
TREDJE GÅNGEN GILLT
Så har vi lyckats ta betalt för vårt digitala innehåll

och behålla en digital annonsaffär.



• 20 journalister som gör print, 
webb, tv och podd.
• 36% av intäkterna är annons 

och 64% är läsarintäkter.
• 27% av annonsintäkterna är 

digitala.
• 5% av läsarintäkterna är helt 

digitala (Premium).
• Omsätter 82 Mkr

Med tuff journalistik profilerar sig ATL 
som lantbrukets främsta 
nyhetsförmedlare, med fokus på jord, 
skog, affärer och entreprenad – allt som 
företagare behöver för att kunna fatta 
rätt beslut i en konkurrensutsatt vardag.

ATL är ett av de starkaste 
tidskriftsvarumärkena inom fackpress och 
når 165 000 läsare i Sverige (Orvesto 
2019:3). 

ATL är även en stor marknadsplats där 
läsaren ges möjlighet att göra bra 
affärer. 



Utmaningar: 
• Hur låsa in utan att tappa 

sidvisningar (annonsaffären)?
• Läsare som är vana med 

gratis.
• Konkurrenter som skriver om 

våra nyheter på öppna sajter. 
Samt google. 
• Två misslyckade försök i 

bagaget. 

Två gånger tidigare har ATL 
gjort försök med att ta betalt för
sitt digitala innehåll. Men skam 
den som ger sig. Det tredje 
försöket som lanserades under 
våren 2017 har blivit mycket 
framgångsrikt.

ATL PREMIUM 



Lösningarna:
• Lagarbete ”flera hattar”.
• Tvärteam med marknad och annons.
• Transparens 
• Daglig analysrapport.
• Ompaketering av material.
• Automatiska flöden (nyhetsbrev, 

fastighetsaffärer och Double verify).
• Kundresan
• Ny betalvägg (juni 2019)

Vi har anpassat organisationen 
efter våra publiceringsflöden.  
Samtidigt har redaktionen 
tillsammans med marknad och 
annons hela tiden skruvat på 
vårt sätt att arbete. Prestigelöst. 

SÅ HAR VI GJORT



Jämförelse öppen och  
Premiumtrafik. 
Premiumtrafiken ökar hyfsat 
konstant även när den totala 
trafiken dippade och följer med 
även i stora, facebookdrivna
uppgångar.

LÅST VS ÖPPET



Detta är bara början:
• Ny strategi för ATL:s digitala ben sjösattes

i april 2020.
• Fokus på maskiner, teknik, skog och

växtodling.
• Läsaren i centrum. 

P.s Jag kommer gärna tillbaka nästa år och berättar hur det går! 



Nominerad till tidskiftspriset 2019: ”Det finns många tidskrifter som satsar 
digitalt. Men få når upp till ett lika gediget utbud och erbjudande som ATL 

– en lägereld för alla sveriges bönder som skördar välförtjänta 
framgångar i form av fler digitala prenumeranter och nya tjänster.” 

Tack för mig! 
lilian.almroth@atl.nu


