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Konsult inom redaktionell ledning, native advertising 
och content-strategi 
 
Magnus har erfarenhet från en rad ledande befattningar på redaktionella och kommersiella 
avdelningar i mediebranschen samt som konsult för marknadsavdelningar. Han har en bred 
kunskap om redaktionell ledning, förändringsprocesser, digital annonsering och content-
strategi. 
 
Som konsult arbetar han strategiskt men även operativt och gillar att befinna sig mitt i 
utvecklingsfasen. Under de senaste åren har han bland annat deltagit i uppbyggnaden av 
nya redaktionella organisationer, utvecklat och drivit native advertising-affären på 
kommersiella avdelningar samt hjälpt marknadsavdelningar med content-strategi. I sina 
projekt är han lyhörd för uppdraget, lösningsfokuserad och sätter upp tydliga målsättningar. 
 
Exempel på tillfällen när du anlitar Magnus: 
 

• När du vill bygga upp eller utveckla din native-affär och behöver stärka denna kompe-
tens i din organisation. Magnus rör sig obehindrat och med stor erfarenhet både på 
redaktionen och på säljavdelningen. 

• Om du arbetar på en marknadsavdelning och vill utveckla ert innehåll ni sprider, eller 
borde sprida i era digitala och sociala kanaler. Både i fråga om strategier och i fråga 
om själva utförandet. 

• När du vill utvärdera och utveckla din redaktionella organisation. 

• När du vill förändra och effektivisera din redaktionella organisation. 

• När du vill etablera och utveckla fler intäktsben till dina redaktionella varumärken. 
. 
Kunskapsområden: 
- Native advertising 
- Redaktionell ledning 
- Content-strategi 
- Affärsutveckling  
- Journalistik  
- Effektiviseringsåtgärder  
- Bygga redaktioner  
- Försäljning 
- Projektledning 
 
Sektorer: Journalistik, försäljning, digitala affärer  
 
Utbildningsnivå: Kandidatexamen inom journalistik vid Stockholms Universitet, 
kandidatexamen inom historia vid Stockholms universitet 
 
Geografisk täckning: Stockholm och Mälardalen för längre uppdrag, annars rikstäckande. 
 
Ersättning: Diskuteras beroende på omfattning. 
 
Interimskonsult nr: 3578 
 
Kontakt: För information om denna konsult kontakta Magnus Wallén, 0702-687420, eller 
Peter Berg, 0702-955578. 

http://www.mediasjutjugo.se/
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