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Moments kommer att följa dig som Telenor-kund under de fyra årstiderna
och kan nog bäst beskrivas som ett modernt och lekfullt livsstilsmagasin, med
tekniken som röd tråd.
Vi är intresserade av de mobila människorna. Eldsjälarna som lever och arbetar
på språng med hjälp av ny teknik, och de galna entreprenörerna som skapar nya, smarta, roliga
— mer eller mindre livsnödvändiga — appar och prylar för att
våra liv ska bli ännu lite bättre.
Vi lever trots allt i en tid då tekniken revolutionerar det
mesta vi gör. En tid då mobilen (eller klockan, för all del)
fungerar som en naturlig förlängning av jaget.
Och det där med moments — ögonblick — är förstås tudelat, åtminstone hos mig själv. Å ena sidan kan jag skämmas
för det ständiga mobilfingrandet, fotandet, bekräftelsebehovet, mailsvaren på språng och Netflix som trogen barnvakt.
Man ska ju vara närvarande. I nuet!
Men allt handlar om balans. Samtidigt har jag så oerhört mycket att tacka mobilen för. Jag håller mig
uppdaterad och tillgänglig med familj och vänner. Jag kan jobba var som helst i världen. Jag håller koll på
träning, musik, ekonomi och vabbande.
Och så sparar jag på alla de där vackra, viktiga ögonblicken.

FOTOGRAFER & STYLISTER
Eleonora von Essen, Stefan Franzén Hartzell,
Brian Predstrup, Wilhelm Rejnus, Daniel
Stigefelt, Marie Strömberg, Björn Tesch

Man ska ju vara
närvarande.
I nuet! Samtidigt
har jag så oerhört
mycket att tacka
mobilen för.

PRODUKTION
JG Communication

❱❱❱ jgcommunication.se
REPRO Citat | TRYCK Åtta.45
Moments by Telenor ges ut av Telenor
Sverige AB. CITERA OSS GÄRNA men ange källan. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej.
Eventuell vinstskatt i samband med tävlingar
betalas av vinnaren. Telenor behandlar kunduppgifter med modern informationsteknik och
lagrar dessa för att kunna fullfölja kundrelationer samt för att kunna lämna erbjudande.

Vad gör du i sommar?

Christian von Essen, chefredaktör
christian.vonessen@jgcommunication.se

3 FAVORITAPPAR
MARIA ROSWALL, SKRIBENT
— Som journalist, bland annat med resor
som nisch, är jag lite utled på flygplatser
och hotell så sommaren spenderas i Sverige.
Halva semestern ute på kobben vid Sandhamn och den andra halvan på min mans
ställe Fisketången vid Smögen.

DROPBOX
»Så du behöver 10 högupplösta bilder som
ligger på min hemdator nu när jag är på flygplatsen i Kuala Lumpur? Absolut, inga problem!«.

OURGROCERIES
Aldrig mer en skrynklig lapp med oläslig handstil i varukorgen. Jag och min fru har synkat inköpslistan med
varandra, så vi kan fylla på när vi behöver
något och kryssa av när någon köpt det.

CUT THE ROPE
Ett till synes banalt spel som jag och mina
barn (3 och 5 år) kan spela tillsammans i timmar. Kräver att man tänker flera steg framåt.
Problemlösning på högsta nivå.

UR INNEHÅLLET
DANIEL STIGEFELT, FOTOGRAF
— Det blir en sommar med familjen nere på
västkusten i sommarstugan och förhoppningsvis en långhelg i Köpenhamn i år igen.
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FREDRIK KARLSSON,
SKRIBENT & FOTOGRAF
— I sommar tänker jag mest skrota runt.
Träna, läsa och umgås med familj och vänner. Min flickvän funderar på att springa ett
traillopp i Pyrenéerna, så det kanske blir en
sväng ner till Frankrike också.
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BILDBRYGGA
✦ e t t d i l e m m a med mobilfoto är
att man sällan gör något med bilderna. Att flytta dem till datorn är
onödigt krångligt. SanDisk har med
sin nya iXpand presenterat en möjlig
lösning. Med upp till 128 gb utrymme
kan du snabbt kopiera över bilder eller videofiler från iPhone och iPad till
det lilla minnet, som dessutom har en
Usb -utgång till datorn. Perfekt på resan om du vill backa upp bilder och
frigöra minne i mobilen. Eller för
bloggaren som inte orkar släpa på
systemkameran. ■
❱❱❱ sandisk.com

TRAMPA LIV
I MOBILEN
✦ ska

d u C y k e l s e m e s t r a i sommar? Nu slipper du oroa dig för att mobilen ska självdö just när du har tänkt
fotografera dina brunbrända fötter på
den där stranden som det tog dig två
timmar att hitta. Hoppa upp på sadeln
och cykla en stund så är du snart redo
att langa upp en klickraket som du kan
casha in avundsjuka kommentarer på i
flera dagar. Laddaren The Atom omvandlar nämligen ditt trampande till
ström. Både fiffigt och klimatsmart! Enligt tillverkaren fungerar den lika bra
med surfplattor och andra prylar som
kan laddas via Usb . ■

❱❱❱ sivacycle.com

RÄTTVISA
BUBBLOR
✦ det

läsk utan
att känna sig smutsig. Nya Zeeländska All Good utvecklar
läskeblask med en tydlig ekologisk
fairtrade-inriktning och med åtskilliga hållbarhetsprojekt i bakfickan.
Kolanötsbönderna i Sierra Leone får
till exempel bra ersättning för sina
produkter, samtidigt som de får två
procent av försäljningen av populära
Karma Cola — som även dyker upp
på sina håll i Sverige genom distributören Beriksson. Karma Colas kompisar heter Gingerella, en ginger ale
med ingefära från Sri Lanka, samt
Lemmy, med ekologiska citroner från
Sicilien. ■
g å r at t d r i C k a

MONSTERKAMERA

SUPRA NITRO
– LURAR FÖR
FINLYSSNAREN
✦ om

d u ä r intresserad av hifi och
hemmabio har du säkert stött på märket Supra tidigare, det är nämligen
starkt förknippat med dyra kvalitetskablar för ljud och bild. Nu har man
även gett sig in på hörlursmarknaden
och hyllas av olika tekniksajter för inear-lurarna Nitro. Utseendemässigt
sticker de inte ut så mycket, men ljudkvalitén och den slitstarka konstruktionen imponerar stort. Hur många
andra lurar har du ägt som består av

kevlar, kolfiber och titan? En smart detalj är att fjärrkontrollen har en omkopplare på baksidan som låter dig
välja mellan Apple eller övriga mobiltillverkare. Det gör att den funkar oavsett om du har iPhone, Android eller
Windows Phone. ■
❱❱❱ soundbysweden.se

✦ den

u n d e r b a r a koreanska kameran
Pic håller just nu på att finansieras via
crowdfounding. Fäst den på cykeln eller
väskan och dokumentera din dag. ■

❱❱❱ flexcampic.com

❱❱❱ karmacola.co.nz

4

sommar

|

moments by telenor

moments by telenor

|

sommar

5

m i x at

vinjett

STIL/SAMVETE
✦ f r e i ta g

POLAROID I MOBIL TAPPNING
✦ hur

har du i din
mobil? Hur ofta tittar du på dem tillsammans med nära och kära och
minns tillbaka till ögonblicket då de
togs? Säga vad man vill om fördelarna
med digitala kameror, men visst ligger
många bilder

det något i det gamla talesättet »en
bild i handen är bättre än tio på minneskortet«. Med Prynts mobilfodral
kan du enkelt förvandla din smartphone till en klassisk polaroidkamera.
Knäpp ett kort, tryck på en knapp och

30 sekunder senare får du en kopia i
handen. Perfekt för nostalgikern som
gillar foton i fysisk form. ■
❱❱❱ pryntcases.com

SJ I KLOCKAN
✦ sj

ä r e t t av de första svenska
företagen som lanserar en egen app
i Apple Watch. I mobilappen Min Resa
kan tågresenärerna sedan tidigare
boka, omboka och avboka resor, välja
sittplats och få uppdaterad trafikinformation. I den senaste Apple Watchversionen av appen återfinns även
ändrade avgångstider, tid till avresa,
vagnsnummer och annat matnyttigt.
Dessutom kommer biljetten direkt in i
appen i form av en fräsig qr-kod. ■

MAY THE
SHORTS BE
WITH YOU

Hur bra är det att
göra flera saker samtidigt?

✦ s ta r

Forskning visar att för de flesta av oss är multitasking upp till 40% mindre effektivt än
att lösa en uppgift i taget. Läs mer om hur Telenor Företag kan hjälpa dig att fokusera
och jobba smartare, och testa din multitaskförmåga på telenor.se/foretag

LIFEE
✦ teknik

wa r s :

The Force Awakens heter den efterlängtade
sjunde delen i filmserien om Luke,
Leia, Darth, Blarth och allt vad de
heter. Filmen har premiär i december, men om du vill flasha din fascination för intergalaktiska äventyr
redan i sommar kan du kolla in japanska UNIQLOS kollektion av
t-shirts och shorts med Star Warstryck. Kollektionen är resultatet av
en designtävling där juryn bland
annat bestod av Lucasfilms vd
Doug Chiang. ■

med barn
behöver inte innebära att man skapar
framtida soffpotatisar. Åtminstone inte
om man får tro svenska Future Me
Labs, som just nu jobbar stenhårt på
att lansera ett aktivitetsarmband för
barn. Ju mer aktivitet och rörelse under dagen, desto fler lampor tänds
och ljusmönster skapas. Tillsammans
med en app kan vänner utmanas och
du kan se statistik. ■
tillsammans

g ö r väskor av återvunnet material, till exempel gamla cykelslangar, bilbälten och lastbilspresenningar. Det betyder inte bara att du
gör en insats för miljön, utan också att
varje väska är helt unik. Nu har man
släppt en ny väskmodell — F512 Voyager — designad för den medvetne resenären. Väskan funkar fint att använda som handbagage ombord på
flygplan och har flera smarta fack för
pass och kartor. ■

❱❱❱ freitag.ch

URBAN CONE SERVERAR
SOMRIG ELECTROPOP
✦ dansade

d u också till Kings &
Queens och Urban Photograph sommaren 2012? I år har du chansen igen.
Sedan svenska Urban Cone släppte
sin debutplatta Our Youth för tre år
sedan har de turnerat flitigt utomlands och hunnit bli ordentligt varma i

kläderna. Nu är de ute på vägarna
med ett färskt album i bagaget —
Polaroid Memories som släpptes i slutet av april. På ett av spåren gästar
ingen mindre än Grammisbelönade
Tove Lo. ■
❱❱❱ urbanconemusic.com

❱❱❱ Läs mer och se hela skapandeprocessen på getlifee.com

❱❱❱ uniqlo.com
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CONFETTI FIXAR SOMMARFESTEN
MARTINA ELM HAR de senaste året

nästlat sig in som en riktig spindel
i det svenska startup-nätet. Men
med alla evenemang och konferenser blev det till slut tydligt att det
saknades ett enkelt och snyggt sätt
att bjuda in folk till saker online. Nu
har hon varit med och grundat en
riktig kalastjänst.
Vad är Confetti, och var kom idén
från?
— Confetti är en tjänst som gör
det enkelt att skapa en fin hemsida

till ditt event på några minuter. Inga
kod- eller designskills behövs. Vårt
mål är att göra livet enklare för dig
som eventarrangör, så att du kan
lägga din tid och energi på det du
gör bäst — att skapa fantastiska
upplevelser.
Vilken tror ni kommer vara den
främsta målgruppen?
— Vi lanserade Confetti under
våren och har nu allt från fotbollsläger till hackathons som använder
tjänsten, det känns jättekul. Den
är framförallt populär hos sälj- och
marknadsteam som styr mycket
kundevents och konferenser, men vi
har också extremt mycket bröllopspar. Vi får helt enkelt se!
Vad skulle du säga är unikt med
just er tjänst?
— Att vi sätter stort fokus på design samt att vi verkligen försöker

göra det enkelt för den otekniska
användaren att skapa något riktigt
fint.
Du har ju varit väldigt aktiv i
startup-världen under de senaste
åren. Vilka andra projekt driver du
just nu?
— Vi som driver Confetti arrangerar också Nordic.js, en konferens
om JavaScript som i år äger rum
på Södra Teatern i Stockholm i
september. Tillsammans med Ted
Valentin och Jonny Strömberg
arrangerar jag också Hackaway, ett
hackathon som äger rum på hemlig
plats, ett litet äventyr helt enkelt. ■
text

CHRISTIAN VON ESSEN

HACKATHON

»Är ett evenemang där
programmerare träffas
för att programmera och
inspireras av varandras
färdigheter i att skriva kod.
Ett hackathon innebär för
det mesta att deltagarna
programmerar på vad de
vill, hur de vill, under fria
former. Ett hackathon
varar vanligtvis i 24 timmar
eller över en helg.«
—Wikipedia

Sänk belysningen och
sätt på Marvin Gaye.

Boka taxi.
Dålig dejt:
nödrops-sms till
bästa vännen.

Tryck på knappen

BI LMA RT IN AS TR E MO
AR
FA VO RI TE R I SO MM

✦ Tink
(app) Håll
koll på semesterpengarna.
Martina Elm.

✦ Singa (app)
Hittade denna
appen häromdagen men så
himla rolig - du
kan alltså sjunga
karaoke hela tiden och överallt.

Ring
mormor.

DEN SER SÅ ENKEL
UT, DEN LILLA
SJÄLVHÄFTANDE
FLIC-KNAPPEN. MEN
DU KAN PROGRAMMERA DEN ATT STYRA
NÄSTAN VAD SOM
HELST. VAD SKULLE
DU VÄLJA?
text

CHRISTIAN VON ESSEN

✦ Hejevent.se
(sajt) Grym sajt som
hjälper dig hitta roliga events att gå på,
baserat på facebook-events du varit
på tidigare. Fungerar
riktigt bra!

❱❱❱ nordicjs.com | hackaway.com | confetti.events | hejevent.se | tink.se
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att Joacim
Westlund skulle sluta snusa. Han
skapade en app med en enda stor
knapp och tvingade sig att trycka
på den varje gång han lade in en
ny snus.
— Men efter ett tag blev det
jobbigt att låsa upp telefonen och
öppna appen en gång i timmen.
Det var då jag började skissa på en
idé om en trådlös knapp som låg
utanför telefonen.
Sagt och gjort. Joacim hade tidigare pluggat design och produktframtagning på KTh. Han lyckades
ta fram en fungerande prototyp och
pitchade sin idé till olika tävlingar.
Han fick ett innovationsstipendium från Stockholms stad, började
träffa folk som kunde tänka sig vara
med på resan, och till slut kunde
han säga upp sig från sitt jobb som
projektledare på ett iT-säkerhetsföretag.
— Jag hade turen att träffa två
fantastiska människor som kompletterade mig och ville gå in som
delägare, säger han.
I dag består Flic av totalt 11
personer, och genom crowd-funding

DET BÖRJADE MED

på sajten Indiegogo har man lyckats
få in förhandsbeställningar på
50 000 Flic-knappar. Efter många
månaders arbete med att säkra
produktionen i Malaysia ska de första beställningarna äntligen kunna
skickas ut under sommaren.
Flera partnerskap är på gång,
bland annat med Spotify. Med ett
öppet gränssnitt kan apputvecklare
använda Flic i sin affärsmodell för
att få en kickback på försäljningen.
Men frågan kvarstår: vad ska vi
använda den till?
— Vi har ett idéforum där folk
fått lista sina bästa förslag. Ett av
de som fått flest röster är en »panic
button« om man till exempel surfar
på en överraskningsresa till sin
partner och det knackar på dörren.
Då skulle man kunna programmera
Flic att stänga ner sidan och öppna
en annan.
Joacim Westlund ser Flic som en
plattform för kreativitet, och redan i
dag ligger snittbeställningen på 4,8
knappar per kund.
— Jag tror att folk kommer hitta
på allt möjligt. Vi har bland annat
fått förfrågningar från synskadade.

Företag skulle kunna använda
knappen för att automatiskt beställa en vara som är slut på lagret.
Men för privatkunderna tror jag att
Flic i början mest kommer användas som snoozeknapp, trygghetslarm, pizzabeställning och till att
sätta på favoritspellistan när man
kommer hem från jobbet. Eller bara
som hjälp för att hitta telefonen på
morgonen. ■

Läs mer:
❱❱❱ flic.io
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sitter sällan vid skri

»Det är mitt
varumärke och då
måste jag också
kunna stå för allt
som har med produkterna att göra
hela vägen ut«

»Jag älskar det
flygande kontoret«
Kalendern är konstant full av resor, utbildningar och möten. Företaget Emma S växer och blir större,
även utanför Sveriges gränser, men ändå hinner hon både umgås med familjen och ta hand om sig
själv. Det kräver flexibilitet och är precis vad dagens »flygande« kontor ger möjlighet till.
text

MARIA ROSWALL | f o t o STEFAN FRANZÉN HARTZELL

LOCKAN ÄR

inte mycket
när vi träffas,
men Emma
har redan
hunnit med ett
träningspass, frukost med familjen,
lite jobb samt tagit barnen till skolan. Jag tittar storögt på henne och
häpnar över energin hon utstrålar.
— Ha, ha! Jag går upp tidigt
eftersom jag gillar att hinna med ett
pass på gymmet eller att komma ut
och springa innan jag äter frukost
med familjen. Sen har jag massor av
energi till resten av dagen. Den här
veckan bor vi ute på landet på Ingarö också, så då pendlar jag in lite
när det behövs för ett fysiskt möte.
Annars sköter jag jobbet därifrån.
Energin behövs —
 Emmas
kalender är mer än fullbokad med
allt som krävs för att utveckla hudvårdsserien Emma S. Seriens nya
produkter för känslig hud har precis
lanserats och ett och ett halvt års
hårt arbete står snyggt förpackat
framför oss. Från supermodell, och
även lite skådis, till slipad affärskvinna med ett bolag som omsätter
flera miljoner. Men allt kräver sin
tid och Emma har skyndat långsamt. Vilket har visat sig klokt.
— Jag har haft en dröm om att få
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göra detta i många år, men det var
först för fem år sen som jag kände
att jag hade kunskapen och erfarenheten som krävs. Jag är jätteglad att
jag väntade och lät det få ta den tid
det behövde. Samtidigt som jag satt
i styrelsen för Lindex läste jag på
i h m och skaffade mig kunskaper
som jag kände saknades, och som
jag har väldigt mycket nytta av idag.
I dag är Emma en respekterad
entreprenör och företagare, och är
förutom ägare även bolagets vd. En
mycket engagerad sådan.
— Det är viktigt för mig att vara
delaktig i hela processen och vara
insatt i varje detalj. Det är mitt
varumärke och då måste jag också
kunna stå för allt som har med produkterna att göra hela vägen ut.
Emma ser verkligen ut som hälsan själv, och jag minns Arlas minimjölksreklam som mötte en precis
över allt i början av 1990-talet. Även
om det är några år sedan tycker jag
att Emma ser nästan exakt likadan
ut. Något hon själv inte riktigt håller
med om.
— Jag får rynkor och blir äldre
som alla andra. Men jag har inga
problem med att åldras, utan tycker
faktiskt det är ganska skönt. Med
åren kommer också erfarenhet och
kunskap — jag skulle inte kunnat

göra det jobb jag gör i dag när jag
var 25. Men visst lever jag hälsosamt, jag tänker på vad jag äter och
är väldigt noga med träningen.
Emma har varit vår mesta supermodellexport under en herrans
massa år med visningar för de allra
största modehusen på sitt cv. Hon
har även haft en skådiskarriär i och
med Luc Besson-filmerna Taxi
och Taxi 2. Och vem kommer inte
ihåg fröken Sjöbergs långa ben i
George Michaels video till låten
Too Funky?

➡
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TT VI HAR med

ett fullblodsproffs att göra
står snabbt
utom allt tvivel.
Emma rör sig
minst sagt vant framför kameran.
— Ja herre gud, om du bara
visste hur många gånger jag stått så
här! Man vet som modell att man
bara är på topp under en begränsad
tid, så då gäller det att jobba hårt.
Jag bodde i Paris förut och kunde
flyga Paris – Los Angeles – Mexiko
på en vecka när det var som mest
hektiskt. Jag hade alltid passet redo
och visste ibland inte var jag skulle
vakna nästa dag. Det funkade då,
och jag fick ju resa och se väldigt
mycket, men sen kommer det också
till ett stopp. Man orkar inte hur
länge som helst. Men jag är superglad över allt jag har fått uppleva
och tycker ibland att det låter helt
overkligt när jag själv berättar om
det.
Nu är det egna företaget i fokus
och kalendern är fullbokad med
pressreleaser, demonstrationer och
utbildningar på olika varuhus, såväl
i Sverige som utomlands. Familj och
träning är två andra viktiga »ben«
i Emmas liv och så ofta tillfälle
ges tar hon datorn och åker ut till
lantstället på Ingarö.
— Jag har lärt mig vikten av att
ta hand om sig själv. Att kroppen
behöver bra mat och träning för
att orka, samt att jag får mycket
inspiration av att jobba bortifrån

12

kontoret ibland. Det är ju det som
är så otroligt skönt med att man kan
ha allt man behöver i sin dator och
i mobilen. Nu när det är sommar är
både jag och Hans på lantstället och
jobbar så mycket vi kan därifrån.
Något Emma dock återkommer
till flera gånger är vikten av att
också kunna begränsa arbetandet.
Möjligheten att hela tiden vara nåbar ökar också pressen på att man
förväntas jobba väldigt mycket. När
som helst på dygnet, vardag som
helg.
— Det mobila kontoret är total
frihet vilket jag älskar. Men jag
har också insett hur viktigt det är
att kunna koppla ner, att inte hela
tiden kolla mail och göra små jobbgrejer, vilket är lätt hänt nu när jag
har allting i telefonen och paddan.
Samtidigt är det som entreprenör
och egen företagare i dag mer eller
mindre A och O att alltid vara

»Det mobila kontoret är total frihet
vilket jag älskar.
Men jag har också
insett hur viktigt
det är att kunna
koppla ner«
kontaktbar. Nu har jag ett bra team
som hjälper mig vilket gör att jag
kan koppla bort jobbet ibland och
bara vara ledig.
Sociala medier är större än
någonsin och för Emma betyder det
dels att hon kan nå ut med nyheter
och information som rör företaget
och nya produkter, men också att
hon som offentlig person blir mer
påpassad. I dag hamnar man lätt på
bild i någons mobil som sedan läggs
upp på Facebook eller Instagram.
i n s ta g r a m :

@Emmas.skincare
@Emmaofstockholm
–––––––––––––––––––––––––
❱❱❱ emmas.com
❱❱❱ facebook.com/EmmaS.skincare

Något hon dock bara tycker är
positivt.
— Som känd person har du
numera en möjlighet att faktiskt
kunna svara på något som en
tidning skriver om dig, det hade du
inte förut. Det har blivit ett annat
klimat på så sätt, vilket i alla fall jag
bara tycker är positivt. Nu finns en
jättebra kanal att få »prata« och
svara på saker själv direkt till de
som är intresserade. Det blir inte
lika mycket skitsnack och falska
artiklar längre. Med Emma S jobbar
vi mycket både med Instagram och
med Facebook, där kan vi lägga ut
tävlingar och nyheter och engagera
de som verkligen vill veta mer om
oss och vad vi har på gång.

»Jag går upp tidigt
eftersom jag gillar
att hinna med ett
pass på gymmet
eller att komma ut
och springa innan
jag äter frukost med
familjen. Sen har jag
massor av energi till
resten av dagen.«

— Det man tycker är roligt. Det
går inte att träna regelbundet om
du inte känner glädje. Enklast för
mig är att ta med mig mina springskor vart vi än reser. Då kan jag ge
mig ut på en morgontur.

— Hänger så mycket som möjligt ute på vårt lantställe på Ingarö.
Är vi i Stockholm tycker jag om
Vasaparken, där händer det alltid
massor. Jag älskar att äta en lång
helglunch på Riche och att strosa
på Biblioteksgatan. Tycker om att ta
lite olika båtturer också, finns flera
som går ut till öar nära stan där
man kan äta lunch och få lite
skärgårdskänsla.

Emma skyndar
iväg för åka ut
till landet, glad
och full av energi.
Det känns tydligt
hur bra hon trivs i sitt företag och i
rollen som vd.
— Det känns så otroligt bra och
jag känner mig väldigt, väldigt stolt.
Jag har skapat det här och det går
fantastiskt bra för företaget! För
att lyckas behövs pengar, utbildning och kunskap, och sen är det
verkligen viktigt att våga satsa. Inget
kommer gratis och bakom Emma S
ligger mycket hårt jobb och modet
att verkligen våga tro på mig själv. ■

DITT BÄSTA PROMENADSTRÅK?
— Jag tycker det är otroligt
vackert att promenera Södermälarstrand och se hela Stockholm tona
upp sig. Norrmälarstrand med en
paus för ett glas rosé eller en kaffe
på Mälarpaviljongen är trevligt
också.

VAD GÖR DU MED DÖTID PÅ
FLYG OCH FLYGPLATSER?
— Jag har alltid med mig min
MacBook Air och jag brukar försöka
hinna läsa och skriva en del om det
inte finns wifi ombord. Ibland tycker
jag faktiskt det är ganska så skönt
att bara få lyssna på musik och vila
lite också, men har jag allt för
mycket att jobba undan är några
timmar på ett flyg guld värt.
Då sitter man där man sitter och jag
brukar få mycket gjort.

FA KTA E M M A W I K L U ND
46 år

fa m i l j : Maken Hans Wiklund samt

barnen Elis och Tyra.
bor:

BÄSTA TRÄNINGSFORMEN?

VAD GÖR DU I SOMMAR?

ILDERNA SITTER.

ålder

Fem snabba med
Emma Wiklund

Våning i Vasastan.

gör:

Fotomodell, skådespelerska
och entreprenör med bland annat
hudvårdsserien Emma S.

aktuell med:

DIN FAVORITPLATS I VÄRLDEN?

kuriosa:

— Paris kommer alltid vara en
speciell plats för mig. Jag har bott
där och älskar känslan av att
»komma hem« när jag reser dit.
Men det är ingen familjestad, med
familjen reser jag helst till Thailand
eller till USA.

Nya produktlanseringar för Emma S vars produkter
idag säljs i Sverige, Norge och Finland.
Landets mesta supermodell som satte såväl en tränad
kropp som Minimjölk på Sverigekartan. Varit med i George Michaels
musikvideo ”Too Funky” tillsammans med supermodellerna Linda
Evangelista och Tyra Banks.
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Sanna Nilsson.

Vi spenderar allt mer tid framför våra skärmar, och barnen gör precis som vi. Men är så kallad
skärmtid per definition något negativt? Inte alls, menar Elza Dunkels, författare och docent i
pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.
nades för riskerna med att barn använder skärmar. Katalysator för debatten var statistik som säger att den tid vi spenderar framför en skärm
ökat och att detta beteende kryper ner i åldrarna. Till exempel visade
Statens Medieråds stora studie Småungar & Medier att 15 procent av
tvååringarna använder internet dagligen.
Att det blir känslomässiga reaktioner på sådan här
information är begripligt. Ord som tvååringar och internet
går liksom inte ihop i våra hjärnor. Det är lätt att associera
internet med desinformation, näthat, pornografi och
våldsskildringar, medan en tvååring i själva verket använder nätet till helt andra saker. Barnsånger, pussel, djur
och natur ligger närmare till hands när en förälder sätter
en skärm i handen på sitt barn. I dag vet vi att denna typ
av känslomässiga reaktioner alltid uppstår när vi konfronteras med något nytt — och alldeles särskilt om detta nya först
anammas av de yngre.
Använder vi den historiska överblick vi faktiskt besitter kan vi dock
avfärda det irrationella och i stället förlita oss på rationella argument.
Argument som att skärmtid inte är ett problem i sig, utan att det viktiga
är vad en gör på och utanför skärmen. Skärmarna är ju en del av våra
liv och för de flesta av oss är dygnets alla vakna timmar skärmtid i den
bemärkelsen att vi har fri tillgång till vänskap, kunskap och tidsfördriv.

Marcus Lindström.

Problemet är mest att telefonen och plattan är relativt nya inslag i vardagen, medan barn i generationer bakåt har suttit och läst böcker eller
byggt med klossar.
En sådan genomgripande samhällsförändring som internet innebär
måste självklart också sätta spår i våra beteenden. De har förändrats
och kommer att fortsätta förändras. Det är inget vi kan göra så mycket
åt, men vi kan behöva lite tid för att inse att skärmtid i sig inte är
sämre än »Legotid« eller »fotbollstid«.
Sen finns det såklart problem med skärmar, precis som med
allt annat. Många, men långt ifrån alla, aktiviteter som sker
vid en skärm är stillasittande och enformiga för kroppen. Det
måste vi vara vaksamma på. Så precis som att vi gärna vill få
fart på ett barn som suttit i fönstersmygen och läst hela dagen,
kan vi behöva gå in och bryta monotona skärmaktiviteter. Men
det är viktigt att denna inblandning görs av rationella skäl och inte
känslomässiga.
Och lika viktigt är det att erkänna att alla, oavsett ålder, behöver lite
frirum. En plats eller en stund där vi får göra exakt det vi själva vill.
Sjunka ner i något härligt, improduktivt, slappt och egennyttigt.
Utan att få dåligt samvete. ■

Rosalyn Knapp.

Vi har blivit väldigt
bra på att tillägna
oss ny teknik. Men
allt färre vet hur programmeringen bakom fungerar. Det vill Codarica ändra på,
och genom sina barnspel lär de
unga killar och tjejer grunderna
i kodens förtrollade värld.

✦ Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och arbetar som
lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet.

foto

FOTO: ISTOCK, MATTIAS PETTERSSON
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Lovisa Levin.

PROGRAMMERING
FRÅN BARNSBEN

text
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Codarica har även
initierat #girlboss,
ett crowdfundingprojekt som
ska resultera i att
åtta tjejer under
13 år får varsin
iPad fylld med bra
appar för att lära sig
programmera.

»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«
I VÅRAS BLOSSADE en lite gammeldags debatt upp igen, där det var-

&

CHRISTIAN VON ESSEN
WILHELM REJNUS

ATT BARN har koll på ny teknik
är en sanning med modifikation.
Dagens enkla gränssnitt gör förvisso
att snart sagt vem som helst kan
hantera smarttelefoner, surfplattor
och laptops, men det innebär också
att få känner sig tvungna att lära sig
programmering. Programmerare
har blivit ett framtidsyrke som det
råder stor brist på. Ur detta föddes
Codarica.
Marknadschef Lovisa Levin och
vd Sanna Nilsson sitter i de vackra
salongerna på kontorshotellet No18
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på Birger Jarlsgatan 18 i Stockholm.
Härifrån utvecklar de verktyg för
barn att lära sig mer om kodning
— först genom e-boken om Cody
Coder, därefter genom barnspelet
Codequest: Website Adventures,
där vi får hjälpa Holly Hacker och
Cody Coder att hitta hem från den
öde ön World Wide Web. För att
synas måste de förstås bygga en
hemsida.
— Vi tycker användningen av
tekniken i sig har varit passiv i
några år, säger Sanna Nilsson. Vi
konsumerar fantastiska innovationer och har höga förväntningar på
dem, men vi har liten förståelse för
hur de faktiskt fungerar. Programmering skapar byggstenarna till
ny teknik. Självklart måste vi ha
förståelse för koden som omringar
oss hela tiden.
Att bygga spel är en sak, men i

förlängningen
handlar kodkunskap enligt
Codarica lika mycket om internetsäkerhet, allmänbildning och
självförtroende.
— Vi lärde oss programmera först
i 20-årsåldern, och kände att det
var tråkigt att vi inte lärt oss det tidigare, säger Lovisa Levin. Egentligen
är det som att lära sig vilket språk
som helst. Man kan likna det vid att
bygga Lego. Det är coolt att förstå
hur man kan bygga sin egen app för
att förenkla livet eller utveckla en ny
affärsidé.
Spelet Codequest har närmare
200 000 nedladdningar, och 80 procent av marknaden finns i usa. Det
är också där företaget har fått den
kanske största erfarenhetsboosten.
Efter att ha huserat hos trendiga
startupkluster som Knackeriet och
sup46 i Stockholm, fick de förra
året erbjudande om att delta i ett
acceleratorprogram med Disney och

Techstars. I juni 2014 reste de dit
för att jobba, nätverka och lära sig
så mycket som möjligt under fyra
månaders tid.
— Det kostade oss en hel del,
men var otroligt lärorikt, säger
Sanna Nilsson. Vi har fått se Disney
bakom kulisserna och har byggt upp
ett värdefullt kontaktnät.
I utbyte mot mentorskapet äger
Disney nu tre procent av Codarica,
och i december 2015 lanseras nästa
stora produkt. I samband med det
blir det en ny investeringsrunda.
— Utan att avslöja för mycket
kan man säga att det kommer bli en
plattform för unga att utveckla egna
unika spel utifrån, säger Lovisa
Levin. Den nya produkten kommer
vända sig till barn mellan sex och
åtta år, men kommer inte innehålla
text eller tal på något särskilt språk
eftersom vi vill behålla flexibilitet
och skalbarhet. Dessutom är kodning ett universellt språk som alla
kan lära sig. ■
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Marie Rosendahl.

»EN BRA SÄLJARE SKA BRY SIG«
EN BRA SÄLJARE BRYR SIG PÅ RIKTIGT OM SINA KUNDER, TAR REDA PÅ VAD DE BEHÖVER OCH SER TILL ATT DE FÅR DET.
DET ÄR RAZ KARIMS INSTÄLLNING. SOM FLERFALDIGT PRISBELÖNT SÄLJARE PÅ TELENOR BORDE HON VETA.
text

HELENA JANSSON

RAZ KARIM har jobbat i ett och ett

halvt år i Telenors butik i varuhuset
Mobilia i Malmö, och här möter
hon kunder med vitt skilda behov.
Här finns den äldre damen som är
orolig när hon inte förstår varken
mobilen eller fakturan, här finns
tonåringen som vill kunna streama
filmer på väg till skolan och fembarnspappan som försöker få koll
på samtals- och surftider.
— Jag drivs av att ta hand om
människor. Jag släpper inte en kund
förrän de fått hjälpen de behöver.
Och någonting rätt gör uppenbarligen 27-åriga Raz Karim. År
2014 vann hon pris för att ha haft

DET FINNS INTE LÄNGRE NÅGON ANLEDNING ATT STÄNGA
AV ROAMINGEN UTOMLANDS. TELENORS KUNDER KAN
NUMERA SURFA BÅDE TRYGGT OCH TILL LÄGRE PRISER
UNDER SIN UTLANDSVISTELSE, BERÄTTAR MARIE
ROSENDAHL, BUSINESS MANAGER ROAMING PÅ TELENOR.
text

MICHAEL MASOLIVER | f o t o FREDRIK KARLSSON

Sveriges nöjdaste kunder inom
Telenor och 2015 vann hon det
prestigefyllda priset som Årets
butikssäljare i Retail Awards, en
tävling för all handel i alla branscher i Sverige.
— En bra säljare ska bry sig. Det
handlar om engagemang, att inte gå
till jobbet och vara »average«, utan
ge det där lilla extra varje dag.
Hon menar att det inte spelar
någon roll om en kund kommer in
för första eller elfte gången, varje
tillfälle är nytt och kunden har en
fråga som ska besvaras, ett problem
som ska lösas. Ett möte med en
kund i butiken bygger på öppen

dialog och att lyssna in vad den
personen har behov av. Efter ett
första positivt intryck handlar det
om att göra en kundanalys, genom
att ställa frågor om allt möjligt för
att ta reda på fakta. Hur många
personer består familjen av? Har
kunden båt? Reser man mycket?
Och så vidare.
— Vad jag tror är inte rätt. Det
är kunden som ska prata, inte jag.
Nyckeln till att vara en bra säljare
är att ställa frågor, säger hon.
På Telenor arbetar man generellt
för att hitta individuella lösningar
på abonnemang och tjänster, för att
det ska passa respektive kund. Livs-

Surfa tryggt
på resan
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dag kan du surfa 100 mb dagligen. Du
behöver bara aktivera tjänsten en gång,
sedan finns den på ditt abonnemang för
alla framtida resor.
Hur långt räcker 100 mb ?
— Det beror bland annat på hastigheten, mobilen och vilka sidor man surfar på. Men man brukar säga att 100 mb
räcker till cirka 30 minuters koll på appar och sociala medier samt surf på
NYHETER FRÅN TELENOR
INFÖR SOMMAREN 2015

✦ Vi har fyrdubblat surfmängden i
Europa, från 25 mb per dag till 100 mb
per dag.
✦ Kostnadskoll finns i Europa och ytterligare 17 länder som innebär att
man får ett fast pris per samtal, sms
och mms och surf/dag.
✦ Det är nu också kostnadsfritt att ta
emot samtal i röstbrevlådan. Med

cirka 10 hemsidor och 20 mail.
Men om jag knappt surfar alls?
— Om du vet att du förbrukar mindre
än 13 mb per dygn skulle du tjäna på att
ha det vi som kallar »eu -taxa«, vilket
innebär att du betalar 2,20 kronor per
mb . Men tänk på att det är svårt att hålla
reda på hur många mb du förbrukar.
Kostnaderna kan snabbt springa iväg.
Hur skyddar jag mig mot skräckfaturor?
— Vi har en inbyggd kostnadsspärr

Kostnadskoll är det även kostnadsfritt
att ringa och lyssna av röstbrevlådan.
✦ Att ringa Kundservice är kostnadsfritt oavsett var i världen man befinner
sig.
Läs mer:
❱❱❱ telenor.se/utomlands

för surf utomlands i alla abonnemang,
som gör att du inte kan förbruka mer än
625 kronor per månad.
Och om jag vill surfa riktigt mycket?
— Om du reser inom eu skulle jag rekommendera Respass Surf, som räcker
en vecka och är ett bra komplement till
Kostnadskoll. Med Respass Surf kan du
surfa 1 gb för 149 kronor.
Och utanför Europa?
— Sedan årsskiftet finns Kostnadskoll också för ett antal vanliga resmål
utanför Europa, som Thailand, usa ,
Ryssland och Kina. Där kan man numera
prata i en hel timma för 20 kronor, och
surfen kostar 49 kronor per dag. Då ingår 50 mb .
— Vi erbjuder i dag ett fast pris per
dag på surf i hela världen, så även om
du reser i länder utanför Kostnadskolls
täckning så får du 10 mb surf för 99 kronor per dag. ■
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OM RAZ
Raz Karim bor sedan några år
tillsammans med sin man i
Malmö, där också flera i familjen
bor. Hon är uppvuxen
i Lindesberg, Örebro, och flyttade
som tonåring tillbaka till
föräldrarnas Kurdistan. Hon
återvände till Sverige för att
plugga färdigt gymnasiet och
sedan följde studier i London.
Hon började jobba på Telenor för
fyra år sedan, i Jägersro-butiken.
I år är hon tjänstledig från sitt
vanliga jobb i Mobilia-butiken,
för att arbeta som utbildare för
andra butikssäljare inom Telenor.

Raz Karim.

TVÅ MOBILTIPS FRÅN RAZ KARIM:
✦ Mobilbatterier är känsliga, de ska
man ta hand om. Ladda inte över natten, när mobilen är fulladdad ska man
ta ur den ur kontakten. Och kom ihåg
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att använda rätt laddare, det är olika
styrkor på iPad- och iPhone-laddare.
När du köper ny mobiltelefon, ladda
upp den fullt och använd slut på bat-

teritiden första gången, så laddar
telefonen bättre senare.
✦ För alla mobiltelefoner gäller att alltid göra alla programuppdateringar, så

att den håller sig snabb och fräsch.
Annars kan den bli seg och bland annat tugga upp batteriet för snabbt.

FOTO: LOWE BRINDFORS

Varför är roaming så dyrt?
— Visst har det varit förknippat med
höga kostnader tidigare, men under senare år har vi sett en väldigt positiv utveckling i framför allt Europa. I dag tror
jag att många väljer att begränsa sitt
surfande utan att veta vad det egentligen kostar. De tror att det är dyrt, helt
enkelt.
Varför skiljer sig kostnaderna åt
mellan olika länder?
— Vi betalar utländska operatörer för
att våra kunder använder deras nät. De
här kostnaderna kan variera rejält, både
mellan olika länder och inom respektive
land. Men eftersom vi vill att våra kunder
ska slippa hålla reda på vilka nät de använder så har vi bara ett pris per land.
Hur kan jag hålla nere kostnaderna?
— I fjol lanserade vi den kostnadsfria
tjänsten Kostnadskoll i Europa, som
innebär att det inte kostar något att ta
emot samtal. Det kostar 10 kronor per
timme att ringa, och för 29 kronor per

situationen förändras med tiden,
och då ska man kunna kontakta
Telenor för att ändra och lägga till.
För egen del menar Raz Karim att
det är viktigt att skapa långsiktiga
relationer med alla kunder.
— Som säljare ser jag mig som
en kontaktperson för kunden. Både
jag och Telenor finns kvar även
efter att en affär är genomförd. Om
kunderna får förtroende för mig,
sprids det till vänner och familj. Jag
skulle inte klara av att mina kunder
är missnöjda, så jag delar ut mitt visitkort och säljer in min service. Jag
kan inte tänka mig att göra en affär
och sen bara säga »hejdå!«. ■
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Katarina Wennstam.
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✦ TOSCANA
Ett cykeläventyr som slår det mesta vad
gäller kulturhistoria och vackra vyer är
italienska Toscana. Du får rejäl inblick i
renässanslandskapet genom att rulla in
på ss 222 mellan Florens och Siena, via
Chiantigiana. Några av de mest pittoreska anhalterna längs den sju mil långa
rutten är Strada, Panzano, Greve och
Castellina. Ett läckert böljande landskap
med smala och lätt kuperade vägar, från
vilka du ser cypresser, olivträd och vinrankornas sangiovesedruvor. Bromsa
gärna in vid något av Chiantiregionens
många utsökta vinhus. Väl i Siena är det
förstås frestande att fortsätta färden
längs områdets klassiska vita grusvägar.
Klenoder som på italienska heter Strade
Bianche.

3)

UPPLEV KOKPUNKTEN

Hallå där Christoffer Tilstam, kommunikationsansvarig
på Kokpunkten, ett actionbad i Västerås.

Vad är egentligen ett actionbad?
— Det finns redan så många äventyrsbad i Sverige, så vi ville skapa något
nytt. Vi har själva definierat detta bad
till ett actionbad då vi anser att det erbjuder något nytt, för hela Norden. Det
är unikt, omvälvande och adrenalinfyllt.
Vad kan man göra hos er?
— Upplevelsen är badrelaterad. Vi
har allt från spännande rutschkanor till
klättervägg, 340 graders bio i poolen,
turbin, relaxavdelning och barnområde.
Självklart finns också flertalet serveringar och en stor glassbar utanför entrén.
Finns det saker för alla åldrar?
— Barnområdet passar de minsta

✦ FLANDERN
Var den europeiska cykelkulturen har
sitt centrum? Svaret är nog Belgien.
Närmare bestämt Flandern. En underbar
geografi med ett vägnät så finmaskigt
och utbrett att till och med de mest
hemtama kan få problem med att hitta.
Styr du ut i denna idyll en våreller sommarhelg möter du garanterat
en myriad av motionärer, amatörer och
proffs. Kanske även cyklisten Emma Johansson, svenskproffset som har sin bas
i Zingem, några kilometer norr om Oudenaarde, som av många sägs utgöra
hjärtat i denna cykelgalna region. Tumregeln för de flamländska helgtramparna är att runda av passet med en lokal klosteröl.

barnen, upp till sex år. Därefter tar actionbadet vid för alla över sex år. Äldsta
gästen jag vet att vi haft är 85 år, och
han hade kul! Så det passar de
flesta. Många väljer också att besöka
relaxavdelningen där det är 18-årsgräns och ett lugnare tempo för dig
som vill slappna av.
Ni är kontantlösa. Hur funkar det
och varför valde ni att göra så?
— I entrén tar vi kontanter, men du
behöver aldrig ha med dig plånboken in
i badet då eventuella köp registreras på
ett armband och sedan betalas vid
hemgång. Det har visat sig mycket uppskattat att inte behöva oroa sig för
plånboken. Dessutom låses skåpet med

detta armband så att du inte behöver
ha med lås och hålla koll på nyckeln.
Hur tar man sig dit om man inte bor
i området?
— Vi ligger på 15 minuters gångavstånd från tågstationen. Du kan promenera eller ta lokalbussen till Kokpunkten. Många kombinerar besöket med en
helg i Västerås, shopping och upplevelser. Några av stadens hotell säljer badpaket som bokas helt via hotellen. En
populär upplevelse att göra samtidigt är
Prison Island. ■
❱❱❱ kokpunkten.se

Bäst
WiFi
✦

i värld
Choic en har
Nord
eH
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l WiF
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CHARTERGADD?
Varför riskera hälsa och hud genom tatueringar på semestern?

RULLA FINT
text
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FOTO: GIBSONPICTURES

Du måste inte springa maratonlopp för att hålla igång — sommaren är
dessutom full av vackra cykelturer som bara väntar på att köras.
Cykeljournalisten Niklas Instedt tipsar om sina tre favoriter i Europa just nu.

Nu kan du gadda dig redan innan resan börjar — som första flygplats i
världen erbjuder Arlanda nämligen
en egen tatueringsstudio. Konceptet,
som är signerat Salong Betong, går
under namnet Tro, Hopp & Kaffe. Delar av kaffeförsäljningen går till ett
välgörenhetsprojekt som donerar
pengar till organisationen Maskrosbarn. Förutom kaffe och tatueringar
finns det även möjlighet att köpa
merchandise från Salong Betong.
Tatueringsstudion är öppen i terminal 5 kl 11—18 alla dagar i veckan.
Kaffe kan du få mellan kl 6 och 21. ■
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✦ ÅLAND
Man behöver inte söka sig till de klassiska cykelländerna för att få glädjefnatt på två hjul. Ibland väntar den perfekta turen runt hörnet. Bor du på
svenska östkusten är Åland ett själsligt
uppfriskande alternativ med många fina
rutter tillhands — med eller utan saltvattenstänk. Upplev en kultur och natur
snarlik den hemmavid, men som ändå
har sin egen signatur. Ögruppen bjuder
på 912 kilometer allmän väg, plus åtta
lokala färjeförbindelser. Kortaste vägen
från väst till öst är 55 kilometer, och från
norr till söder cirka 65. Båtresan från
Kapellskär till Mariehamn tar inte mer
än tre och en halv timme.

moments by telenor
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CRIMETIME
GOTLAND
Är du lika deckartokig som resten av
Sverige? Då är det kanske läge för en
sensommartripp till Gotland, där en
helt ny internationell deckarfestival
äger rum i Visby 13—16 augusti.
40 av vår tids främsta deckarförfattare
(eller »Nordic Noir« som det så fint heter) är på plats för att prata, mingla och
läsa.
Bland de medverkande återfinns
bland andra Denise Mina och Belinda
Bauer från Storbritannien, Anne Holt
från Norge och Roger Hobbs från Usa ,
samt en hel drös av våra svenska storfavoriter, bland andra Jens Lapidus, Lars
Kepler, Åsa Larsson, Viveca Sten, Karin Wahlberg, Katarina Wennstam,
Sofie Sarenbrant, Anna Jansson och
Håkan Nesser.
Festivalen är ett samarbete mellan
Region Gotland, bokningsbolaget Blixten & Co samt bokmagasinet och eventserien Books & Dreams, vars chefredaktör Carina Nunstedt även fungerar som
programchef. Under fyra dagar genomförs totalt 60 olika programpunkter. ■
❱❱❱ crimetimegotland.se

SEMESTER MED BARN?
Det råder ingen brist på aktiviteter om du väljer att semestra med
barnen i sommar.
Sök runt på ❱❱❱ barnsemester.se
och ❱❱❱ barnensturistguide.se för
hundratals inspirerande tips. För
Stockholmsbesökaren funkar Barn i
stan som guide, finns även numera i
app-version.

19

sommar

|

f e s t i Va l

VinJett

Festivalsommar

Du behöver inte längre rulla i lera och folköl för att gå på festival (även om det
fortfarande är fullt möjligt). Sveriges festivalutbud är i alla fall hetare än någonsin.
Här är ett litet urval.
Little Jinder.
❱❱❱ siestafestivalen.se
aPP: Siesta!

— juni

Bråvalla, Norrköping
Calvin Harris, Faith No More,
Robbie Williams, Kent, Lars Winnerbäck, Aap Rocky, KSMB, Muse,
Mew, NOFX, Tove Styrke, Sabaton, — juli
Putte i Parken, Karlstad
In Flames.
Ulf Lundell, Silvana Imam, Beatrice
❱❱❱ bravallafestival.se
Eli, Elin Ruth, Markus Krunegård,
aPP: Bråvalla Festival
Tove Styrke, Ken Ring.
❱❱❱ putteiparken.se
 juni —  juli
Roskilde, Danmark
Paul McCartney, Pharrell Williams,
Kendrick Lamar, Florence + The
Machine, Einstürzende Neubauten,
First Aid Kit, Hot Chip, Nicki Minaj,
Thåström, Alice Boman, Disclosure.
❱❱❱ roskilde-festival.dk
aPP: Roskilde Festival

— juli

Peace & Love, Borlänge
Veronica Maggio, Petter, Ola Salo,
Lorentz, Jill Johnson, Weeping Willows, Thomas Di Leva, Kajsa Grytt,
Anna Järvinen, Sator, Timbuktu, Joel
Alme.
❱❱❱ peaceandlove.se

— juli

Öland Roots
Bunny Wailer, Kalle
Baah, Helt Off, Syster
Sol, Tarrus Riley,
Aurelia Dey, Gräsrot, Kajsa Karp.
❱❱❱ olandroots.com

 juli

Emmabodafestivalen, Emmaboda
DJ Snake, Vengaboys, Maskinen,
Lee Scratch Perry, Syster Sol, Labyrint, Dr Bombay, Henry Bowers,
Yung Lean, Angerfist.
❱❱❱ emmabodafestivalen.se

negro, Anna Ternheim, Raised Fist,
Hoffmaestro, Hello Saferide,
❱❱❱ storsjoyran.se
APP: Storsjöyran

— augusti
 juli —  augusti

Karlskrona Skärgårdsfest
Carola, Magnus Uggla, Veronica
Maggio, Silvana Imam, Royal Republic, Syster Sol.
❱❱❱ karlskronaskargardsfest.se

 juli —
 augusti

Storsjöyran, Östersund
Sting, Timbuktu &
Damn!, Thåström,
Tomas Ledin, Zara
Larsson, Teddybears,
Seinabo Sey, Turbo-

Stockholm Music & Arts
Thåström, Tori Amos, José González,
Hello Saferide, Van Morrison, Beth
Hart, Timbuktu, Anna Ternheim.
❱❱❱ stockholmmusicandarts.com

Vi har något
som passar alla.
Även dig.
Prova ett snabbare bredband eller
ett större tv-paket. Eller varför inte
både och? Vi låter dig känna efter
ordentligt under 6 månader.
fr.

249kr

/mån

A

— augusti

Öyafestivalen, Töyenparken, Oslo
Beck, Chic, Susanne Sundför,
Mastodon, Alt-J, Belle & Sebastian,
Ride, The War on Drugs, Tyler, The
Creator, Bad Religion, Amason.
❱❱❱ oyafestivalen.com
aPP: Öyafestivalen

— augusti

Way Out West, Göteborg
Pet Shop Boys, Beck, Patti Smith,
Kygo, Ellie Goulding, Tove Lo,
Emmylou Harris & Rodney Crowell,
First Aid Kit, Florence & The
Machine.
❱❱❱ wayoutwest.se
aPP: Way Out West

— juli

Siesta!, Hässleholm
Bob Hund, Thomas Stenström, At
the Gates, Lorentz, The Kooks, Tove
Styrke, Beatrice Eli, Silvana Imam,
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Beställ redan idag. Ring 0770-777 000
eller gå in på bredbandsbolaget.se
sommar
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Erbjudandet gäller t. o. m. 2015-09-01. Pris för Bredband är 249 kr/mån månad 1–6 sedan 299–499 kr mån 7–12 beroende på val av Bredbandshastighet. Startavgift 295 kr,
| sommar
fraktavgift 96 kr. Lägsta totalkostnad 3 679 kr. Ångerrätt 14 dagar vid distansköp. Bindningstid 12 månader. Uppsägningstid 1 månad.
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grilla grÖnt

m at

Fikon är en
prydnad på vilket
bord som helst.
Otroligt goda med
syrlig balsamico
och salt ost.

Samtliga recept är beräknade för
fyra personer, men räcker till 6—8
personer om de serveras tillsammans
som en buffé.
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Välj avokado som är mogen
grillen
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men fast om du ska grilla
den. Och vänd den ett
kvarts varv efter någon
minut om du vill ha snyggt
rutmönster!

GRILLADE FIKON MED
ÄDELOST, BALSAMICOKRÄM
& PINJENÖTTER
Ingredienser:
25 g pinjenötter
8 fikon
100 g krämig ädelost
2 msk balsamicokräm
Gör så här: Rosta pinjenötterna i en torr
panna tills de blir gyllene. Skär ett centimeterdjupt kryss i toppen på fikonen och grilla
dem runt om i några minuter tills de mjuknar
något och är genomvarma. Tryck ned en bit
krämig ädelost i varje kryss och ställ fikonen
på ett fat. Ringla lite balsamicokräm över
osten och strö över pinjenötter.

GRILLAD AVOKADO MED
GRANATÄPPELSALSA
Ingredienser:
1 granatäpple
1 liten röd lök
1 liten röd chili
1 kruka koriander
1 msk olivolja
1 lime
4 avokador

Ett foliepaket är
alltid kul när man bjuder på
grillat. Eftersom rödbetorna
förkokas kan du förbereda
paketet tidigare och lägga det på
grillen när det är dags att äta.

Gör så här: Dela granatäpplet och pilla ut
alla kärnor ner i en skål. Skala och finhacka löken. Dela, kärna ur och finhacka
chilin. Plocka och grovhacka koriandern.
Blanda allt med granatäppelkärnorna,
olivoljan och saften från limen. Smaka av
med lite salt och peppar. Dela avokadorna
och kärna ur dem, men behåll skalet på.
Grilla dem med snittytan ned i ca 2 minuter, tills de får fin färg. Lägg upp dem på
ett fat och skeda över granatäppelsalsan.

Klart att man kan grilla
ost! Så länge de har
mögelskalet kvar runt
hela osten funkar vilka
dessertostar som helst.
Det krämiga, varma
innanmätet är supergott
på grillat bröd. Toppa
med bitar av grillade
plommon och
rosmarinhonung.

✦
GRILLAD COLE SLAW MED
KRÄMIG SENAPSDRESSING
Ingredienser:
1 knippe morötter
2 små spetskålshuvuden
gärna i olika färger
1 citron
2 msk olivolja
Dressing: 1 dl crème fraiche, 1 msk majonnäs, 1 msk dijonsenap, 2 msk fint skuren gräslök, ½ msk äppelcidervinäger
Gör så här: Rör ihop ingredienserna till
senapsdressingen, smaka av med salt och
peppar och ställ svalt. Skala morötterna
och koka dem hela i ca 5-10 minuter be-

Köpställen: Skärbräda, Rosendahl. Grand Cru Steakbestick, Rosendahl. Liten blåvit skål,
Indiska. Stor blåvit skål, Indiska. Servetter, Indiska (Övrig rekvisita privat).
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✦

✦ VI STÄLLER ALLT högre krav när vi väl
äter kött. Det har WWf fattat, och bidrar till
medvetenheten med appen Köttguiden.
Där ges rött, gult eller grönt ljus till olika
köttsorter beroende på ursprung och
eventuell miljömärkning. Enkelt, pedagogiskt och snyggt — med en positiv ton.
❱❱❱ wwf.se/kottguiden

sommar

RÖDBETOR I FOLIE MED FETA, TIMJAN
OCH CITRON
Ingredienser:
1 knippe rödbetor
1 msk smör 150 g fetaost
1 citron
1 knippe timjan
1 msk olivolja
Gör så här: Skrubba rödbetorna och koka
dem i ca 30 minuter eller tills de mjuknat
men har tuggmotstånd kvar. Gnugga bort
skalet. Lägg dem på ett stort dubbelt ark
grillfolie, dela dem om de är väldigt stora.
Klicka på smör och strö lite salt över betorna. Lägg fetaosten ovanpå, gärna i
stora bitar. Tvätta citronen och använd ett
zestjärn eller en vass kniv för att göra fina
strimlor av skalet. Strö dem över betorna
och osten tillsammans med repad timjan.
Ringla över olivoljan, peppra lite, förslut
paketet och låt det ligga på indirekt värme
på grillen i ca 10 minuter eller tills allt är
genomvarmt.

sommar

KÖTT
GUIDEN

✦

✦

Den här goda grillade salladen
är otroligt vacker och färgglad
— servera den så behövs inga
blommor på bordet. Har du inte
provat att grilla kål förut är det
dags att testa nu.

roende på storlek; de ska fortfarande ha
tuggmotstånd. Skölj dem i kallt vatten och
låt rinna av. Dela spetskålen i kvartar på
längden som hålls ihop av stocken. Pensla
morötterna med lite av oljan och ringla
resten över kålen. Dela citronen i 4 klyftor.
Grilla alltsammans i ett par minuter runt
om, tills det får fin färg. Lägg upp på ett
vackert fat, strö över lite flingsalt, peppra
och servera tillsammans med dressingen.

|

GRILLA MED ICA

✦ ICA GRILLA är en riktigt ambitiös
grill-app med närmare 400 recept
som direkt kan läggas i en inköpslista. Du kan till och handla fingrillar
direkt i appen om du vill, men den

smartaste funktionen är nog ändå
grilltimern, som meddelar exakt när
du ska lägga på eller vända de olika
godsakerna på grillen.

✦
GRILLAD OST MED GRILLADE PLOMMON, BRÖD OCH ROSMARINHONUNG
Ingredienser:
4 plommon
1 msk socker
1 liten baguette
2 små ostar med vitmögelskalet kvar runt
hela osten gärna olika sorter
½ dl honung
1 kvist rosmarin
Gör så här: Dela plommonen i halvor och
ta bort kärnorna. Strö lite socker över snittytan. Skiva baguetten. Grilla ostarna i ca
2 minuter per sida tills de får fin färg och
börjar kännas lite mjukare. Grilla bröden
snabbt på varje sida tills de är frasiga och
har fin färg. Grilla plommonen med snittytan ned tills de karamelliserats fint och
mjuknat något. Lägg rosmarinen i en liten
kastrull och häll på honungen. Värm tills
det bubblar, antingen på grillen eller på
spisen beroende på vad din kastrull tål.
Skär plommonen i skivor och servera dem
med det grillade brödet, ostarna samt honungen att ringla över. ■

✦ Av svenskarna tycker att maten är »viktig« eller »mycket viktig«
när de väljer semesterresmål, enligt en undersökning som Ticket
Privatresor har genomfört.
Här är våra fem bästa matländer i sommar:
1. Italien (22 procent)
2. Grekland (11 procent)
3. Thailand (11 procent)
4. Spanien (6 procent)
5. Frankrike (6 procent)
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ÖLANDS MARATHON
Löttorp, Öland [25 juli]
◆ En lättsprungen och flack bana på natursköna Öland. Kanske något för dig
som vill springa din första mara? Alla
som fullföljer loppet får en fossil i
öländsk kalksten.
❱❱❱ olandrunning.se

Strömstad, Bohuslän [4 juli]
◆ Klasser och sträckor som passar alla. Milbanan går genom centrala Strömstad och
kantas av täta åskådarled. Just i år blir det
nog extra festligt eftersom loppet firar
25-årsjubileum.
❱❱❱ milen.se

VIRUDDENLOPPET
När, Gotland [16 juli]
◆ Ett lopp som går över flacka och
snabba banor i vacker landsbygdsmiljö
i den gotländska sommarkvällen.
Vuxna kan springa 5 eller 10 km, men
det finns också kortare sträckor för
barn.
❱❱❱ viruddenloppet.se

annons

10 skäl att ta
med löparskorna på
semestern

Har du också lätt för att börja slarva med
träningen på sommaren? Att anmäla sig till ett
lopp är ett lika klassiskt som effektivt knep för
att hålla motivationen vid liv.
text

PÅLSJÖTERRÄNGEN
Helsingborg, Skåne [1 augusti]
◆ Välj mellan sträckorna 5 eller 10 km.
Banan går längs landborgspromenaden
i norra Helsingborg och på stigar i och
runt Pålsjö skog.
❱❱❱ palsjoterrangen.hsok.se

FOTO: ISTOCK
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HÖGA KUSTEN MARATHON
Nordingrå, Ångermanland [1 augusti]
◆ Presenteras som »Sveriges hårdaste
och vackraste« mara och ska enligt
uppgift vara mycket kuperad. Du som
föredrar kortare distanser kan välja att
springa ett kvarts- eller halvmaraton.
❱❱❱ hkmarathon.nu

moments by telenor
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SWEDEN SKY RACE 24
Björkliden, Lappland [8 augusti]
◆ Ett lopp för den hugade traillöparen!
Banan sträcker sig 57 km över kalfjället
med en stigning på 3 000 höjdmeter.
Låter det enkelt? Anmäl dig till klassen
som springer två varv.
❱❱❱ swedenskyrace24.se
HAMNMILEN/HAMNJOGGEN
Luleå, Norrbotten [13 augusti]
◆ Spring 10 eller 6 km längs hamnar
och stränder runt centrala Luleå. 2014
slog man deltagarrekord när 270 löpare
fullföljde loppet.
❱❱❱ hamnmilen.se

FREDRIK KARLSSON

JÄRVLOPPET
Järvsö, Hälsingland [15—16 augusti]
◆ Välj mellan 10, 21 eller 52 km i skogarna runt Öjeberget och Tornberget i
Järvsö. Dag nummer två hålls en
sprinttävling i Sydbacken.
❱❱❱ jarvloppet.se
KARLSTAD TRAILRUN
Karlstad, Värmland [30 augusti]
◆ Banan går över stigar och vandringsleder och inleds med 250 meter slalombacke. På toppen väntar ett spurtpris. Blir
du först upp, eller är du taktisk och sparar
krafterna? Välj mellan 6,5 och 13 km.
❱❱❱ karlstadtrailrun.se

SOLSIDAN RUNT
Saltsjöbaden, Södermanland
[30 augusti]
◆ Spring genom vackra Saltsjöbaden
och Solsidan. Distansernas namn skvallrar om att arrangören har glimten i ögat
— du kan välja mellan Överklassen 10
km och Medelklassen 5 km.
❱❱❱ solsidanrunt.se
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Paraply Burberry, NK, 1 649 kr
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LJUDBOKSPIONJÄREN
text

JONAS TELLANDER har alltid

haft en tydlig dröm om att bli
entreprenör. I kombination med
intresset för ljudböcker grundade
han Storytel tillsammans med
systemutvecklaren Jon Haukson.
I dag har de 40 anställda.
— I hela livet har jag velat starta något eget, på mitt eget sätt,
säger han i den vackra grönskan
utanför Kungliga Biblioteket i
Stockholm.
Det gjorde han, och via vägen
från en impulsiv idé om att starta
en nordisk filial till amerikanska
Audible, till de första trevande
webbversionerna av Bokilur (som
tjänsten först hette), har Storytel
slutligen hittat såväl namn och
form som publik. Mycket av
framgångsfaktorn kom av att vi
som mediekonsumenter skaffade
smarttelefoner och började acceptera månadsabonnemang som
en smidig lösning, bland annat
genom Spotify.
— Det var många tuffa år innan
dess, säger han. När pengarna var
slut och allt var på väg att krascha
ställde jag upp i Draknästet på tv.
Det var lite av en vändpunkt, ef-

CHRISTIAN VON ESSEN | f o t o DANIEL STIGEFELT

tersom vi fick exponering och lite
nytt kapital. Men vi var ändå fem
år för tidiga. Redan 2005 hade vi
en mobilapp.
I dag har Storytel god kännedom på nyckelmarknaderna Sverige, Norge och Danmark. Man
håller som bäst på att etablera
sig i Finland, samt på en närmast
obefintlig ljudboksmarknad i
Holland.
Tänker du att ni konkurrerar
med fysiska böcker?
— Många av våra kunder
slukar böcker, 80 procent läser
både fysiska böcker och lyssnar
på ljudböcker. Hälften använde
nästan inte ljudböcker alls innan
vi kom, så vi håller på att förändra
ett väldigt inarbetat beteende. Ett
exempel är att man med Storytel
kan lyssna på en bok och därefter
fortsätta läsa den på skärmen som
e-bok, men det tar tid för folk att
greppa att det går att göra så.
Poddar då?
— Jag tror generellt att fler män
lyssnar på poddar, medan kvinnor
föredrar berättelser. Däremot
bidrar poddarna förhoppningsvis
med en vana som gör att de vill

lyssna på böcker också. Bland
våra kunder är 70 procent kvinnor och medelåldern är 47 år.
Vilka genrer är störst?
— Våra lyssnare vill ha ganska
lättsamma saker — deckare,
romance och självhjälpsböcker är
stort. Klassiker eller smalare skönlitteratur är inte så intressant. Det
roliga är att vi verkligen har en
dialog med våra kunder. Från en
ganska teknikorienterad tjänst har
vi nu rekryterat ett helt gäng riktiga bokälskare, som jobbar med
nyhetsbrev, listor och kundtjänst.
Det blir en helt annan känsla.
När lyssnar du själv helst på
böcker?
— Jag lyssnar hela tiden — när
jag springer, kör bil eller kopplar
av. Jag lyssnar ofta när jag ska
somna, det är ett skönt sätt att
koppla bort alla tankar. ■
namn Jonas Tellander
född 1970
familj Tre barn, sambon Sara och ett
bonusbarn.
bakgrund Inom livsmedelsproduktion
och som konsult i läkemedelsbranschen.

»Hälften använde
nästan inte ljudböcker
alls innan vi kom, så vi
håller på att förändra
ett väldigt inarbetat
beteende.«

JONAS FAVORITBÖCKER PÅ STORYTEL
✦ Hämnaren av Butler/Öhlund (inläsning av Stefan Sauk, som är min favorit). Del i serien, tror det är femte eller
sjätte boken.
✦ Handelsmännen om H&M-grundarna
av Bo Pettersson (Pär Lagergren)
✦ Handlaren från Omsk av Paul Leander-Engström och Camilla Grebe
(Mattias Linderot)
✦ Expeditionen av Bea Uusma. (Oskar
Töringe och Bea Uusma).
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fotoskolan

fotoskolan

KVADRATKONST
MED KVALITET

»Ja, hashtags kan funka
för att få publik. Det finns
många konton med flera
miljoner följare som repostar bilder från vem som helst
med en särskild hashtag«

Tillsammans har de över två miljoner följare på Instagram. Men vad är hemligheten?
Vi tog ett snack med @wisslaren och @yogagirl.
text

CHRISTIAN VON ESSEN
Bilden med flest likes är
den på solförmörkelsen
från Färöarna: 60 000
gillade den.

foto

CHRISTOFFER COLLIN

@wisslaren
Christoffer Collin är doldisen från
Karlskoga som med sina vackra landskapsbilder plötsligt blev en av Sveriges största på Instagram. Med knappt
en miljon följare kan han i dag försörja sig på sitt fotograferande.
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handlar det om kontinuitet i kombination med väldigt hög kvalitet.
Det ständiga hashtaggandet. Funkar det?
— Ja, hashtags kan funka för att
få publik. Det finns många konton
med flera miljoner följare som
repostar bilder från vem som helst
med en särskild hashtag. Att tagga
visitsweden kan vara bra om man
vill bli upplockad av @visitsweden
till exempel. Men det är inte så lätt.
Det krävs lite tur också.
Du har jobbat med @visitswedenkontot. Hur kom det sig?
— Jag hörde själv av mig till
Visit Sweden eftersom deras konto
var inaktivt. Jag tyckte det skulle
vara kul att visa upp Sverige, med
naturupplevelser och turism, så jag
fick driva det under några månader,
vilket var en win-win för båda våra

konton. I dag har de nästan 7 000
följare och har börjat med curatorer,
precis som på Twitter. Då lägger en
person varje dag upp bilder från
hashtaggen visitsweden.
Vilken utrustning använder du?
— Jag körde bara med mobilkamera hela första året men det blir
nästan bara finkamera nuförtiden.
Jag har en Canon 5D och en 7D som
jag alternerar mellan. Då har jag
backup och slipper byta mellan olika
objektiv.
Hur ska vi ta bra bilder i
sommar?
— Rent allmänt menar jag att
»composition is queen, lighting
is king«. Jag är väldigt svag för
soluppgång och solnedgång. Det blir
en häftig ton både i himlen och där
ljuset träffar. Det spelar ingen roll
hur bra kamera man har om man
sommar
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Spelar det stor roll vilken tid du
publicerar?
— Det är absolut en faktor. Bäst tid för mig är svensk
eftermiddag, från kl 14 fram till
22. Då har man usa, Europa,
Afrika och Sydamerika vakna. En
fjärdedel av mina följare kommer
från usa.
Hur vet du det?
— Det finns
statistik- och
analysprogram,
bland annat
Iconosquare.
Är det vanligt
att köpa följare?
— Alldeles för
vanligt tyvärr. Jag
önskar att det fanns
ett sätt att stoppa det,
men det är svårt att upptäcka i
dag. Jag hatar fuskare i alla sammanhang och hoppas på karma!
Hur ser du på selﬁetrenden?
— Det är inget för mig. Det
kan vara relevant för att ta ner sig
själv på en mänsklig nivå, att visa
att folk inte följer en robot. Men
det är mina bilder som ska vara i
fokus, inte jag. ■

Svenska Rachel Bråthen är kanske det mest tydliga exemplet på
hur man kan nå framgång via sociala medier. Med sina 1,3 miljoner följare på Instagram har hon
byggt upp en världsomspännande yogaverksamhet med
klasser, föreläsningar och
böcker. Men autencitet är fortfarande livsviktigt förYoga Girl.
Hur tar du dina bilder?
— Jag tar de flesta av mina bilder
med min iPhone 6! En del är tagna av
min man med Lumix gx 6, en del av
vår vän Ben som är professionell fotograf (han använder en Nikon).
Vilken typ av bilder får flest likes?
— Bilder av hög kvalitet, äventyrliga bilder, färgstarka bilder. De som
har ett tydligt budskap, med människan i centrum. Jag kopplar mina bilder till tänkvärda texter, och ju mer
tid jag lägger på att skriva, desto
bättre respons får jag. Folk längtar
efter det som är äkta!
Hur kan man tänka kring komposition för att det ska bli så bra
som möjligt?
— Jag tycker om att fota nerifrån,
från marknivå — speciellt om det är
yogabilder eller något med kropp eller form i fokus. Ljus är allt, självklart!

Har du något favoritverktyg eller
filter på Instagram?
— Jag jobbar med kontrast och
skuggor en del, men har inget favoritfilter.
Vad är ditt bästa tips om man vill
bli stor på Instagram?
— Var dig själv. Folk märker om du
låtsas! Bestäm dig för att dela med
dig av det som du är genuint intresserad av.
När insåg du att du kunde tjäna
pengar på ditt personliga varumärke?
— Ganska tidigt, men jag har avstått från nästan all kommersiell typ
av marknadsföring. Jag skulle kunnat
tjäna pengar på att sälja yogabyxor
eller vara ett ansikte för företag, men
det har inte känts genuint. Jag vill bara
att människor ska komma till mina
klasser och lyssna från hjärtat! ■

Några särskilda tips för att ta de
bästa sommarbilderna?
— Var äventyrlig! Försök att fånga
en känsla istället för ett porträtt.

@WISSLARENS
INSTAGRAMTIPS:
@locarl — Natur fast på ett annat sätt. (80K)
@sannalinn — Vackra och lite
udda bilder. (57K)
@linda_lomelino — Om man vill
ha inspiration till arrangemang.
(489K)
@meetjulian — Streetfotograf
från Stockholm. (283K)
@louiselj — Inredning i Stockholm, väldigt duktig. (184K)

f o t o BEN KANE

Hur beskriver du ditt arbete?
— Jag jobbar mest med destinationsmarknadsföring. Därför
reser jag så pass mycket. Oftast är
det turistbyråer som köper mina
tjänster som Instagrammare. Ibland
kan jag sälja originalbilderna, men
det viktigaste för dem är att hamna
i mitt flöde.
Hur kom du dit du är i dag?
— Fotandet var en rolig grej
ganska länge, en hobby på fritiden.
Jag lade upp bilder på Facebook och
senare även Instagram. Det började
växa ganska snabbt, och jag sprang

runt med mobilen kring skogar och
sjöar utanför Karlskoga. 1,5 år senare
fick jag mail med erbjudande om en
resa till Island. Jag visste att det fanns
stora Instagram-fenomen, men fram
till dess hade jag inte riktigt förstått
att jag kunde bli det själv.
Vad jobbade du med tidigare?
— Allt möjligt. Jag har jobbat som
målare, truckförare, på kontor, på
kyrkogård. Jag har trivts bra, men
det är en distinkt skillnad att få göra
det man älskar.
Hur blir man stor på Instagram?
— Det krävs både tur och
skicklighet. Jag började när inte lika
många var aktiva, så det var lättare
att få utrymme. Sen när Facebook
köpte upp Instagram kom det
väldigt många fler användare. Börjar
man från grunden i dag är det nog
väldigt svårt. I grund och botten

inte kan komponera. Mobilen
räcker väldigt långt. Jag är inte
så mycket för regler, utan följer
magkänslan. Börja med att ta
jättemycket bilder i jättemånga
olika vinklar för att se vad du
själv tycker om bäst.
— Jag tar bilderna för min
egen skull, det blir något vackert
som jag är stolt över. Man
kan inte ta en bild för
någon annan. 19 av
20 bilder kanske
blir skit, så ta
många bilder och
fundera varför
något är bra eller
inte.
Hur redigerar du?
— Jag redigerar alla
bilder i Lightroom, och
så brukar jag slutredigera med
V SC O -appen som är bra.
Har vi för mycket ﬁlter ?
— Mitt problem är när
bilderna känns onaturliga med
för mycket starka färger, men det
är min personliga smak. En bra
redigering kan verkligen lyfta
bilden, men det kan också stjälpa.
Mina tidiga bilder skrattar jag åt,
både när det gäller komposition
och redigering.
Vilka bilder får ﬂest likes?
— För mig är det ofta solnedgång eller soluppgång. En
häftig scen. Många följer mig för
naturbilderna, så om jag lägger
upp något annat blir det inte alls
samma effekt. I Marocko lade jag
upp en bild på en man på gatan i
Marakesh, och fick direkt hälften
så många likes. Publiken vet vad
de vill ha. Bilden med flest likes
är den på solförmörkelsen från
Färöarna: 60 000 gillade den.
Men generellt är det helt omöjligt
att veta.

@yogagirl
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e-bÖCker

tV-serier

THE FALL (Netflix)
✦ Innan Jamie Dornan var
Christian Grey i Femtio nyanser
av honom så var han en
beräknande kvinnomördare i
Belfast. Se honom leka katt- och
råtta-lek tillsammans med en
iskallt kontrollerande Gillian
Andersson som mordutredare,
med den mest eleganta
garderoben i polisseriernas
historia. Sällan har en silkesblus
suttit så bra och sällan har en
serie varit så spännande trots att
mördaren är avslöjad redan från
ruta ett. ■

BOKON

Fem läsappar
för bokslukare

Det är redan länge sen inbundna böcker slutade synas
ute bland folk. Nu är också pocket på utgående — allt
fler läser helt enkelt i mobilen och på surfplattan. Otroligt
smidigt och lättpackat! Här tipsar vi om de vanligaste
e-boksapparna.

MARATON FÖR REGNIGA DAGAR
Aldrig tidigare har utbudet av tv-serier varit så stort och så bra.
Vilket gör att det aldrig tidigare varit lika svårt att veta var man ska börja.
Här är fem grymma tv-serier att ta sig an i sommar.
text

CAROLINE HAINER

VEEP (HBO Nordic)
✦ Det är en bra tid för kvinnliga
komiker nu, med stjärnor som Tina
Fey (30 Rock) och Amy Poehler
(Parks and Recreation) i bräschen.
Och en av de allra bästa är och
förblir Seindfeld-stjärnan Julia
Louis-Dreyfus som i VEEP spelar
amerikansk vicepresident med
ofelbar känsla för tajming. Tänk
långa, jobbiga dagar i Vita huset
blandat med skavanker, felsägningar och pinsamma situationer.
Ingen hade kunnat göra rollen
bättre än hon. Detta är lågmäld
politisk satir på bästa sätt. ■

NASHVILLE (ViaPlay)
✦ Musikal-serier är man inte bortskämd med och allra minst bra sådana, men Nashville lyckas på ett
makalöst sätt att blanda in musik i
handlingen som kretsar kring den legendariska country-ikonen Rayna
James (Connie Britton) och hennes
konkurrent, den poppigare country-stjärnskottet Juliette Barnes
(Hayden Panetterie). Det blir en
berättelse om gammalt versus nytt,

BLOODLINE, (Netflix)
✦ När äldsta sonen Danny luggsliten återvänder till det vackra
barndomshemmet dröjer det inte
länge förrän familjehemligheterna
radar upp sig och gör sig redo att
avslöjas. Mörkret som faller över
historien om den till synes perfekta familjen är becksvart, och
står i stark kontrast mot solen som
konstant skiner över ön utanför
Florida där sommarens mest
spännande drama utspelar sig. ■

JOHANNA STENIUS

DITO

✦ Bokus e-boksläsare är optimerad för iPad och iPhone
och synkar alla böcker du köpt
genom sajten dito.se. Där finns över
400 000 titlar.
Speciell detalj: Erbjuder även ljudböcker. ■
❱❱❱ dito.se

ADLIBRIS MONDO
✦ Adlibris egen app för eböcker och ljudböcker som
inhandlats på Adlibris
Mondo-sajten. Har du deras
ljudboksabonnemang för 169 kronor i
månaden kan du dessutom frossa i ljudböcker direkt i appen.
Speciell detalj: Adlibris Mondo satsar på den sociala aspekten av läsning,
och gör det enkelt för dig som läsare att
skapa egna samlingar och dela dessa på
Twitter och Facebook. ■
❱❱❱ adlibris.com/mondo
ISTOCK PHOTOS
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text

äkta versus falskt och den eviga drömmen om lycka och framgång. ■

FRIDAY NIGHT LIGHTS
(HBO Nordic)
✦ På pappret låter det kanske trist att
följa en fotbollstränare och hans amatörlag i en sömnig, amerikansk småstad. Men bortom sporten är detta är
en fin skildring av hur tillvaron påverkas av människorna omkring oss, hur
relationer formas och hur sköra vänskapsband kan vara. Och hur viktiga
fredagskvällarna blir för precis alla i
hela det lilla samhället då det är
match och allting ställs på ända. Ömsint och dramatiskt om vartannat. ■

sommar
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✦ Med Bokons app kan du
både köpa och läsa e-böcker
på surfplattan och i mobilen.
Med appen kan du samla alla dina
e-böcker och PDF-filer i en och samma
läsare. Du kan dessutom låna böcker
från biblioteket och läsa dem i appen.
Speciell detalj: Funkar även för pdf
och biblioteksböcker. Webbfunktionen
»Skicka till Kindle« är perfekt för dig
som har en Kindle-platta men vill läsa
svenska böcker. ■
❱❱❱ bokon.se

Läs även om ljudbokstjänsten Storytel
på sidan 28

MOMENTS by telenor
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IBOOKS

✦ Ibooks är Apples e-boksläsare där du huvudsakligen lägger in epub-filer köpta via Itunes — men det går också att läsa andra
epub- och pdf-filer. Appen finns automatiskt inbyggd i enheter som har iOS8.
Speciell detalj: Ett automatiskt
nattläge ändrar skärmens presentation
av text beroende på hur ljuset i rummet
är. ■
❱❱❱ itunes.apple.com

KINDLE

✦ Appen med samma namn
som den välkända läsplattan
är kopplad till Amazon och det
är först och främst alla böcker,
tidningar och pdf:er du köper och hämtar därifrån som går att läsa i appen.
Men du kan även få en egen Kindle-mailadress. Alla pdf:er och e-böcker
du mailar dit hamnar automatiskt i appen och på plattan.
Speciell detalj: Engelska titlar erbjuder direktkoppling till bland annat
Wikipedia, synonymordbok och översättningar om du är online. ■
❱❱❱ amazon.com

33

UppstiCkaren

VinJett

Vimla heter Telenors ungdomligare alternativ. Här är
priserna lägre, och man får rabatter vid rekrytering
av nya »medlemmar«. Från vänster: Erik Lissinger,
Johan Littorin och Alexander Forsback. Med i teamet
är även Viktor Georgsson och Petter Winter.

Jag kan
trotsa
vatten
Nya Xperia™ Z3+ med en
elegant vattentät* design

MOBIL
MEDLEMSKLUBB
Om vi gör det tillsammans så tjänar
alla på det. Så resonerar man hos
den lilla, alternativa operatören
Vimla. Här är man inte kund utan
medlem och kan själv påverka hur
erbjudandet ska utvecklas.
text
foto

HENDRIK BERGSTÉN
PETER JÖNSSON

FÖR DRYGT ETT ÅR sedan startades

Vimla, som är ett varumärke i
Telenorkoncernen. Syftet är bland
annat att erbjuda abonnemang till
ett lägre pris och utan bindningstider eller dolda avgifter. Målgruppen
är de som är mer självgående och
gillar att vara aktiva på nätet.
Bolaget har fem hängivna
medarbetarare som delar på alla
arbetsuppgifter.
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— Vi får jobba snabbt för att
hinna med. Under en dag kan det
handla om att sköta chatten, svara
på frågor i forumet och jobba med
utveckling, säger Johan Littorin,
affärsansvarig på Vimla.
Tanken med Vimla är att
medlemmarna ska kunna vara med
och utveckla abonnemangen, ge
varandra support och sprida budskapet vidare till andra. Som tack för
hjälpen får de bonusar och rabatter.
Och medlemmarna är aktiva,
intygar Johan Littorin. Under det
första året har en mängd förslag på
förändringar diskuterats i forumet
och flera av dem har lett till att
erbjudandet förbättrats.
— I mars lanserade vi till exempel en större prisförändring som

blev till tack vare de förslag som
kom in från användarna. Det är
också ett bra exempel på vilken hög
diskussionsnivå vi har på forumet
och att vi verkligen tar till oss vad
de tycker.
— En medlem föreslog att vi
borde ha ett McDonalds-liknande
abonnemang där man kan välja det
man vill ha. Vi tyckte det var ett bra
förslag och i december förra året
introducerade vi ett nytt abonnemang där man själv väljer hur
mycket samtal, meddelanden och
data man vill ha.
Att sprida Vimla vidare är
populärt. Medlemsantalet har ökat
stadigt den senaste tiden.
— Vi får jättebra feedback från
användarna och nio av tio säger att

de gärna rekommenderar oss till
andra. Vissa har varit så bra på att
rekommendera oss att det faktiskt
lett till att de har ett kostnadsfritt
abonnemang.
Under våren har man på Vimla
också jobbat med att förbättra
medlemsforumet för att göra det
enklare för medlemmarna att hjälpa
varandra. Men det är inte bara på
nätet man vill ha kontakt med sina
medlemmar. I juni planeras för en
medlemsträff.
— Planen är helt enkelt att
vi möts upp på eftermiddagen
någonstans där vi kan träffas, prata,
äta och dricka något ihop. Inga
konstigheter, utan en möjlighet att
träffa våra användare, säger Johan
Littorin. ■
sommar
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* Vattentät
Du ska inte: placera enheten helt under vatten, utsätta den för havsvatten, saltvatten, klorvatten eller vätskor du dricker. Ingress Protection-klassificeringen IP65/68.
mo
m e n t si färskvatten
b y t e l när
e ningångar/luckor
o r | s o m märastängda.
r
Vid felaktigt bruk gäller inte garantin. Besök www.sonymobile.com/waterproof.
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Telenor Sverige AB
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Välkommen till din närmaste butik, telenor.se eller ring 0200-111 222.
När du uppnått 100 MB/dag i Europa får du ett sms med frågan om du vill köpa ytterligare surf, du beställer genom att svara ja på sms:et (gäller ej Kontantkort eller Under 18).
Vid dygnsskifte svensk tid återställs surfvolymen. Gäller privatabonnemang. För ytterligare information om villkor och vilka länder som ingår se telenor.se

