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L Publishing. 

Hej & välkommen till ännu ett Nyhetsbrev 

 
Ett år har passerat sedan sist. Men bättre sent än 
aldrig! Så tänker vi i alla fall här på L Publishing – 
och skäms därför inte över att sent omsider 
påminna om vår existens igen. 
 
Så mycket har hänt det här året – och så mycket är 
på gång, som vi vill dela med oss av. 
Störst fokus ligger fortfarande på vår journalistiska 
verksamhet, där vi inlett ett antal samarbets-
projekt det gångna året. Flera mediebyråer, 
tidningar och tidskrifter har lagts till vår kundlista. 
 
L Publishing tillhandahåller numera också olika 
varianter av helhetskoncept, där vi exempelvis 
erbjuder paketlösningar ihop med professionella 
fotografer och retorikkonsulter. 
 
Vår grundfilosofi i den journalistiska verksamheten, 
oavsett ämne, är stor bredd, men med ”personlig 
och nära” touch. Detta har resulterat i såväl 
omfattande personporträtt på folkkära kändisar, 
till skildringar av alltifrån livet med  

 
funktionshindrade barn, till hur det kan vara att bo 
med barn och barnbarn under samma tak. 
Samtidigt fördjupar vi oss gärna i företagande och 
entreprenörskap och har under året undervisat i 
detta på medieutbildningar.  
Bland mycket annat.  
Varsågod och ta del! 
 

 

Eva-Lotta Sigurdh, VD

 

 

 

Uppdaterad hemsida

 
Först av allt vill vi berätta att vi nu äntligen har uppdaterat vår hemsida. Under ett ”alltför” arbetsintensivt år 
har detta nödvändiga, men ack så eftersatta behov, mest legat och skavt i bakhuvudet som dåligt samvete. 
Men nu, så!  
 
Kika gärna in och bläddra runt bland publicerade artiklar och samarbetsprojekt. Och fler kompletteringar och 
nya menyrader är på gång!  
 
www.l-publishing.se 
 
 

 

http://www.l-publishing.se/
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På besök hos Christina Schollin 
 
Eftermiddagen hos Christina Schollin blev en 
oförglömlig upplevelse, likaså mötet med krögaren 
Melker Andersson och tennislegenden Jonas 
Björkman. Att få komma folkkära kändisar nära och 
få lyfta fram nya, okända sidor är alltid spännande 
och inspirerande.  
 
Men minst lika spännande har det varit att få 
porträttera mindre kända vardagshjältar och 
eldsjälar av allehanda slag. 
 
Ja, helt enkelt alla människor som på olika sätt kan 
lyfta och inspirera oss andra i stort och smått.  
Motiven är alltså flera till vårt fokus på 
personporträtt, både under året som varit och i 
satsningar framöver. 
 
 

 
 

 
 
Månadens medarbetare i Vi Föräldrar 
 
Barn och familjefrågor engagerar oss också stort 
och har bland annat resulterat i ett flertal artiklar 
och reportage i föräldratidningarna mama och Vi 
Föräldrar. För artikeln Downs syndrom (se 
hemsidan, under ”ARTIKLAR”) nominerades       
Eva-Lotta Sigurdh till Vi Föräldrars ”Månadens 
medarbetare”. Smickrande och roligt! 

Även detta möte - med en familj vars liv inte blev 
som de hade tänkt sig, men bra ändå – blev en 
otroligt inspirerande och lärorik upplevelse. 
 
 

 

 
 

http://www.viforaldrar.se/
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Medicinteknik 
 
Vid sidan av personporträtt och ”levnadsöden” går 
intresset och engagemanget för relationer, livsstil 
och hälsa som en röd tråd genom en stor del av L 
Publishings verksamhet. Såväl inom det 
journalistiska, som på copy- och kundcasesidan. 
 
L Publishing har under det gångna året fått stora 
insikter i vilken enorm utveckling som sker (tyvärr 

alltför mycket i det dolda) inom medicintekniken, 
både i hjärt-, lungvården och inom cancervården. 
Vi har medverkat i informationsspridningen av 
detta, genom att ha producerat flera kundcase i 
ämnet. Vi hoppas förstås att dessa, tillsammans 
med annat material, ska bidra till ökad 
uppmärksamhet och fortsatta satsningar och 
forskning på det här området.  

 
 

 
 
 
Samarbetsprojekt 
 
Vi har märkt att det ofta finns behov av flera 
mediekompetenser samtidigt. Därför har L 
Publishing inlett olika samarbetsprojekt med 
smidiga helhetslösningar. Ett sådant är vårt 
samarbete med fotograf Peter Nordahl och 
Nordahl Bild AB. 
 

 

Här är en kort beskrivning av konceptet, som även 
bifogas i ett särskilt dokument: 
 
Vi är effektiva och självständiga, hittar alltid 
kreativa lösningar på ”omöjliga” problem, har ett 
lojalt och ödmjukt förhållningssätt gentemot våra 
uppdragsgivare samt sätter en ära i att alltid 
leverera i tid. Därtill kan du alltid lita på snabba 
återkopplingar och ständig tillgänglighet under 
uppdragets genomförande. Med vår breda 
bakgrund och långa erfarenhet, både var för sig 
och tillsammans, har vi utvecklat stor flexibilitet 
och – vågar vi påstå – kan ta oss an i stort sett det 
mesta.
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Undervisning i projekt och företagande 
 
Att inspirera ungdomar till att så småningom starta 
eget är berikande och kul.  
Med vår långa erfarenhet av eget företagande i 
kombination med gymnasielärarutbildning känns 
det därför naturligt att hålla kurser i just detta. 

Under en stor del av förra läsåret undervisade L 
Publishing elever på olika medieutbildningar. 
Givetvis skriver vi även mycket om företagande 
och entreprenörskap. Och om allt som hör detta 
till, som marknadsföring, nätverkande och 
omvärldsbevakning. 

 
 
 
 
 

 
Tipsa oss gärna! 
 
Finns det någon där ute som du tycker behöver uppmärksammas? Eller annat vi bör bevaka eller fördjupa oss 
mer i?  Tveka inte att tipsa oss om artikelidéer i stort som smått! 
 
Tveka förstås inte heller att anlita oss för enstaka uppdrag eller längre projekt!  
 
För som affärsmannen Andrew Carnegie uttryckte det: Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt 
jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det. ;-) 
 
Härliga hösthälsningar!  

 


