höstas 
avslöjade att hennes egna uppgifter om 1,5 miljo-
ner unika följare i veckan inte stämmer. 

Sker det en sanering också här? 
Ja, enligt Camilla Gervide 
tvingas nu företagen att utbilda 
sig själva och kräva ökad trans-
parens.

En som är mer tveksam 
i den här frågan är Emanuel 

Karlsten, mediespanare och journalist. Han 
tror inte att företagen är jätteoroade över siff-
rornas realitet, åtminstone inte när det gäller 
de största profilerna. Anledningen är att affären 
fortfarande är så bra. Om antalet följare egent-
ligen bara är hälften så många – so what?

– Säg att man annonserar i Alex och Sigges 
podcast och köper en spot för 70 000. För 

de pengarna får du att Alex och Sigge, som 
kanske når 150 000 personer, väver in 

reklamen i lika stark underhållning som 
det övriga materialet. Det är som att du 
skulle få Amelia Adamo att skriva en 
krönika om ditt varumärke. Det är helt 
otänkbart.

Hur omfattande saneringen av in-
fluencerbranschen egentligen är verkar 

Jonas Colliander
forskar om 

marknadsföring 
på Handelshögskolan 

i Stockholm. 
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alltså vara en öppen fråga. Tidskriftsbranschen 
borde dock vara drivande i den, om man lyssnar 
till Emanuel Karlsten. För vad ska egentli-
gen de starka profilerna med magasinen till? De 
största har ju ensamma fler läsare än stora pub-
likationer. På senare tid har vi dessutom sett 
hur några av dem utvecklat sina plattformar till 
egna små mediehus.

Emanuel Karlsten har åtminstone ett svar: 
legitimiteten. Camilla Ger-
vide är inne på samma spår.

– Ett stort magasin är 
en enorm fjäder i hatten.

I en tid när influencer-
branschen skakas av den 
ena skandalen efter den 
andra kan alltså traditio-
nella medier, däribland tid-
skrifterna, skänka seriositet 
och stabilitet. Förutsatt att de 
inte säljer ut sin egen trovär-
dighet på kuppen.  

Emanuel Karlsten  
är journalist och  

expert på digitala och 
sociala medier. 

FOTO: MARTIN RIDNE



I Aller medias nätverk ingår ungefär 50 
influencers. Att matcha rätt profil med 
rätt kund är en viktig uppgift för Allers 
influencerteam, där Ida Antebro är chef. 
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Ida Antebro leder Allers influencerteam 
som vuxit snabbt de senaste tre åren.  

För att träffa rätt i målgruppen jobbar de 
hårt med att bygga relationer.

Text: Karin Persson  Foto: Margareta Bloom Sandebäck

"Det gäller  
att vara  

extremt lyhörd"

Ida Antebro har bokat Margaux för 
vår intervju. Längre ner i korridoren 
ligger Kakan. De flesta av konfe-
rens- och mötesrummen på Aller 
medias huvudkontor är döpta efter 
mediehusets kontrakterade profiler 
och vi befinner oss alltså i stjärn-

skottet Margaux Dietz gemak. 
Ida Antebro jobbar här sedan tre år tillbaka, 

i dag som head of influencer marketing vilket 
betyder att hon är chef över förlagets influen-
ceraffär. I den ingår 50 stycken influencers av 
varierande storlek som bloggar på bland annat 
Elle, Allas, Må bra och Baaam. Nyligen har man 
också börjat rekrytera läsare som mikroinfluen-
cers, så kallade ikoner, till vissa kampanjer. 

Ida Antebros team består av två säljspecia-
lister och en agent som ska jobba strategiskt 
med de största profilerna. Utöver det arbetar 
ett produktionsteam på fem personer med att 
se till att de samarbeten som kunderna betalar 
för levereras enligt överenskommelse. Även 
en grupp kundansvariga projektledare arbetar 
med Aller medias influencer marketing.  

– Det här är en väldigt stor och betydande 
del av vår B2B-affär i dag. De tre senaste åren 
har det bara ökat och ökat. Mitt team växer och 
jag rekryterar nya profiler varje vecka känns det 
som, säger hon.

Influencer marketing har blivit en ”natur-
lig del av mediemixen” för Aller media och 
fördelarna är som Ida Antebro beskriver det 
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”MÅNGA VARUMÄRKEN VILL NÅ SAMMA 
EFFEKT MED SINA KUNDER, ATT FÅ TILL DEN 

HÄR DIALOGEN SOM FAKTISKT ÄR UNIK.”

 Aller media består av23
50varumärken och har

anlitade influencers.

många. Att knyta till sig starka profiler med 
lysande varumärken stärker även Allers medias 
varumärke. 

En av styrkorna man har som mediehus 
är att man kan jobba med profilerna över alla 
förlagets plattformar, säger hon. Hon tar influ-
encern Elsa Billgren som bloggar på Elle som 
exempel. Tillsammans med henne kan man 
göra välbetalda samarbeten med kunder. Det 
går också att använda Elsa Billgrens material 
som innehåll i Elles egna kanaler, till exempel 
genom att dela det på Facebook eller i Elles 
nyhetsbrev, eller genom att puffa för inlägget på 
Elles sajt. 

– Den nära relation som influencers har 
skapat till sina följare gör att engagemanget 
blir högt. Profilerna svarar på kommentarer 
och interagerar med följarna på ett fantastiskt 
sätt. Många varumärken vill nå samma effekt 
med sina kunder, att få till den här dialogen som 
faktiskt är unik.

Det fungerar bra att använda 
influencer marketing för 
alla mediehusets titlar, 
säger Ida Antebro. Det är 
alltså inte bara inredning 
eller mode som gäller för 
den här typen av mark-

nadsföring. 
– Influencers är människor och vi litar på 

människor. Människors rekommendationer 
har alltid varit den bästa marknadsföringsfor-
men. 

Mest lönsamt är det att skapa övergripande, 

strategiska kampanjer där man jobbar långsik-
tigt tillsammans med kund och influencer över 
alla plattformar. Ida Antebro berättar att hon 
pratar mycket med kunderna om vikten av att 
hitta rätt profil för ett samarbete. Det viktigaste 
är att följarskaran är relevant och att profilen 
har precis rätt renommé. Därför kan det ibland 
vara bättre för kunden att välja en mindre profil 
med färre följare, och sedan ta hjälp av Allers 
plattformar för att driva trafik till just det speci-
fika blogginlägget.

För att rekrytera rätt sorts in-
fluencers har Ida Antebro en 
nära dialog med varumärkes-
ansvariga på redaktionerna. 
Den som anlitas ska fylla ett 
både kommersiellt och redak-
tionellt syfte och det är viktigt 

att hen passar in under tidningens varumärke.
Avtalen med profilerna är individuella och 

ersättningen är anpassad efter hur stora de är, 
något som mäts med hjälp av Google analytics 
samt Facebooks och Instagrams egna mätverk-
tyg och som redovisas på Ocast. Kontrakten 
gäller just själva bloggarna och inte övriga so-
ciala mediekanaler, men Ida Antebro påpekar 
att kunden inte köper en profil utifrån dess 
plattform utan att det är själva varumärket man 
vill åt. Därför tänker hon och hennes kollegor 
alltid över var en kampanj kommer att göra sig 
bäst. Varje profil har dessutom en produktions-
ledare som har koll på dess samtliga kanaler.

– Det måste vi ha, för det går inte att göra 
ett blogginlägg med Kappahl ena dagen och 
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Emma Unckel och Ida 
Antebro i planeringsmöte. 
Emma är innehållschef på 
Elle, och samtidigt själv 
influencer inom skönhet och 
inredning. 

Här är en del av Allers 
influencerteam. Ida 
Antebro (stående) med 
produktionsledarna My Karlsson, 
Emelie Bengtsson och Maja 
Brünteson. 
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ett Instagraminlägg med Lindex den andra till 
exempel. 

Produktionsledaren kan också ge rekom-
mendationer kring exempelvis hur tätt profilen 
bör ha mellan sina samarbeten och ser till att 
inläggen är korrekt annonsmärkta före publice-
ring.

När det gäller kommersiella 
samarbeten har profi-
lerna alltid möjlighet att 
tacka nej till förslag från 
säljteamet.

– Många har det här 
som sin huvudsyssla och 

det är viktigt för både dem och oss att ha en 
lönsam affär. Men om de gör samarbeten som 
inte passar dem blir det inte bra för någon i 
slutändan. 

För att få lojala profiler gäller det att ha en 
transparent dialog och mycket kontakt. Det är 
viktigt att skapa bra och härliga relationer, och 
sådana går inte att fejka, påpekar Ida Antebro 
(som under intervjun avslutar ett telefonsamtal 
med den kontrakterade influencern Kakan 
Hermansson med ”puss”). 

Profilerna behöver känna att de trivs och 
utvecklas för att vilja stanna år efter år. För att 
säkerställa det bjuder Ida Antebro och kol-
legorna ofta in till lunchmöten, ordnar träf-
far med Reklamombudsmannen eller håller 
utbildningar, exempelvis kring vad som trendar 
inom rörligt format just nu. 

– Det är en styrka att vi har så mycket kom-
petens inom mediehuset att vi faktiskt kan ge 
det till alla våra profiler, och jag tror att det är 
en trygghet för dem att få tillhöra något så pass 
stort.

Innan Ida Antebro kom till Aller media job-
bade hon med influencer marketing på Metro i 
tre år. 

Branschen har genomgått en stor föränd-
ring bara under de sex år hon verkat i den, och 
utvecklingen pågår ständigt.

– Det är utmaningen, att man inte vet om 
det som var rätt i går fortfarande är rätt i dag. 
Därför gäller det att vara extremt lyhörd och 
snappa upp alla rörelser och trender. Kampen 
om människors tid och uppmärksamhet in-
nebär att allt måste vara väldigt relevant för 
mottagaren, säger hon.

Konkurrensen i branschen är 
hård. Allt fler förstår vikten 
av att skapa engagerande 
annonsformat i stället för 
att satsa på mer traditionell 
annonsering. På Tidskrifts-
galan 2018 utsågs Ida An-

tebro, som uteslutande ägnar sig åt influencer 
marketing, till årets mediesäljare. Hon tror att 
branschen kommer att fortsätta växa och ser 
fram emot att få veta hur. 

– Absolut, printen är jättestor, men när det 
kommer till digitaliseringen så är vi verkligen 
på frammarsch.  

Ett axplock av Aller medias 
influencers:

Fredrik 
Nylén 
(Fredriks 
fika)

Ida Warg

Linnea 
Henriksson

Margaux 
Dietz

Sandra 
Beijer

Flora 
Wiström
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frukostseminarium!
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Biblioteksbladet kom ut 1916. Hur fortsätter den att vara 
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Att lära känna profilerna riktigt väl  
är nyckeln till bra affärer, säger  

Daniel Troyse, head of influencers  
på Bonnier News Lifestyle. 

Text: Karin Persson  Foto: Margareta Bloom Sandebäck

"Vi vet vad 
de har för 

skostorlek"
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Daniel Troyses Instagram-
flöde är nästan uteslutan-
de fyllt av bilder på honom 
själv med tillhörande 
hashtags som avslöjar var 
han köpt sina kläder. Här 
och där dyker sambon Ca-

roline Blomst, som driver en modeblogg på Da-
mernas Värld, upp. Själv började Daniel Troyse 
blogga 2004 och gjorde sitt första sponsrade 
inlägg året därpå. 

– Jag har jobbat som influencer i alla år och 
är lite av en farfar i det här, säger han.

I dag är hans titel head of influencers på 

Bonnier News Lifestylegruppen och uppgiften 
är att se till att bolaget har bra influencers,  
som utgör en bra affär, i sitt stall. Ytterligare 19 
personer, varav 15 är säljare, arbetar dedikerat 
med affärsområdet. 

Som Bonnieranlitad profil kan man  
antingen vara kopplad till en av tidskrifts- 
sajterna eller till influenceragenturen och 
bloggplattformen Tailsweep, som Bonnier 
köpte upp 2011. Daniel Troyse berättar att  
huvudsyftet med att ha influencers kopplade  
till magasinen är att de fungerar som en för-
längd arm till varumärket. 

Profilerna ska ha en nära relation till den 



Daniel Troyse spår att nanoinfluencers 
kommer att bli en växande trend.
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tidning de bloggar hos, gärna skriva krönikor, 
medverka i modereportage eller skriva inlägg 
på teman som redaktionen har önskat och som 
man sedan kan lyfta upp på sajten. 

– Den största vinsten är att de bidrar till en 
mer levande sajt, att vi får mer content som är 
användargenererat. Vi försöker hitta synergier. 
Vi får trafik, de får trafik. 

Alla varumärken kan använda 
sig av influencers, menar 
Daniel Troyse. På Bonnier 
försöker man att låta de olika 
magasinen utgöra ett slags 
stege som profilerna kan 
klättra uppför i takt med att 

de blir äldre, får barn eller skaffar nya intressen. 
Helst vill han förstås att de ska stanna länge 
inom koncernen och tror att det viktigaste för 
att de ska vilja det är att de känner en stark 
tillhörighet till ”sitt” magasin, och att de erbjuds 
att göra roliga och bra samarbeten tillsammans 
med externa kunder. 

Från Bonniers sida försöker man att komma 
med genomtänkta förslag, oftast stora kon-
ceptlösningar där influencern utöver att göra 
reklammärkt innehåll på bloggen också syns i 
exempelvis en nativeartikel och kanske i en sida 
i tidningen med printnative.

– I slutändan blir det bättre för våra influ-
encers. De syns mer och behöver inte göra lika 
många sponsrade inlägg. De ska inte känna att 

de blir pelare som visar upp massor av skräpre-
klam.

Influencern kan i teorin välja att inte göra 
några samarbeten alls, men enligt Daniel 
Troyse händer det ”väldigt sällan” att någon 
tackar nej. Det ligger i hans och kollegornas 
uppdrag att förse profilerna med uppdrag de 
verkligen vill göra. 

– Vi har en bra dialog med våra influencers. 
Vi vet vad de har för skostorlek och om de bär 
sin väska cross body eller i handen.

En bra influencer är trogen 
sig själv och sina intressen, 
tycker han. I dag efterfrå-
gar marknaden trovärdiga 
influencers med tydliga in-
riktningar och Daniel Troyse 
menar att den generella 

trenden är att vi snarare vill se mer live, enkelt, 
avskalat och tätt inpå än väl bearbetade bilder 
och långsamt återberättande. Från att kunder-
na efterfrågat de profiler som har absolut störst 
följarskara, för att nå stort och brett, pratar man 
i dag också om mikro- eller till och med nanoin-
fluencers.

– Med nanoinfluencers, som har kanske 
3 000 följare och är mer nischade, träffar man 
mer rätt i målgruppen. 

Profilernas besöksstatistik mäts med hjälp 
av Google analytics och Daniel Troyse säger 
att man är ”hundra procent transparenta” med 

22

25
50

varumärken. 

Cirka 

influencers är anlitade av 
tidskriftssajterna. 

På Tailsweep bloggar 
cirka

Bonnier News Lifestyle-
gruppen består av

personer.

”DEN STÖRSTA VINSTEN ÄR ATT DE BIDRAR 
TILL EN MER LEVANDE SAJT, ATT VI FÅR MER 
CONTENT SOM ÄR ANVÄNDARGENERERAT.”
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Öppet kontorslandskap på 
Gjörwellsgatan 30, Stockholm.  
Josefine Jontàlar, project manager,  
i samtal med Daniel Troyse. 

Från vänster Anna Nilsson, Anja 
Hellstedt, Daniel Troyse, Arman 
Rashid och Oscar Molina.
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Ett axplock av Bonniers 
influencers:

Frida 
Skattberg 
(Fridas 
bakblogg)

Louise 
Winblad 
(Hej hej 
vardag)

Magdalena 
Graaf

Laila 
Bagge

Vanja 
Wikström

Charlotte 
Perrelli

siffrorna. Förra året visade det sig emellertid att 
många kunder uppfattade Tailsweepbloggaren 
Isabella Löwengrips siffror som uppblåsta och 
kände sig lurade. 

– För de samarbeten som gjorts via oss på 
Bonnier har kunderna fått korrekta siffror, 
och så kommer det alltid att vara. Allt är en 
tolkningsfråga. I dag har Isabella ungefär 1,5 
miljoner följare i sina kanaler. Slår man ihop 
Instagram, Facebook och blogg så hamnar man 
där. Men då kan det vara samma personer. Det 
finns ingenting som räknar dubbeltäckning 
över kanalerna i dag.

Under de senaste månader-
na har det kommit kritik 
mot influencer marketing-
branschen som kallats för 
en ”köpa grisen i säcken-
industri” som fortfarande 
är ganska omogen. Men 

Daniel Troyse håller inte med. 
Han säger att branschen är mer strukture-

rad nu än för bara några år sedan. I dag för-
väntar sig kunderna leverans, uppföljning och 
transparens, menar han. 

Annonssamarbeten som gått via Bonnier 

postas alltid av influencer marketingteamet 
själva för att säkerställa korrekt reklammarke-
ring. 

Hur mycket profilerna 
tjänar är sekretessbelagt, 
men generellt baseras 
arvodena på hur mycket 
de drar in genom samar-
beten och banners och på 
antalet besökare de har. 

Hur många inlägg de ska göra i veckan varierar 
men är reglerat i deras avtal, som för vissa gäl-
ler enbart blogg och för andra samtliga sociala 
mediekanaler. 

– Ju tajtare vi är tillsammans, desto bättre 
blir det.

På frågan om vilka som är Bonnier News 
Lifestylegruppens främsta konkurrenter när 
det gäller influencer marketing svarar Daniel 
Troyse att han snarare ser de andra aktörerna 
som kollegor. 

Branschen är relativt ny och man försöker 
att hjälpas åt för att hitta bra sätt att arbeta på, 
menar han. Han ser ljust på framtiden. 

– Vi ser att efterfrågan och investeringarna 
inom influencer marketing ökar för varje år.  
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En dag med

HUSDJUR

Finns det något 
ätbart i väskan?



 E
N DAG MED 

Hack i häl på  

någon av dina 

branschkollegor.  

Vad gör de egentligen  

på jobbet? 

Husdjur är mjölkböndernas  
eget magasin. Vi följde med  

chefredaktör Linda Grimstedt  
ut på gårdsreportage. 

Text: Barbro Janson Lundkvist  Foto: Malin Grönborg

Hem  
till 

 gården
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En dag med

HUSDJUR

08.20 Avfärd
Hyrbilen står redo  
i garaget. 

8.00 Hotellfrukost
Linda Grimstedt har varit chefredaktör för 
Husdjur sedan augusti 2018. Dessförinnan 
jobbade hon inom LRF Media för titlarna 
ATL och Land Lantbruk. Vanligtvis jobbar 
hon på redaktionen i Stockholm. Men 
idag börjar arbetsdagen i Umeå, med 
hotellfrukost. På schemat står reportage 
hos två olika lantbrukare som båda bor 
i Lövånger, ungefär en timmes körning 
härifrån. Linda passar på att gå igenom 
dagens agenda på telefonen. 

10.00 Framme
Linda träffar mjölkbonden Åke 
Andersson som har chansen att 
bli ”årets vallmästare” och därför 
ska intervjuas. Årets vallmästare 
är en tävling som arrangeras 
av tidningarna Husdjur och 
Nötkött tillsammans med Svenska 
Vallföreningen, Gård & Djurhälsan, 
Sveriges lantbruksuniversitet 
och Växa Sverige. Poängen är att 
uppmärksamma skickliga vallodlare. 
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11.50 Foder som räcker i vinter 
Åke har ett speciellt sätt att förvara ensilaget där han använder sig av balar som gått sönder 
för att bygga en mur på sidorna. Där emellan packas fodret. Plast förhindrar syretillförseln. 
Åke smakar på ensilaget. ”Man känner direkt om det inte är bra, säger han. Vill du smaka?”

12.03 Tillskott  
i ladugården

Samma morgon som 
Linda besöker gården har 

en kalv fötts. Mamman 
håller sig nära sin unge. 
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En dag med

HUSDJUR

12.22 Plåtar goda grannar
Linda passar på att göra två olika reportage till 
tidningen när hon är på plats. 150 meter från Åke 
bor nämligen Urban Åberg som driver en annan 
gård. Tillsammans äger lantbrukarna en del 
maskiner och de samarbetar mycket, något som 
båda beskriver som helt ovärderligt. De tidigare 
generationerna på gårdarna samarbetade också. 
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13.09 Mera kaffe
Urban och Maria Jonsson driver gården tillsammans och för andra gången den här 
dagen görs det en intervju vid ett köksbord. 

HUSDJUR
H Tidningen Husdjur ges ut av Växa 
Sverige som är en intresseförening 
för mjölk- och köttbönder i Sverige. 
Växa Sverige är också ett företag 
som ger rådgivning och service för 
en hållbar, lönsam och konkurrens-
kraftig lantbruksproduktion. 

H Tidningen Husdjur har funnits i 
över 70 år och har som syfte att för-
medla nyheter och ge inspiration till 
Sveriges mjölkproducenter. Syster-
tidningen Nötkött är istället inriktad 
på köttproduktion. 

H Husdjur kommer med 12 num-
mer per år (upplaga 5 700 ex), och 
finns dessutom på nätet i en bantad 
version. Man räknar med att varje 
nummer har ungefär 15 000 läsare. 

H I redaktionen ingår Linda Grim-
stedt, chefredaktör, och redaktörer-
na Ann Christin Olsson och Lisbeth 
Karlsson. 

15.00 Inte lukta ladugård
Linda försöker alltid duscha innan 
resan hem men den här gången hinns 
det inte med. En toalett får duga för 
ombyte och tvätt. Linda är väl förberedd 
och stoppar ner alla kläderna som hon 
haft på sig på gården i påsar. En snabb 
tvätt i handfatet och på med rena kläder. 
Snart går flyget hem mot Stockholm. 
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Publicerat

I PRINT

I tidnings-
hyllan

De poppar upp som svampar efter regn. 
Här är några klimatsmarta magasin som 

guidar till en mer hållbar livsstil.  
TEXT: JENNIE AQUILONIUS 

Be Kind  
Magazine

Ges ut av event- och medie-
byrån Prime Impact Events & 
Media, som också står bakom 

bland annat tidskrifterna Vegan 
Life och PlantBased Magazine. 
För varje årlig prenumeration 

planerar tidningen tolv träd i 
utvecklingsländer som Nepal 
och Madagaskar. Be Kind vill 

uppmuntra sina läsare att göra 
små förändringar som skapar 

omställning på global nivå.
www.bekindmagazine.com

Luxiders
Beskriver sig som ett  
intelligent och lyxigt magasin 
för medvetna kvinnor och 
män. Här blandas texter om 
hållbart mode med ekodesign, 
naturlig skönhet och hälsosam 
livsstil. Tidskriften grundades 
i Berlin 2017 och finns på 
tyska, engelska och spanska. 
Luxiders finns framför allt 
online men det fjärde tryckta 
numret kommer ut i april.
luxiders.com

Camino  
Magasin

Camino vill inspirera genom 
att visa andra livsstilar än 

den som sprids i vanliga livs-
stilsmagasin och berätta om 

initiativ för hållbar utveckling. 
Tidningen tar också upp filo-

sofiska frågor som normer och 
förhållningssätt till hållbarhet. 
Det sista tryckta numret kom-
mer ut i början av 2020, där-

efter blir tidningen helt digital. 
Bakom Camino står Getaware 

ekonomisk förening.
www.caminomagasin.se

Kloka hem
Inredningstidning med håll-
barhetsfokus från ETC Förlag. 
Tidskriften grundades 2008 och 
kommer ut med sex nummer om 
året, där sommarnumret är ett 
dubbelnummer. Här får läsaren ta 
del av klimatsmart inredning och 
design, ekologiskt byggande, ny 
miljöteknik i hemmet och hur du 
återanvänder gamla prylar. 2017 
ökade Kloka hem sin räckvidd 
med hela 35 procent – mest av alla 
tryckta tidskrifter. 
klokahem.com
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Isolera
– så sparar du energi och 
minskar koldioxidutsläpp
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Anthropocene 
Magazine

Hur kan vi skapa en värld som 
vi faktiskt vill leva i? Den frågan 

ställer sig amerikanska Anth-
ropocene Magazine, som har 

prisats för sin journalistik och 
design. Tidskriften startades 

2016 av nätverket Future Earth, 
är redaktionellt oberoende och 

finansieras genom betalande 
medlemmar, det statliga forsk-

ningsrådet National Science 
Foundation och sponsring från 

organisationer och företag. 
anthropocenemagazine.org

Happy 
New You

Less scrolling, more living

ENVIRONMENT • COMMUNITY • SUSTAINABILITY • CREATIVITY

How to be more mindful of your time online

Make 2020 your 
kindest year yet
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Glöm allt du lärt dig  
– det som funkar bäst på nätet är 

långt och långsamt.  
Vi hjälper dig att bli en mästare  

på digital storytelling. 
Text: Tim Andersson  Illustration: Getty

Vässa ditt  
digitala  

berättande

Verktyg

DIGITALT BERÄTTANDE
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rygt 22 000 tecken 
med rubriken ”Varför 
handlar ingen på Coop 
längre?”. Det låter inte 
som något klickbete 
direkt, men storyn om 
Coops historia, som 
publicerades på DN:s 

ekonomisida förra året, fick snabbt 600 000 
sidvisningar och dessutom lång lästid.

Vad säger det här?
Antagligen inte så mycket om Coop, men 

desto mer om situationen för digital journal-
istik. Om du är fast i gamla sanningar är det 
dags att tänka om: långt och långsamt funkar 
utmärkt på nätet. Det har man insett på DN, 
som tillsammans med de andra riksmedierna 
tvingats ta sig en rejäl funderare över vad som 
kan hålla kvar läsarna när deras medievanor 
blir allt mer digitala. 

– Journalistiken måste bara vara välberät-
tad, välresearchad och välvinklad, säger Matilda 
E Hanson, reportagechef på DN och en nyck-
elperson bakom det digitala berättandet på 
tidningen. 

Samma inställning hittar man hos konkur-
renten. När SvD nyligen tog reda på vad deras 
läsare vill ha och är beredda att betala för 
digitalt så blev svaret fördjupande, granskande 
originaljournalistik. En kvalitativ, upplåst 
långkörare på nätet har dessutom en sällsynt 
förmåga att värva nya prenumeranter, enligt 
Anna Careborg, vd och chefredaktör.

– Låt mig göra en jämförelse. I kriget mellan 
HBO och Netflix är det enstaka serier och grepp 
som kan få människor att välja det ena alterna-
tivet framför det andra. Det är ingen slump att 
streamingtjänsterna, som gått i bräschen i Nor-
den för betalningsviljan, satsar enorma summor 
på originalinnehåll.

Det är inte heller någon slump att Anna 

Careborg jämför tidningarna med stream-
ingtjänsterna – de slåss alla om konsumenternas 
tid. SvD är just nu inne i ett stort förändringsar-
bete, där de utifrån intervjuade läsares uttryckta 
behov har skapat tio vägledande principer för 
tidningen framöver. Den sjätte punkten handlar 
just om ta läsarnas tid på stort allvar.

– De senaste åren har det visat sig att det 
finns en betalningsvilja. Nu är frågan bara: Hur 
skapar vi ett digitalt berättande som är ”time 
well spent”?

a, hur gör vi det? Det 
finns många sätt. Under 
2000-talet har vi sett 
en hel del kreativa – och 
kostsamma – tekniska 
experiment. Det han-
dlar om olika typer av 
multimedia-lösningar, 

virtual reality och interaktion. 
Mycket är naturligtvis dyrt. Det finns väl 

knappast någon svensk tidskrift med samma 
möjligheter att som till exempel DN låta ett 
”storyteam” av journalister, digitala redaktörer, 
visuella redaktioner och sidredaktörer tillsam-
mans bygga innehållet från grunden. Men 
digitalt berättande måste inte kosta skjortan. 
Det menar Lena Grape Lilliehorn, som just nu 
undervisar i ”graphic storytelling” på mediein-
stitutet FOJO. 

– Man behöver inte köpa in ett dyrt program 
eller jättedyr produktion. Grejen är att lyckas 
kläcka idéerna, det är det som är det svåra, och 
det kostar inte mer än att man måste vränga 
hjärnan ut och in. 

Hon ger ett exempel. För några år sedan 
gjorde New York Times en film på drygt tio 
minuter inifrån operan Metropolitan. Det var 
en mycket enkel produktion.

– En enda tagning, en kamera, bakom 

Anna Careborg, vd 
och chefredaktör, SvD. 

Lena Grape Lilliehorn 
håller kurser om 
visuell presentation. 
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personen med kameran går en person med en 
mikrofon på en pinne. Det är allt. De vandrar ig-
enom hela backstage-området på Metropolitan 
strax före en föreställning. Den filmen är New 
York Times mest sedda publicering någonsin. 

En nyckel om man vill jobba med digitalt 
berättande är visualisering, menar Lena Grape 
Lilliehorn. Både som ett sätt att stimulera och 
att renodla. Allting som tynger texten i form 
av fakta och information kan man med fördel 
bryta ut och lägga vid sidan av, kanske i form av 
grafik och kartor. På så sätt får reportern möj-
lighet att berätta sin berättelse i lugn och ro.

uiz är ett populärt 
grepp för att behålla 
läsaren. Enkäter som 
kompletterar texten ett 
annat. Rörligt material 
är billigt och enkelt att 
producera.

– Gör hellre fler 
korta och enkla filmer än en jättestor och dyr. I 
dag filmar alla människor med sin telefon, och 
den kvaliteten som man får till med en mo-
bilkamera är fullt tillräcklig. 

Lena Grape Lilliehorn betonar att tekniken 
inte är någon genväg undan hårt journalistiskt 
arbete – tvärtom. För att behålla mediekonsu-
mentens uppmärksamhet digitalt måste man 

”DET ÄR INGEN SLUMP ATT STREAMING-
TJÄNSTERNA, SOM GÅTT I BRÄSCHEN I NORDEN 

FÖR BETALNINGSVILJAN, SATSAR ENORMA 
SUMMOR PÅ ORIGINALINNEHÅLL.”
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arbeta hårt med berättarteknik och effektiv 
dramaturgi. Bra digitalt berättande handlar 
mest av allt om bra berättande.

Anna Careborg bekräftar den bilden. På 
SvD har man rent av dragit ned på länkar och 
filmer i långmaterial, eftersom de, särskilt på 
mobilen, kan skapa ett rörigt intryck. Nu jobbar 
de med ett renare format. 

 
atilda E Hanson på DN 
ser en global utveckling 
i samma riktning.

– För några år 
sedan sade man att allt 
kommer att bli video, 
”pivot to video”. Man 
drog väldigt starkt mot 

Facebook-live, till exempel. Nu är det en stark 
backlash för de sociala plattformarna. Rörligt 
är bra när det är relevant, men jag ser ett 
väldigt sug efter själva essensen: väl 
berättad, ofta visuell, journalistik.

På DN arbetar man hårt för att 
så långt det är möjligt slipa detta 
berättande. Matilda E Hanson 
talar om ”starkt redaktörskap”, 

vilket betyder att reportrarna ofta får skriva om 
flera gånger. Ett flertal personer läser dessu-
tom texterna, ibland högt, vilket blir ett test på 
om texten håller läsaren trollbunden. Vinkeln 
måste vara sylvass, texten lättorienterad och 
sugande.

– Efter att ha läst färdigt artikeln ska man ha 
fått guld, och texten måste teasa om det längs 
vägen.

Vill du lyckas med digitalt berättande jour-
nalistik räcker det dock inte med bra material 
– det måste också nå läsarna. Det handlar dels 
om när du publicerar. Matilda E Hanson på DN 
berättar till exempel att deras analys visar att 
människor är mest benägna att läsa långmate-
rial på söndagar och, kanske lite mer oväntat, 
måndagsmorgnar.

Det handlar också om var du hittar 
läsarna. När DN förra året intervjuade 

Googles chef gjorde man en mängd 
olika paketeringar och vinklar på de 
olika plattformarna. En vinkel var på 

1. 
Vässa 
vinkeln! 
Läsaren be-
höver förstå 
direkt vad 
som står på 
spel.

2. 
All text blev 
inte video 
– men den 
visuella 
journalis-
tiken står 
starkt. Välj 
text på bild/
video, och 
låt det visu-
ella berätta.

3.
Optimera 
publice-
ringstiden. 
Arbeta da-
tainformerat 
och lär dig 
löpande hur 
läsarna vill 
ta del av be-
rättandet.

4. 
Lägg en 
bombmatta 
när storyn 
är stark. 
Erbjud 
artiklarna 
inlästa, som 
Instastories 
eller som 
minidoku-
mentär.

5. 
Mycket 
spännande 
sker nu med 
datavisua-
liseringar. 
De skapar 
en omedel-
bar aha-
upplevelse 
– och utgör 
ett utmärkt 
alternativ 
till text.

Verktyg
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TIPS FÖR DIGITAL 
STORYTELLING

Av: Matilda E Hanson

Matilda E Hanson är 
reportagechef på DN. 
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Skriva långt  
– och bli läst
Digitalt berättande handlar ofta 
om effektiv text. Thomas Arnroth 
berättar hur man får slöskrollande 
personer på jakt efter snabba 
kickar att sträckläsa hundra tusen 
tecken.

 
Thomas Arnroth, tidigare frontfigur på Facebook-
baserade och datadrivna KIT, är stenhård mot sig 
själv. Han föreställer sig sin läsare som en trött 
person på bussen, lika ovillig att läsa hans hundra 
tusen tecken som fisken att fastna på kroken. Det 
gäller att fånga bytet på tre skrollningar.

Å andra sidan vill Thomas Arnroth inte ge bort 
för mycket av innehållet på en gång. Rubrik och 
ingress ska vara lockande, men samtidigt ”under-
lova”. Glöm det där om att svara på frågorna var, 
när och hur.

– När du sätter igång ska läsningen ge dig lite 
mer än du trodde att du skulle få. Det är bra om 
ingressen pekar på vad du kommer att få, utan att 
avslöja exakt vad. Det kan vara så enkelt som att 
du inte talar om att personen i artikeln kommer 
att dö. Att det kommer att gå dåligt fattar man, 
men inte var på katastrofskalan det ska landa.

Starten är naturligtvis viktig. Bort med vackra 
miljöbeskrivningar – det måste hända någonting. 
Thomas Arnroth jobbar sedan mycket med cliff-
hangers, ungefär efter var tredje mellanrubrik.

– När man sitter där på bussen och märker att 
nu har jag läst i några minuter, det var ju längre 
än jag ville, då har man en tendens att spara 
resten av texten till senare. Där någonstans måste 
det komma spänning. I en lång text kan jag ha 
fem, sex mikrocliffhangers. 

Man måste också underlätta för läsaren att föl-
ja berättarlinjen. Ett av Thomas Arnroths längsta 
och kanske mest lästa reportage under tiden på 
KIT handlade om en ung person som dog i en 
grov vårdmiss. Han bestämde sig för att historien 
skulle utgå från föräldrarna.

– När jag berättade om hur någonting fung-
erade som inte direkt involverade en förälders 
tanke eller ord, tillät jag mig max tre utgångar inn-
an jag var tillbaka hos dem igen, i någonting de 
sade eller gjorde. Som läsare kunde man då hålla 
fast i en punkt som var mamman och pappan.

6. 
Tänk på 
dramatur-
gin: defi-
niera tidigt 
vad som 
står på spel, 
håll läsaren 
i handen – 
och belöna 
den som 
läser hela 
reportaget.

7. 
Lång lästid 
skapar 
lojalitet – läs 
texten högt 
före publi-
cering så 
upptäcker 
du svaga 
partier.

8. 
Ompake-
tera: tidlösa 
berättelser 
kan nå ny 
publik, om 
och om 
igen.

9. 
Hitta den 
nischade 
målgrup-
pen – i 
Facebook-
grupper och 
på Insta-
gram.

10. 
Bryt med 
ovanstå-
ende tips: 
överraska!

personen, en annan på företaget, en tredje på 
vad Google innebär för läsarens privatliv.

– Vi jobbade väldigt kreativt i ett team för 
att på många sätt leda in läsaren till den här 
spännande historien. Vi lägger en bombmatta – 
ingen ska missa att vi intervjuar Googles vd. 

et här är något som 
Matilda E Hanson 
särskilt vill skicka med 
till tidskriftsbranschen: 
Det går att analysera 
läsarbeteenden utan att 
det behöver kosta för 
mycket.

– Jag ser fortfarande magasin som publi-
cerar mitt i natten, det datumet då tidningen 
går ut. Om jag var i tidskriftsbranschen skulle 
jag titta på publiceringstider, och eftersom 
tidskrifter kan så mycket om sina målgrupper 
tänker jag att de skulle kunna fokusera ännu 
mer på att hitta de nischade målgrupperna i 
Facebookgrupper till exempel. Och viktigast av 
allt: Jag skulle se till att hela tiden hålla så hög 
journalistisk nivå som det bara går, för vi ser att 
läsarna premierar det.  

Thomas Arnroth är 
frilans och utsågs till 
årets journalist 2016. 
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Fyra olika värmeljus skulle testas. Hem & 
Hyra valde en oväntad berättarform: di-
rektsändningen. I drygt sex timmar kunde 
man på Facebook följa det konsument-
journalistiskt rafflande heatet. Responsen 
var stark: ”Fyfan vad spännande”, skrev 
juristen Mårten Schultz i kommentarsfäl-

tet efter 1 timme och 56 minuter, och en och en halv timme 
senare: ”NU HETTAR DET TILL”. Den moderate profilen 
Hanif Bali å sin sida berömde vad han upplevde som ”görgo 
content”.

Fram till för några år sedan hade man suckat åt hela 
idén. Det menar Anna Tiberg, editionschef på Hem & Hyra. 
Tidigare var sanningen att det som är webben ”skulle vara 
kort och hela tiden röra på sig”.

– Nu tänker vi på Hem & Hyra om inte tvärtom, så 
åtminstone annorlunda. I papperstidningen behöver vi ha 
kort material, medan det på nätet gärna får breda ut sig.

Hem & Hyra inledde sin satsning på digitalt berättande 
journalistik för två år sedan. Syftet var att nå ut bät-
tre till läsarna i de kanaler där de befann sig. 

– Trots att Orvestosiffran för Hem & 
Hyra på papper ligger stabilt vet vi att 
papperstidningen, för oss och andra, får 
kortare lästid. Vi ville hitta nya sätt att 
nå läsarna och det har funkat. 

Mellan oktober 2017 och oktober 

2019 har trafiken till sajten ökat med 77 procent. Under 
samma period har antalet interaktioner på Facebook ökat 
med 544 procent, och över en miljon personer har nåtts av 
klippen där. Mindre än tio procent av den räckvidden är 
betald.

En del av tidningens digitala strategi handlar om att 
involvera alla på tidningen. I stort sett samtliga reportrar 
kan filma och publicera på webben. Visst finns det experter. 
Riksredaktionen, med sina åtta anställda, rymmer till exem-
pel två duktiga klippare. Men den bärande idén är att man 
lär upp varandra.

En hel del tid går åt till det digitala tankearbetet. Som 
editionschef bollar Anna Tiberg med 22 lokalredaktörer, 
både när det gäller papper och webb.

– Ofta hör jag redan på idéstadiet till pappret att här 
finns en fin berättelse. Då börjar vi direkt tala om att samla 
mer material, att stanna längre, satsa på en utbyggd story till 
webben. Kan det bli film? Eller om det är mer faktabaserat: 
kan man skriva manus till en explainer? 

Visst kräver den digitala satsningen en del 
resurser, berättar Anna Tiberg. Somligt får 

prioriteras ned.
– Det längre digitala berättandet sker 

på bekostnad av det som var kort och my-
cket, det som förut var grejen. Vi har ett 
flöde som är något mindre ymnigt, men 
som når och lever längre. 

CASE: HEM&HYRA1

Hem & Hyra har kapat i den snabba 
nyhetsrapporteringen. När redaktio-

nen testade brinntid på värmeljus live-
sände de i sex timmar på Facebook. 

Het satsning  
på långa stories

Verktyg

DIGITALT BERÄTTANDE

Anna Tiberg, tidigare reporter på Dagens 
Arbete, nu editionschef på Hem & Hyra. 



En artikel där Hem & Hyra jobbat lite 
extra med storytelling i digitalt format. 
I artikeln får läsaren möta 12-årige 
helsingborgaren Alfred Andersson som 
funderar över klimatet. Genom bilder, 
grafik och video åskådliggörs hur Alfreds 
kvarter kan ha utvecklats i klimatsmart 
riktning år 2045, då Sverige ska vara 
klimatneutralt.  

Ett test av värmeljus blev en 
livesändning på Facebook. Ett 
kul experiment med format 
och digitalt berättande. 

5 råd från Anna
Försök att involvera alla. Inte 

bara en grupp på arbetsplatsen. An-
nars blir det trögjobbat. 

Dra ned kraven på filmen. Det 
måste inte vara Oscarklass. Kör bara, 
prova och utvärdera efterhand.

Utse vissa funktioner. Att ha en 
sociala medier-redaktör på halvtid är 
väldigt bra, men inte så självklart på 
en liten redaktion. Tänk ut vilka funk-
tioner som är strategiskt viktiga.

Utbilda varandra. Avsätt tid till 
det. Ofta finns det väldigt mycket 
kompetens som man inte riktigt 
utnyttjar.

Sätt upp tydliga mål. Om sidvis-
ningar eller lästid. Om Facebook är en 
viktig kanal, som för oss, kan man ha 
mål om snitträckvidd där.

1.

2.

3.

4.

5.
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Om man med “digitalt berättande jour-
nalistik” tänker sig flashigt bildmateri-
al, dyra insprängda filmer och mycket 
grafiska element, faller Blankspot 
utanför mallen. Just de delarna har det 
nätbaserade reportagemagasinet, ofta 
hyllat just för sitt digitala berättande, 

valt att spara in på. Framför allt på senare tid. 
– Grundbulten för oss är i stället interaktionen: vi involv-

erar våra läsare i så hög grad som möjligt, bland annat i 
Facebookgrupper, berättar magasinets producent Jonatan 
Fried, med bakgrund som både nyhetsjournalist och webb-
utvecklare.

På Blankspot lägger reportrarna hälften av arbetstiden 
på läsarna. Dessa fungerar som researchresurs och kommer 
med tips, idéer och kommentarer. Men interaktionen är 
inte bara något som ligger till grund för ett med tiden färdigt 
reportage. Snarare är den en del av journalistiken, som i 
Blankspots fall är ett slags pågående process.

Blankspots satsning på interaktiv journalistik har inte 
uteslutit experiment med tekniska verktyg och nya berättar-
sätt. Just nu jobbar magasinet till exempel med en report-
ageserie om Sverige, som följer i Nils Holgerssons 
spår. Selma Lagerlöfs gås har här bytts ut mot 
en drönare.

Ett annat exempel är VR-tekniken 
– Blankspot var tidigt ute med 360 
gradersfoto och interaktivitet. Något 
som dock inte blev helt lyckat, enligt 
Jonatan Fried.

– Vi lärde oss en läxa där: att inte börja i teknikänden. 
Vi hade den här VR-möjligheten, och så försökte vi hitta 
en berättelse att knöla in i det formatet. Ta till exempel ett 
reportage som vi gjorde från Burma, om gruvdrift. Det var 
en bra story, men det blev inte särskilt lyckat. Vi ställde upp 
en 360-kamera och vad man fick se var 360 grader av lera, 
inte mycket mer.

I stället för att ”börja i teknikänden” gör man nu  
tvärtom – man börjar med berättelsen och ser vad den 
kräver. Då kan det hända att VR-tekniken kommer till 
användning igen.

– Just nu funderar vi mycket på hur man bevakar 
demokratirörelser i världen. Vi vill hitta en person som 
är del av rörelsen, och följa den personen under lång tid, 
samtidigt som det händer saker med rörelsen i bakgrunden. 
Där kan 360 vara en bra idé. Då har vi landat i en tekniklös-
ning men gjort det åt rätt håll – vi vet vilken berättelse vi vill 
berätta.

I och med att mobilen blivit den primära enheten för 
mediekonsumtion lönar sig inte alltför påkostat bildmate-
rial och avancerad grafik. 

Däremot kräver mobilen andra saker, och de kämpar 
Blankspot med nu.

– Mobilen är pytteliten. Som designer är det 
som att jobba med en liten post-it-lapp, och 

på den ska man få fram stora komplexa 
nyanserade frågor. Dessutom i en miljö 

där folk gör tusen saker samtidigt, för 
det är ju inte som att man läser den där 
post-it-lappen i lugn och ro.  

CASE: BLANKSPO
T2

Blankspot ville testa ny VR-teknik 
under ett reportage i Burma. Men en 

bra story drunknade i 360 grader lera. 
Läxan: låt berättelsen komma först.

En lerig historia

Verktyg

DIGITALT BERÄTTANDE

Jonatan Fried är producent på 
Blankspot. 



Blankspot tvekar inte att experimentera 
med olika berättarformer. Frilansarna 
Carolina Jemsby och Martin Edström 
gjorde 2015 på uppdrag av Blankspot ett 
grävande reportage från Burma med VR-
teknik, där läsaren själv kan navigera via 
pilar. Reportaget ligger på Blankspots sajt 
för den som vill inspireras. 

Nils Holgerssons 340 
mil långa resa är 
ramen för Blankspots 
reportageserie om 
#verkligasverige. Selma 
Lagerlöfs gås har bytts 
ut mot en drönare, och 
projektet ska pågå i tre år. 

Internet är ett verktyg för flervägs-
kommunikation. Använd det till er fördel 
genom att bygga en gemenskap kring ert 
redaktionella varumärke. Involvera läsarna 
innan, under och efter publiceringarna.

Försök ha viss inhouse-kompetens 
inom webbutveckling och medieteknik. 
Om inte annat för att hålla byrån på rätt 
spår.

Experimentera gärna med nya format 
och arbetssätt, men bli inte förförd av 
tekniska möjligheter. Berättelsen måste 
komma i första rummet.

1.

2.

3.

3 tips från  
Jonatan
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1 januari 2021 kommer en ny förordning för returpapper att 
börja tillämpas. Andreas Boo, vd för Pressretur, förklarar vad 

den kan innebära för tidskriftsbranschen. 

Illustration: Getty

Nu får du betala  
för ditt ex

6
MARS

Informationsmöte om den nya 
förordningen på Sveriges  

Tidskrifter. 
Läs mer på 

sverigestidskrifter.se



Vad är bakgrunden till den nya förordningen?
– Politikerna säger att de av miljöskäl 

vill göra det bekvämare för konsumenterna 
att lämna returpapper till återvinning. 
Hämtningen av pappret ska framöver ske 
fastighetsnära, alltså vid tomtgränsen, både 
för flerfamiljshus och villor. 
Vad innebär den nya förordningen för mig som 
utgivare av papperstidningar? 

– Eftersom det nya systemet för hämt-
ning blir dyrare kommer du att behöva 
betala en återvinningsavgift. 
Vad måste jag som tidningsägare göra?

– Om du som tidningsutgivare är det som 
i förordningen kallas Producent, måste du 
redan 1 januari 2021 registrera dig i Natur-
vårdsverkets producentregister. Dessutom 
måste den som är Producent vara ansluten 
till ett Tillståndspliktigt insamlingssystem.
Är jag producent enligt förordningen?

– Kanske. Producent är man till exempel 
om man trycker sina tidningar utomlands 
eller importerar tryckpapper, men dis-
tribuerar i Sverige. Men om man trycker på 
svenskt papper på ett svenskt tryckeri är det 
papperstillverkaren som är producent. Så 
det är lite komplicerat. 
Vilka erbjuder ett tillståndspliktigt insamlings-
system?

– I dag finns ingen som erbjuder en in-
samlingstjänst i linje med det nya regelver-
ket. De som vill driva ett sådant måste 
ansöka om det hos Naturvårdsverket. Vi 
på Pressretur kommer ansöka förutsatt att 
finansieringen är löst, alltså att vi arbetar 
fram en modell ihop med pappersköpare, 
magasin, och andra typer av utgivare där de 
står för de ökade insamlingskostnaderna.

Hur stor kommer återvinningsavgiften att bli 
för mig?

– Avgiften är direkt relaterad till det 
antal kilo tidningar du levererar till hushål-
len. Vi har gjort några preliminära beräknin-
gar. År 2021 kan det handla om 5–10 öre för 
ett tidningsex på 100 gram. Men på sikt blir 
det dyrare, upp till 1 krona för samma tidn-
ing. Kostnaden beror lite på vilken modell 
man använder för själva insamlingen och 
vad Naturvårdsverket godkänner. 
Hur gör jag rent praktiskt för att ansluta mig? 

– Blir nuvarande insamlingssystem god-
känt kan vi även framöver hjälpa tidskrifts- 
branschen med insamlingen. Och om du är 
ansluten till Sveriges Tidskrifter så kommer 
de säkert kunna hjälpa dig med många prak-
tiska frågor kring det nya regelverket.

Tycker ni att den nya förordningen är bra?
– Vi på Pressretur och samtliga våra 

huvudmän tycker att den nya förordningen 
sätter ytterligare tryck på en redan pressad 
bransch genom att addera höga kostnader 
utan synbar miljönytta. 
Vad händer om man struntar i producentansva-
ret, finns det några sanktioner?

– Ja, det finns viten. Men det är också en 
fråga om image. 
Man vill förstås 
ta hand om sin 
produkt under 
hela livscykeln, 
och stå för det.  

”AVGIFTEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL DET ANTAL 
KILO TIDNINGAR DU LEVERERAR TILL HUSHÅLLEN.”

Andreas Boo är vd för 
Pressretur. 

1 januari 
2021

ska den nya förordning-
en börja tillämpas. 

60%
av bostadsfastigheterna 

i landet ska erbjudas 
hushållsnära insamling 

det första året. 

100%
av bostadsfastigheterna 

i landet ska erbjudas 
hushållsnära insamling 
från och med år 2026.

PRESSRETUR
ägs av pappersprodu-

centerna Holmen,  
SCA och Stora Enso. 
Bland andra Sveriges 

Tidskrifter, TU – Medier 
i Sverige och Grafiska 

Företagen är anslutna till 
Pressretur idag.



Vd-krönika

KERSTIN NELD

Det var i mitten 
av 90-talet och 
planeringen för den 
digitala framtiden 
hade just börjat. 
Själv jobbade jag 
på VeckoRevyn 

och vi lanserade i samarbete med Telia 
”den rörliga veckotidningen”. Det var 
världens första ”magazine on demand”, 
döpt till Multirevyn. VeckoRevyn gick 
att läsa på tv:n, men det nya var att där 
tidningsartikeln tog slut, tog tv:n över. 
Via en knapptryckning kunde läsa-
ren följa med bakom 
scenen på en modefo-
tografering eller titta på 
en uttagning till Fröken 
Sverige-tävlingen. Alla 
trodde då att den digi-
tala utvecklingen skulle 
gå så mycket snabbare. 
Vi marknadschefer 
satt i långa möten och pratade om hur 
”tidningsställen” skulle utformas i de 
digitala butiker som vi var säkra på att 
alla svenskar skulle handla sin mat i, 
inom bara några år. 

Nu, 25 år senare, har det förstås hänt 
oerhört mycket i mediebranschen, men 
inte det vi just då trodde. Facebook och 
Google fanns inte ens i de vildaste av 
fantasier och att man skulle lyssna på 

tidskrifter i podd-format var det heller 
ingen som förutsåg. Rörligt material är 
allt mer centralt – men inte i kombina-
tion med traditionella tv-kanaler, som vi 
trodde då. 

Så här i början av ett nytt 
decennium tänker jag 
mer än vanligt på framti-
den för vår bransch. 
Om den digitala utveck-
lingen gick långsamt i 
början, så går den allt 

snabbare nu. Möjligheterna att nå ut 
med vår journalistik 
har aldrig varit större. 
Nu mer än någonsin 
tidigare finns verktygen 
och metoderna för att 
göra tidskriftsjourna-
listik i toppklass. 

Tyvärr finns det en 
likhet med den situa-

tion som jag och mina kolleger befann 
oss i 1995; vi vet alldeles för lite om 
framtiden. Inte minst därför ser jag fram 
emot alla nya och spännande initiativ 
som jag vet kommer fortsätta dyka upp 
under det kommande decenniet.  

Kerstin Neld 
Vd för Sveriges Tidskrifter

”Möjligheterna att nå  
 ut med vår journalistik  
har aldrig varit större”

GRATIS SEMINARIER
Ett sätt att kompetensutveckla är  

att gå på våra gratis seminarier. Om  
du jobbar inom organisationspressen  

– missa inte vår fullmatade  
organisationspressdag den 27 mars.

TIDSBRIST
Vår årliga kompetensbarometer  
visar att allt för få i branschen  

prioriterar kompetensutveckling.  
Tidsbrist är största skälet.

”I början av ett nytt 
decennium tänker 
jag mer än vanligt 

på framtiden  
för vår bransch.”
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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.  

Management
Björn Lorentzi
har mer än 20 års erfarenhet 
av  ledarskap från olika chefs-
roller 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  inriktning på medierätt 
och kommersiella avtal på  
immaterialrättsområdet.  

Moms- och skattefrågor
Mattias Fri
är skattejurist och har arbetat  
med momsfrågor i drygt 15 år,  
först på Skatteverket och 
sedan som rådgivare. 

Reklamjuridik
Pär Leander 
har lång erfarenhet av  
marknadsrättsliga frågor.  
Hans specialinriktning är 
marknads- och 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. 

”Senare i vår slår vi ihop  
till en enda produkt”
Börsplus tar nu i mars över anrika 
Affärsvärlden. Börsplus är dessutom ny 
medlem i Sveriges Tidskrifter, något 
som vd:n Peter Benson tycker 
känns naturligt. 
Berätta om Börsplus.

– Börsplus lanse-
rades 2016 som en helt 
digital analystjänst för 
privatpersoner med ett 
stort aktieintresse. Målet 
är att våra läsare ska tjäna 
mer pengar tack vare bättre an-
alys. Firman Börsplus AB ägs av mig, 
redaktionen och tre externa invest-
erare.
Ni kommer i vår att ta över Affärsvärlden 
från Alma Talent. Kan du berätta om 
bakgrunden till det?

– Stiftelsen som äger de immateri-
ella rättigheterna ville ha en ny kraft 
för att driva tidningen. Efter en nog-
grann ”Beauty Contest” våren 2019 

så fick vi förtroendet att överta driften 
från Alma Talent. 

Vad ingår i en prenumeration? 
– Dagens Börsplus-

prenumeranter får cirka 
500 aktieanalyser per år 
samt tillgång till en rad 
verktyg för investerare. 
Affärsvärldens prenu-

meranter får Sveriges 
äldsta och bästa ekono-

mimagasin. Senare i vår slår 
vi ihop till en enda produkt som 

innehåller både den digitala ana-
lystjänsten och det tryckta magasinet, 
allt under varumärket Affärsvärlden.
Varför har ni valt att bli medlemmar i 
Sveriges Tidskrifter?

– Det känns naturligt att Affärs-
världen, som grundades redan 1901, 
ska vara med i branschföreningen. Vi 
har redan haft nytta av medlemskapet 
på olika sätt. 

Läs mer på sverigestidskrifter.se

KURS FÖR ANSVARIGA 
UTGIVARE

Sveriges Tidskrifters 
populära utbildning för 
ansvariga utgivare är 

kostnadsfri för medlemmar. 
Plats: Vasagatan 50, 

Stockholm
Tid: 8.30–16.00. 

MARS
25

VIDEO FÖR WEBBEN
Praktiskt inriktad 

heldagskurs om rörligt 
berättande med Lasse 

Herneklint. Rabatterat pris 
för medlemmar. 

Plats: Vasagatan 50, 
Stockholm

Tid: 9.00–17.00

ORGANISATIONS-
PRESSDAGEN

Vi inspireras och debatterar 
viktiga branschfrågor 

för medlems- och 
organisationspress. 

Plats: Filmstaden Sergel, 
Hötorget

Tid: 9.00–11.30

APRILMARS
2327



Verktyg

PRENUMERATIONSSYSTEM

Världen blir varmare. Isarna 
smälter. IPCC-rapport 
efter IPCC-rapport larmar 
om att läget är värre än vi 
trott. Det är lätt att känna 
hopplöshet. Men vårt jobb 
har aldrig varit viktigare. 

Journalistiken har en central roll för hur vi 
ska hantera klimatkrisen. Det är först när saker 
kommer upp till ytan som de kan åtgärdas. 

Därför ska vi fortsätta göra det vi är bäst på. 
Förklara för läsarna var världen och mänsklig-
heten står, vart vi är på väg och vilka val vi har. 
Granska makthavare, ställa dem till svars.

Klimatkrisen påverkar hela samhället. Vi kan 
inte skriva om ekonomi, teknik, arbetsmarknad, 
livsmedelsförsörjning, transporter, energi, skogs-
bruk, samhällsbyggnad, mode, skönhet, sport, 
kultur eller inredning utan att lyfta in miljö- och 
klimatperspektivet.  

Den största fallgropen är att vi journalister 
inte verkar reagera med samma ryggmärgsreflex 
när det gäller att granska det som kallas lösningar 
som att granska problem.

När politiker och företag presenterar kärn-
kraft, koldioxidlagring, vätgas och biobräns-
le som det som ska rädda världen glöm-
mer vi bort de mest självklara frågorna. 
”När kommer det vara klart? Hinner 
ni få det på plats i tid för att det ska 
kunna bromsa jordens uppvärm-
ning innan det är för sent? Vad tyder 
på att det kommer att funka?”

Vi missar de allra enklaste följd-

”Vi behöver inte hopp  
– vi behöver granskning”

frågor: – ”Hur menar ni då? När ska ni göra det? 
Har det funkat någon annanstans? Vad händer 
om ni inte lyckas?” 

Det finns en risk att vi 
på jakt efter hopp låter 
andra aktörer sätta 
agendan genom väl-
smorda pr-kampanjer 
och politiska utspel. Att 
vi glömmer fråga oss om 

någon vill att vi ska rikta blicken åt ett annat 
håll än det självklara. Varför byggs inte vind-
kraften ut snabbare? Och är det verkligen 
bättre att hugga ned skogen för biobränsle så 
vi kan fortsätta köra bil och flyga, än att låta 
den stå kvar som naturlig kolsänka? 

Tiden då redaktioner bjöd in klimatskep-
tiker till samtal om klimatkrisen är över. Vi är 
överens om att det skapar en falsk balans. 

Men det finns risk att vi skapar en ny falsk 
balans när vi desperat försöker hitta ljuspunk-
ter och glömmer att granska om lösningarna är 
värre än problemen. 

Framtiden kanske inte är ljusare än så här. 
Förändringarna som måste göras kanske är 

drastiska. 
Och då är det vårt jobb att berätta 

det. Inte stämma stråkinstrumenten 
för att läsarna ska ha trevligt medan vi 
sjunker.  

FOTO: MALIN LARSSON

Krönikan

MALIN CRONA

58 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 1 2020

Tidskrifterna har en central roll om vi ska kunna 
navigera rätt i klimatkrisen, skriver Malin Crona. 

3 TIPS
till klimatsmarta 

redaktioner
• Se över resor. Åk 
kollektivt, skaffa 

redaktionscyklar, ha 
distansmöten. 

• Ställ miljökrav i upp-
handlingar och på bo-
lag som förvaltar de 
anställdas pensioner. 
• Utbilda reportrar i 

miljö och vetenskaps-
journalistik.

Malin Crona är tf chefredaktör och 
ansvarig utgivare för Sveriges Natur. 
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 den silkeslena
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Vårt supervita bestrukna tryckpapper GraphoSilk lanseras  
nu i vår högst ytvikt: 100 g/m2. Upplev den silkeslena ytan med 

hög vithet och bulk hos GraphoSilk i detta magasin. 

Det är nämligen tryckt på GraphoSilk 100 g/m2.

sca.com/publicationpaper

ANNONS



ÅTTA.45 TRYCKERI använder som första Svenska tryckerikoncern det certifierade verktyget ClimateCalc®, ett beräkningsverktyg baserat på en grafisk standard definierad av den europeiska branschorganisationen Intergraf. Våra klimatneutrala 
trycksaker är kompenserade med utsläppsrätter från South Pole. Åtta.45 Tryckeri är det första tryckeri i Sverige som blev licensierat av Svanen och vi är stolta ägare av licensnr 1. Många av våra huspapper FSC®-certifierade. Det betyder att pappret 
kommer ifrån ett ansvarsfullt skogsbruk och att tillverkningen är spårbar från träd till massa. Vi är licensierade av CGP, Certifierad Grafisk Produktion som garanterar en tillverkningsprocess enligt den internationella standarden ISO 12647-2. 

Allt som vi gör har en klimatpåverkan. För att vända utvecklingen 
krävs åtgärder – av oss alla. Det gäller i stort som smått.

Nu kan du enkelt klimatkompensera dina trycksaker hos oss. 
Vi använder ClimateCalc® – ett verktyg baserat på den grafiska 
standarden definierad av den europeiska branschorganisationen 
Intergraf (www.intergraf.eu). Intergrafs standard är den enda inter-
nationella grafiska standarden för kalkylberäkning i världen. 

Som kompensation investerar du i utsläppsrätter kopplade till 
ett geotermisk kraftverk i Indonesien. Här utvinns 100% ren energi 
ur den vulkaniska berggrunden. Det geotermiska kraftverket en  
viktig producent av grön el i regionen och ger en omedelbar mät- 
barhet av minskade fossila utsläpp.

 Vill ni också klimatkompensera era trycksaker? Vi hjälper er 
gärna. Var med och påverka ni också. Märk klimatneutralt.

GÖR DIN TIDSKRIFT
KLIMATNEUTRAL. 


	AoT_2001_omslag
	AoT_2001_framvagn
	AoT_2001_tema
	AoT_2001_Husdjur
	AoT_2001_bakvagn

