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et har varit en utmanande tid. Coronakrisen har prövat oss på många sätt
– både privat och yrkesmässigt. Viruset
har tagit en kär släkting ifrån
mig och min familj, alldeles för
tidigt. Att berätta det för kollegorna på ett digitalt morgonmöte när det precis hade hänt var inte så givet. Hade jag
träffat dem som vanligt hade det varit en annan sak.
Det är en viktig insikt att digitala mötesformer har sina
begränsningar. Man kan inte kramas över nätet.
Hemmajobbandet har lärt mig flera saker. Bland annat
att jag måste ta pauser, annars jobbar jag in i kaklet och får
gamnacke. Att mina arbetskamrater på A4 är ovärderliga att
bolla med visste jag, men att jag skulle sakna dem så mycket
hade jag ingen aning om. På omslaget ser du oss på ett möte.
Så gott vi har kunnat har vi stöttat varandra på distans. Vi
har även tänkt om kring hur kontakten med våra kunder kan
se ut och utvecklat våra digitala arbetssätt. Det har varit en
kreativ, nyttig och rolig process. Under arbetet med det här
numret har jag pratat med många som vittnar om liknande
erfarenheter. Hur kreativiteten får en skjuts av det nya.
En annan positiv effekt av skitviruset är att en liten lurvig
filur har bosatt sig i min familj. Eftersom vi är hemma mer
nu slog vi till och skaffade katt efter långt velande. Jag har
också för första gången på många år hunnit se päronträdet
utanför fönstret blomma. Hur blommorna öppnas lite varje
dag, innan de första bladen börjar singla som stora vita
flingor. Med en slumrande kattunge i knät och ett blommande träd utanför fönstret känns allting lite bättre.
Ta hand om dig!

”Man kan
inte kramas
över nätet.”

Barbro Janson Lundkvist
Chefredaktör

KÄLLKRITIKBYRÅN
Tre av stjärnorna bakom
Metros viralgranskaren –
Linnea Jonjons, Åsa Larsson
och Jack Werner – har startat
Källkritikbyrån. Heja er.

MINDRE JOURNALISTIK
Det måste sägas. Permitteringar
och neddragningar i
mediebranschen till följd av
coronakrisen ger oss mindre
journalistik i Sverige.

HTTPS://KALLKRITIKBYRAN.SE/
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INFORMATION TILL
ALLT OM TIDSKRIFTERS
PRENUMERANTER
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 informationsförmedling, 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-tidskriftersintegritetspolicy). 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
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De svenska medieföretagen har blivit
starkare i lobbyingfrågor. Vi visar
spelet bakom kulisserna.
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Viruseffekter
Inställda event och indragna
annonser följer i coronans spår
– men också en ny kreativitet.
Kan den göra branschen immun?

C

Text: Tim

Andersson

oronakrisen slår hårt mot
medierna, men magasinsbranschen kommer att
klara sig relativt bra. Det
är åtminstone vad de stora
förlagen tror.
Enligt en ny undersökning från Sveriges Tidskrifter visar prognoserna
på en nedgång i läsarintäkterna, som står för två
tredjedelar av branschens totala intäkter, med
endast 2,5 procent. Det skulle i så fall innebära
att den negativa trenden från de senaste åren
snarare mildras. Hemmasittandet tycks helt
enkelt ha stimulerat magasinsläsandet.
Undersökningen omfattar kommersiella tidskriftsförlag som omsätter mer än 75 miljoner
kronor. Ekonomiskt utgör dessa ungefär halva
branschen, medan de i antal titlar endast representerar 5 procent. Siffrorna ger alltså inte
någon heltäckande bild av magasinsvärlden,
men kan tas som indikator, enligt Fredrik Wass.
– Totalt räknar man med ett tapp i omsättningen på totalt 10 procent under 2020. Visst är
det tuffa besked för en redan ansträngd sektor,
men det innebär ingen dramatisk skillnad mot

Illustration: Getty

året innan, då motsvarande siffra var 7 procent,
säger han.
Den begränsade nedgång som ändå förutspås rör som väntat framförallt annonsaffären,
som antas minska med 23 procent från året innan. Tidskrifter som vilar tungt på reklam kan
alltså få det svårt.

Fredrik Wass är
omvärldsbevakare på
Sveriges Tidskrifter.

N

är det kommer till kategorin ”övriga utgifter”,
där event ingår, visar de
stora förlagens prognos
på en minskning med 20
procent. Det framgår inte
av enkätundersökningen
vilka förutsättningar som ligger till grund för
prognoserna, men Fredrik Wass tror att förlagens förväntningar vad gäller krisen är desamma som allmänhetens: att restriktionerna lättar
i sommar och under hösten.
– Jag misstänker att många har flyttat vårens events till hösten. Om man kan hämta hem
allting då återstår att se. Risken finns ju att det
kommer en ny virusvåg efter sommaren. Det
kan också vara så att det dröjer innan folk vågar
Nr 2 2020 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 7
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sig ut, trots att restriktionerna upphört.
Krisens längd är en avgörande fråga när det
handlar om tidskriftsbranschens framtid. Just
nu håller alla företag hårt i pengarna och ser
noggrant över varje kostnad. Det menar Lars
Dahmén, förändringskonsult som fått i uppdrag
av Sveriges Tidskrifter att granska tidskriftsbranschen med avseende på digitala intäkter.
– Om samhället återgår till det normala efter
sommaren kanske en hel del företag kommer ut
hyfsat. Men om det fortsätter längre så slår det
hårt mot stora delar av samhället.

K

ommer då marknaden för
tidskrifterna att återvända
till samma situation som
innan krisen? Både ja och
nej, är Lars Dahméns svar:
Pengarna kommer att
komma tillbaka, men frågan
är hur mycket och i vilka kanaler.
– Det såg vi efter finanskrisen och dotcomkriserna, att marknaden kom tillbaka men såg
annorlunda ut. Så blir det säkert nu också. Då
gäller det att förlagen är proaktiva och hittar
nya möjligheter. Tappet i den traditionella annonseringen kommer till exempel att accelereras av det här, det är jag helt övertygad om.
Annonserna kommer att ännu snabbare flyttas
till andra kanaler.
Lars Dahmén vill poängtera att han har

Lars Dahmén var
tidigare vd för
Bonnier Magazines
& Brands och är nu
konsult.

sett en hel del digital kreativitet på sistone. Det
handlar om snabbt ihopsatta onlinekurser, virtuella konferenser och samarbeten med e-handelsföretag. Samtidigt har branschens tidigare
tröghet i den digitala transformationen i stort
satt käppar i hjulet under krisen. Ett exempel är
att många tidskrifter har haft svårt att profitera
på den växande internettrafik som blivit en konsekvens av isoleringen.
– Hur drar man nytta av den här trafikökningen om man inte har digitala produkter ute än?
Då har man en utmaning.
Tidskrifterna har länge befunnit sig på ett
sluttande plan ekonomiskt. Enligt nya siffror
från Sveriges Tidskrifter omsatte branschen 7,11
miljarder 2019, vilket innebar en nedgång från
året innan på 6 procent. Att coronakrisen sätter
ytterligare press på magasinen är uppenbart.
Men kanske kan det också komma ut något
positivt av den, menar Lars Dahmén.
– I den bästa av världar kommer många
förlag nu att få fart med att lansera de här
nyhetsbreven, skapa den här premiumtjänsten,
dra igång den här podden, eller vad det nu kan
vara. Samtidigt är utmaningen uppenbar: Man
har relativt lite folk, och de som man har sitter
hemma och jobbar. Så att genomföra det här nu
är inte det enklaste rent praktiskt. Då kommer
det att visa sig vilka tidskrifter som blir vinnare
genom att – trots resursbrist – våga satsa.

Tidskrifternas uppmaningar till makthavarna
Här är Sveriges Tidskrifters förslag till insatser för att stötta tidskriftssektorn.
1.
Kompensera annonser
Kompensera tidskrifter
för annonstappet under
kvartal 2 och 3. Sveriges Tidskrifter önskar
80 procent kompensation för den samlade
nedgången i annonsintäkter som överstiger
20 procent.

2.
Distributionsstöd
Vid årsskiftet genomförde Postnord ökningar
av posttidningsportot.
Detta slår hårt mot tidskrifternas lönsamhet.
Tidskriftsbranschen vill
att distributionsstöd ska
kunna ges till tidskrifter
från 1 januari 2021.
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3.
Stöd vid intäktsbortfall
Branschorganisationen vill att medlemmarna ska kunna söka
kompensation för det
bortfall av intäkter från
event och läsarresor,
som direkt kan hänföras
till myndigheternas
rekommendationer.

4.
Skattebefrielse
för moms
För medlemmarnas ofta
upplageberoende affärsmodell, skulle detta
vara ett snabbt och
effektivt stöd.

5.
Subvention för utbetalda frilansarvoden
För att värna frilansarna
och se till att hålla hög
kvalitet på produkterna
förespråkar branschorganisationen ett särskilt, tidsbegränsat stöd
kopplat till utbetalda
frilansarvoden.

Mediernas krav
för att klara krisen
Coronapandemin har fått långtgående
konsekvenser för mediebolagen. Behovet av stöd från regeringen är akut
– och branschen har fått delvis nya och
livsviktiga frågor att lobba för.

Läs mer
i listan!
6.
Dubblera mediestödet
och inför regeländringar
Att en större del av det
ökade stödet riktas
mot innovation och att
regeringen ser till att
reglerna gör det möjligt
för tidskrifter att söka.

7.
Postutredningen
Skriv in i direktiven
till den stundande
postutredningen att i
samhällsansvaret ligger
också en skyldighet
att dela ut tidskrifter
runtom i Sverige.

Hittills har Amanda Lind aviserat ett krispaket på 200
miljoner kronor för 2020. Som många redan påpekat
hjälper det dock inte särskilt långt. För tidskriftsbranschen hjälper det inte alls, eftersom det handlar om
en höjning av mediestödet med fokus på ökat distributionsstöd till framför allt dagspressen.
Så vad är det då som mediebranschen mer efterfrågar?
Sveriges Tidskrifter har nyligen
kommit med en lista. Bland förslag på mer långsiktiga åtgärder
finns bland annat ett dubblerat
mediestöd och ändrade regler, så
att även tidskrifter kan söka. När
det kommer till snabba åtgärder
vill man se skattebefrielse för moms,
tillgång till distributionsstöd från 2021,
kompensation för annonstapp och möjlighet för medlemmarna att söka ersättning för uteblivna event och
läsarresor (något som direkt kan hänföras till myndigheternas rekommendationer).
På listan finns dessutom ett krav som man formulerat tillsammans med Svenska journalistförbundet (SJF),
om lättnader för arbetsgivare kopplat till frilansare. Enligt en enkät från SJF uppger nära hälften av de 600
tillfrågade frilansmedlemmarna att de förlorat uppdrag
på grund av coronapandemin, och en tredjedel att de
saknar möjlighet att täcka upp för inkomstbortfallet.
För att stötta dessa vill SJF därför, utöver lättnaderna för arbetsgivarna, dessutom se en förstärkning
av trygghetssystemen. Ett förslag är att egenföretagare ska kunna få lägga sitt företag vilande och inte,
som reglerna ser ut nu, behöva stänga ner för att få rätt
till a-kassa.
TU, vars medlemmar räknar med nedgångar på mellan 30 och 60 procent i annonsintäkter i år, välkomnade
regeringens krispaket, men anser att det är otillräckligt.
Man har också sagt att det riskerar att bli en administrativt tung lösning, och efterfrågar mer breda, automatiska lättnader. Exempel på sådana är ett tidsbegränsat
lönestöd, eller ett avskaffande av arbetsgivaravgiften så
länge coronakrisen pågår.
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62%
SÅ MYCKET ÖKADE nedladdningarna av
magasintjänsten Readlys app i mars 2020
jämfört med mars 2019, skriver tidningen
Journalisten. Siffran gäller alla de 50
marknader som Readly finns på. Readlys
vd Maria Hedengren kopplar ökningen till
coronakrisen.
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HUR GÖR MAN en fotbollstidning
när allt seriespel är inställt? När det i
princip inte finns några matcher att
bevaka någonstans i världen?
Anders Bengtsson och Johan
Orrenius, som delar chefredaktörskapet på fotbollsmagasinet Offside,
bestämde sig för att skriva dagbok. I
kommande numret kommer 75% av
tidningen, 80 sidor, att bestå
av deras dagsboksanteckningar från sju veckor med
coronakris.
– Vi övervägde att göra
ett vanligt nummer med
coronatema. Vi hade en idé
om att till exempel följa
någon svensk fotbollsklubb under krisen.
Men det kändes så
deppigt alltihop. Dess-

utom kunde vi knappt genomföra
några resor, eller ens träffa folk. Det
här kändes som en bättre idé.
De har bland annat ringt upp
fotbollsspelare som är i lockdown
utomlands, och intervjuat folk i olika
delar av fotbollssverige. Tio svenska
illustratörer kommer att bildsätta
dagboken.
Offside har tappat flera annonsörer till följd av krisen. Sponsorerna till podden har hoppat av.
Men redaktionen håller modet
uppe än så länge.
– De senaste åren har vi ändå
ställt om för att inte vara så
beroende av annonsintäkter.
Det hjälper oss just nu, då
läsarintäkterna än så
länge finns kvar, säger
Anders Bengtsson.

TIDSKRIFTER STÖTTAR LÄSARE
MED FACEBOOKGRUPPER
TIDNINGEN CHEF startade en
facebookgrupp för att stötta sina
läsare i coronakrisen. Raskt anslöt sig
2 300 personer till gruppen som
kallas ”Chefa i coronakris”.
Inspirerad av denna gjorde
Biblioteksbladet samma
sak. På några få veckor
fick gruppen ”Bibliotek

i coronakris” 2 500 medlemmar.
Varje dag görs ungefär 10 nya inlägg.
– Personalen på folkbibliotek
som håller öppet i pandemin har ett
konkret behov av att utbyta praktiska
råd och erfarenheter kring hur de
ska agera. Det är roligt att kunna
tillhandahålla ett så betydelsefullt
forum, säger Thord Eriksson, chefredaktör för Biblioteksbladet.

FOTO: GETTY, OLA KJELBYE

OFFSIDE SKRIVER
CORONADAGBOK
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Läkarna står mitt
i stormen och det märks
i Läkartidningen.

Covid-19 har inneburit att mängder
av data samlats in – data som
kan visualiseras. Här är tre
internationella tidningsaktörer som
slagit läsarrekord genom att göra
statistiken begriplig.

ILLUSTRATION: GETTY

ÖKAD NYHETSPULS
PÅ LÄKARTIDNINGEN
Mediesverige Läkartidningens område,
konstaterar nyhetschef Sara Pramsten.
För Läkartidningens journalister innebär
pandemin att en del längre,
inplanerade jobb har fått
skjutas på framtiden.
– Vi jobbar mycket mer
Läkartidningens redaktion är
med dagspuckar och får priodubbelt tom. Flytten till nya
ritera om under dagen, säger
lokaler gick i samma veva
Sara Pramsten.
som covid-19-pandemin slog
Även läsarkontakten har
till mot Sverige och nu jobbar
ökat. Det kommer in mycket
större delen av redaktionen
covid-19-relaterat material till
Pär Gunnarsson.
hemifrån. Väggarna är kala
de medicinska redaktörerna,
och flyttkartongerna står
liksom debattartiklar och kröouppackade i väntan på
nikor. Dessutom hör många
någon slags vardag. Men på
läsare av sig till redaktionen
hemmakontoren går arbetet
för att tipsa och dela med sig
på högvarv.
av ny information för att hjälpa
– Vi har betydligt mycket
kollegor runt om i landet.
mer att göra än en snittdag,
– Det verkar vara väldigt
säger Pär Gunnarsson, chefremycket nybyggaranda ute i
daktör och ansvarig utgivare
verksamheterna. Det är fanpå Läkartidningen.
Sara Pramsten.
tastiskt att se allt som händer,
Tidningens läsare har blivit
och hur snabbt de ställer om, säger
både huvudpersoner och superhjältar
Sara Pramsten.
i medierna, och plötsligt bevakar hela
Text: Anna Falk

Stora delar av samhället står
stilla, med varsel och permitteringar som följd.
Men på Läkartidningen är det högtryck.

VISUALISERINGAR
SOM SLAGIT
LÄSARREKORD

1. FINANCIAL TIMES
Brittiska Financial Times
har gjort flera fina grafer
och visualiseringar om
spridningen av coronaviruset. Sidan där dessa är
samlade har blivit sajtens
mest lästa artikel någonsin.
Trafiken till Financial Times sajt
har ökat med 250 procent under
mars 2020 mot samma månad
förra året, och även antal digitala
prenumeranter har ökat. Materialet
är inte låst utan du hittar det här.
www.ft.com/coronavirus-latest
2. WASHINGTON POST
Amerikanska Washington
Post gjorde en grafik om
hur social distansering
kan bromsa smittspridningen. Den blev
tidningens mest lästa artikel
någonsin. Grafiken gjordes
på 18 olika språk och lades utanför
tidningens betalvägg, för att få
maximal spridning.
www.washingtonpost.com
3. THE TIMES
Brittiska the Times uppdaterar dagligen sajten med
data om hur viruset sprids
i Storbritannien. Här
finns fakta om hur olika
regioner i Storbritannen
drabbats. Artikeln har lockat
rekordmånga besökare. Den
har hela tiden legat som premiummaterial och enligt the Times skapat
ett mycket stort engagemang bland
befintliga prenumeranter.
www.thetimes.co.uk
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BRANSCHNYTT

LÄSARNA ÖKADE I TAKT MED SMITTAN

THE LOCAL STARTADE i Sverige 2004
och riktar sig främst till engelskspråkiga
personer som bor här. Numera finns
redaktioner i nio länder i Europa.
Från att ha varit helt annonsfinansierad har läsarintäkterna blivit allt viktigare
för tidningen som bara finns digitalt. Och
pandemin påskyndar förändringen.
I slutet av februari hade The Local
15 000 prenumeranter i hela Europa. Två
månader senare 23 000.
– I mitten av mars var antalet konverteringar fyra gånger fler än innan coronakrisen började, det är en väldigt stark
ökning. Från ungefär 50 till 200 nya medlemmar per dag, och även om det är lite
lugnare nu så ligger vi fortfarande kring
100 konverteringar om dagen, berättar
James Savage som är grundare och vd.
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För engelskspråkiga tidningen
The Local har coronakrisen
fört med sig massor av nya
prenumeranter.

James Savage är vd och grundare av The
Local.
Hos The Local annonserade tidigare
flera flygbolag, dessa annonspengar flög
raskt sin kos. Men uppgången i läsarintäkter har hittills varit större än nedgången i annonsintäkter.
– På några månaders sikt finns tyvärr
ändå många orosmoln, i synnerhet om
läsarna drabbas ekonomiskt av krisen

och om nedgången i annonsintäkterna är
långvarig.
Tillväxten av prenumeranter i olika
länder har följt smittspridningen. Först
ut var Italien. Under de senaste veckorna
har ökningen kommit i Sverige, med en
topp i början av april.
– Våra läsare i Sverige har känt sig
ganska oroliga. Deras hemländer har i
många fall haft mycket hårdare restriktioner. Intresset för den svenska strategin
att hantera smittan har varit stort, säger
James Savage.
The Local har valt att lägga en artikel
om corona framför betalvägg, den uppdateras kontinuerligt med ny information
om antalet smittade och döda samt vilka
rekommendationer som gäller. Övriga
artiklar om corona ligger bakom en mjuk
betalvägg, där man får läsa tre fria artiklar per månad.
Redaktionen ber dessutom läsarna att
stötta tidningen genom medlemskap,
trots att artikeln som de kanske läser just
nu är gratis.

Så påverkar pandemin pressfriheten

Carin Roeraade, kreativ
chef på Breakit.

BREAKIT DYGNAR ISTÄLLET FÖR
ATT DRA TILL ALMEDALEN
NÄR ALMEDALSVECKAN ställde in
på grund av coronakrisen riskerade
nyhetssajten Breakit att förlora alla de
sponsorintäkter som man räknat med
från eventet. Men raskt kläckte företaget en ny idé: 24 timmars livesändning
med entreprenörer, politiker och andra
som vill vara med och påverka hur samhället ska formas post-corona.
Alla sponsorer var öppna för att följa
med in i det nya evenemanget, berättar

Carin Roeraade, kreativ chef på Breakit,
som leder arbetet med livesändningen.
Vad hittar ni på för att folk ska orka kolla
hela natten?
– Vi kommer att intervjua personer
som bor i andra tidszoner. Och så blir
det DJ-set bland annat. Om man inte
orkar vara vaken så kan man titta i efterhand för vi spelar in allting, säger Carin
Roeraade.
Eventet är planerat till den 14 maj.

SLACKTRÅD FÖR
MEDIEBRANSCH I VIRUSTID
DU HAR VÄL inte missat den nya

mötesplatsen för mediechefer som stöttar
varandra under
coronakrisen?
Unn Edberg, vd
för Vi Media,
och Jonas
Åström,
konsult, har

startat en grupp i samarbetsverktyget
Slack. Syftet är att diskutera utmaningar och hitta lösningar för
branschen. Här finns bland
annat diskussioner om
mediestöd, arbetssätt
och verktyg. Leta upp
gruppen "Mediesverige tillsammans"
i Slack.

Stöd när du
jobbar hemifrån.
FOTO: GETTY

REPORTRAR UTAN gränser ser
stora försämringar av pressoch yttrandefriheten i
världen, som en följd
av coronakrisen.
I april presenterade internationella
Reporters without
boarders ett verktyg
vid namn Tracker19,
vars syfte är att följa
pandemins effekter på
journalistiken. Namnet kommer både från sjukdomen covid19
och från artikel 19 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Följ deras arbete på rsf.org/en/
tracker19-Coronavirus-Covid19

Inget medierus i år
LÖPARTÄVLINGEN MEDIERUSET,

som skulle ha ägt rum 3 september, ställs in. Tidningen Journalisten arrangerar loppet sedan ett
par år tillbaka och chefredaktör
Helena Giertta kommenterar i
den egna tidningen att hon är
ledsen men att situationen med
pandemin gör det svårt att planera och genomföra loppet.

Panel stöttar
tidskrifter i kristid
CORONAKRISEN DRABBAR tidskrifter på olika sätt. För att stötta
medlemmarna har branschorganisationen Sveriges Tidskrifter
satt ihop en panel som lovar svar
inom 24 timmar. Här finns bland
annat kompetens inom HR, försäljning, ekonomi, distansarbete
och kriskommunikation. Du hittar
mer information och kontaktuppgifter på https://sverigestidskrifter.se/akuthjalpen/
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Köksbord istället för
skrivbord. Familj
istället för kollegor.

Hem trevligt
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Köksbordet därhemma blev plötsligt
arbetsplats – för hela familjen.
Fyra chefredaktörer berättar om
upplevelsen av att jobba hemifrån.
Text: Karin

?

Persson och Tim Andersson

Foto: Samuel

Unéus
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”DIGITALT KLIV FRAMÅT”
SUSANNA LUNDELL, KOMMUNALARBETAREN:

”Jag arbetsleder redaktionen
på distans och vi har fått ta
ett digitalt kliv framåt. Det
mesta fungerar bra, särskilt
vårt digitala arbete. Med papperstidningen är det lite svårare. Vi är vana vid att sätta
upp alla sidor på en vägg, nu
får vi titta på skärm.
Vår största läsargrupp
är undersköterskor. Vi har
även barnskötare, personliga
assistenter, räddningstjänst.
De är otroligt berörda av
situationen. Vi försöker göra
relevant journalistik för den
här gruppen. Vilka rättigheter
har de, måste de jobba även
om de inte har rätt skyddsutrustning, vad kan hända med
deras semester?
Det är svårare att skicka
ut en reporter eller fotograf,
både för att arbetsplatser
säger nej och för att vi måste
överväga riskerna för våra

Stockholm

Hemma hos Susanna
Lundell samsas tre stycken
hemmajobbare just nu.
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utsända. En måndag var åtta
av sjutton på redaktionen
borta på grund av sjukdom
eller vab. Det blir ett annorlunda läge, men jag tror att
alla lägger i en extra växel när
det blir så här. Som journalist
tycker man också att det är
spännande när något unikt
händer.
Andra tidningar skriver
mycket om sjuksköterskor
och läkare, men få skriver om
våra grupper. Vi har fått en
fantastisk ökning digitalt. Vi
hade bra siffror innan, men nu
har vi haft all time high flera
veckor i rad. Det visar att det
vi gör behövs.
I min familj jobbar tre av
fyra hemifrån: jag, min man
och min son som går i gymnasiet. Vi bor i en fyra och
roterar runt mellan rummen,
och så ses vi förhoppningsvis
och äter lunch tillsammans.”

Huddinge

Jonas Fond har videomöte
med kollegorna.

”JOBBAR MER ÄN TIDIGARE”
JONAS FOND, SKOLVÄRLDEN:

”Vi sitter alla på var sin kammare
och det är den stora utmaningen.
Vi är vana vid att sitta vid en desk,
prata rakt ut och få snabba svar.
Den biten blir trög nu. Jag tror att
jag drar mig för att ställa frågor
för att det innebär att telefonen
måste upp, ett mejl ska skrivas
eller team behöver kopplas in.
För egen del jobbar jag nog
mer nu än tidigare, eftersom min
normala restid på en och en halv
timme har blivit arbetstid i stället.
Jag har blivit mer fokuserad och
sitter hela dagen, men jag borde
bli bättre på att ta den dagliga
coronapromenaden.
Vi har ett enormt sug efter artiklar, siffrorna har gått i taket un-

der den här perioden. Vi märkte
direkt, under första veckan då alla
uppmanades att sitta hemma, att
det tog fart på riktigt. Många vill
läsa personliga texter av bloggare
som skriver utifrån sitt perspektiv
och sitt hjärta. Raka nyheter, som
när gymnasieskolorna skulle gå
över till distansundervisning, blir
också stora.
Vi skickade ett nummer till
tryck i morse och där såg annonseringen ut som vanligt. Till
nästa nummer vet jag inte hur
försäljningen ser ut. En viss oro
finns så klart. Samtidigt kan man
tänka sig att exempelvis digitala
läromedelsföretag vill annonsera
mer nu.”
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”VI HADE
FÖRBERETT OSS”
JENNIE SANDBERG, MÅBRA:

”Eftersom vi skriver medicin- och hälsorelaterat
material hade vi kornet
på coronaviruset tidigt.
Vi hade förberett oss
på hemarbete redan en
vecka innan beslutet
togs på Aller. Vi är vana
vid att jobba på distans,
men har ju aldrig någonsin
varit borta från redaktionen
allihop samtidigt. Vi har aldrig
heller tidigare arbetat med den här typen
av snabba nyheter. Vi försöker att parera
det här på ett hållbart sätt, bland annat
genom att visuellt och konceptuellt isolera
coronabevakningen.
Samtidigt håller vi just nu på och ställer
om till ett digital first-flöde. När det här
hände skulle vi precis börja sjösätta de
nya strategiska fundamenten. Det arbetet
pågår trots de extraordinära omständigheterna.
Jag har fyra barn och en sambo som
springer runt här hemma. Vi är alltså sex
stycken som vill ha lunch, uppmärksamhet
och läxläsningshjälp mellan Teams-möten
och innehållsproduktion. Det är lite speciella dagar men det fungerar. Femåringen
Frank bygger mycket lego.”

Värmdö

Jennie Sandberg jobbar
hemma med sällskap av
sambo och fyra barn.
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En dag på

HEMMAKONTORET

”VISST SAKNAR VI ATT SES"
FREDRIK BRÄNDSTRÖM, VAGABOND:

Huddinge

Fredrik Brändström har fixat en
lite mer ergonomisk arbetsplats
med hjälp av en boktrave.

“Hela redaktionen jobbar
hemma. Det är ingen stor omställning egentligen, eftersom
vi är vana vid att arbeta självständigt och även hemifrån.
Men visst har vi fått utveckla vårt arbetssätt digitalt.
Om vi tidigare mest hördes
på mejl, Slack och över
telefonen, blir det nu mycket
videomöten. Och visst saknar
vi att ses fysiskt för att spåna
och diskutera saker.
Vad gäller innehållet i
tidningen så skickade vi ett
nummer till tryck precis innan
coronakrisen bröt ut. Där
hade vi Mallorca på omslaget… Just nu går allt väldigt
snabbt – det man skriver i ett
nummer kanske inte gäller tre
veckor senare. Men vi använ-

der sociala medier och webben mycket, inte minst för
att kommentera den aktuella
utvecklingen kring resandet.
Där har vi fått en ny funktion
och kan förstärka kontakten
med våra läsare.
För tillfället jobbar vi
med en Sverigespecial. Den
hade vi planerat redan innan
krisen, så det var bara ren tur.
Sverigeresandet har varit en
trend under några år, men nu
kommer numret extra lägligt.
Samtidigt bygger resetidningar mycket på drömmar. Även
om människor för tillfället inte
har för avsikt att ens lämna
stan kommer många alltid att
vilja drömma om resor. Det
kan vara skönt med verklighetsflykt.”
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Krönikan
Xxxxxx

PER
XXXXXX
SNAPRUD

”Krisen blir en påminnelse
om fördröjningens baksida”
Per Snaprud undrar om pappret gjort sitt.

D

en här krönikan ska
handla om coronaviruset.
Jag har några andra idéer
men tidningens chefredaktör har bestämt sig.
Det är corona som gäller
nu. Jag suckar inombords.
Som vetenskapsjournalist har jag såklart
skrivit massor om vår tids stora farsot: om
virusets biologi, om kopplingen till djurmarknaden i Wuhan och om vetenskapen
bakom nya testmetoder. Jag har till och med
suttit i direktsänd tv och kommenterat nyhetshändelser om smittspridningen. Så varför inte
ännu en snutt om corona?
Därför att den ska publiceras i en tidskrift.
Om två månader. Två månader! Jag tänker två
månader bakåt i tiden. Ett pressmeddelande
dyker upp efter lite rotande i datorn: ”Folkhälsomyndigheten bedömer risken att smittan
sprids i Sverige som mycket låg”.
Två månader. En annan verklighet. En
totalt misslyckad prognos om en avlägsen
framtid.
Som journalist på en tidskrift måste man
ofta ta ett kliv bakåt och försöka hitta en
berättelse som fortfarande är relevant
långt in i framtiden. Det gäller i högsta
grad oss på Forskning & Framsteg.
Forskning leder förstås inte
alltid till något som förtjänar att
kallas framsteg. Men vetenskapen
är hur som helst en viktig del av
vår kultur, rent av central. Därför

tänker jag ibland att jag jobbar på en kulturtidskrift.
Själva grunden för hela vår tidskriftsvärld lades av tysken Johannes Gutenberg på
1450-talet. Sedan dess har utvecklingen accelererat. Ångmaskiner, konstgödsel, antibiotika, genteknik, artificiell intelligens, internet.
Vetenskap och ny teknik formar förutsättningarna för våra liv.

Per Snaprud är

journalist på Forskning
& Framsteg och SVT.
Han har en bakgrund
som hjärnforskare och
undervisar i medvetandeforskning vid
Uppsala universitet.
Författare till Medvetandets återkomst. Två
gånger nominerad till
Årets journalist.

P

å kort sikt hoppas vi förstås
att någon utvecklar ett vaccin eller ett läkemedel som
slår tillbaka det där förbannade viruset. Jag följer den
relevanta forskningen. Alla
nyheter om framsteg och
bakslag måste ut snabbt.
Coronakrisen blir en påminnelse om
fördröjningens baksida. I produktionsplanen
är det alldeles för långt mellan ”deadline
artiklar” och ”utgivningsdag pren”. Är det
verkligen vettigt att vänta i flera veckor på ett
tryckeri?
Kriser är kända för att snabba på tröga
förlopp. Det blir normalt att fatta radikala
beslut. Pappret har varit ifrågasatt länge,
och det blir allt tydligare att Johannes
Gutenbergs briljanta innovation har
gjort sitt. Ett större skifte är på gång.
När tidskrifterna väl lämnat
pappret tror jag att vi kommer att
blicka tillbaka och se hur skiftet tog
fart i coronavirusets efterdyningar.
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Publicerat

I PRINT

I tidningshyllan
Våren 2020 håller covid-19-pandemin hela
världen i sitt grepp. Men social distansering
och karantän kan inte stoppa kreativiteten
hos dem som skildrar krisens konsekvenser.
TEXT: ANNA FALK

Dagens Media
Först förbjöds sammankomster
med över 500 personer, sedan 50.
Hela idrotts- och eventsverige
står stilla och landets läktare gapar tomma. Konsekvensen blir
miljarder i annonstapp, och nu
är det “överlevnadsläge på” som
gäller för landets mediehus,
konstaterar branschtidningen
Dagens Media.

Der Spiegel

Grazia

Tyska Der Spiegel väckte het debatt
med omslaget till sitt sjätte nummer för året. Förstasidan visar en
rödklädd person med gasmask och
hörlurar, till texten “Made in China.
När globaliseringen blir ett dödligt
hot.” Kritikerna, däribland kinesiska
ambassaden i Tyskland, menar att
omslaget är grovt rasistiskt och att
tidskriften, som är landets största
veckomagasin, använder pressfriheten för att skapa främlingsfientlig
opinion. I sociala medier får omslaget
både ris och ros av magasinets läsare.

Kändis är utbytt mot hjälte, när
brittiska Grazia hyllar de som
riskerar sin egen hälsa i kampen
mot covid-19. I vanliga fall pryds
omslaget av en känd person, nu
syns två läkare, en ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska.
Numret finns i fyra editioner med
olika omslag. För den sociala
distanseringens skull är bilderna
fotade på sjukhusparkeringar,
berättar Bauer Media som ger ut
tidningen.

The
Washingtonian
The Washingtonian väljer den
hoppfulla vägen i sitt majnummer. “Vi kommer att ta oss
igenom detta” lovar omslaget
där ett barn leker i en tömd och
öde Lincoln Memorial Reflecting Pool framför Washingtonmonumentet. Magasinet, som
normalt tipsar om restauranger och nöjesliv i den amerikanska huvudstaden, har fått
hitta nya vinklar.

Opus
“Ingen är opåverkad och
bland de hårdast drabbade branscherna finns det
klassiska musiklivet” skriver
Opus, magasinet om klassisk musik och opera, i sitt
aprilnummer. Konserter och
föreställningar ställs in och
ingen vet hur länge krisen
kommer att vara, eller hur
många tusen repetitionstimmar som går till spillo när
konsertsalarna står tomma.
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Du får in en debattartikel
i en rikstidning.
SLÅ ETT EXTRA SLAG!

Du får till ett möte
med en riksdagsledamot. Hurra!
GÅ TVÅ STEG
FRAMÅT!

DITT UPPDRAG:
påverka lagen så att den
gynnar tidskriftsbranchen

S

4

Slå en 5:a eller
6:a för att ta tåget
till Bryssel.

DIN FRÅGA
VISAR SIG
VARA PÅ
EU-NIVÅ.

LOBBYINGSPELET
Du är en lobbyist! Grabba
en tärning och en spelpjäs. Här startar det!

Spelplanen ritas om. Nätjättarna
tvingar de svenska medieföretagen
att trappa upp sitt lobbyarbete.
Och pandemin sätter nya frågor
på agendan. Kasta tärningen, nu kör vi.
Text:

Tim Andersson

Illustrationer:

Getty
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Välkommen
till Bryssel!

Det tar tid att lära sig hitta.
STÅ ÖVER ETT KAST!

D

et var i april 2019. EU-parlamentet skulle för andra
gången rösta om det nya
upphovsrättsdirektivet och
medievärlden höll andan.
Tobias Lindberg, analysoch opinionsansvarig på
TU – Medier i Sverige, minns ögonblicket.
– Har du sett Presidenten och miss Wade? Nej,
okej, du får googla. Det finns en scen i den filmen
där presidenten, som spelas av Michael Douglas,
står och räknar delegater som ska rösta i en viss
fråga. Så var det för oss – halva kontoret hängde
över datorskärmarna och räknade parlamentariker för att försöka förstå vartåt det lutade.
Tar man Tobias Lindberg på orden och googlar så är man i gott sällskap. Världen över görs
63 000 sökningar i sekunden, enligt Googles
egna siffror. 96 procent av alla svenskar använder Google. En och annan kanske rent av vill
kolla upp Presidenten och miss Wade.
Om upphovsrättsdirektivet gick igenom
i EU-parlamentet skulle medieföretagen nu
kunna få betalt för det journalistiska material
som Google, Facebook och andra techbolag länge spridit gratis genom så kallade
”rika länkar” (tänk Google Nyheter, där
länkarna innehåller bild, rubrik och ett
längre textutdrag).
Det här har tolkats som kärnan i den
uppmärksammade artikel 11 (senare 15).
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Tobias Lindberg
är analys- och
opinionschef på TU
Medier i Sverige.



Enligt artikel 13 (senare 17) skulle nätjättarna dessutom kunna ställas till ansvar för
upphovsrättskyddat material som laddas upp på
deras plattformar.
Inte konstigt att TU så engagerat räknade
parlamentariker framför skärmarna: direktivet rörde på ett avgörande sätt maktbalansen
mellan företag som Google och Facebook å ena
sidan och mediebolagen å den andra.
Inte heller så konstigt att frågan väckte
ett lobbyarbete av sällan skådat slag. De stora
techbolagens dominans på den digitala annonsmarknaden har under en tioårsperiod pressat
mediebranschen att flytta fram positionerna i
påverkansarbetet, och under upphovsrättsdirektivet nådde utvecklingen en topp.
Även Sveriges Tidskrifter var förstås mycket
engagerade, ihop med andra organisationer som
samlar upphovsrättsinnehavare.
Flera EU-parlamentariker vittnar om en
unik upplevelse. Malin Björk (V) är en av dem.
– Jag har aldrig blivit så kontaktad av medie
företag tidigare. Musikindustrin var allra hårdast på, men även TU. Jag har nog inte upplevt
ett sådant hårt lobbytryck kring någon annan
fråga överhuvudtaget faktiskt. Möjligen kring
vapendirektivet, och det kanske säger en del.
Även de stora internationella medieorganisationerna hörde av sig, och budskapet var
ovanligt fokuserat.
– De hävdade att om de inte fick genomslag

Du får kontakt med
en ideell organisation
som håller med dig och
vill jobba för din sak.
GÅ FRAM TRE STEG!

15

Ditt twitterinlägg
retweetas av en kändis.
SLÅ ETT EXTRA KAST!

Du blir ifrågasatt
av den politiker du
försöker närma dig.
Hon tycker att du
verkar jobba för ett
särintresse.
BACKA TRE STEG!

för sina förslag så skulle branschen gå under.
Det funkade. Mediernas bolag och organisationer vann till sist striden om upphovsrättsdirektivet, sida vid sida med de kreativa
branscherna. Så vad var receptet? Jeanette
Gustafsdotter, tidigare vd för TU, understryker
vikten av fakta.
– Man kan inte bara säga att något är ett
problem, man måste visa på vilket sätt det är det,
och det gör man bara genom undersökningar
och rapporter. Det gäller allt lobbyarbete.

N

är det kom till det nya
upphovsrättsdirektivet, som
ju avhandlades på EU-nivå,
hade TU tätt samarbete med
den internationella medlemsorganisationen NME
(News Media Europe).
– NME tog fram rapporter och pressmeddelanden på europeisk nivå, som vi sedan omsatte
till svenska och använde i vår egen lobbying
mot svenska riksdagsledamöter och politiker i
Bryssel.
Förutom fakta sätter Jeanette Gustafsdotter stort värde i personliga kontakter. De kan
leda till att finansminister Magdalena Andersson ringer upp för att berätta om utgången för
digitalmomsen. Eller att man får en egen kopp
på riksdagen.
– Ja, jag har druckit väldigt mycket kaffe.
Men får man till en dialog med lagstiftare kan
det göra att de fortsätter att arbeta aktivt med
den aktuella frågan.
Mötena med politiker har Jeanette Gustafsdotter alltid upplevt som lika sansade och sakliga som de rapporter som byter händer. Samma
sak när hon träffat nätjättarna. Visst kan någon

👎

Du insåg just att din
meningsmotståndare
har 100 gånger större
budget för sin
lobbyingkampanj än
vad du har.
BACKA SEX STEG!
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Du skriver en rapport
som stärker din sak.
Din rapport tas emot
positivt och används
som beslutsunderlag.
Katching!
HOPPA FRAM TIO STEG!

bli sur. Hon minns ett möte med Google, You
tube, Facebook och ansvariga ministrar om hot
och hat på sociala medier, då Facebook vägrade
komma eftersom TU var där. Själva diskussionerna har dock alltid varit professionella och
tonen skarp men hjärtlig.

Du råkar vara
FB-kompis med en
public affairs-expert
från en stor PR-byrå.
Av henne får du tips på
personer att kontakta.
HOPPA FRAM SEX
STEG!

Du dricker kaffe med en
svensk EU-parlamentariker.
Han berömmer både dina
sakkunskaper och ditt hår.
SLÅ ETT EXTRA SLAG!
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Du kontaktar en
väletablerad
tankesmedja som
nappar på din
argumentation och
kommer att stötta dig.
HOPPA FRAM TRE STEG!

U

tanför mötena och rapporterna har det dock kunnat låta annorlunda. Det
talas ibland om ett medialt
”informationskrig”, som
blossade upp under upphovsrättsdirektivet. Jytte
Guteland, en av blott tre svenska EU-parlamentariker som röstade för direktivet, berättar
om ett tonläge kring bristningsgränsen och en
ytterst hårdragen verklighetsbeskrivning.
– På ena sidan var det att internet skulle
dö, och på andra sidan att journalistiken och
kultursverige skulle drabbas oerhört. Så det var
en väldigt polariserad bild som man fick som
lagstiftare.
Jytte Guteland fick dessutom tusentals
mejl från svåridentifierade personer och bolag
som ville att hon skulle rösta nej. En del av dem
tolkade hon som koordinerade från nätjättarna.
Google själv hörde hon inte av förrän precis i
slutet av processen.
Värst var trycket kanske ändå på sociala
medier.

34
– Jag minns att det särskilt på Twitter var
hätsk stämning i samband med omröstningen,
och framför allt inför slutomröstningen under
våren.
Att nätjättarna är framgångsrika när det
kommer till att engagera opinionen på sociala
medier råder det ingen tvekan om. Och den
stannar inte alltid kvar där, i flöden som man enkelt kan skrolla bort. Inför upphovsrättsdirektivet såg vi hundratusentals demonstranter och
miljontals namnunderskrifter mot direktivet.
Vad har det här folkliga nätstödet haft för
inverkan på mediebolagens försök att övertyga
politiker om sina ståndpunkter?
Rätt stor. Det tror i alla fall Petra Wiklund,
director of public policy på Schibsted.
Hon menar att rädslan för att stöta sig med
opinionen är en av orsakerna till att politiker i
Sverige traditionellt sett varit försiktiga i relation till nätjättarna.
– Min upplevelse är att de har varit rädda för
lagstiftning, dels på grund av opinionen, men
också för att de inte velat bli betraktade som
bakåtsträvare.

S

chibsted är själv en av de aktörer
som på sistone har höjt ambitionerna i sin lobbying, särskilt
mot EU. Man har inrättat den
nya tjänst som Petra Wikström
nu besitter, i syfte att arbeta mer
proaktivt, och man har byggt
upp ett stort kontaktnät.
Det handlar om relationer till parlamentariker, medlemsstatsrepresentanter och tjänstemän på kommissionen. Men också till organisationer.
– Förutom branschorganisationerna är vi
medlem i olika slags allianser. Det finns för
tillfället en väldig massa sådana i Europa,
grupperingar av framför allt digitala bolag som

Du blir invald som expert
och får sitta med i en
rådgivande grupp till
EU-kommissionen. Det
är en riktig lyckträff
HOPPA FRAM TILL
RUTA 42!

Malin Björk, EUparlamentariker.

Jeanette Gustafsdotter,
tidigare vd på TU.

Petra Wikström,
director of public
policy på Schibsted.

samarbetar på mer eller mindre lösa grunder.
Grupperna sätts ihop efter de frågor som förenar dem, berättar hon.
Ute i Europa har Petra Wikström historiskt
sett mött ett starkare gehör för mediebranschens synpunkter än på hemmaplan. På senare
tid har det dock vänt också i Sverige, menar hon.
Ett exempel på det var när digitaliseringsminister Anders Ygeman nyligen gick ut och meddelade att han ville se hårdare tag kring innehållet på
sociala medier, och var beredd att ta till svensk
lagstiftning.
– Det talas till och med om att Sverige ska
börja samarbeta med länder som Frankrike och
Tyskland, som är väldigt tuffa i de här frågorna.

F

örändringen har dock inte
skett över en natt. Den borgerliga debattören och författaren
Rebecca Weidmo Uvell, som
skrivit mycket om mediernas
lobbying och kritiserat vad hon
upplever som inskränkningar
av internet, ser en gradvis utveckling. Hon pekar
ut 2013 som ett viktigt år i kronologin.
– Det var då entusiasmen för sociala medier
förbyttes i irritation. Peter Wolodarski, Thomas
Mattsson och Jan Helin satt i morgonsoffor
och poddar och pratade mycket om det här med
ansvar, om hat och hot. Runt 2016 började man
gå från kritik till mer klassisk lobbying.
Hon är överens med Petra Wikström om att
det skett en acceleration den senaste tiden. Anders Ygemans utspel tolkar hon till exempel som
en direkt följd av lobbying. Inte minst kopplar
hon det till just Schibsted, som i höstas kom med
en rapport som hon menar i flera avseenden
kräver den typen av ansvar från sociala medier
som digitaliseringsministern nu öppnar för att
lagstifta om.
– Det här säger mig två saker. Ett: Att medieNr 2 2020 | ALLT OM TIDSKRIFTER | 27
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Du gör verkligen bort
dig i en debatt med en
snubbe från Facebook.
BACKA TRE STEG!

Ett möte med Thierry
Breton, kommissionär
med ansvar för EU:s inre
marknad, ger resultat.
SLÅ ETT EXTRA SLAG!

lobbyn har stor makt. Två: Att de inte tänker ge
sig, säger Rebecca Weidmo Uvell.
En starkare medielobby, alltså. Men hur
långt räcker det mot globala bolag som omsätter
lika mycket som vissa länder? Det återstår att
se. För tillfället är stora politiska områden, liksom en hel del av de vanliga lobbyprocesserna,
frusna i Coronans isgrepp. Men efter det väntar
flera viktiga frågor kopplade till nätjättarna.

U

pphovsrättsdirektivet är en
av dem. Att det gick igenom
i parlamentet betyder
nämligen inte att frågan är
avgjord. Nu ska direktivet
implementeras i Sverige
och mediernas organisationer fortsätter att ge sina synpunkter.
Coronakrisen har samtidigt satt delvis nya
lobbyfrågor på agendan för mediebranschen.
Det handlar om att få stöd av regeringen för att
överleva i tider av minskade annonsintäkter och
inställda event. Sveriges Tidskrifter vill bland annat att regeringen fördubblar mediestödet och ser
över reglerna så att även tidskifter kan söka. (Läs
mer om vilka frågor Sveriges Tidskrifter driver
mot den svenska regeringen på sidan 8–9.)
Ännu fler sammandrabbningar väntar
dessutom på EU-nivå. En viktig punkt på dagordningen går under namnet Digital Service
Act, och är en uppgradering av reglerna
för ansvar och säkerhet kring digitala
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Rebecca Weidmo
Uvell, borgerlig
opinionsbildare.
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plattformar, tjänster och produkter. Schibsted
var tidigt ute i lobbyprocessen och profilerade
sig med sin rapport i frågan. Responsen från
politiskt håll lär ha varit positivt.
Nätjättarna har än så länge legat lågt. Petra
Wikström utgår från att det gamla informationskriget snart sätter igång igen.
– Även om de stora amerikanska bolagen är
ute nu och säger: kom och reglera oss bara, tror
jag inte att de kommer att sitta lugnt i båten och
vänta.
Ett motdrag är alltså att vänta. Och kanske
en ny storm på sociala medier. Samtidigt söker
mediebolagen stöd hos varandra. Schibsted försöker få till en allians mellan de stora bolagen
och public service.
Bonnier News å sin sida har varken någon public affairs-chef eller lobbystab. När
det dyker upp frågor som kräver ett intensivt
påverkansarbete sätter de i stället ihop ett projektteam av i frågan insatta personer – ibland
över ägargränsen. Lena Edling, publicistisk
utvecklingsdirektör, meddelar att hon upplever
”en stark branschgemenskap kring de aktuella
lobbyfrågorna”.
Mycket står på spel, fast olika saker beroende på uttolkare. Från Rebecca Weidmo Uvells
perspektiv handlar utmaningen av nätjättarna
om en simpel kamp om makt och pengar.
Från mediebranschens horisont rör situationen journalistikens och i förlängningen
demokratins framtid.

Några medieorganisationer
som lobbar på EU-nivå
EPC (EUROPEAN
PUBLISHERS COUNCIL)

Du presenteras för
Ursula von der Leyen,
EU-kommissionens
ordförande.
GÅ FRAM FYRA STEG.

l EPC består av en
grupp av ordförande
och vd:ar för ledande
europeiska medie
bolag. Har sedan
starten lobbat i över 250
lagstiftningsförslag och direktiv
på EU-nivå.
FRÅGOR: Digital inre marknad,
upphovsrätt, e-handel, medieplu
ralism och yttrandefrihet, kon
kurrens, dataskydd, big data, AI,
cybersäkerhet, reklam, etcetera.
MEDLEMMAR: Bland namn som
Mark Thomson (vd, New York
Times) och David Pemsel (vd, The
Guardian) hittar man också Anders
Eriksson (vd, Bonnier AB), Skogen
Lund (vd, Schibsted) och Steffen
Kragh (vd, Egmont Group).

NME (NEWS MEDIA EUROPE)
l Företräder nyhets
mediernas intressen
på EU-nivå. Represen
terar 2400 varumär
ken inom tidningar, tv,
radio och digitala plattformar.
FRÅGOR: Bland prioriterade frå
gor finns jämställdhet, tryck- och
yttrandefrihet, digitalisering och
mediernas relation till IT-jättarna
– man vill ”skydda innehållets
värde”.
MEDLEMMAR: Bland andra News
Media Association UK, Danske me
dier och TU – Medier i Sverige.

EMMA (EUROPEAN
MAGAZINE MEDIA
ASSOCIATION)
Din expertgrupp
presenterar ett utkast
till en ny EU-förordning.
Bra jobbat!
GÅ DIREKT TILL RUTA 65!

l Företräder Europas
magasinsbransch på
EU-nivå. Represente
rar omkring 15 000
publicister runt om i

Europa, vilka sammantaget ger ut
runt 50 000 tidskriftstitlar.
FRÅGOR: Pressfrihet och medie
pluralism, digital inre marknad,
upphovsrätt, reklam, konsument
rättigheter, moms, mediekunskap,
hållbarhet, etc.
MEDLEMMAR: Bland andra
Sveriges tidskrifter, som också
sitter i styrelsen.

EFJ (THE EUROPEAN
FEDERATION
OF JOURNALISTS)
l EFJ är del av IFJ (In
ternational federation
of journalists) och är
den största organisa
tionen för journalister i
Europa. Den represente
rar cirka 320 000 journalister i 43
länder. Har huvudkontor i Bryssel.
FRÅGOR: Traditionellt fackliga
frågor som arbetsrätt och arbets
miljö. Yrkesfrågor som yttrandefri
het, offentlighet, källskydd och
upphovsrätt.
MEDLEMMAR: Bland andra
Svenska journalistförbundet.

ENPA (EUROPEAN
NEWSPAPER PUBLISHERS’
ASSOCIATION)
l ENPA företräder de
europeiska nyhets
tidningsförlagens
intressen vid olika
europeiska och inter
nationella organisationer
och institutioner. Medlemmarna
representerar tillsammans över
5 200 nationella, regionala och
lokala tidningstitlar.
FRÅGOR: Pressfrihet och medie
pluralism, digital inre marknad,
upphovsrätt, reklam, konsument
rättigheter, moms, mediekunskap,
hållbarhet, marknadsundersök
ningar om branschen etc.
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Digitalmomsen
blev startskottet
Nio år av hårt arbete – och till sist en seger.
För Sveriges Tidskrifter blev frågan om
digitalmomsen början på
ett mer intensivt lobbyingarbete.

F

Text: Tim

ör tio år sedan var lobbying
en inte särskilt prioriterad
verksamhet för den svenska
magasinsbranschen. Sveriges
Tidskrifters arbete handlade då främst om att stärka
tidskrifternas position på
annonsmarknaden. Sedan kom frågan om digitalmomsen – och Sveriges Tidskrifters största
lobbysatsning någonsin.
År 2010 blev det klart att EU-kommissionen
skulle inleda en översyn av det momsdirektiv
som innebar att momsen på digitala produkter var högre än på tryckta tidningar. Redan
då satte Sveriges Tidskrifter igång lobbyarbetet. Det skulle bli en komplicerad och långdragen process.
Den första utmaningen var att förmå
EMMA, den europeiska branschorganisationen, att överhuvudtaget prioritera frågan.
– Det var ett antal medlemsländer inom EU
som hade nollmoms på tryckta tidningar, och
de var rädda för att en översyn och en alltför aggressiv lobbying skulle leda till att man i stället
30 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2020

Andersson

för att sänka digitalmomsen avskaffade nollmomsen på papperstidningar, berättar Kerstin
Neld, vd för Sveriges Tidskrifter.
Sveriges Tidskrifter yttrade sig i remisser och mötte politiker på såväl EU-nivå som
i Sverige. Mellan 2011 och 2014 samarbetade
man dessutom med TU. Det resulterade bland
annat i ett gäng debattartiklar, men också i ett
initiativ där de lät riksdagens utredningstjänst,
RUT, räkna ut vad en sänkning av digitalmomsen skulle kosta Sverige.

Kerstin Neld är vd för
Sveriges Tidskrifter.

F

örst i oktober 2018 kunde
EU:s medlemsländer enas
om ett ja till direktivet. Det
innebar dock inte att Sveriges Tidskrifter hade lobbat
färdigt. Till skillnad mot en
EU-förordning ger ett EUdirektiv nämligen medlemsländerna ett ganska
stort tolkningsutrymme. Vad var ens en ”digital
tidning”? För Kerstin Neld gällde det att övertyga de svenska lagstiftarna om att tidskrifterna
skulle inkluderas i kategorin.

51
☹

Ditt möte med den
kända digitaliseringsexperten ställdes in.
Hon ska träffa Google
istället.
BACKA TILL RUTA 25!

STEG FÖR STEG MOT SÄNKT MOMS

Du får en inflytelserik
influencer emot dig.
BACKA TRE STEG!

2011: EU inleder en översyn av momsdirektivet. Det resulterar i en utredning, som pekar på inkonsekvensen i att
”liknande varor och tjänster” har olika momssats. Just tidningar och tidskrifter i pappers- och digital form nämns
som exempel. Sveriges Tidskrifter skrev ett remissvar.
2011–2014: Sveriges Tidskrifter och TU samverkar i lobbyarbetet kring digitalmomsfrågan. De låter bland annat
Riksdagens Utredningstjänst (RUT) göra en beräkning av
vad det skulle kosta staten att sänka digitalmomsen till 6 %.
2014: EU-val. En ny kommission tillträder utan att momsdirektivet har publicerats. Den gamla kommissionären,
som inte stött Sveriges Tidskrifters och TU:s linje, byts ut.
2015: ”The Digital Single Market Strategy” presenteras.
President Juncker håller i samband med det ett tal där han
lovar att öppna för lägre moms för digitala publikationer.

– Det slutade med att politikerna gick helt
på vår linje. Och Sverige blev ett av de allra
första länderna att införa teknikneutral moms
efter att EU öppnat för det. Redan den första
juli 2019, cirka nio år efter att processen inletts,
sänktes så till sist digitalmomsen.
Att Sveriges Tidskrifter har trappat upp sitt
lobbyarbete på senare år beror inte bara på ett
gäng brännande frågor, som digitalmomsen. En
annan orsak är att Helle Klein, sedan 2018 ordförande i organisationen, har ett brett kontaktnät i politiken, vilket underlättar arbetet.
Det kan behövas, för viktiga beslut väntar. I
Sverige handlar det bland annat om Postnords
portohöjning, och på EU-nivå om Digital Service Act, som bland annat reglerar nätjättarnas
ansvar för innehållet i deras kanaler.
– En utmaning vi har är att politikerna inte
alltid tänker in tidskrifterna i mediepolitiken.
De talar ofta om lokalpressens situation och
de ”vita fläckar” som uppstår om den lokala
bevakningen försvinner. Vi delar den oron, men
utan tidskrifterna får vi också vita fläckar – vita
ämnesfläckar, säger Kerstin Neld.

2016: EU-kommissionen presenterar ett förslag till nytt
momsdirektiv, som gör det möjligt för medlemsstaterna
att tillämpa en lägre momssats för digitala publikationer.
2017: Sveriges finansminister och kultur- och demokratiminister bekräftar att de vill sänka digitalmomsen snarast
efter klartecken från EU. Sveriges Tidskrifter uppvaktar
finansdepartementet och överlämnar förslag till ny lagtext för att kunna definiera digitala tidskrifter.
2018: Förslaget till nytt momsdirektiv behandlas för
tredje gången i Rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Tjeckien röstar som enda land emot, liksom de hade
gjort i den förgående omröstningen.
2 OKTOBER 2018: Ny omröstning om förslaget i EUparlamentet efter att EU-ländernas finansministrar mötts i
Bryssel. Förslaget röstas igenom.
2019: Den 1 juli får Sverige till slut en teknikneutral
moms. Momsen på digitala publikationer sänks därmed
från 25 till 6 procent och är nu lika för tryckta och digitala
tidskrifter, tidningar och böcker.
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Antiklimax.
Omröstningen av
ärendet skjuts upp.
STÅ ÖVER ETT KAST.

Nu har du fått ett datum
för omröstning i EUparlamentet om den nya
förordningen.
SLÅ ETT EXTRA KAST.

Du gör ett sista försök
att påverka en svensk
EU-parlamentariker att
rösta som du vill, men
hon dissar dig.
BACKA ETT STEG.

Pandemin gav
oväntad skjuts
Efter ett enträget lobbyarbete fick Sveriges Tidskrifter
oväntad hjälp av ett i övrigt väldigt otrevligt virus.
I april meddelade regeringen att branschen ska slippa
finansiera returpappersinsamlingen.

S

TEXT: TIM ANDERSSON OCH BARBRO JANSON LUNDKVIST

veriges Tidskrifter har tillsammans med bland annat
TU och gratistidningarna
sedan flera år tillbaka jobbat aktivt mot en ny returpappersförordning som
skulle ha trätt i kraft 2021.
Man har skrivit debattartiklar, protesterat
och kontaktat ansvariga politiker.
När coronakrisen satte branschen i
krisläge blev frågan än mer aktuell. Medieorganisationernas arbete mot politikerna
intensifierades – och just det nya systemet
för returpapper lyftes fram som en av de
viktigaste frågorna som branschen verkligen behövde hjälp med.
Då lyssnade regeringen – och backade.
Bakgrunden till förordningen var att
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politikerna ville göra det bekvämare för
konsumenten att lämna returpapper till
återvinning. Planen var att hämtningen av
pappret skulle ske vid tomtgränsen – och
det skulle bekostas av producenterna,
däribland tidningsbranschen. Men
nu ska istället en lösning tas
fram som innebär att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs.
– Regeringen har inlett
dialog med berörda parter
och regeringens bedömning är
att ett upphävande av producent
ansvaret är den enda lösningen som inte
lägger kostnader på tidningsbranschen,
sade miljö- och klimatminister Isabella
Lövin som motivering till förändringen.

65

Omröstningen av
ärendet
skjuts upp igen.
STÅ ÖVER ETT KAST!

4

HJÄRTEFRÅGOR FÖR
TIDSKRIFTSBRANSCHEN

Här är fyra frågor som Sveriges
Tidskifter ser som branschkritiska.
Coronakrisen har dessutom satt delvis nya lobbyingfrågor på agendan,
läs mer på sidan 10–11.

EU-PARLAMENTET

ÄNTLIGEN OMRÖSTNING!
Slå med tärningen för
att gå vidare.
1–3 Lagförslaget går inte
igenom, backa till ruta 42.
4–6 Ja! Lagförslaget går
igenom! Gå till ruta 65!

1. Post- och distributionsfrågan

l Postnord aviserade sent förra året en
höjning av portot med 10 procent. För
tidskrifter med stor upplaga kan det
innebära miljontals kronor i ökade kostnader. Regeringen ska under året tillsätta en
postutredning. Sveriges Tidskrifter lobbar
för att Posten ska få tidningsdistributionen
inskriven i sitt samhällsuppdrag, alternativt
att tidskrifter ska få ett distributionsstöd,
precis som dagstidningar.
2. E-privacyförordningen
l E-privacyförordningen, som är under
förhandling i EU, är tänkt att reglera skyddet
av den personliga integriteten i elektronisk
kommunikation. Den föreslår till exempel att
det ska krävas samtycke för användning av
cookies och andra liknande spårningsverktyg. Sveriges Tidskrifter står i kontakt med
infrastrukturdepartementet, som förhandlar
i EU.
3. Digital Services Act

Förordningen ska nu
implementeras i Sverige.
Men det är inte klart än.
Nu måste du påverka hur
implementeringen ser ut.
Slå en 5:a eller 6:a för att
ta tåget till Stockholm!

l I slutet av året kommer EU att se över reglerna för ansvar och säkerhet kring digitala
plattformar, tjänster och produkter. Kanske
får EU bättre verktyg för att komma åt hat,
olagligt innehåll och politisk annonsering
på digitala plattformar. Sveriges Tidskrifter
inväntar besked för att sedan sätta igång
lobbyingen.
4. Digital skatt
l EU arbetar på ett förslag om ett gemensamt system för att beskatta digitala tjänster från teknikjättarna. Det skulle ge medlemsländerna möjlighet att beskatta vinster
som genererats inom dess territorium, trots
att bolaget ifråga inte är etablerat där rent
fysiskt. Just nu avvaktar man förhandlingar
inom OECD. Sveriges Tidskrifter inväntar
det nya förslaget för att sedan sätta igång
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Så övertygar
du politikerna
Tajmningen är det viktigaste för en lobbyist. Det
menar Camilla Nothhaft som i sin forskning har
följt lobbyister och EU-parlamentariker.

V

Text: Tim

ar i lagstiftningsprocessen ligger det här förslaget
som man vill påverka? Vem
arbetar med det? Man måste
veta hur sammanhanget
och tidsprocessen ser ut i
detalj för att kunna påverka i
precis rätt ögonblick. En vecka senare kan det
vara kört.
För att få all relevant information krävs det
att man bygger upp personliga kontakter. Det är
ofta just det som PR-byråer kan erbjuda företag
och organisationer, säger Camilla Nothhaft som
är forskare vid Lunds universitet.
Sedan gäller det att behålla dessa kontakter. Det gör man inte genom att bryskt försöka
”omvända” dem i den ena frågan efter den andra. Snarare ska man, enligt Camilla Nothhaft,
jobba på politiker som redan delar ens åsikter i
en fråga, för att få dem att driva den.
Skickliga lobbyister bygger upp långsiktiga
relationer till makthavarna – gärna till den gräns
att de uppfattas som vänner. Trots öppenhetsregister och allt stramare regler sker en hel del
lobbyism mer eller mindre i det fördolda, menar
Camilla Nothhaft.
– Man vill gärna frångå epitetet lobbyist och
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Andersson

Camilla Nothhaft har
skrivit en avhandling
om lobbying.

i stället framställa sig själv i andra roller. Man
kanske är ”idealisten”, eller bara en god vän som
försöker komma med råd, berättar hon.
Lobbyister träffar också gärna politikerna
på andra sätt än genom officiella, förbokade
kontorsmöten. Det kan vara i sammanhang som
ger intryck av att vara mer slumpartade, som på
en middag, eller genom en för frågan ovidkommande förening: ”Nu när vi ändå står här kanske
vi kan ta det här…”
En orsak till att man går den här inofficiella
vägen är för att man vill få parlamentarikerna
att känna sig mindre pressade. En annan är det
stora antalet lobbyister – det är helt enkelt ont
om luckor i kalendrarna. När det fanns 1000
lobbyister i Bryssel sade man att det inte fick
plats fler, berättar CamillaNothhaft – nu är de
runt 30 000.
Lobbyismen i sig är inte skadlig, anser
Camilla Nothhaft. Politiker är beroende av den,
av den kunskap som kommer därifrån i form
av rapporter och annat. Den dolda lobbyismen
däremot ser hon som ett demokratiskt problem.
För att komma åt den efterfrågar hon en ökad
bevakning.
– Vi behöver fler journalister som granskar
lobbyisterna.

ANNONS

Vi trycker
för framtiden.

Det visar sig ta mer än
ett år att förbereda det
nya lagförslaget och få
alla partier nöjda.
STÅ ÖVER TRE KAST!

70
Dags för votering i riksdagen. Nu stiftas svensk
lag som harmonierar
med direktivet.

Hållbart tryck från Småland

SLÅ EN 5:A ELLER 6:A
FÖR ATT GÅ I MÅL!

Framtidens budskap gör sig bäst när de trycks på ett
hållbart sätt. Vi hjälper dig att ta fram tidsskrifter och
trycksaker till rätt pris och med minsta miljöpåverkan.
Lenanders är ett komplett grafiskt hus som löser alla
dina utmaningar inom tryck. Vi gör verklighet av dina idéer!



www.lenanders.se
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MISSÖDEN

Min värsta
intervju
En spetsad öl, en obekväm lunchdate med en lögnare
och en redaktör med alltför stort fokus på kärlek. En
intervju blir inte alltid som man har tänkt sig. Vi bad några
journalister att dela med sig av sina värsta exempel.
Text:
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Anna Falk
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På liv och död i Thailand
Glömde lite grejer
Åsa Brolin, reportagechef, Amelia
– Jag var backstage på en
musikfestival i mitten av
1990-talet och gick rakt in i
superstjärnan Goldie, bad
om en intervju och fick
ja. Han bad mig komma
över efter spelningen
och jag gjorde mig redo
med anteckningsblock,
penna och genomtänkta
frågor. Goldie och hans
DJ-crew hade efterfest i ett tält
och svarade glatt på alla frågorna.
Vi drack shots och dansade i timmar. Det var otroligt
roligt och Goldie berättade öppenhjärtigt om sitt då
mycket omskrivna förhållande med Björk. Jag kände
mig som ett geni. Men nästa dag när jag skulle skriva
ut intervjun kom jag inte ihåg nästan någonting, och i
blocket stod bara meningslösheter som ”älskar musik”
och ”lång turné”. Jag hade glömt att jag var journalist.
Sedan dess har jag kommit ihåg det.

Emanuel Sidea, ekonomiredaktör på Fokus
– För några år sedan när jag var frilans blev jag av Café skickad på reportageresa till Thailand. Tanken var att skildra en
mordvåg på en populär turistö. Särskilt vad som hänt kring
ett dubbelmord där den huvudmisstänkte först greps men
sedan släpptes på fri fot. Mycket tydde
på att han hade klarat sig undan rättvisan för att han tillhörde en inflytelserik familj. Efter lite fotarbete hittade
jag honom när han spelade skivor
på ett ställe och mitt i natten
började jag ställa mina frågor.
Han gav ett relativt gott intryck
ändå och bjöd mig på öl. Snart
visade den sig innehålla LSD.
Jag sattes helt ur spel i ett
antal timmar. Allt flöt ut
i kanterna – inklusive
intervjun. Skärrande
och läskig situation.
Men det blev ändå
en artikel i slutändan
och jag överlevde –
som synes!
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Med Nobelpristagaren på scen
Tim Andersson, reporter på A4

Dissad av Dramatenskådis
Lisa Boda, frilansjournalist
– Jag skulle intervjua en skådespelare på Dramaten, och
den pressansvariga hade ställt fram ett litet bord med två
stolar mittemot varandra. Där satt jag och väntade på den
försenade intervjupersonen en god stund. När han till slut
dök upp släntrade han förbi bordet, över till andra änden
av salen och lade sig i en soffa. Utan att hälsa. Eller ta av sig
solglasögonen. Jag insåg att det inte bara var en stor stjärna
jag hade att göra med, utan även en stor mansbebis. Men
texten skulle in så jag kavlade upp mina psykologiska ärmar
och fick honom till bordet med lock och pock. Vill minnas
att jag tog med hans entré i artikeln.

– En redaktör ringde när jag var på väg till en vild födelsedagsfest. Kunde jag tänka mig att dagen efter ställa två
frågor till det årets Nobelpristagare i litteratur, Herta Müller,
på en presskonferens? Okej...suckade jag, som hade tänkt
att vara ledig, men inte vågade sabba en frilanskontakt.
Dagen efter åkte jag till nationen i Uppsala där det skulle ske,
trött och illamående, i kläder som jag sovit i, och möttes av
en publik av klänningar och frackar (och sådana där konstiga
band över axlarna). Den formerade sig i en halvring kring
mig och Herta Müller. Scenen var min. För det var ju ingen
presskonferens. Det var bara jag och en sammanbiten,
österrikisk Nobelpristagare. Kallsvettig och under tyst inre bön
(”herre Jesus Kristus, förbarma
dig över mig, syndare”)
fick jag improvisera fram
en intervju som varade i
som jag minns det 30–40
minuter. Hade inte läst
ett ord av henne. Kunde
inte ens minnas Wikipediatexten jag ögnat igenom.
Artikeln blev max två plus.
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Femtusenkronorsfrågan
Annika Persson, frilansjournalist och författare
– Min värsta intervju var tidigt i min karriär, i mitten av nittiotalet, när jag skulle skriva ett porträtt av regissören Linus
Tunström för Damernas Värld. När redaktören fick texten som
jag var väldigt nöjd med skrek hon: “Men det handlar ju bara
om teater!” Hon ville veta vem han
var ihop med och vem han
varit ihop med innan det. Jag
hade ingen aning. Eftersom
jag behövde de femtusen
kronorna så mycket gick
jag med på att intervjua
om honom. Så där satt vi
igen, Linus Tunström och
jag, och hatade att vi var
tvungna. Han behövde väl
publiciteten lika mycket
som jag behövde sälja
texten. Vi hade redan
pratat om allt som
var viktigt, så jag
sa “Vem är du ihop
med?”
FOTO: SANDRA JOHNSON

En inte helt perfekt lunch
Oskar Sonn Lindell, reporter på Filter
– 2017 granskade jag föreläsaren Manuel Knight, som byggde sin karriär på att säga sig vara psykolog samt före detta
amerikansk elitsoldat som deltagit i tre krig och tilldelats
två tapperhetsmedaljer. Men inget av det stämde. När jag
konfronterade honom med uppgifterna bjöds jag in till hans
kontor. Direkt frågade Knight mig: “Äter du allt?”. Handfallet
svarade jag “ja”, varpå han beställde lunch till oss. Vi slog
oss ner bredvid varandra i en obekvämt låg soffa, mitt i det
allmänna kontorsutrymmet. Så satt vi medan vi avhandlade
den ena osanningen efter den andra. Knight erkände att
han “dramatiserat”: “Jag ångrar det.” Det kändes inte alls
som den otrevliga ansvarsutkrävande intervju det faktiskt var. Efteråt serverades lunchen. Jag var inte ett
dugg hungrig, men pressade i mig maten medan
Knight ledigt försökte samtala med mig och sina
lunchande kollegor. Efteråt tryckte han varmt
min hand och sade hej då. Efter reportaget En
perfekt story började Manuel Knight presentera en mer sanningsenlig version av sitt liv,
men hans uppdragsgivare avbokade honom i
rask takt. Snart höll han dock föreläsningar på
ett nytt tema: “Hur man hanterar motgångar.”
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Obegriplig rappare
Tom Cehlin, redaktör Café och King Magazine
– Telefonintervjuer orkestrerade av multinationella skoföretag med lynniga
rappare är vad det är. Anledningen
till att jag ändå satt en kväll för
att få några minuter på en skakig
telefonlina var att jag är ett stort
fan av brittiske rapparen Skepta.
Intervjun blev försenad. Väldigt försenad. När den stackars
PR-personen som representerade
skoföretaget hade bett om ursäkt
för sjunde gången slutade det med
att Skepta i stället ringde upp från sin
egen telefon. Skeptas mobiloperatör får ta på sig skulden, för
det gick inte att höra vad han sade. Än värre, när jag hörde vad
han sade förstod jag knappt någonting av hans Tottenhamdialekt. Efter några minuter satsade jag allt på ett kort. Jag hade
några dagar innan sett honom på sin Instagram iklädd en bisarr
dunoverall som täckte hela hans kropp, från topp till tå. Jag tog
sats, berömde den och som i ett trollslag förvandlades intervjun.
Mardrömmen blev en mysig pratstund med telefonsprak som
någon slags bras-VHS i bakgrunden.

Med Leif GW i morgonrock

N
VA

ENMÄRK

Trycksak
3041 0091

E
T

– Min värsta blev nog min bästa. Jag skulle göra omslagsporträtt
på Leif GW Persson. Feminism var temat. Platsen hans hem,
fotografer var inte välkomna hade han meddelat i telefonen: ”De
håller ju på i timmar och det blir inte ett
jävla dugg bättre än de där selfiesarna
man knäpper på en sekund!” Innan
jag ringde på dörrklockan sa jag
till mig själv: ”Tre utskällningar tar
jag. Sen drar jag.” Han tog emot
barfota i morgonrock, satte sig
med ryggen mot, tre meter från
mig, och tittade i sin dator. Jag
sa: ”Vi ska ju tala om feminism...”
Ryggen svarade: ”Va?! Det har jag
inte ett skit att säga om. Jag kal�lar mig aldrig feminist.” Efter en
stund lämnade Leif GW Persson
emellertid sin dator, travade
omkring på golvet och slog sig
till slut ner bredvid mig. ”Han
är ju blyg”, tänkte jag. ”Då är
vi två som är det.” Samtalet
kunde börja.

S

Stina Jofs, redaktör på tidningen Vi
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Ängla Eklund har med
juridikens hjälp länge jobbat
mot näthat och hjälpt bland
annat journalister som utsatts
för kränkningar på nätet.
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Lagar
lagen
Ängla Eklund pekar på luckor i lagen, där
näthat och kränkningar ryms. Genom arbetet
i Institutet för juridik och internet är hon med och
drar gränsen mellan yttrandefrihet och integritet.
Annika Persson
Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Text:

J

uristen Ängla Eklund har på kort tid blivit
en av Sveriges främsta experter på internetjuridik. Så fort man hör talas om ett mål som
gäller näthat, kränkningar, förtal eller ofredanden är det hennes röst som efterfrågas. I
de största dagstidningarna och etermedierna kommenterar hon den rättsliga aspekten
av de senaste drabbningarna.
Hon har sedan fem år tillbaka varit aktiv i och är nu

ordförande för Institutet för juridik och internet, en
förening som både hjälpt drabbade och som drivit på
lagstiftning och lagefterlevnad när det kommer till brott
begångna på nätet.
Vi träffas på den advokatbyrå där hon jobbar i centrala
Stockholm. Hennes nisch är integritetsskyddsfrågor med
inriktning på digitala rättigheter och skyldigheter. Det
handlar om allt från förtal till GDPR till publiceringsfrågor
och ansvarsfrågor.
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”DET HAR VARIT OTROLIGT HÄFTIGT
ATT SE HUR DE BRISTER INSTITUTET PEKADE PÅ
NU HAR BLIVIT LAGSTIFTNING.”
Men för Ängla Eklund var juridiken inte någon
självklar väg. Efter gymnasiet började hon jobba i restaurangbranschen och hade ingen brådska till något akademiskt.
– Det var när jag fick barn som jag plötsligt hade tid att
fundera. Det blev en paus och en chans att starta om. Jag
satte mig med kurskatalogen från Stockholms universitet
och strök utbildningar som jag inte ville gå, en efter en. Till
slut var det bara juridiken kvar.

O

m hon skulle satsa på en utbildning
ville Ängla sen inte att det skulle finnas något tak för hur långt hon kunde
klättra. Det var ett skäl till att bara
juridik blev kvar.
Hon kommer från ett akademikerhem. Hennes föräldrar pluggade
fortfarande när de fick Ängla.
– De var väldigt unga när de fick mig. De fick jobba hårt
vid sidan om sina studier för att få det att gå runt när jag
var liten. Min mamma är boksmart, hon är en typisk akademiker och kan tålmodigt hålla på med forskningstester
som tar flera år. Min pappa är mer street smart, han kan
nog sälja vad som helst till vem som helst.
Vem liknar du mest?

– Jag är nog lite av båda. Jag har det akademiska
intresset och uppskattar att specialisera mig, men gillar
när saker går snabbt så jag har inte mammas tålamod och
disciplin. I den delen är jag nog mer lik min pappa.
Men juridikutbildningen kändes inte riktigt så rätt som
Ängla hade hoppats. Inte förrän hon blev engagerad i en
förening, Institutet för juridik och internet, som grundades av Mårten Schultz och Filippa Sjödén och leddes av
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juriststudenter vid Stockholms och Uppsala universitet.
– Det var först då jag förstod att juridiken var ett verktyg. Att all kunskap kunde användas till att förändra saker.
Och då började jag brinna för juridiken på riktigt. Där blev
jag kär.
Efter ungefär ett år i föreningen hade Ängla blivit
verksamhetschef. Och sedan dess har hon drivit institutet
tillsammans med professorn i juridik, Mårten Schultz.
Han som skriver i Svenska Dagbladet och driver Juridikpodden, är ledamot i regeringens Digitaliseringsråd och i
Brottsoffermyndighetens nämnd.
Från början var institutet tänkt att hjälpa personer som
utsatts för kränkningar på nätet att driva civilrättsliga mål.
”Stäm varenda jävel” löd deras stridsrop. Det var ett sätt
att testa gränserna för yttrandefriheten. Att undersöka hur
lagen fungerade.

B

land annat hjälpte de Irena Pozar, numera Veckorevyns chefredaktör, att kräva
skadestånd hos Justitiekanslern när hon
förlorat i hovrätten gällande en kommentar till en av hennes krönikor. Mannen
hade skrivit att ”sexistiska feministidioter som Irena” skulle hålla käften, och
manade: ”upp med en kniv i fittan på sexistiska feminister.”
Nu har institutet blivit mer av en expertorganisation.
Tre studenter och en verksam jurist jobbar i organisationen utöver Mårten Schultz och Ängla Eklund. De
publicerar böcker, håller föreläsningar, utbildar och står
till mediernas förfogande.
– Vi behöver inte driva fall själva längre, konstaterar
Ängla Eklund.
– Det var viktigt i början för att kunna belysa de luckor

Teknikutvecklingen går
snabbt medan lagstiftning
är en långsam process,
säger Ängla Eklund.
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På jobbet. Intervjun med Ängla
gjordes i början av mars, innan
smittspridningen av coronavisruset
tog fart i Sverige.

Ängla Eklund
ÅLDER: 30 år.
BOR: På en ö i Stockholm.
FAMILJ: Sambo och åttaårig son.
ARBETE: Ordförande för Institutet för juridik och internet och
associate på en advokatbyrå
i Stockholm. Håller dessutom
kurser för ansvariga utgivare hos
Sveriges Tidskrifter.
UTBILDNING: Juristlinjen vid
Stockholms universitet
FAVORITTIDSKRIFT: ”Advokaten
läser jag jämt, men jag älskar
Allt om mat också, för jag lagar
väldigt mycket mat. Och så gillar
jag den digitala affärstidningen
Breakit.”
VILLE BLI NÄR HON BLEV STOR:
”Inte jurist i alla fall!”
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Var är vi i den vågrörelsen just nu?

– Jag tycker att integriteten har varit i fokus ganska
länge. Det pågår diskussioner och lagstiftningsåtgärder för
att begränsa yttrandefriheten. Som till exempel rörande
spridandet av terroristpropaganda eller för att hantera
extremism. Dessutom har vi fått integritetsskyddande
regelverk som GDPR.
Hon exemplifierar också med de diskussioner som

Ängla är en av de skarpaste
hjärnorna jag känner när det
gäller hur vi ska tänka kring
internet och samhället. Vi står
ofta i paneler tillsammans och hon kommer
alltid med de vassaste inläggen som får mig att
tänka en gång till.”
Karin Nygårds,
författare, lärare och it-debattör

Jag ser på Ängla som den
säkra källan som alltid kan
förenkla det svåra. Jag bollar
juridiska frågor med henne.
Trots att hon är så efterfrågad gör hon sig
alltid tillgänglig – hon är oumbärlig i ett Sverige där vi hela tiden möter frågor av den här karaktären.”
Ida Lithell,
projektledare för No hate
speech movement på Statens medieråd

FOTO: SEVERUS TENENBAUM

S

edan institutet bildades har Sverige fått en
lag om olaga integritetsintrång, som bland
annat gör det olagligt att sprida integritetskänsliga bilder, hälsouppgifter eller foton
där någon utsätts för brott. Olaga hot kan
därför numera gälla någons integritet, som
till exempel hot om att sprida nakenbilder
på internet. Och ofredanden på internet kan lättare omfattas av ofredandebestämmelsen.
– Det har varit otroligt häftigt att se hur de brister institutet pekade på nu har blivit lagstiftning.
Lagen var ju skriven för den fysiska verkligheten. Där
hot handlar om att någon siktar på dig med en pistol eller
står utanför din dörr.
– Men om man skickar en emoji med en pistol till
någon – är det också ett hot? Eller om man lägger upp en
video där man hotar någon men inte skickar den till den
som hotas – är det ett hot? När är det man skriver i sociala
medier förtal och när är det man skriver i tidningen förtal?
Och när är det förtal att länka till något kränkande?
Ängla Eklund älskar att rota precis där lagen inte ännu
hunnit i fatt verkligheten.
– Lagen ligger ju alltid efter. Det måste vara så. Lagstiftning ska också gå långsamt, en lag som blir ett hastverk
förstör ofta mer än den löser.
Det är två grundlagsskyddade rättigheter som hela
tiden går i klinch på Ängla Eklunds skrivbord: yttrandefriheten och den personliga integriteten. När den ena får ta
för sig trycks den andra tillbaka och tvärtom. Hon förklarar hur det går i cykler. Först finns det en strävan att stärka
och betona yttrandefriheten. Men så leder den till att
integriteten kommer i kläm och så börjar man syna de fall
där den fått stå tillbaka allt för mycket. Och så börjar man
skydda integriteten i stället. Vilket leder till begränsningar
i yttrandefriheten. Då kommer efter ett tag en motvåg där

man börjar prata om hur mycket inskränkningar yttrandefriheten tål.
– Så vi kommer alltid att ställas inför nya utmaningar
om var gränsen ska gå kring hur mycket man får tåla versus
hur mycket man får säga.

FOTO: STATENS MEDIERÅD

vi såg i lagstiftningen. Nu håller de på att täppas till, och
de flesta uppenbart olagliga fall av kränkningar tas upp av
andra aktörer. Däremot finns det mycket att göra på folkbildningsområdet och inom opinionsbildning.
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”VI HAR TILL STOR DEL NATIONELLA LAGAR,
MEN ETT GRÄNSLÖST INTERNET.”

följt efter metoo, om hur mycket man får säga om en viss
person utifrån vilken ställning personen har.
– Att man stärker integriteten behöver inte vara en
dålig sak utan kan vara ett resultat av att vi i Sverige tidigare har haft en relativt obegränsad yttrandefrihet. Vi har
inte haft något särskilt starkt integritetsskydd. Då finns
det såklart ett behov av att se över det skyddet, och då kan
yttrandefriheten få stå tillbaka. Yttrandefriheten är inte
absolut, den går att inskränka till förmån för att skydda
andra demokratiskt viktiga intressen.
Ser du någon vändning i spåkulan?

– Det gör jag. För de här diskussionerna skapar alltid
väldigt starka reaktioner. För journalister är det här
otroligt viktigt. Vi ser ju hur man i vissa länder, också inom
EU, nu arbetar aktivt med att begränsa yttrandefriheten.
Styrning av internet blir ett maktmedel och rätten till
information och yttrandefrihet får inte på ett otillbörligt
sätt begränsas.

D

et var till exempel ett domslut i riktning mot större yttrandefrihet när det
socialdemokratiska kommunalrådet
i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson i
februari friades i tingsrätten efter att
ha kallat två medlemmar i Muslimska
mänskliga rättighetskommittén,
MMRK, för bland annat extremister.
– Det är ett jätteintressant exempel på den här balansen. Å ena sidan – ska man behöva tåla att bli kallad
extremist? Mångas svar var nej det ska man inte behöva
göra. Men det var också många som ställde sig bakom Hermansson och tyckte det var självklart att man ska få kalla
debattörer extrema när de tagit vissa debatter offentligt.
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Var ska man dra gränsen? Den här typen av frågor sliter vi
hela tiden med.
Även om många av lagens hålrum täppts igen finns en
stor lucka kvar som Ängla Eklund säger att hon vill kasta
sig in i framöver.
– En jättestor, men svår att förklara. Jag vill skriva
en avhandling om den för den är så cool, säger hon med
förtjust blick.

D

et handlar om att kunna plocka bort
saker från internet efter att en
domstol konstaterat att de utgör till
exempel hets mot folkgrupp eller
förtal.
– I dagsläget, förklarar Ängla,
finns det ingen möjlighet för domstolen att kräva att det raderas. Och det innebär att du kan
dömas för ett brott, men brottet kommer att ligga kvar på
internet. Och om du väljer att gå igenom hela den där
processen så är det oftast inte för att få femtusen i
skadestånd utan för att kränkningen ska upphöra. Men
radering och internet är komplext, det är otroligt många
frågor som väcks som utmanar internet som konstruktion. Vi har till stor del nationella lagar, men ett gränslöst
internet.
En annan utmaning som hon ser är att det har blivit
otydligare vad som är journalistik. Poddarna är i vissa fall
grundlagsskyddade och i andra fall inte och det beror på
hur och var de publiceras. Expressens utrikesreporter
Magda Gad publicerade under lång tid reportage direkt
på Facebook, där det varken finns utgivningsbevis eller
utgivare. Och vem ansvarar för vad en anställd reporter
skriver på Twitter?

Ängla arbetar som IT-jurist
på en byrå i Stockholm.
Jobbet med institutet har
skett på ideell basis.

Ängla Eklund om:

Ängla Eklund pratar på obesvärat och i ett rasande
tempo. Det är svårt att anteckna i samma takt. Ibland tappar jag tråden och sitter bara och undrar hur hon orkar.
När jag till slut frågar svarar hon ungefär lika snabbt att
hon är bra på att vara ledig också.
Hon bor på en ö och får ta båten till och från jobbet i
gummistövlar innan hon drar på klackarna för ett möte.
– Och så älskar jag att vara ute. Jag är en sån där som
gör väldigt ambitiösa utflykter och grillar ute på vintern.
Jag packar stora lådor med mat och kan liksom aldrig ta
med en bulle i en påse utan vill helst baka äppelpaj ute över
öppen eld. Det är lite störigt också. Jag jobbar på att ibland
försöka göra det enkelt, men det går sådär.

Du är aldrig rädd att bli utbränd?

– Nej. Jag har aldrig ens känt mig i närheten. Jag blir
inte trött av att jobba med det här. Tvärtom. Jag får energi.
Jag älskar ju den här juridiken. Och det är så fruktansvärt
roligt att få vara med hela tiden.

JOAKIM LAMOTTE-MÅLET: Näthatsgranskaren
Tomas Åberg vann i ett förtalsmål mot en kvinna
som spridit ett nedsättande facebookinlägg som
ursprungligen publicerats av Joakim Lamotte.
– Den här domen visar tydligt att vi måste vara försiktiga med vad vi delar och sprider. Att gilla något på
Facebook skulle i princip kunna klassas som förtal. Du
kan dömas genom att du sprider informationen.
CISSI WALLIN-MÅLET: Debattören Cissi Wallin dömdes för grovt förtal till villkorlig dom och
dagsböter för att i sociala medier ha namngivit och
anklagat en man för att ha våldtagit henne.
– Det är olyckligt om kvinnor känner att den här och
andra domar efter metoo sätter munkavle på dem.
Man har alltid rätt att polisanmäla och att prata med
vänner och anhöriga. Man har rätt till sin berättelse,
men inte att sprida den till en större krets.
ANN-SOFIE HERMANSSON-MÅLET: Kommunalrådet i Göteborg Ann-Sofie Hermansson åtalades
för förtal efter att ha kallat debattörerna Fatima
Doubakil och Maimuna Abdullahi, extremister och
friades helt i tingsrätten.
– Det var inte en självklar dom och jag tror man ska
akta sig för att dra slutsatsen att politiker nu får säga
vad som helst eller att debattörer måste tåla vad som
helst inom ramen för en offentlig debatt. Domen föll
som den gjorde delvis för att begreppet extremist bedömdes vara ett värdeomdöme, ungefär som att säga
att någon är ful och det är inte förbjudet.

DNA Agency

Oftast innan
du vaknat.

Sex dagar i veckan.
Utdelning före 07.00. Måndag till lördag – du bestämmer
utdelningsdag själv. Både paket och tidningar. Över 50 %
av leveranserna sker till fots, med elcykel, elbil eller elmoped
genom någon av våra 8 000 distributörer. Helt enkelt som
en normal postgång borde vara, om du frågar oss.
Ja, det är i korthet hur vi på MTD levererar. God morgon!

Telefon: 08–531 945 00

Mail: kundservice@mtd.se

mtd.se
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Gör din
tidskrift hållbar
Att producera en tidskrift påverkar miljön
och klimatet – inte minst i form av
Co2-avtryck. Men det finns metoder och
verktyg för att minimera sin påverkan.
Text: Malin

Letser

Illustrationer:

Getty
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”EN SLUTSATS AV DETTA ÄR ALLTSÅ ATT MAN,
SÅ LÅNGT DET ÄR MÖJLIGT, SKA VÄLJA ATT
ANVÄNDA SVENSKT PAPPER I SIN PRODUKTION.”

A

tt hållbarhet är en av vår
tids mest prioriterade
frågor råder inga tvivel
om. Vare sig du är en
vinstdrivande publicist
eller jobbar för en ideell
organisation måste du
prioritera den här frågan
för att vara relevant, konkurrenskraftig och
trovärdig.
Samtidigt vet vi att produktionen av just
tryckta produkter är långt ifrån miljö- och
klimatneutrala. Tvärtom finns det många delar
i en tidskriftsproduktion som påverkar miljön
och klimatet på ett negativt sätt. Så: vad kan vi
göra för att minimera vår påverkan?
För att kunna närma oss den här frågan
måste vi börja med att konkretisera vad vi
pratar om när vi pratar om hållbarhet. Begreppet är komplext och rymmer såväl sociala som
ekonomiska och ekologiska dimensioner. Här
väljer vi dock att fokusera på frågan om klimatet och miljön – och här finns det många saker
du som producent kan göra.
I så kallade livscykelanalyser tittar man på
en produkts miljöpåverkan genom att följa dess
livscykel från ax till limpa – eller i fallet med en
tidskrift: från skogsbruk till avfallshantering.
Åsa Moberg, tidigare forskare på KTH, är en
av de personer som har bedrivit forskning kring
just detta. Bland annat är hon en av författarna
bakom studierna ”Life Cycle Assessment of a
Magazine, part 1 och 2”. Studien är från 2015
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men är en av de senare i Sverige på området.
Studierna visar att det finns många olika
faktorer i en pappersprodukts livscykel som
påverkar miljön och klimatet på ett negativt
sätt. Det som sticker ut mest är dock, utan tvekan, produktionen av själva pappret, något som
är väldigt energikrävande.
En annan faktor, som många kanske inte
tänker på, är själva återvinningen av papper,
vilket också har en stor påverkan på Co2utsläppen. Den här analysen går helt i linje med
en ny, färsk studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som visar att produktionen av färskfiberpapper faktiskt kan vara bättre för miljön än
returpapper.

Åsa Moberg har
forskat om tidskrifters
miljöpåverkan.

S

tudien bygger på en livscykelanalys där man har
jämfört 100 procent färskfiberbaserat papper från ett
pappersbruk i Sverige med
100 procent återvunnet
papper framställt i Tyskland.
Studien visar att papper gjort
av färskfiber har en lägre miljöpåverkan än returpapper, inte minst när det gäller utsläppen.
Hur kan detta komma sig? En viktig variabel för slutsatserna i studien är vilken elmix
som har använts i produktionen. För även om
det generellt sett krävs mer energi att framställa färskfiberbaserat papper visar studien
att miljöpåverkan blir mycket lägre om elen
kommer från förnybara energikällor med låga

Ordlista för en hållbar tidskriftsproduktion
Har du gått vilse i djungeln av
miljömärkningar? Lugn – vi ger
dig hållbarhetsarbetets ABC.
N
VA

EN M ÄR

K

S

T

SVANEN är Nordens officiella miljömärkning och
ställer höga miljökrav på
produkter och processer. Ett Svanenmärkt
Trycksak
tryckeri
måste exempelvis följa strikta
1234 5678
regler vad gäller energiförbrukning,
pappersråvara samt kemikalieanvändning. Svanenmärkta trycksaker får
exempelvis inte innehålla papper som
kommer från skyddsvärd skog. Svanen
är en typ 1-märkning vilket innebär att
den är oberoende och baseras på ett
livscykelperspektiv.
EU ECOLABEL, som
även kallas EU-blomman, är en av världens
främsta miljömärkningar
och fungerar som Europas motsvarighet till Svanen. Kraven för
märkningen tas fram av ansvariga organ
i EU:s medlemsländer. Precis som Svanen är EU-blomman en typ-1 märkning
och har ett livscykelperspektiv.
FCS är en certifiering
som intygar att en
trycksak är tillverkad av
råvara från kontrollerade
skogar. Ett FCS-certifierat skogsbruk ska exempelvis ta hänsyn
till miljövärden och sociala värden och
säkerställa att biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas.
PEFC är, likt FCS, en
certifiering som visar
att en tryckt produkt är
tillverkad av råvara från
kontrollerade skogar. Ett
PEFC-certifierat skogsbruk sköts enligt
kriterier som har antagits inom det
europeiska skogspolitiska samarbetet,
Forest Europe.

RAINFOREST ALLIANCE är en internationell
ideell organisation som
bildades för att bevara
den biologiska mångfalden i regnskogarna i Mellan- och
Sydamerika. Idag jobbar de för hållbar
utveckling i vidare bemärkelse.
FTI är beteckningen
för Förpacknings- &
Tidningsinsamlingen –
det företag som ser till
att förpackningar och
tidningar återvinns i Sverige. Om du ser
symbolen hos ett tryckeri betyder det
att organisationen är ansluten till FTI och
tar sitt producentansvar.
FAIR TRANSPORT är
åkeriförbundets certifiering för ”hållbara
transporter utförda av
ansvarstagande åkeriföretag”. Certifieringen syftar till att hjälpa
transportköpare att välja rätt.

ISO14001 är en internationell standard för
miljöledningssystem
som säkerställer att man
har ett systematiskt
arbete för att minska sin miljöpåverkan.
Bland annat finns krav på att förebygga
föroreningar och minska användningen
av miljöbelastande produkter.
”KLIMATNEUTRALA TRYCKSAKER”
Allt fler tryckerier erbjuder 100 procent
klimatneutrala trycksaker. Men vad
innebär det? Jo, att de är certifierade för
att använda olika typer av klimatberäkningsverktyg och därmed kan erbjuda
sina kunder att klimatkompensera för sin
miljöpåverkan.
CLIMATECALC är ett av dessa verktyg.
Det är framtaget av den europeiska
grafiska handelsföreningen Intergraf
och uträkningen görs utifrån ett livs
cykelperspektiv. Climate Partner är ett
liknande verktyg.
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utsläpp – och här utmärker sig den svenska
elmixen som är betydligt mer miljövänlig än
exempelvis den tyska.
En slutsats av detta är alltså att man, så långt
det är möjligt, ska välja att använda svenskt
papper i sin produktion, oavsett om det är
färskfiberbaserat eller baserat på återvunnet
papper.

Y

tterligare en aspekt som
går att påverka, och som
Åsa Moberg lyfter utifrån
ett livscykelperspektiv,
är distributionen av en
tidskrift – ett moment
som givetvis är svårt att
undvika men som kan
minimeras om produktionen hålls så lokalt som
möjligt.
Vad som också kan vara bra att känna till
är att tillverkningen av tryckplåtar, som består
av aluminium, också innebär en stor miljöbelastning. Även här är det närhetsprincipen
som verkar vara den bästa: försök att hålla din
produktion inom Sveriges gränser, dels för att
svensk elmix överlag är mer miljövänlig än i
många andra länder, dels för att svenska tryckerier är duktiga på att återvinna aluminium.
Tänker du nu att det vore mycket bättre för
miljön och klimatet om vi helt kunde övergå
till digitala tidskrifter istället? Även det här är
ett område som Åsa Moberg, tillsammans med
Yevgeniya Arushanyan, också tidigare forskare
på KTH, har tittat närmare på. Frågan har dock
inga entydiga svar. De förklarar att jämförelsen
kan göras på flera olika sätt och att en livscykelanalys av en digital tidskrift påverkas
– precis som livscykeln för en pappersprodukt
– av många olika faktorer.
Exempelvis är tillverkningen av kretskort en
52 | ALLT OM TIDSKRIFTER | Nr 2 2020

stor miljöbov, dels för att den förutsätter utvinning av guld vilket i sin tur är associerat med
giftiga utsläpp, dels för att själva tillverkningen
av kretskort kräver mycket energi – speciellt om
tillverkningen sker i länder som använder en
hög andel fossila bränslen i sin elmix.

U

töver detta tillkommer
energiåtgången som
krävs för datalagring
och återvinningen av
elektronik, bara för att
ge några exempel.
Slutsats? Enligt Åsa
Moberg och Yevgeniya
Arushanyan kan man tänka sig att en digital
tidskrift möjligtvis har ett lägre Co2-avtryck än
vad en papperstidning har – förutsatt att den
läses på en skärm som har lång livslängd och
som återanvänds så långt det bara är möjligt.
Dock menar de båda att det finns en stor
osäkerhet kring i vilken utsträckning digitala
skärmar är miljöbovar på andra sätt och vilka
toxiska effekter produktionen av elektronik kan
leda till i miljön. Här behövs mer forskning.
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Viktigt att leva
som man lär
Glansiga omslag är ingenting för WWF Magasin.
– Jag tror att våra läsare skulle
uppleva det som stötande, säger
chefredaktören Charlotte Permell.

A

tt Världsnaturfonden
WWF:s tidning lever som
organisationen lär är grundläggande för dess trovärdighet, menar chefredaktören
och ansvariga utgivaren
Charlotte Permell.
Hon huserar på kansliet, där allt är
klimatanpassat in i minsta detalj –
från begagnade kontorsmöbler till
energisnåla kopieringsapparater.
Redaktionen lyder under samma rigorösa regelverk som övriga
organisationens medarbetare när
det gäller exempelvis koldioxidbudget
för resor. En fördel med att göra en tidning för WWF, som verkar i över hundra länder,
är att det finns medarbetare över hela världen
och att man på så sätt kan få in material utan
att behöva resa.
Sedan två år tillbaka anlitar tidningen
Åtta.45, ett tryckeri som WWF granskat noga.
Tidningen trycks på nordiskt papper som är
både FSC- och Svanenmärkt och plastas aldrig
in. Tryckeriet använder sig också av verktyget

Text:

Karin Persson

ClimateCalc för att beräkna produktionernas
koldioxidavtryck, och som kund är det möjligt
att välja att klimatkompensera för det man
trycker. Tryckeriet har dessutom en ISO-certifiering när det gäller miljöledning och att såväl
tryck och falsning som bindning och adressering sker på samma plats, i Järfälla
utanför Stockholm.
– Tidningen behöver inte
skickas runt i Sverige.
Läsarna hör ofta av sig, många
tycker att tidningen är fin och
berättar att man sparar den länge,
berättar hon. Tanken är förstås
att den ska vara snygg – men inte
för snygg. ”Fräsiga effekter” som lackade
omslag går exempelvis bort.
– Då skulle vi frångå högsta miljöstandard,
och det tror jag att våra läsare skulle reagera på.
WWF Magasin har en digital utgåva som
man marknadsfört med bland annat helsidesannonser i papperstidningen. Men av de
65 000 som får tidningen är det hittills bara
700 som valt att tacka nej till pappret för att
enbart läsa digitalt.

WWF
Magasin
Världsnaturfondens
medlemstidning.
UPPLAGA PRINT,
TS: 65 000.
RÄCKVIDD: Cirka
200 000 (enligt
egen läsarundersökning).
ANSVARIG
UTGIVARE OCH
CHEFREDAKTÖR:
Charlotte Permell.
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Kunniga läsare ställer
höga miljökrav
Sveriges Naturs redaktion försöker att
knuffa allt ifrån tryckerier till distributörer
åt rätt håll. Men viktigast för miljön är att
se till att tidningen faktiskt blir läst.

A

Text:

tt Naturskyddsföreningens
medlemstidning jobbar
utifrån strikta miljökrav är
knappast förvånande. Önskan om att redaktionen ska
arbeta klimatsmart kommer
från både ägarorganisation
och läsare. De senare är enligt tillförordnade
chefredaktören och ansvariga utgivaren
Malin Crona ”Sveriges mest kräsna”.
Det händer att läsare hör av sig och ber
att papperstidningen inte ska skickas ut till
dem, vanligen sådana som vet att den har
en lång resväg hem till deras brevlåda. De vill
hellre läsa digitalt. Andra hör av sig och undrar
varför tidningen innehåller så stora bilder och
så lite text. Skulle man inte kunna trycka ihop
allt på fem sidor för att spara papper?
– Då brukar jag jämföra med om någon
skulle stå på en teaterscen och läsa upp hela
handlingen, i stället för att du får se en pjäs. Vi
måste göra en produkt som lever länge och blir
läst av många. Det spelar ingen roll hur höga
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Karin Persson

Malin Crona.

FOTO: MALIN LARSSON

miljökrav du ställer på ditt tryckeri om tidningen bara går i papperskorgen.
Just nu trycks Sveriges Natur i Katrineholm. Redaktionen har en dialog med Stibo
Complete för att de ska använda de metoder
som är bäst för miljön.
Även vid upphandling av distributionen
har tidningen försökt att ställa krav på att
distributörerna Postnord och Bring går över
till cykelutdelning när det är möjligt och
att de ska använda Bra miljöval-el till sina
elbilar och elcyklar.
– När det gäller distribution finns det ju
inte så många aktörer att välja på, men man
måste tänka helhet, vara med och påverka och
hela tiden ställa de här frågorna.
I övrigt har tidningen en rad miljömärkningar, enligt Malin Crona ”alla man kan ha”. För
papper är det Svanen och FSC som gäller.
– Men vi vet också att märkningarna inte
är perfekta. Vi har en livlig diskussion på vår
debattsida på sajten: är de bra, fuskas det, kan
man ställa högre krav?

ANNONS

Med en annons i tidningen Energi
når du alla viktiga aktörer i energibranschen. Energi berättar om det
viktigaste som händer på energimarknaden genom nyheter
och fördjupande reportage.
Tidningen Energi kommer ut
7 gånger per år, i 12 500 ex.
KONTA K T:
j a n @bis on m e di a . s e
070 - 635 93 7 7
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Sveriges Natur
Sveriges Natur är Naturskyddsföreningens medlemstidning.
UPPLAGA, TS: 124 600.
RÄCKVIDD: 194 000 (Orvesto
Konsument 2019:3).
ANSVARIG UTGIVARE OCH TF
CHEFREDAKTÖR: Malin Crona.

Vill du nå Sveriges hundägare?
Hundsport, Nordens största facktidning om hundar!
Annonsera i våra tidningar och nå över
125 000 engagerade läsare och
16 000 uppfödare över hela landet.
För att boka annons
Kontakta Lars-Göran Fransson
larsgoran.fransson@tele2.se
Telefon 070-630 82 25
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Så tänker
tryckerierna
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|
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Vad ska man tänka på för att minimera sin påverkan,
utan att tumma på kvaliteten? Vi har frågat några
tryckerier som trycker många svenska tidskrifter.
Text: Malin Letser och Barbro Janson Lundkvist

”Vi försöker
välja huspapper”
LENANDERS GRAFISKA

Lennart Garney, organisations- och hållbarhetsansvarig

”Vänd er till
tryckeriet tidigt”
PUNAMUSTA OY

Kimmo Pöntinen, Sales director för Skandinavien
Miljömärkningar/certifieringar: ISO 9001,
ISO 14001, Climate Calc, Svanen, PEFC,
FSC.
Orter: Forssa, Tammerfors och Joensuu,
samtliga i södra Finland.
Vilka delar i tryckeriprocessen har störst
påverkan på klimatet, enligt er?

– Tillverkning av papper och färg.

Hur stor del av ert papper kommer från
Sverige?

– Cirka fem procent kommer från
svenska skogsbruk. Resterande del från
finska skogsbruk.

Vilka är dina bästa råd för att skapa en
hållbar tidskriftsproduktion?

– Vänd er till tryckeriet i ett tidigt
skede så kan de ge råd om hur ni tillsammans tar fram en hållbar trycksak
beträffande pappersval, miljömärkning
och beräkning
av trycksakens
koldioxidavtryck
via Climate Calc.
Vi har åtagit oss
att minska koldioxidavtryck med
20 procent fram till
2025.

”Tryck lokalt
och på svenskt
papper”
STIBO COMPLETE

Palle Jacobsen, vd för Sörmlands
Printing Solutions, som är en del av
danska tryckerikoncernen Stibo
Complete.
Miljömärkningar/certifieringar: PEFC,
FSC, Svanen, EU-Flower och ClimateCalc.
Ort: Katrineholm.
Vilka delar i tryckeriprocessen
har störst påverkan
på klimatet,
enligt er?

– Färg,
papper, el
och gas.

Hur stor del
av ert papper
kommer från
Sverige?

– 80 procent, det vill säga 73 000
ton inom hela Stibo Complete. Inom
den svenska delen Sörmlands Printing är det så mycket som 95 procent,
alltså 13 000 ton.

Vilka är dina bästa råd för att skapa en
hållbar tidskriftsproduktion?

– Tidskrifterna skall ha en
miljömärkning och tryckas lokalt och
på svenskt papper.

Miljöcertifieringar/märkningar: Svanen,
ISO14001:2015. FSC, PEFC, Rainforest Alliance, ClimatePartner, FTI.
Ort: Kalmar.
Vilka delar i tryckprocessen har störst
påverkan på klimatet, bedömer ni?

– Att framställa pappret är tyngst,
men det skiljer mellan olika pappersslag. Utöver det är fysiska transporter en tung belastning för miljön.
Sedan har vi framställningen av aluminiumplåtar, men de återvinns ju.

Varifrån kommer papperet ni använder?

– Vår största leverantör är svenska
Papyrus, och vi försöker alltid att välja
ett huspapper som gör att vi kan hämta
in större volymer.

Vilka är dina bästa råd för att skapa en
hållbar tidskriftsproduktion?

– Man ska välja svenskt papper.
Alla tryckerier har kunnig personal
på det här området, så ta hjälp! Ställ
frågan om vilka papper som har hög
inblandning av returfiber. I dag har
bruken utvecklat tekniker som gör
att pappret ser vitt och fint ut utan
miljöbelastande ämnen som
klor och blekning. En annan sak är att kolla hur
tryckeriet jobbar med
underleverantörer. Ju
fler underleverantörer,
desto fler transporter. Vi
gör allt här i huset för att
minimera antalet transporter.

”Vi har kommit långt med att minimera utsläpp”
V-TAB

Bengt Larsson, kvalitets- och miljöchef
Miljömärkningar/certifieringar: ISO
14.001:2015, Svanen, Vattenfalls EPD-el
(vattenkraftsel). För tryckeriet i Vimmerby
dessutom FSC.
Orter: Fakenberg, Landvetter, Norrahammar, Södertälje och Vimmerby.
Vilka delar i tryckprocessen har störst
påverkan på miljön, enligt er bedömning?

– Produktionen av papper är väldigt
energikrävande, men å andra sidan
är det en förnyelsebar råvara som
kan återvinnas. Även produktion av
tryckplåtar är energikrävande, men där
återvinns 100 procent. Förr var kanske

utsläpp en stor fråga, men där har vi
kommit långt i samarbete med våra
leverantörer.

Hur stor del av ert papper kommer från
Sverige?

– Merparten kommer
från våra stora leverantörer, SCA, Stora Enso och
Holmen. Men när vi trycker med heatset-metod
krävs lite finare papper,
och då kan kunderna välja
papper från andra producenter, exempelvis i Finland.

Vilka är dina bästa råd för att skapa en
hållbar tidskriftsproduktion?

– Man ska ställa krav på att tryckeriet ska vara miljöcertifierat, Svanenlicensierat och använder miljövänlig el.
Vi köper 100 procent vattenkraftsel
till exempel. Jag tycker även att
man ska trycka i Sverige, för
att minska transporterna,
och välja svenskt och
närproducerat papper.
Sedan är avfallshanteringen viktig. Vi använder oss
av avfallstrappan: återanvänd, återvinn, energiutvinn.
Av vårt avfall går 97 procent till
återvinning, 2 procent till energiutvinning och endast 1 procent till deponi.

”Tillverkningen av papper har absolut störst påverkan”
ÅTTA.45 TRYCKERI

Fredrik Avenhammar, miljöchef
Miljöcertifieringar/märkningar: ISO
14001, Svanen, FSC-CoC, Climatecalc.
Orter: Järfälla, Falun, Sundsvall och
Malmö.
Vilka delar i tryckprocessen har störst
påverkan på klimatet, enligt er bedömning?

– Vi använder oss av ClimateCalc
för att beräkna koldioxidavtryck. Här tar man in
alla tänkbara rådata om
företaget, allt ifrån hur
mycket papper vi gör
av med till vilka ke-

mikalier vi släpper ut och hur många
tjänsteresor vi gör. I kalkylerna ser vi
att tillverkningen av papper har absolut
störst påverkan på Co2-avtrycken. Näst
störst har tillverkningen av tryckplåtarna, det är väldigt energikrävande även
om aluminiumet återvinns. På tredje
plats hamnar transport av papper, så
välj närproducerat.

Hur stor del av ert papper kommer från
Sverige?

– I de fall där vi kan beställs
alltid papper från svenska pappersbruk, men
tyvärr har utbudet av
svensktillverkat papper

minskat. Istället blir det mycket nordiskt papper, samt en del från Europa.
Vilka är dina bästa råd för att skapa en
hållbar tidskriftsproduktion?

– Man bör se över val av papper.
Givetvis bör det vara Svanen-märkt
men man kan även reflektera över
olika typer av tillagda effekter på
pappret, så som laminering, det ökar
miljöpåverkan. Sedan blir det allt mer
vanligt att kunder vill klimatkompensera för sin produkt, vilket jag tycker är
en stor fördel. Det innebär inga stora
ekonomiska konsekvenser och kunden
kan själv välja på vilket sätt den vill
kompensera.
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Vd-krönika

KERSTIN NELD

Tidskrifterna måste
omfattas av regeringens
stödprogram

D

POLITIKER SOM LYSSNAR
Våra politiker förtjänar också beröm.
Att de lyssnat på våra nödrop och
nu avser att ta bort producentansvaret
för returpapper är en stor lättnad
för branschen!

PRESSFRIHETEN I FARA
Runt om i världen ses en farlig
utveckling där coronakrisen används
som ursäkt för att minska pressfriheten.
En fri press ska vara bråkig och besvärlig
för makten. I fredstid och i kristid.
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et är fascinerande
att uppleva hur
snabbt en bransch
kan ställa om!
Att ”göra tidning” är ett verkligt
teamwork, men
lagarbetet har visat sig fungera väl också
via digitala plattformar. Landets tidskrifter fortsätter att leverera kvalitetsjournalistik till läsare runt om i landet.
Och aldrig har väl behovet av trovärdig
och uppdaterad journalistik varit större
än under den rådande krisen. I princip
alla våra medlemmar rapporterar ökad
trafik på sina sajter
under de senaste
månaderna!
Samtidigt rasar
annonsintäkterna.
Intäkter från planerade event försvann
över natten till följd av
politiska restriktioner.
Marginalerna i vår bransch är inte stora,
därför finns det goda skäl att oroa sig
för de effekter på demokratin som kan
bli följden om politikerna i riksdag och
regering ignorerar tidskrifternas roll i
vårt samhälle. När mediepolitiken formas handlar det nästan uteslutande om
villkor för dagspressen och public service. En stor del av vårt lobbyingarbete
under coronakrisen har gått ut på att få

våra politiker att förstå tidskrifternas
delvis nya roll i samhället. Landets tidskrifter erbjuder en enastående mångfald av kunskap, åsikter och perspektiv.

T

idskrifter står i dag
för den ledande
nyhetsbevakningen
på en rad specialområden och utför kvalificerad granskning
av för demokratin
grundläggande skeenden. Denna bevakning sker dagligen genom digital journalistik, och periodiskt genom tryckta
utgåvor. Tidskrifterna
har inte bara en social
betydelse för människorna i Sverige i en
tid då isolering är påbjuden av myndigheterna. Våra tidskrifter
har också en fundamental funktion när
det gäller att tillgodose medborgarnas
behov av saklig och trovärdig information i tider av kris. Därför är det absolut
nödvändigt att tidskrifterna omfattas av
det stödprogram som regeringen utformar för medier i den rådande krisen!

”Landets tidskrifter
erbjuder en enastående mångfald
av kunskap, åsikter
och perspektiv.”

Kerstin Neld
Vd för Sveriges Tidskrifter

Sveriges Tidskrifter

MEDLEM

Helle Klein vald till
ordförande för tredje året i rad
Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete,
valdes vid Sveriges Tidskrifters årsmöte i
april till ordförande för tredje året.
Varför vill du fortsätta arbeta
med Sveriges Tidskrifter?

– Det är ett roligt
uppdrag som känns
extra angeläget just
nu. Vi jobbar hårt med
att driva mediebranschens frågor gentemot
makthavarna. När politiker
pratar om medier glömmer de
ibland bort att även tidskrifter har en
viktig roll, de ser bara public service
och dagspress.

Vilka frågor är i fokus för er under
kommande år?

– Till att börja med har vi en akut
situation med pandemin. Tidskrifterna har inget mediestöd idag men
måste få del av regeringens krispaket
för att klara sig. Vi är så glada att politikerna lyssnade på oss när det gällde

3

frågan om returpapper och producentansvar (se mer på sidan 30, reds
amn). Nu vill vi också att de ska
lyssna när det gäller problemen med Postnords
portohöjning. Dessutom
kommer vi att fortsätta
omvärldsbevaka nätjättarnas framfart. De
kapitaliserar på vårt
innehåll och slår undan
benen för vår annonsaffär, så
kan vi inte ha det.
Hur påverkas branschorganisationens
arbete av coronakrisen?

– Vi har haft årsstämma på distans
för första gången. Vi har också påbörjat ett strategiarbete där arbetsgruppen har workshops på distans. Vi lär
oss nya mötesformer, det är spännande. Sveriges Tidskrifter brukar
arrangera frukostmöten och sedan
dessa blev digitala lockar de så många
deltagare, över 100 mot tidigare 30.

27
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JUNI

AUGUSTI

SEPTEMBER

ORGANISATIONSPRESSDAGEN

BILDJOURNALISTIK
I PRAKTIKEN

VIDEO FÖR WEBBEN

Vi inspireras och debatterar
medlems- och organisationspressens viktiga branschfrågor.
Plats: Digitalt event
Tid: 13.00–15.30

Heldagskurs med fotograf
Göran Segeholm. Rabatt för
medlemmar!
Plats: Sveriges Tidskrifter,
Vasagatan 50, Stockholm
Tid: 9.00–17.00

Lär dig att klippa film och
att livesända. Kursledare är
Lasse Herneklint. Rabatt för
medlemmar.
Plats: Sveriges Tidskrifter,
Vasagatan 50, Stockholm
Tid: 9.00–17.00

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 chefsroller inom IDG, Bonnier och
Medströms.
Sociala medier
och digitalisering
Brit Stakston
är mediestrateg och en
av Sveriges mest anlitade
experter. Hon är medgrundare
till Blankspot Project, författare,
debattör samt ledamot
i Presstödsnämnden.
Medie- och immaterialrätt
Magnus Tonell
är advokat och delägare i
ADN Law Advokatfirma, med
särskild 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 y
 ttrandefrihetsfrågor.
Dataskydd
Caroline Olstedt Carlström
är partner i advokatfirman
Cirio och expert på dataskydd
och GDPR.

Läs mer på sverigestidskrifter.se
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sc a . c o m /p a p p e r-ha llb a rh e t

Papper är
framtidens
material
Våra produkter baseras på förnyelse- och återvinningsbar råvara.
Den färska fibern kan återanvändas många gånger och säkrar därför
råmaterialtillgången för tillverkning av returfiberbaserade produkter.
Läs mer på: sca.com/papper-hallbarhet

PA P P E R & H Å L L B A R H E T

PA P P E R & H Å L L B A R H E T

sca.com/papper-hallbarhet

