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En dag som toppar formen.  ”Det handlar om små steg som ger 
stora resultat”.  
- När Hallpressen bytte redaktionellt system var Gothia med och definierade kraven på systemet och 
de höll även i utbildningarna, säger Christer Johansson. Men teori och praktik är två skilda saker, det 
är mycket nytt att hålla reda på och kommer man inte igång med arbetsprocesserna på rätt sätt blir 
det lätt att folk börjar jobba efter eget huvud. Därför ville vi också ha stöd för att rulla igång de nya 
arbetsprocesserna. 

Det var här som Coachen från Gothia 
kom in. Under ett dygn följde Per 
Rönnberg arbetet på redaktionen. Från 
morgonmöte till morgonmöte för att 
följa alla delarna på redaktionen.
- Per gick runt och tog upp frågor 
och problem som fanns kring de nya 
arbetsprocesserna, berättar Christer. 
Jag tycker att han hade rätt metodik i 
sitt arbete. En del saker löste han på 
stående fot, andra saker fångade han 
upp för senare utvärdering, därmed 
hade han ett bra flyt utan att tappa 
tråden eller kontakten med person-
alen. Per upplevdes inte som den 
typiska konsulten som bara rättar fel, 
utan mer jordnära och lyssnande. 
- Det är lite som att kasta sig ut i det 
okända när man ska komma igång med 
ett nytt system och nya arbetsflöden, 
säger Christer. Med Per i huset fick vi 
ett bra stöd i något som annars hade 
känts lite svajigt. 

Genomförande
Vår Coach kommer ut till er, har en 
kort avstämning med nyhetschefen 
direkt på morgonen och sitter sedan 
med på morgonmötet och presenter-
ar sig. Resten av dagen finns han med 

på redaktionen, kikar lite över axeln 
när personalen jobbar och kommer 
med direkta förslag på förenklingar han 
ser kan göras. Han kan visa tips & trix 
och ha korta individanpassade genom-
gångar runt olika moment. Vidare 
svarar han på direkta frågor och för 
kontinuerligt anteckningar under dagen 
om vad han hjälper till med.

Vår Coach är på plats ända fram tills 
tidningen lämnas till tryck. Efter sin dag 
på redaktionen renskriver han sina 
anteckningar från dagen och har en 
muntlig avstämning med beställaren. 
Ibland räcker det för kunden. Ibland 
upptäcks ett utbildningsbehov för hela 
eller delar av redaktionen. Den anpas-
sas utifrån vad som har kommit fram 
under dagen. Fördelen är att kvaliteten 
blir högre än en vanlig utbildning 
eftersom exemplen blir mer konkreta 
samtidigt som personalen redan kän-
ner utbildaren.  
Resultatet blir alltid en redaktion som 
har höjt sin kompetens och har mer 
tid att ägna sig åt det redaktionella 
materialet - och mindre tid åt hantera 
olika problem. 

Med vår Coach får du hjälp att 
trimma redaktionens arbets-
processer. Coachens uppgift 
är att fånga upp problem och 
komma med lösningar som 
förenklar och effektiviserar 
arbetsflöden på en tidning. 
Utan att lägga sig i och vara en 
viktigpetter. Hellre visa på möj-
ligheter och lösningar än bara 
peka på problem.  Allt som 
går att förenkla ska helt enkelt 
förenklas. Diskret och ödmjukt.  
Men med erfarenhet från fler 
än 100 svenska tidningar. 

Vill du veta mer? 
besök oss på: gothia.se eller 
kontaktaJörgen Stock  
0739-144003
jorgen.stock@gothia.se
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