Lunch med föredrag av Lars Johansson HD/NST

I samband med lunchen på Grand i Helsingborg den 6/10 hade vi besök av Lars Johansson,
chefredaktör på Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar, idag Sveriges största
lokaltidning. Det var hans 126:e besök, efter att ha gått ut med en inbjudan i tidningen att han
gärna kom och berättade om det nya medielandskapet och vad det innebär för lokalpressen
och övriga media.
2014 sålde ägarfamiljerna Sommelius och Ander företaget till Sydsvenskan och
Bonnierkoncernen. Man bildade ett gemensamt mediebolag för att dela kostnader, vilket var
en nödvändighet efter snabbt vikande annonsintäkter och man hade ”osthyvlat” färdigt.
Utvecklingen i media och dess förändring från papperstidning till nättidning gick snabbare än
vad man hade kunnat förutse. I spridningsområdet finns nu 21 kommuner med 1 miljon
invånare där man når 9 av 10. Koncernen har idag 420 anställda.
63 år är medelåldern på prenumeranterna och av Sydsvenskans prenumeranter är bara sex
tusen under 40 år - och det beror på den smarta telefonen som totalt förändrat medievanorna
dygnet runt. I en undersökning man gjort har 76% minst tre surfapparater och 21% har sex
surfapparater med padda, dator, TV och telefonen som tar över mer och mer. Lars beskrev
också hur radio- och TV kanaler påverkas av att man själv bestämmer när man ska se och lyssna
genom att ladda ner Spotify, Netfix m m.
Nytänkande gäller och det som är viktigast är lokalt material, opinions- och grävande
journalistik, snabbhet med hjälp och tips från läsarna. Facebook är jätteviktigt och man har i
dag 23 tusen följare.
Nu när vi matas av så mycket negativa händelser både i Sverige och ute i världen efterlyser
någon av oss lite hopp i artiklarna. Lars berättar att man internt jobbar med detta genom att
vända på perspektivet. Själv är han förstås ständigt uppkopplad, engagerad och redo för både
tuffa och trevliga samtal med sina läsare.
Vi fick alla vara med på en ”selfie” och Jill Hilford tackade från oss alla för ett mycket spännande
och aktuellt föredrag!
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