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”VOLKSWAGEN MAGASINS LÄSARE ÄR ENTUSIASTISKA
BILÄGARE. DE TILLBRINGAR SIN FRITID I KÖKET,
PÅ GOLFBANAN, I SKIDSPÅREN ELLER MED HÄSTAR.”

V

olkswagen magasins läsare är ofta
entusiastiska bilägare. De är välutbildade 
och har goda inkomster och är spridda
över hela landet. En tredjedel av läsarna
bor i storstadsområden. Mer än varannan
är privatanställd tjänsteman och många
är egenföretagare.
Våra läsare är intresserade av nya bilmodeller, teknik,
design, resor, mat och dryck samt sport.
De tillbringar en stor del av sin fritid i köket, på golf
banan, i skidspåret, med hästar och på eller vid fotbolls
planen. Volkswagen är bland annat samarbetspartner till
längdskidlandslaget och fotbollsförbundet, och stöttar
Bris och Missing People med flera.
I Volkswagen magasin presenterar vi nyheter, provkör nya
bilmodeller, rapporterar om Volkswagens innovationer och
design – inte minst när det gäller den elektrifierade framtiden
och miljövänligare teknik. Tidningen innehåller reportage
från någonstans längs de svenska vägarna och porträtt av
intressanta och aktuella personligheter.
Vi önskar en trevlig läsning och ser fram emot ett givande
samarbete under 2018.

DET HÄR ÄR VOLKSWAGEN
MAGASINS LÄSARE
ENLIGT SENASTE LÄSAR
UNDERSÖKNINGEN

• Volkswagen magasins
upplaga är ca 190 000 ex
• Tidningen skickas till alla
i Sverige som äger en
Volkswagen som är fem år
eller yngre
• 69 procent av läsarna är män
• 52 procent av läsarna är
mellan 41 och 60 år
• Mer än en tredjedel av
läsarna bor i ett hushåll med
mer än 600 000 kr i sammanlagd hushållsinkomst
• Mer än en tredjedel av
läsarna bor i storstadsområde Stockholm, Malmö
eller Göteborg
• Mer än varannan läsare är
privatanställd tjänsteman
• 77 procent tycker att Volks
wagen magasin är ganska
eller mycket bra

[ Provkörning – Golf Alltrack ]

Utgåvor 2018

[ Presentation ]

ÖJN RUNT
Tomma torra vägar, bedårande
fria vidder och hisnande kalkbrott.
Volkswagen magasin provkör nya Golf
Alltrack TDI på Gotland och får lite
utflyktstips till sommaren på köpet.
Text Lena Loheim Kangevik Foto Johan Aredal

22

V O L K S WA G E N M A G A S I N

V O L K S WA G E N M A G A S I N

Pernilla Wahlgren i en klänning
från den egna kollektionen.

PERNILLA
WAHLGREN

Nr 1-2018
Utg vecka 15

Nr 2-2018
Utg vecka 44

Materialdag
15 mar

Materialdag
3 okt

Tekniska specifikationer
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Omslagspapper: 200 g Lumipress Gloss.
Inlagepapper: 80 g Novapress Silk.
Bindning: Limbunden.

TIO

folkliga

FRÅGOR

Nästan hela sitt liv har hon underhållit svenska folket. Ofta i starka
kvinnoroller i olika musikaler. I tv-serien ”Wahlgrens värld” får vi följa
med henne och hela familjen hem. Och vi är många som älskar hennes
lätt hysteriska, oordnade liv, fyllt av skratt. Och en del bråk. Vi får ett
snack med Pernilla Wahlgren i handsfree-telefonen i bilen.

FÄRDIGT MATERIAL

Text Lena Loheim Kangevik Foto Anders Jungermark

1. Vad gör du just nu?
– Jag sitter i bilen på väg till en fotografering. Och jag har
precis varit i Italien och spelat in Wahlgrens värld. Där körde jag en stor jäkla husbil alldeles själv.
2. Sedan 2016 kan vi se ”Wahlgrens värld” i Kanal 5. Vad
gör programmet så populärt?
– Jag tror det beror på att vi är oss själva och inte tillrättalagda. Vi har nära till både skratt och tokigheter men också
till bråk och allvar. Folk känner att det inte är fejk.
– Det finns en grundkärlek i vår familj. Vi kan bråka men
vi slutar alltid i kärlek. Och folk verkar gilla vår humor, lite rå
och hjärtlig. Vi säger saker först och tänker sedan.
3. Du bjuder otroligt mycket på dig själv, vad får vi inte se?
– Egentligen får ni se det mesta. Kameran är ju med oss
hela tiden och vi litar otroligt mycket på vårt produktionsbolag. Skulle det vara något vi absolut inte vill visa skulle
jag säga det. Men nu visar vi ju till och med när jag går
ifrån kameran och inte vill prata om något.
4. Du verkar ta det mesta med ro, är du sådan på riktigt?
– Jag brukar säga till mina ungar att de ska vara glada att
de har en mamma som har så nära till skratt och inte är
långsint. Livet är för kort för att sura och jag har varit så
ledsen tidigare i mitt liv att det är färdigt med det nu.
5. Vad gör du, förutom att spela in ”Wahlgrens värld”?
– Bloggen tar mycket tid. Och jag har ett eget klädmärke,
Pernilla Wahlgren Collection som också tar tid – ta fram nya
kollektioner och marknadsföring med mera.
– Sedan har jag en massa andra projekt, som till exempel två egna viner. Och i november är det premiär för fortsättningen på Sunes jul. Efter nyår händer det spännande
saker som jag inte kan prata om ännu.
6. På din blogg får du alltifrån glada tillrop till tips på hur
du ska hantera din nya tvättmaskin. Vad är det konstigaste
inlägg du fått?
– Jag får jättemycket inlägg. Och en del märkliga. Nu senaste
var det en tjej som haft mig som förebild men sa upp sig
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efter att jag lagt upp ett inlägg om att jag åt lammracks. Hon
var så besviken på att jag kunde äta andras barn …
7. Är du någonsin för dig själv och vad gör du helst då?
– Jag är sällan själv. Jag är helt enkelt en väldigt social person,
om jag har en ledig hemmakväll kommer ofta någon över.
– Men är jag själv älskar jag att bara ligga i soffan och
titta på tv. Och ibland städar jag.
Städar?
– Ja, det kan man inte tro va..? Haha!
8. Vad är viktigt med en bil för dig?
– Jag använder bilen otroligt mycket, åker till och från möten, skjutsar barn fram och tillbaka. Då vill jag ha en säker
bil med mycket komfort. Och jag tycker om att sitta lite
högre för att få lite överblick.
– Dessutom gillar jag alla möjliga hightech-grejer, man
ska kunna koppla upp sig och jag använder en massa
smarta funktioner i den här bilen.
9. Hur är du som bilförare?
– Jag tycker barnen klagar väl mycket. Själv anser jag
att jag är en smart och smidig förare. Och jag är
grym på att fickparkera men använder ibland
min bils automatiska parkeringshjälp bara för
att briljera.
10. Du fyller 50 år på julafton. Hur ska
du fira?
– Jag har alltid tyckt om att fylla år
på julafton, det är speciellt. Jag
har aldrig någon press att
ställa till fest, det är skönt.
– Men i år, när jag fyller
50 blir det nog något. Men jag vet
inte vad för det
är Bianca som
håller i det
där.

FOLKLIG

ORGANISERAD

TIDSOPTIMIST
NAMN: Pernilla

Wahlgren.
50 år
på julafton.
FAMILJ: Stor, med
bland andra
barnen Oliver,
Benjamin, Bianca
och Theo. Mamma
Christina Scollin
och Hans Wahlgren. Hunden Dino.
BOR: På Lidingö.
AKTUELL: Med tvserien ”Wahlgrens
värld” i Kanal 5.
Med teatern Sunes
jul med premiär i
november – en fortsättning på förra
årets uppsättning.
KÖR: Blå Tiguan TSI
med krämfärgad
läderklädsel.
ÅLDER: Fyller
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[ Provkörning]

LITEN
HAR
BLIVIT
STOR
POLO

På svenska är polo en tröja med hög krage. På polska är golf en tröja med hög krage. Har
Volkswagen en kärlek för polokragar precis som vår reporter? Julia tog på sig polotröjan och
reste till Tyskland för att provköra helt nya Polo, självaste måttstocken i småbilsklassen.
Text Julia Brzezinska Foto Volkswagen AG
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[ Tema:
Nyhet ]barn i bil ]
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Kontaktperson: Lars Åberg, 0765-27 98 41
lars.aberg@done.se
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Fjällfrälst

Inte alltid kul!
Det här är fjäll på riktigt. Tänndalen
bjuder på skidåkning för alla vinter
entusiaster. Vi åker med Nike Bent, sportchef
i Tänndalen och tidigare världscupåkare
i störtlopp och super G, som guidar oss
runt i sitt härjedalska paradis.

Alla föräldrar vill skydda sina små guldklimpar, och alla vet att glada barn
gör själva resandet betydligt behagligare. Hur åker barn säkrast i bilen?
Det enkla svaret är: Barn ska sitta fastspända och åka baklänges. Vi följde
Angelica, Todd och Alvar i Roslagen under en vanlig dag, vilket innebär
många turer i bilen. Och trots tårar: Säkerheten går före allt i familjen.
Texter Eva Brandsma och Julia Brzezinska Foto Susanne Kronholm
Text Eva Brandsma Foto Simon Hamelius
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[ Porträtt ]

Uppslag
Mått: 430 x 280 mm
Pris: 84 000 kronor

VINNAR
SKALLE

Helsida
Mått: 215 x 280 mm
Pris: 54 000 kronor
4:e omslag (baksida)
Mått: 215 x 280 mm
Pris: 70 000 kronor

Det ska svängas i tid om man
världsmästare ska bli. Johan
Kristoffersson vet. Sju år gammal
stack han olovandes iväg ut
i skogen med familjens bil.
Text Petter Karlsson Foto Jeanette Dahlström och Volkswagen AG
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