
NU BLIR VI 
DIGITALA!

F
ör ganska exakt 13 år sedan lånade vi en kolle-
gas pappas skåpbil och tog med oss våra två 
kartonger, två datorer, ett skrivbord och en 
halvdöd krukväxt till vårt första egna lilla krypin 
i Majorna. Första månaden satt vi uppkoppla-
de på ett modem, en person i taget, hukandes 

under byggplast för undkomma renoveringsdamm. Det var 
inte alls som på stora redaktioner, men energin var hög och 
övertygelsen stor. Några månader senare, i januari 2004, 
startade vi GFT på webben. Ett år senare kom vårt första 
pappersnummer ut. På många sätt känns detta som så 
oerhört länge sedan och på andra som om det var i går – 
tiden går fort när en har roligt. Sedan dess har mycket hänt 
och ni läsare har varit med oss genom många förändringar 
från den lilla produkt GFT var då till vad den är i dag: både 
betydligt större, och betydligt bättre. Det tar tid att hitta sin 
form men det är också viktigt att vara villig till förändring 
när det behövs. 

Nu är en sådan tid. Nu tar vi, som ni redan läst, steget 
och blir digitala. Men vi vill återigen poängtera det tämli-
gen odramatiska i detta. Vi är fortfarande precis samma 
personer som gör precis samma tidning med samma 
fokus, bara i ett nytt format. För även om vi önskar att allt 
skulle fi nnas tillgängligt på nätet gratis så funkar det inte 
så. Bra journalistik måste få kosta pengar vare sig det är 
på papper eller digitalt. 

Tidningens ryggrad har alltid varit fördjupningen och 
kontexten. Så är det fortfarande. Vi vill ge ett mångskif-
tande perspektiv på tillvaron och politiken. Men det är inte 
gratis, så vi är beroende av er läsare och att ni fortsätter 

att prenumerera. Som prenumerant får du ta del av längre 
reportage, samtal, lokala granskningar och essäer. Den 
typen av material blir i större utsträckning än nu endast 
tillgängligt för den som betalar för en prenumeration.

Vi inför också en del nya rutiner och kan ge dig som läsare 
fl er aktuella nyheter. Samtidigt får vi också mer tid till jour-
nalistiken. Vi slipper papperstidningens begränsningar och 
kan oftare vara på plats för att berätta om det som ingen an-
nan berättar om, oavsett vilket hörn av Göteborg det hand-
lar om. För sanningen är att vår stad behöver fl er röster än 
GP:s. Aldrig har det behovet varit större och den världsbild 
som manglas ut från Polhemsplatsen behöver en motröst, 
en motbild. Den kommer vi att fortsätta stå för oavsett om 
det gäller Västlänken, temporära bostäder till nyanlända, 
segregationen eller gentrifi eringen av innerstaden.

Göteborgs Fria är en plats där kommersiella intressen 
inte styr. En liten motståndsfi cka. Det är vårt löfte till dig.

På de kommande sidorna berättar vi mer om hur för-
ändringen påverkar dig. 

Välkomna med på vår digitala resa!

Göteborgs Frias redaktion
MADELENE AXELSSON, chefredaktör och politisk redaktör
KAJSA PERSSON, nyhetsredaktör
TOBIAS MAGNUSSON, kulturredaktör 
ELIN SCHWARTZ, föräldraledig

Vi är GFT 
och det 
här vill vi!
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LÄSARREAKTIONER

»Ojoj, svårt 
för en gammal 
pappersälskare 
som mig. Men 
vem vill vara en 
bakåtsträvare? Får 
väl helt enkelt fälla 
en tår o omfamna 
det nya.«

» Hemma hos oss 
tycker vi att ni är så 
himla bra. När ni blir 
digitala önskar jag mig 
fl er nyheter, en bra app 
och en påminnelse så 
jag inte glömmer den i 
all annan information 
en nästan drunknar i.«

»Digital publicering verkar super, tycker 
jag. Då slipper jag dåligt samvete när 

jag inte hinner läsa allt.

Har känt 
mig nöjd med 

tidningen, men vill 
inte läsa den på 

nätet. Det är 
inte ”tidning” 

för mig.

»Tidningen har ofta 
något som rubbar 
mina cirklar och 
som inte fi nns någon 
annanstans. Väldigt 
viktigt att ni fi nns! «

»Jag skulle vilja att ni vågar 
konfrontera mera. Vi är så 
konfl ikträdda och konsensus-
orienterade så ruska om 
lite mer.«

»Jag kommer att sakna 
papperstidningen – jag läser 
den i bastun och där funkar 
inte läsplatta så bra.«

»Jag vill fortsätta stödja en 
radikal röst. Ni har också 
bra kalendarium och lokal 
bevakning som jag inte får 
någon annanstans.«

FRÅGA: Kommer digitali-
seringen påverka vad tidningen 
kostar?
SVAR: Nej, priset kommer vara 
detsamma.
 
FRÅGA: Gäller detta även 
Fria Tidningen?
SVAR: Nej, Fria Tidningen 
kommer att komma på papper 
på onsdagar och fredagar, precis 
som den gör nu.
 
FRÅGA: Hur får jag min tidning 
digitalt?
SVAR: Då ser du bara till att vi 
har din mejladress (www.fria.
nu/epost) så kommer det en pdf 
automatiskt.
 
FRÅGA: Om jag inte vill ha 
tidningen på pdf utan enbart 
läsa den digitalt på webben, hur 
gör jag då?
SVAR: Då behöver du logga in för 
att få tillgång till allt material. All 
sådan info ligger tydligt i mejlet 
som du får med din tidning.

FRÅGA: Om något är oklart med 
min prenumeration, vart vänder 
jag mig då?
SVAR: Då mejlar du pren@fria.nu 
där du kommer få hjälp. 

FRÅGA: Kommer det att fi nnas 
en app för tidningen?
SVAR: Jajjamensan, exakt när 
den är klar är dock lite oklart just 
nu för det kommer också komma 
en helt ny webb och det där 
hänger ihop.

FRÅGOR
 &SVAR
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Förutsättningarna för att få vårdbidrag ska 
inte hänga på vem som handlägger ditt ären-
de och var du bor. Det skriver Daniel Lakso 
från DHB Västra som vill att Försäkringskas-
san ska förbättra situationen för familjer med 
barn som har funktionsnedsättningar. >> 3

Debatt
Andreas Luukinen och Lovi-
sa Silfverberg får dansgolvet 
att koka. GFT träffar Lovisa 
från dansklubben Wonder-
land för att prata om förfest 
och klubbliv. >> 7 

Kultur
Fokusplanen om 
 Jämlikt Göteborg har 
en stark förhoppning 

på familjen som all-
tings lösning. >> 2 

Akademikerförbundet SSR har 
tröttnat på att politiker främst 
pratar om lärare när det hand-
lar om skollyft. Pisa-resultatet 
är lika mycket ett svar på hur 
barn mår, menar förbundsord-
föranden, och vill se satsning-
ar på fler skolkuratorer.  >> 5

Kräver satsning 
på elevhälsan

Författaren Anna-Karin Hell-
qvist är aktuell med Det vita 
bläcket, en rasande uppgörel-
se med normsamhället.  GFT 
träffar henne för att prata om 
strukturer, feminism och om 
staden Göteborg, som hon 
både älskar och hatar. >> 6

Med hatkärlek  
till Göteborg

Lorraine Hans-
berrys klassiska 
”En druva i so-
len” – om dröm-
mar och hinder 
i ett segregerat 
samhälle– gäst-
spelar på Stora 
teatern. >> 14

NYHETER

De senaste veckorna har nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsen haft flera 
aktioner i Göteborgsområdet, senast i 
helgen på ett badhus i Kungälv. 

Såväl experter som 
polis säger att närva-
ron har märkts mer 
på sistone och tren-
den med medborgar-
garden sprider sig. 
Motsvarigheten i Fin-
land har redan tidi-
gare ägnat sig mer åt  

 
den här typen av pa-
trullerande.

– Jag skulle verk-
ligen säga att det är 
risk att vi får se mer 
av det, säger Daniel 
Vergara, reporter på 
den antirasistiska 
tidskriften Expo. >> 4

Nazistiska 
grupper 
mer synliga 
i regionen 

”DET äR vi som måsTE axla aNsvaRET”

Dagens politiska system håller på att haverera totalt. Men  
rörelser som Occupy och den arabiska våren visar att en ny 
demokrati redan har börjat byggas underifrån, skriver forska-
ren och omställaren Mikael Vallström i en essä. >> 8–11

tIPSa GFt: goteborg@fria.nu | retur: Fria Tidningar ek förening, Box 2034, 128 21 Skarpnäck  | POSttIDNING a
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Vi behöVer  
din mejladress
Från och med den 13 januari 2017  
kommer Göteborgs Fria Tidning ut  
enbart på pdf och webb.

Din tidning fortsätter att komma  
som vanligt – men till din mejlbox. 

Så meddela oss din mejladress snarast! 

Gå in på www.fria.nu/epost och fyll i 
dina uppgifter, så ser kundtjänst till att du 
får din tidning även i framtiden.

Du kan också läsa tidningen på  
www.goteborgsfria.se.

Redan i februari kan du se fram emot 
fler och snabbare nyheter, nya digitala 
funktioner, fler erbjudanden och ett 
utvecklat kalendarium. 

Inga prisförändringar planeras.

Om du även är prenumerant på Fria 
Tidningen kommer den fortsatt att 
komma ut på papper, precis som vanligt.

Har du frågor? Mejla pren@fria.nu  
eller använd kontaktformuläret  
på www.fria.nu/kundtjanst.


