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Sommarens 
dofter.  

Dragomir Prangasevic som var 

praktikant på Mediabyrån daglig 

verksamhet under tre veckors tid gjorde 

ett besök på NK Kosmetik. 

Där träffade han Nina Mravec som 

berättade om de klassiska parfymerna, 

vilka storsäljare man har och hur man 

går tillväga för att hitta en passande 

doft till kunden. 

- Folk köper väldigt mycket doft nu för 

tiden, berättar Nina.

Socialdemokraterna i Göteborg ser ut att gå mot ett dåligt val. Kommunstyrelsens 
ordförande Ann-Sofie Hermansson tar opinionssiffrorna på allvar
- Jag tror visserligen att vi ligger lite högre än undersökningarna visar, men vi har 
höga ambitioner så det gäller att jobba på.

Lite överraskande är det en svensk 
parfym som säljer bäst i NK:s sortiment.
- Byredo är den mest populära doften 
just nu. Det är en unisexparfym och 
passar lika bra för killar som tjejer, 
berättar Nina som under sina 30 år i 
branschen upplevt en markant ökning 
av parfymförsäljningen.
- Utomlands är det mer vanligt att man 
har en så kallad doftgarderob. Man 
kanske vill ha en doft när man går till 
jobbet på morgonen och en annan 
doft när man går ut på kvällen. Det har 
spridit sig till Sverige också och är en av 
anledningarna till varför det säljs mer 
parfym idag.
I sitt arbete hjälper Nina kunderna att 
hitta sin speciella doft.
- Det kan ta en stund att komma på vad 
man gillar. Jag brukar börja med att 
presentera några olika dofter för att se 
om kunden föredrar blommigt, kryddigt 
eller kanske något friskt. Utifrån det kan 
man sedan prova ett antal dofter på 
huden och hitta sin doft, avslutar Nina.

Ann-Sofie tror att otydlighet är en anledningar till Socialdemokraternas tillbakagång.

- Vi måste bli bättre på att berätta vilka vi är, vad vi står för och vad som är klassisk 

socialdemokratik politik, menar Ann-Sofie som nämner jämlikheten i samhället som den 

enskilt kanske viktigaste frågan.

- Historiskt har vi varit duktiga på att bygga det jämlika samhället och jag tror att vi fortfarande 

har möjlighet att göra det, men om vi är ängsliga och inte vågar ta tydlig ställning så tappar vi 

röster. Det kan vi bli bättre på.

Samtidigt vill Ann-Sofie blicka framåt snarare än bakåt

- Vi kan inte vara samma parti som vi var förr. Vi kan inte lösa dagens problem med gårdagens 

politik. Men vi har nya lösningar på dagens utmaningar och de måste vi bli duktigare på att 

formulera. Vi kan inte bara mäta opinion, vi måste också bilda opinion. Då tror jag att många 

av dem som lämnat oss för andra partier kommer tillbaka till oss.

Mediabyrån träffar 
ANN-SOFIE HERMANSSON

“Räkna inte ut 
Socialdemokraterna”.



April  2018 - MediaB. magasin2

REDAKTÖR - Johannes Jönler Kanschat

SKRIBENTER - Jonas Autio 
 - Adde Larsson

FOTOGRAFI - Jonas Autio  
    - Oliver Andersson
 - Karl Krigsman

FORMGIVARE - MediabyrånDV

MEDIABYRÅN Daglig Verksamhet

ADRESS
Svangatan 4 A, 216 68 Göteborg 

 (+46) (0)31 3657444

EMAIL: mediabyrandv@centrum.goteborg.se

REDAKTION

Med en dryg vecka kvar innan planet 
lyfte till Ryssland och VM i fotboll besöker 
Mediabyrån landslagets läger i Båstad.
I 30-gradig värme följer Sveriges samlade 
presskår lagets träning på Örebäcksvallen.
Efter en stunds improviserade 
passningsövningar blåser förbundskapten 
Janne Andersson igång träningen. Lagets 
målvakter tar ner inlägg i straffområdet 
medan resten  av truppen joggar runt 
planen och stretchar.
När man övergår till att träna uppspel 
letar Olof Lundh, Simon Bank, Daniel 
Nannskog och de andra journalisterna  
efter ledtrådar kring en tänkbar startelva i 
öppningsmatchen mot Sydkorea. Durmaz 

eller Claesson till höger på mittfältet? Ett 
innermittfält med Sebastian Larsson eller, 
som det ser ut idag, Gustav Svensson som 
defensiv kraft tillsammans med Albin Ekdal?
Sverige vill ställa om snabbt och spela ut 
bollen på kanterna för inlägg. Försvaret  går 
lite på halvfart. Det är inte läge för skador så 
här tätt inpå mästerskapet. 
Ovanför spelarna bråkar några strandskator 
med en drönare. Samtidigt som Janne 
Andersson signalerar för småplansspel ökar 
intensiteten och tävlingsinstinkten vaknar 
till liv.
Med minuter kvar av träningen kastar sig 
Andreas Granqvist efter John Guidetti 
i en aningen vårdslös glidtackling. 

Guidetti ligger kvar i gräset, svär och 
grinar illa. En befarad fotledsskada får 
journalisterna att vässa sina pennor, 
uppdatera nyhetssajter och Instagram 
medan anfallaren leds av planen och resten 
av laget avslutar med straffsparkar.
Efter en stund kommer landslagsläkaren 
Anders Valentin ut med lugnande besked. 
Uttänjt ledband i foten, men ingen 
skelettskada. 
När spelarintervjuerna kommer igång i den 
mixade zonen tar Mediabyråns Adde Larsson 
ett snack med Gustav Svensson.
Du spelar i MLS i USA. Hur står sig den 
ligan i jämförelse med allsvenskan?
Allsvenskan är en bra liga, men det är väl lite 

mer individuellt skickliga och namnkunniga 
spelare i den amerikanska ligan.
Vad har du för förväntningar på VM för 
egen del?
Inte så mycket personligen utan framför allt 
på vad vi kan åstadkomma tillsammans som 
lag. 
Hur är Janne Andersson som tränare?
Väldigt bra. Han låter oss ta mycket ansvar. 
Eftersom vi är ett lag som jobbar hårt för 
varandra passar det oss bra.
Hur många poäng tar ni i gruppspelet?
9 poäng. Full pott. Man måste tro på det, 
eller hur?

Hör hela reportaget på www.mediabyran.se

Mediabyråns Adde Larsson tar tempen på landslaget inför avresan till Ryssland och 
VM i fotboll.

i tredje numret

Fotboll, parfym, 
konst och politik

1 MEDIABYRÅN träffar 
kommunstyrelsens ordförande.

 Parfym

2 VM-läger i Båstad

3 OLOF LUNDH

4 LARS VILKS 

Mediabyrån på 
VM-läger i Båstad
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Fredag 8 juni satte sig Mediabyråns 
Adde Larsson ner med författaren 
och journalisten Olof Lundh inför 
fotbollslandslagets genrep mot Peru på 
Ullevi i Göteborg.
Det blev ett långt samtal om Olofs 
bakgrund, framtida drömprojekt och 
relationen till Zlatan. Och självklart om 
Sveriges VM-chanser och mycket, mycket 
mer.

Men en kombination av mänsklig faktor 
och teknisk härdsmälta gjorde att olyckan 
var framme. Den blev bortraderad. Dagen 
efter var Olof vänlig nog att ge Adde och 
Mediabyrån en ny chans.
Var det givet att du skulle bli journalist?
Nej, det var det verkligen inte. Min pappa 
var läkare och på något sätt bejakade 
han kunskap och läsande. Vi hade 
alltid mycket tidningar hemma under 

uppväxten. Efter lumpen läste jag lite 
olika kurser på universitetet, jobbade i 
krogbranschen och funderade på vad 
jag skulle bli. Intresset för tidningar 
och fotboll gjorde att jag hoppade på 
journalisthögskolan som 28-åring, så jag 
blev journalist ganska sent.
Har du idrottat själv?
Ja, men inte på elitnivå. Förr var det så 
att många sportjournalister var gamla 

elitidrottare, men så är det inte idag. Men 
jag har spelat handboll, fotboll, pingis, 
golf och volleyboll under uppväxten.
Har du något drömprojekt?
Jag skulle vilja följa en klubb eller ett 
lag under en säsong. Vara med på varje 
träning, varje hemma- och bortamatch. 
Jag kan känna mig lockad av tanken 
på att få fördjupa mig. Sen om det blir 
verklighet är en annan sak.

Är det svårt att kombinera livet 
som pappa och kringflackande 
sportjournalist? 
Så är det. Det är ju mer än livsstil än ett 
jobb. I alla fall för mig. Mycket kvällar 
och helger. Och i perioder är man borta 
veckor i sträck. Det är ett pris som både 
jag och mina barn får betala för. 
Är du fåfäng?
Jag är garanterat fåfäng. I TV finns det 

en tradition att klä sig i slips och kostym, 
vilket jag gillar. 
Har du alltid rätt i rollen som 
fotbollsexpert?
Ja ... Nej, det har jag inte! Jag har säkert fel 
på många sätt. Och i media har vi kanske 
ibland svårt att erkänna att vi har fel. För 
det är klart att jag har fel ibland.

Hör hela Intervjun på www.mediabyrandv.se 

MEDIABYRÅN  Daglig Verksamhet 
tar ett snack med OLOF LUNDH.

“Det är klart att jag har fel ibland i 
min roll som expert”.
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När Lars Vilks började uppförandet på Nimis var det svårt att föreställa sig hur 
uppmärksammat konstverket skulle bli.
- Det ligger ju på en avsides belägen plats så det var inte säkert att någon skulle bry sig 
alls, berättar Vilks som sett verket växa, delvis raseras, byggas upp igen och bli föremål 
för en segdragen juridisk process.
Och han tror verket kommer fortsätta engagera.
- Det har ju skrivits och rapporterats ändlösa mängder, vilket bidragit till att Nimis idag 
är en turistattraktion.
 Hör intervjun med Lars Vilks på www.mediabyrandv.se

Mediabyrån är en daglig verksamhet som fungerar som en reklambyrå och medieproducent 
för och av personer med funktionsvariationer. Vi gör reklamfilm på uppdrag av föreningar och 
organisationer. Vi producerar också nättidning, podcast och webb-TV. 

Mediabyrån riktar sig till dig som är kreativ och tycker om att arbeta med text, bild, TV och radio. 
Vi är en daglig verksamhet inom Göteborgs Stad.

Mediabyrån ligger på Svangatan 4A, nära Redbergsplatsen. Närmaste hållplats är Ejdergatan, dit 
du tar dig med spårvagn 6 eller 8.

Om Nimis:
Nimis är en drivvedsskulptur belägen vid Håle 

stenar i nordvästra Skåne. Skulpturen består av 

flera träkonstruktioner  som rests av drivved, 

plankor och trädgrenar. 

Bygget påbörjades 1980 men uppmärksammades 

av myndigheterna först två år senare, vilket 

resulterade i ett föreläggande om rivning på grund 

av svartbygge. Sedan dess har Lars Vilks varit 

inbegripen i en juridisk process med Länsstyrelsen 

i Skåne - en process Vilks menar är en viktig del av 

konstverket.

Vilks har sagt att Nimis är en “hämnd mot havet” 

efter att han en gång var nära att drunkna. Verket 

växte och mätte efter några år över 100 meter på 

längden. Vissa av tornen sträckte sig över 25 meter 

upp i luften.

Samtliga torn har under åren förstörts av stormar 

och vågor men återuppbyggts. Verket har också 

brandhärjats.

Nimis såldes 1984 till den tyska konstnären Joseph 

Beuys, men efter Beuys död två år senare såldes 

verket vidare till konstnärsparet Jeanne-Claude 

och Christo.

Trots att stranden där Nimis och systerprojektet 

Arx placerats ligger otillgängligt har Nimis blivit 

en turistattraktion. Enligt Vilks kommer verket ha 

avvecklats år 2030 eftersom han då är för gammal 

för att sköta underhållet.

Nimis lockar årligen runt 40 000 besökare.

Om du har en funktionsvariation som gör 
det svårt att få ett arbete kan du få daglig 
verksamhet. Arbetsuppgifterna är så lika ett 
arbete som möjligt och anpassade efter dina 
behov och intressen. 

Du ansöker om daglig verksamhet på 
socialkontoret i den stadsdel du bor.

Kalle Krigsman på Mediabyrån ringer upp Lars Vilks som berättar om 
drivvedsskulpturen Nimis och hur processen runt konstverket pågått med 
oförminskad kraft under åren sedan han började bygga på den 1980.

“Det har blivit väldigt 
stort.”

Mediabyrån är en 
daglig verksamhet i 
Göteborg. Vi tillhör 

stadsdelsförvaltningen 
Centrum.


