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Word	fyller	
fem	ar

.

Med det här numret fyller Word en hel hand, fem fing-
rar, ett halvt decenium – kort och gott fem år! På de 
följande sidorna får du möta några av alla de perso-
ner som under åren varit med och format Word.

 TEXT: EMELIE WAHLMARK • FOTO: ELINA MEULLER & VIKTORIA ERIKSSON

Simon Dunder
På Word: Illustratör sedan nr 26.
Ålder: 17 år.
Bor: Uppsala.
Gör: går Grafisk kommunikation 
på GUC.
På fritiden: Sitter mycket fram-
för Photoshop, är med kompi-
sar och allt som omgivningen 
har att erbjuda.

Word firar 5 år med en utställning i 
Forumgallerian. Invigning 15 april, 
klockan 16-19. Kom, vetja!

Word	fyller	
fem	ar

.

Utdrag ur Word #27.
Läs hela tidningen på tidningenword.se/27

https://tidningenword.se/27
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 ville att folk skulle lyssna 
på våra åsikter, säger Alva 
Hartman, som var medlem 
i den första redaktionen på 
Word.

– Vi tog tidningen seriöst men hade
samtidigt väldigt roligt när vi jobbade 
med den!

I dag, fem år och ett par liter blod, 
svett och tårar senare, delas det här 
numret av tidningen ut i en skolkor-
ridor. Men hur går det till innan 
tidningen hamnar i din hand? Hur 
bestäms det vad som det ska skrivas 

om? Och hur kan det komma sig att 
man får tidningen gratis? Allt det och 
lite mer ska vi förklara här.

Så, vem är det som bestämmer vad 
Word ska handla om? Det gör främst 
redaktionen, som består av ett glatt 
gäng gymnasieelever som jobbar med 
tidningen på sin fritid, tillsammans 
med mannen, myten, legenden och 
chefredaktören, Mårten Markne.

– Tidningen målas av redaktionens
intressen. I takt med att redaktions-
medlemmar byts ut så byts fokus i 
tidningen ut, säger Therese Gustafsson 

som var med och gjorde Word i hela 
femton nummer – från det att hon 
började ettan på Rosendal till efter 
studenten.

I varje nummer av Word brukar 
dessutom ett par praktikanter medver-
ka och påverka, plus att du som läsare 
faktiskt också ofta är med och bestäm-
mer! Redaktionen försöker snappa upp 
vad unga i Uppsala är intresserade av 
och vill läsa om. Men om du känner 
att vi missat något särskilt som borde 
tas upp i tidningen så kan du alltid hör 
av dig till 

edaktionen ser mycket ut som 
gymnasiet i övrigt, blandat 
med killar och tjejer med 

olika bakgrund. Och eftersom det 
varje år börjar nya på gymnasiet 
och slutar gamla så gör det även 
det på Wordredaktionen.

Enligt Carl Fagerström, som 
länge var medlem av Wordredak-

tionen, var det flamsiga, sociala, 
pratsamma och analyserande männis-
kor som satt i redaktionen då.

– Vi var en väldigt rolig och kreativ
redaktion, säger han.

den största fördelen med att vara med 
och skapa Word är att det är väldigt, 
väldigt roligt, i alla fall enligt Therese 
Gustafsson, Carl Fagerström och Alva 
Hartman. Den enda nackdelen de kan 
komma på är att hinna med det samti-
digt som man har mycket i skolan.

– Men jag skulle inte vilja kalla det
en nackdel, det låter för negativt. Det 
är snarare en svårighet, säger Carl 
Fagerström. 

Den vanligaste anledningen till var-
för man är med och gör Word verkar 
vara utmaningen, att testa på något 

nytt som man aldrig gjort förr:
– Det kunde vara asjobbigt när man

satt och skrev någon svår text, men det 
var så himla skönt när den var klar! 
säger Alva Hartman.

ur kan word vara gratis egent-
ligen? Jo, Uppsala kommun 
finansierar tidningen för att 
tidningens uppgift bland an-

nat är att fungera som en kanal mellan 
politikerna och de unga.

Politikerna vill alltså veta vad 
ungdomarna tycker är viktigt och på 

Alva Hartman
På Word: Illustratör och skribent 
i nr 1-9.
Ålder: 21 år.
Bor: Göteborg.
Gör: Pluggar.
På fritiden: Läser och 
håller  på med hunden.

Mårten Markne
På Word: Chefredaktör 
sedan nr 1.
Ålder: 34 år.
Bor: Uppsala.
Gör: Jobbar på Barn-
ombudsmannen i 
Uppsala.
På fritiden: sitter 
under korkeken och 
luktar på blommorna.
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åller ordning på saker. Här får du reda på lite mer om honom, intervjuad av Sonja Winkert.

När Word startade för 
fem år sedan fanns en 
vision om en intressant, 
rolig och viktig tidning för 
ung domar, av ungdomar. 
Samtidigt skulle tidningen 
fungera som en kanal 
 mellan Uppsalas unga och 
de som bestämmer i stan.

red@word

-uppsala.se

070-645 31 41

Therese Gustafsson
På Word: Skribent i nr 4-18.
Ålder: 20 år.
Bor: Uppsala.
Gör: Är sportjournalist på UNT.
På fritiden: Umgås med vän-
ner och tittar på sport.
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Det allra, allra första numret av 
Word kom faktiskt redan för sex 

år sedan. Ett gäng elever på 
GUC gjorde under sin praktik på 

Barnombudsmannen i Uppsala 
en tidning, som de kallade Word 
magazine. Sedan hängde halva 
namnet kvar när Word startades 

ett halvår senare. Ida Tholcke var 
med och gjorde ”Nummer 0.”

Varför gjorde ni Word 
 magazine?

– Vi gjorde det som ett projektarbete. 
Jag gick journalistik då och vi drog 

helt enkelt ihop ett gäng. Jag tror att 
vi såg potentialen i tidningen!
Hur känns det att Word  

fyller 5 år nu?
– Åh, det känns jättebra! Jag är 

verkligen jättestolt. Jag har inte varit i 
Sverige så jag har tyvärr inte kunnat 

läsa något nummer på länge men 
jag skulle gärna vilja göra det.

Vad har hänt i ditt liv  
under de här 5 åren?

– Oj, mycket! Jag har varit resele-
dare och praktiserat på Djurens rätt. 

Och så har jag pluggat, framför 
allt. Jag har rest mycket och bott 

utomlands.

samma gång kunna berätta om vad 
kommunen gör genom annonser och 
inslag som politiksidan (bläddra till 
sidan 17 i det här numret). 

Det är meningen att tidningen ska 
kunna läsas av alla gymnasieung-
domar, oavsett vilka ”typer” de är. 
 Martin Price, som drog igång Word 
2006, uttrycker det så här:

–Tidningen får inte bara vända sig 
till romanläsande tjejer eller fotbolls-
spelande killar. Vi måste vända oss till 
så många som möjligt, det är extremt 
viktigt.

– Genom årliga läsarundersökningar 
så vet vi att alla sorters gymnasieung-
domar läser Word, i alla årskurser, 
på alla program, på alla skolor – och 
som mest har Word lästs av nästan två 
tredjedelar av eleverna!

en hur vet Word vad läsarna 
vill läsa om? För det första 
är ju alla som skriver, fotar, 

illustrerar och kommer med idéer 
själva ungdomar, för det andra får vi 
in massor av uppslag genom läsarun-
dersökningarna. Och för det tredje gör 

chefredaktör Mårten klassbesök för att 
få veta vad de som inte svarat i någon 
läsarundersökning tycker om innehåll, 
utseende och annat. 

Och framtiden? Självklart så kan 
ingen veta med säkerhet hur framtiden 
kommer att se ut, men man kan ju 
alltid spekulera.

Therese Gustafsson tror att tid-
ningen i sig kommer fortsätta att 
utvecklas på samma sätt som den gjort 
hittills men att hemsidan kommer bli 
mer aktiv. Martin Price är inne lite på 
samma spår:

– För att kunna klara konkurrensen 
måste vi nog finnas bara ett knapp-
tryck bort. En wordapp till mobilen 
kanske? Jag vet inte, men jag antar att 
någonting sådant skulle fungera. •

Martin Price
På Word: startade tidningen.
Ålder: 39 år.
Bor: Uppsala.
Gör: Jobbar på Barnom-
budsmannen i Uppsala.
På fritiden: håller på med 
teater och är gympaledare.

Ida Tholcke
Ålder: 24 år.
Bor: Uppsala, för tillfället i alla 
fall.
På fritiden: Det vanliga; hänga 
med kompisar, gå ut och resa.
Gör: Söker jobb inom med-
iabranschen och läser på 
universitet.

Carl Fagerström
På Word: Skribent i nr 14-22.
Ålder: 19 år.
Bor: Uppsala.
Gör: Jobbar.
På fritiden: Fikar, går på 
konserter och så.

►

MM Word firar 5 år med en utställning i 
Forumgallerian. Invigning 15 april, 
klockan 16-19. Kom, vetja!

Vi tog tidningen seriöst men hade samti-
digt väldigt roligt när vi jobbade med den!” Alva Hartman, med i den första Wordredaktionen

►

►Fem	ar,
20	femmor

.

Word
Ålder: 5 år (19 april).
Görs av: Gymnasieelever från Uppsala, på fritiden.
Ges ut av: Barnombudsmannen i Uppsala, med 
stöd från Uppsala kommun.
Övrigt: Fem nummer/år, upplaga oftast 2500 ex. 
Läs alla nummer på word-uppsala.se

facebook.com/ 
tidningenword


