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DAGENS ETC

Gustavsson: ”Politiken har en ny arena – där ska Dagens ETC finnas.”

TEXTERNA.

TV-INSLAGEN.
PODDARNA.

Dagens ETC kommer alltid ge dig artiklarna  
som speglar, granskar och kommenterar.

 
Dagens ETC ska nu dessutom  

komplettera med ljud och rörlig bild.
 

Allt tack vare insamlingen.
   Allt för att ge dig maximalt med  

journalistik – som når ut  
till maximalt många.

 SID 2–5

NYHET!NYHET!
ETC Play ingår

från och med nu
i din prenumeration 

på Dagens ETC
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torsdag 11 mars 2021

LEDARE

Dagens ETC har en röd och grön ledarsida som är  
oberoende av politiska partier och andra intressegrupper. 
Här skriver bland andra Laila Vianden, Veronica Palm, Göran 
Greider, Johan Ehrenberg, Kajsa Ekis Ekman, Jenny  Bengtsson, 
 Somar Al Naher, Birger Schlaug, Ulrika Lindahl, Tomas 
 Kåberger, Andreas Gustavsson och Max V Karlsson.

VARSÅGOD OCH TACK!
  Dagens ETC:s prenumeranter har samlat in till all 
vår digitala utveckling, även till ETC Play – som vi 
nu kan ta vidare mot att bli en 
del av vår journalistiska motor. 
Tack för all din hjälp. Hoppas att 
du kommer att uppskatta vad 

Dagens ETC och ETC Play gör 
tillsammans, allt som en del av 

din prenumeration.

Tipsa oss!
Telefon: 08-410 357 00
tipsa@etc.se
Kundtjänst
Telefon: 08-410 359 00
kundtjanst@etc.se
Ris eller ros?
lasarmejl@etc.se
Mejla medarbetare
förnamn.efternamn@etc.se

Johan Ehrenberg
Grundare och ägare
Andreas Gustavsson
Chefredaktör/ansvarig utgivare
070-848 57 15
Signe Lidén
Redaktionschef
070-680 8360
Gunnar Wesslén
Redaktionsledning

Ulrika Lindahl
Nyhetschef
070-395 01 94
Hanna Thåström
Nyhetschef
070-270 34 24
Anna-Maria Carnhede
Kulturredaktör
0733-86 67 75

Sam Linderoth
Webbredaktör
Emanuel Videla
Webbredaktör
Karl Skagerberg
Webbredaktör

Emanuel Hendal
ETC Play-redaktör

Eigil Söderin
Grävande reporter
eigil.soderin@etc.se

Maria Sandmon
Miljöredaktör
Karin Holmberg
Miljöreporter

Reportrar:
Jörgen Lund
Karin Annebäck

Gustav Gelin
Kristin McMillen
Adolfo Diaz
Jenny Lindström
Andrea Wesslén
Stina Berglund
Zanna Nordqvist
Sofie Axelsson
Christoffer Röstlund 
Jonsson
Bilan Osman

2022 ska rösta för första gången och vars beslut 
formas till stor del utanför etablerade medier, 
alltså av vad de ser och hör i sociala medier, av 
klippet som en vän delar, av det köpta inne-
hållet från ett fossilbolag, av Facebook och 
Twitter och Youtube vars algoritmer premierar 
konflikt?

DET ÄR ETT VÄLDIGT skört läge.
Glappet blir en dröm för den som vill desin-

formera med överdrifter och lögner.
SD utnyttjar situation mer än något annat 

parti. SD har metodiskt och under lång tid 
skapat det slags digitala infrastruktur som gör 
att människor kan dras djupt ned i kaninhålet. 
Medier som efterliknar traditionella. Webb-tv. 
Poddar. Tankesmedjor. Ständig jour för att 
med blixtsnabba, skadeglada uppdateringar på 
framför allt Facebook suggerera så många som 
möjligt att känna att Sverige balanserar över 
en avgrund. 

Anna Dahlberg verkar inte ha noterat detta.
Istället vill hon att borgerliga partier 

genast ska skaffa ett hemligt avtal som 
bestämmer vilka segrar man ska låta 
SD få efter valet.

Man ser det man vill se?

DAGENS ETC VERKAR i ett allt mer 
fragmenterat landskap. Då måste 
vi agera. Journalistiken behövs. 
Journalistiken är motgiftet. 

Det här handlar om så 
mycket mer än SD. Det hand-
lar om att vi befinner oss 
i upplösning, där gränsen 
mellan fakta och konspira-
tionsteorier blivit flytande. 

Hade den vansinniga manifest-
ationen i Stockholm mot coro-
narestriktioner ens kunna hända 
för tio år sedan? Tveksamt. 

Dagens ETC har ett ansvar. Vi 
ska producera journalistiken. 
Sedan ska vi sprida den. Även 
till alla som föredrar att lyssna 
och titta snarare än att läsa. Till 
alla som oftare besöker Youtu-
be än SVT. Till alla som vet 

vad programledarna i Riks heter men inte har 
susning om vem Anna Dahlberg eller jag är.

ETC PLAY BLIR FRÅN och med nu en del av 
Dagens ETC.

ETC Play ingår i din prenumeration.
Det blir poddar, det blir webb-tv.
Det blir opinion, nyheter, klimat, kultur och 

allt det andra som är Dagens ETC, och varför 
inte helt oprövade format och ämnen, det nya 
behöver inte vara exakt som det gamla.

Det här projektet utgår alltid från journalis-
tiken.

Det kommer att synas på ETC Play, på den 
nya www.etc.se vi skapar, men även på Face-
book, Youtube, Instagram, Clubhouse, Twitter 
– ja, överallt där många människor bildar sig 
en uppfattning.

DAGENS ETC KAN införliva ETC Play tack vare 
insamlingen, att crowdfundare har donerat till 
journalistiken, samtidigt som vi har en stigan-

de upplaga (en obruten trend sedan tidigt i 
höstas). ETC Play kunde först utvecklas 

som streamingtjänst tack vare ert enga-
gemang. ETC Play kan nu bli ett redskap 
för progressiv debatt tack vare ännu mer 
engagemang. 

Därför är det självklart att du framöver 
ska få poddar och webb-tv som en bo-

nus till din prenumeration. Nå-
got många efterfrågat. Exakt 

vad det ska bli för innehåll, 
det tänker jag bestämma 

med din hjälp. Vi är snart 
11 500 som prenumererar. 

Sveriges största redak-
tion. Så ser jag det. 

DAGENS ETC ÄR Sveriges 
enda röda och gröna 

dagstidning. 
Politiken har en ny arena. 

Vi måste finnas där.
Vi tänker inte lämna den 

till rasister, konspirationstro-
ende, näringslivets kommunika-

törer eller lobbyister. 
 / ANDREAS GUSTAVSSON

Dagens ETC tar plats 
på en ny politisk arena

I 
söndags var jag med i Godmorgon värl-
den. Ett av ämnena var Vetlanda. Kommer 
det som hänt där ge några politiska konse-
kvenser? Ja, svarade jag. Men inte på ett bra 
sätt. Just nu kunde vi haft en diskussion 

om integration, om hur det påverkar människor 
att leva utan framtid, om hur polisens närvaro 
skalats ned, om hur samhället måste hantera 
psykisk ohälsa innan individer utgör en fara för 
sig själva och andra. Till exempel. 

Men istället har Sverigedemokraterna 
exploaterat detta i en av de mest brutala och 
koordinerade kampanjer jag någonsin sett. 

Jaså? tyckte Anna Dahlberg på Expressen. 
Hon hävdade att hon missat det.
Här ser vi glappet, tänkte jag i studion.
På ena sidan etablerade medier och ledarsi-

dor och Agenda och pålästa radiodebatter. 
På andra sidan allt det andra. Underström-

men med kraft nog att spola undan fakta och 
manipulera miljoner människor. Så kallade 
alternativa medier. Facebook-grupper som 
lockar människor att bege sig till ett torg i 
Stockholm och slita bort skyltar om att hålla 
avstånd, övertygade om att de revolterar mot 
auktoritär befolkningskontroll, big pharma 
och/eller en judisk skuggregim.

ANNA DAHLBERG GÖR det så lätt för sig. Men 
den existerar, kampanjen från SD, som mobi-
liserar partiledare, riksdagsledamöter, lojala 
medier och speciellt sin nya satsning: Riks, 
webb-tv med ett anslag för att gå rakt genom 
pannbenet hos den vars nyhetsflöde byggs 
upp av det som flimrar förbi i sociala medier. 
Det är effektiv propaganda. Det är nötande 
budskap om att regeringen är skyldig till det 
som hänt i Vetlanda och att varje dag med 
invandrare – muslimska invandrare – utgör ett 
hot om våldsutbrott, terrorism och våldtäkter. 

Glappet.
Det som sker på andra sidan kan avgöra val.
Det som sker på andra sidan får just politis-

ka konsekvenser.
Vad händer i de skakade, rädda människor 

som SD bearbetar med att det är omöjligt att 
samexistera med den som, enbart på grund av 
var den är född, utgör en ”kulturell belastning”? 

Vad händer i de runt 400 000 svenskar som 

”Vi tänker inte 
lämna den 
till rasister, 
konspirations
troende, 
näringslivets 
kommu
nikatörer eller 
lobbyister.”

Aldrig

51,2%

”Därför kommer 
Dagens ETC bli  
både starkare 

och skarpare som  
dagstidning med 

ETC Play.”
Andreas Gustavsson om 
den nya satsningen – se 
på www.etcplay.se eller 

direkt i artikeln på  
www.etc.se.
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0 266 771… kronor extra utöver prenumera-
tionen kommer det att kosta dig 
få full tillgång till allt på ETC Play, 

både webb-tv och poddar. Det enda 
som kostar extra är när du hyr film.

Emanuel Hendal är redaktör för ETC Play och 
själv filmare, senast med en produktion från 
covid-förnekande protesterna i Stockholm.

”Högerextrema alternativmedier satsar på rörligt 
material. SVT gör allt för att uppfattas som opartiskt, 
trots att ett parti som SD har nazistiska rötter. Då har 
vi på Dagens ETC helt enkelt inte råd 
att inte satsa på rörlig bild och ljud.” 

… visningar på vår minidokumentär om Indian Garden,  
det är facit så här långt. Den rörliga bilden tog  

journalistiken vidare till en masspublik. 

Medverkande förutsätts acceptera 
publicering/lagring på webb.
Utbetalt arvode inkluderar publicering 
på ETC:s webbsida.

Hur jämställda är vi?
Hur många kvinnor respektive män vi 
intervjuar och har med på bild, samt 
anlitar som medarbetare:
42 kvinnor, 30 män

Tryck: 
Pressgrannar

Svanenmärkt 
trycksak

Prenumerera 
Digitalt med autogiro: 199 kronor/månad
Papper (tisdag–fredag, övriga dagar  
digitalt) med autogiro: 327 kronor/månad

Vill du byta till digitalt?
www.etc.se/byttilldigitalt
Telefon: 08-410 359 00 
kundtjanst@etc.se

Edition: Göteborg
Hanna Strömbom
Nyhetschef
Christian Egefur 
Nyhetschef
Julia Sandstén Vikberg 
Reporter

Redigering:
Henrik Johansson
Redigeringschef
Daniel Andrén
Sandra Berg
Jakob Jörlås
Olof Rydén
Ebba Järpedal

Annons
Bosse Lindberg
bosse.lindberg@etc.se
Thomas Kågström
Thomas.kagstrom@etc.se

Sälj och marknad:
073-042 71 60

Jim Berg
Marknadschef
jim.berg@etc.se
0705-95 27 87

DAGENS ETC FRÅGADE DIG…

Läs mer om satsningen på nästa uppslag!

26,8
… procent svarade att de använder  
Facebook för att titta på samhälls

journalistik och debatt som rörlig bild, 
medan 18,3 procent svarade  

Youtube och 8,1 procent svarade 
Instagram och 6,2 procent  

Twitter.

Vad vill du  
att Dagens ETC 

ska ha för podd, 
om du bara får 

välja en?

Ledarpodd

57,7%Klimatpodd

27,7%

Kulturpodd

8,0%

Annat

6,6%

Skulle du  
lyssna på en 

podd från  
Dagens ETC? JA

79,2%

NEJ

20,8%

Hur ofta  
lyssnar du 

 på poddar?Aldrig

51,2%
Minst en gång 

per månad

24,2%

Minst en gång 
per vecka

17,4%

Varje dag

7,2%

t

Källa: Läsarundersökning 
per mejl till Dagens  
ETC:s prenumeranter  
i februari 2021. 2 566  
personer svarade.

l Många av de tvinslag och poddar som ETC Play kommer pro
ducera, tänker vi lägga så att du enkelt hittar dem på www.etc.

se och i vår app. 
l Men för att se hela utbudet gäller www.etcplay.se där  

du behöver logga in. 
l Har du inget konto där sedan tidigare klickar du bara på 

”Aktivera konto”.
l Har du redan konto på ETC Play loggar du in precis som 

vanligt.

SÅ HÄR LOGGAR DU IN PÅ ETC PLAY
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INSAMLINGEN

DET H^R F~R DU  MED DET H^R F~R DU  MED ETC PLAYETC PLAY
torsdag 11 mars 2021

Det här är det stora med nya ETC Play. 
Från att ha varit en streamingtjänst 
med ett antal egna produktioner, blir 
det nu en förlängning av Dagens ETC. 
Fokus på journalistik. Dokumentär, 
debatt, ledarsidans kommentarer, 
kulturens smarta analyser, klimat
redaktionens djupa kunskap 
om vår största fråga. 
Ibland ljud, ibland 
rörlig bild. Ibland 
allvar, ibland 
roligt.

SAMARBETE
l Nej, vi tänker inte göra precis allt 
själva från grunden. Det finns så 
många extremt intressanta,  
progressiva podd makare och tv- 
format – i och särskilt utanför  
Sverige – som vi vill ge dig i ETC Play. 
Diskussioner pågår. Resultat väntas 
snart. RÖRELSE

l Dagens ETC är en dagstidning men 
också del av en företagsgrupp, där alla 
på olika sätt verkar för att förändra 
världen till det bättre. Det kan handla 
om solceller eller boksläpp eller 
energi snåla hyreshus eller odling eller 
något helt annat – men poängen är att 
allt som ETC gör, och hur det hänger 

ihop, ska du kunna upptäcka på 
ETC Play.

JOURNALISTIK
– SOM PODDAR
OCH R{RLIG BILD

FÖRST UT!
Dagens ETC:s ledarsida  

startar en egen podd  
– kommer snart!
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DET H^R F~R DU  MED DET H^R F~R DU  MED ETC PLAYETC PLAY
torsdag 11 mars 2021

l Det viktigaste är att fortsätta prenumerera.
l Har du möjlighet kan du även donera en 
summa eller ge bort en prenumeration.

Swish: 123 401 87 68
Bankgiro: 817-89 23
Kort: www.etc.se/insamlingen

Vad blir nästa 
riktigt stora
förbättring?
n Insamlingen för Dagens ETC har 
hittills engagerat drygt 1 200 personer 
som har donerat mer än 2,5 miljoner 
kronor och gett bort prenumerationer till 
vänner och bekanta.

n Vi har därför kunnat satsa på utökad 
kulturbevakning, utökad utrikes
rapportering (nu senaste blev det klart 
att Emma Sofia Dedorson kommer att 
medverka mer frekvent), fokusreporter 
för först ojämlikhet och sedan corona, 
fler journalister, samt att utveckla  
journalistiken med ljud och rörlig bild. 

n Vad händer nu? Det bestämmer vi,  
alltså tillsammans med dig som är  
prenumerant och crowdfundare. Ett antal 
läsarundersökningar kommer under året. 
Sveriges största redaktion ska få säga 
sitt. Vi är ju ändå nästan 11 500  
prenumeranter…

FILM
l ETC Play har alltid haft kvalitetsfilm. Så är det även i fortsättningen. Du ska 
kunna hyra riktigt bra film hos oss. Emanuel Hendal kurerar utbudet personligen 
och varvar internationella tungviktare och indie sensationer med svenska 
filmare på uppgång.

PLUS MYCKET ANNAT
l Ja, det brukar ju låta storslaget när nya medieprojekt ska lanseras. Men 
vi menar det verkligen. ETC Play kommer att bli en experimentverkstad, där 
vi hela tiden ska våga pröva oss fram. En poddserie om höger extremism 
i Europa? Veckans radikala komiker? Partiledarintervjuer? Guide till grön 
omställning? ETC Play-psykologen svarar på dina funderingar? Vi gillar att få 
konstruktiv kritik. Därför frågar vi vad du och andra lyssnare/tittare tycker.  
Om du redan har idéer mejlar du andreas.gustavsson@etc.se eller  
emanuel.hendal@etc.se.

  ETC Play ingår nu i din prenumeration
n Du som använt ETC Play tidigare kommer att känna igen dig. Samma webb 
gäller, samma upplägg – bortsett från att fokus flyttas till egna produktioner 
(och spännande samarbeten som är nära förestående).
n Men i och med att ETC Play idag försvinner som egen, prenumererad tjänst 
har alla abonnenter fått olika alternativ.
n Den som haft ETC Play men inte Dagens ETC kan lägga till 70 kronor per 
månad och därmed bli prenumerant på paketet Dagens ETC och ETC Play. 
Eller avsluta.
n Den som haft ETC Play och Dagens ETC kan välja att sluta betala 69 kronor/
månad. Eller välja att fortsätta att göra det under 2021, då som ett extra stöd 

till den pågående insamlingen för Dagens ETC. Varje öre går till journalis-
tik och sätt att sprida journalistik.

n Från och med nu är ETC Play alltså en del av Dagens ETC och 
ingår för alla som har prenumeration.

För dig som vill vara med och bygga Dagens ETC

Emanuel Hendal, 
redaktör 
för ETC Play

QR-kod 
för Swish!
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