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Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. 

Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från morgontidningsvärlden. Han ska 

utveckla tidningserbjudandet, främst Ny Teknik. Ingenjörsamfundets vd Terje Andersson 

väljer att kliva av. 

AKTUELLT Nio snabba till Stefan Johansson, ny verksamhetschef Terje Andersson kliver av  

som vd  

Vilka är marknadskanalerna för att nå ut med tidningserbjudandet, främst Ny Teknik, från det 

nya Ingenjör- 

samfundet? Stefan Johansson som precis har tillträtt funderar just nu på den frågan. Hans 

uppdrag är att vända en vikande prenumerationsstock. Samtidigt breddas målgruppen från 

130 000 ingenjörer, tekniker och naturvetare till nära 600 000 fackliga medlemmar, vilket gör 

att förutsättningarna för att lyckas är bra. 

 

Vem är han, Stefan Johansson, som ska fixa det här? 

- Stefan Johansson är en kille som har hållit på med tidningar i hela sitt liv. Jag har varit 

marknadschef inom både förlagsvärlden och morgontidningsvärlden. 

 

Grattis till det nya jobbet som verksamhetschef på Ingenjörsamfundet. Du har jobbat 

ett par veckor här. Vad gjorde du innan dess? 

- Det sista året var jag förtroendevald i Svenska innebandyförbundet och satt i deras styrelse. 

Sista halvåret även operativt aktiv med marknads- och försäljningsfrågor. Innan dess var jag 

en kort sejour på Dagens Industri. 

 

Vad gjorde du på Dagens Industri? 
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- Jag jobbade med nykundsförsäljning på upplageavdelningen. Innan det var jag på Talentum 

i ett och ett halvt år som marknadschef för Affärsvärlden och Dagens Media. Innan det var 

jag tio år på Södermanlands Nyheter som marknadschef. 

 

Din stora tidningserfarenhet är från morgontidningssidan. 

- Den erfarenheten är värdefull eftersom Ny Teknik är en tidning som delas ut som 

morgontidning. Och är prenumererad på samma sätt som morgontidningar. Att jag varit på 

Talentum är naturligtvis bra för de relationer jag har där. 

 

Du har varit på Ingenjörsamfundet i ett par veckor och mycket av verksamheten håller 

på att avvecklas denna vår. 

- Det är viktigt att veta historien, det som Terje nu håller på att avveckla, men det är inte det 

som jag kommer att arbeta med. Ingenjörsamfundet kommer att få en helt ny inriktning. 

 

Vad är det som händer på Ingenjörsamfundet just nu? 

- Vi kommer in i ett kvartal där delar av Ingenjörsamfundet ska avvecklas. Fackförbunden 

plockar hem delar av den verksamhet som Ingenjörsamfundet tidigare har bedrivit. 

- Unionen tar hem Innovatörerna och likaså kompetensutvecklingen. Detsamma gäller 

information och opinionsbildning. Fackförbunden har numera egna nyhetsbrev till 

ingenjörsmedlemmar, så mycket kommer att fortsätta i fackförbundens regi. 

 

Den nya inriktningen för Ingenjörsamfundet är att utveckla tidningserbjudanden och 

då framför allt Ny Teknik. Hur då? 

- Spetsprodukten är papperstidningen Ny Teknik. Prenumerationsstocken har varit vikande 

och det gäller att vända den kurvan. Och eventuellt titta på andra tidningserbjudanden också. 

 

Vad tycker du om utbudet av tekniska och naturvetenskapliga facktidningar i Sverige? 

- Det kommer upp nya titlar varje år och försvinner ungefär lika många. Under 2010-2011 

var det en trend när det gällde teknikhistoria. Alla skulle starta en sådan tidning och även Ny 

Teknik. Den heter Teknikhistoria och om jag inte minns helt fel så gick den jättebra. 

 

Din längsta erfarenhet har du från morgontidningar. Hur ser du på utvecklingen där? 

- Man har tappat i snitt 2-3 procent av den prenumererade papperstidningen varje år under 

de senaste tio åren. Som jag ser det beror det på dåligt självförtroende. Det går inte att skylla 

allt på att utvecklingen går mot digitala utgåvor. En papperstidning som ligger i brevlådan 

varje morgon är väldigt stark för många människor. Det kanske är lite nostalgiskt, och något 

jag hoppas på, men jag tror extremt mycket på papperstidningen. 



 

Vad vill du att Ingenjörsamfundet ska ge medlemmarna i fortsättningen? 

- Nu öppnar vi upp så att vi kan komma åt alla medlemmar i förbunden. Vi får en målgrupp 

som är mycket större, minst 600 000 medlemmar. Sedan är det klart att alla kanske inte är 

intresserade av att läsa om teknik. Det är förbunden som ska marknadsföra erbjudandet och 

får vi till ett bra samspel så kommer erbjudandet att bli starkare. 

 

Ingenjörsamfundet har haft en exceptionellt bra rabatt på Ny Teknik. Hur ser det ut i 

framtiden? 

- Jag ser inte att det kommer att vara någon skillnad, men prisjusteringar kommer det alltid 

att bli för vi får inte övergå en viss rabatt. 

 

Att gå från 130 000 ingenjörer till 600 000 fackliga medlemmar är ett jättehopp. Ska du 

ta reda på deras behov av tidningserbjudanden? 

- Det kommer vi att behöva göra. Vi kommer att titta på vilka målgrupper Ny Teknik vänder 

sig mot för att kunna segmentera de 600 000 medlemmarna så att vi hittar de relevanta 

medlemmarna för tidningserbjudandet och sedan hitta marknadskanalerna för att nå dem. 

 

Vilket mål har du för Ingenjörsamfundet fram till 2014? 

- Målet är att vända trenden på upplagan på Ny Teknik. Vi har idag 16 500 prenumeranter 

och under 2012 tappade vi drygt 1 000 prenumeranter. Det är svårt att sätta exakta siffror för 

målet på upplagan vid utgången av 2014. Först måste vi segmentera målgruppen och sedan 

hitta verktygen tillsammans med förbunden. 
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Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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Hur gammal är du? 

46 år. 

Har du familj? 

Två barn i tonåren, på halvtid. 

Var bor du? 

Oxelösund, där jag också vuxit upp. 

Vilken utbildning har du? 

Marknadsekonom. 

Vilka intressen odlar du? 

Jag är engagerad i Svenska innebandyförbundet och jag löptränar, satsar på att springa 

Stockholm Maraton i juni. 

Har du någon förebild? 

Tommy Ljung. Han var min chef på Södermanlands Nyheter. Jag har lärt mig mycket av 

honom och han har gett mig mycket genom sitt sätt att vara, en makalös chef. 

Vilken är den bästa facktidningen? 

Runners World och Ny Teknik. 

Vilken är din viktigaste tekniska pryl? 

Min bärbara dator med mobilt bredband. 

Säg en uppfinning som imponerar. 

Den där spindelgeten som ger mjölk som man kan få ut världens starkaste tråd ur. 



Terje Andersson kliver av som vd för 

Ingenjörsamfundet 

Publicerad: 2013-04-10 12:58 

Terje Andersson, vd för Ingenjörsamfundet, du har valt att kliva av. 

Vilka är dina skäl? 

- Nu startar Ingenjörsamfundet en ny resa. Det uppdrag som jag anställdes för är avslutat. 

Generellt tycker jag att man inte ska sitta som högste ansvarige chef för länge. Man bränner 

sitt bästa krut under ett antal år, i mitt fall sex år, och sedan behövs det en nytändning. Det 

här är ett bra tillfälle för en ny att komma in med sina perspektiv. 

 

När du ser tillbaka på de sex åren, vad är du mest stolt över? 

- Det vi har gjort inom innovationsområdet känner jag mig stolt över. Vi gick från att ha varit 

en organisation med fokus och kunskap om arbetstagares rättigheter till uppfinningar till att 

lyfta perspektivet och ta in hela innovationsområdet. Vi var tidiga, kanske för tidiga och 

visade på behovet av att öka innovationskraften på arbetsplatserna. Idag pratar alla om det, 

men vi har pratat om det i sex år. Sedan är jag stolt över Finn upp, för det skapar 

förutsättningar för framtiden eftersom det ökar intresset för teknik och naturvetenskap. 

 

Vad tänker du hitta på nu? 

- Nu ser jag fram emot en lång härlig ledighet över sommaren, full med tid som jag 

bestämmer över själv. I höst kommer jag att se mig om efter en ny utmaning. 

 

Vad ska du fylla din tid med? 

- Jag har massor med renoverings- och byggprojekt hemma. Jag ska avsluta tjugo års projekt 

i huset, men jag har också nya projekt. Jag ska bygga vedförråd, växthus och en ny hall. 

Sedan ska jag hjälpa Nykvarns SK att få en ytterligare fotbollsplan till ungdomsfotbollen. 

 

I höst då du ska ta dig an en ny utmaning, vad letar du efter? 



- En utmaning som kan innebära en nytändning i en miljö med duktiga människor som jag 

kan lära mig av och där jag kan bidra med min erfarenhet och kompetens. 

 

Vad är det mest värdefulla du har lärt dig på Ingenjörsamfundet? 

- Det är två saker som jag inte hade jobbat med tidigare. Det ena är media: teveproduktion, 

bilagor, nyhetsbrev och hemsidor. Det andra är att driva bolag: jag har suttit i styrelsen för 

fem bolag, bland annat CIEL, Teknikdebatt och naturligtvis Ingenjörsamfundet. 
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