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Professionella mediearbetare behövs
mer än någonsin i mediemyllret
Allt fler människor skriver, fotograferar, filmar, animerar, tecknar, formger och distribuerar 
innehåll som för en inte särskilt lång tid sedan var förbehållet en privilegierad intellektuell
minoritet – vi i ”mediefolket”. Det är på ett sätt glädjande för ju fler människor som engagerar
sig och uttrycker sig desto starkare står demokratin.

E

n baksida är att det blir svårare
för oss som har detta som leve
bröd att profilera oss och få rimligt
betalt för vårt arbete. Och ingen
annan kommer att försvara profes
sionella mediearbetares kompetens
nu och i framtiden. Detta måste vi
själva göra.
Utmaningarna är många. Ekonomin
förändras. Traditionella mediehus
tappar intäkter. Antalet betalande
prenumeranter/köpare på/av pappers
distribuerade medier sjunker stadigt.

Visserligen ökar betalningar från ett
växande antal prenumeranter på di
gitala medier men hittills väger detta
inte upp förlusterna från pappers
sidan.
Nyligen basunerade Aftonbladet ut
att man är första traditionella gamla
papperstidning där nu annonsintäk
terna är högre för onlinepublicering
än från papperspublicering. Men när
annonsintäkter går online försvinner
en stor andel till företag som inte har
publicistiska ändamål – som Google
och Facebook med flera.
www.foreningenmedia.se

Ska mediehusen överleva måsta de
bättre och snabbare än underhåll
ningsbranschen (skiv- och filmbo
lagen) anpassa sig till nya digitala
publiceringsvägar. Hittills har det
långt mellan nytänkande kommersi
ella idéer.
Kanske kommer algoritmer att
ersätta skrivande journalister? (se
http://www.medievarlden.se/diskus
sion/2013/01/algoritmer-ersatterjournalister). Redan under 1980-talet
fanns datorprogram som tillverkade
Forts. på nästa sida.

Forts. från sid 1.
sportnotiser. En person matade in
slutresultat, målgörare, väderdata, pu
blikantal och var matchen spelades.
Därefter tillverkades en visserligen
grovt tillyxad men ändå fungerande
notis. Idag har tekniken förfinats.
I artikeln i Medievärlden citeras
en Reader’s Digest-chef som spår

att 90 procent av alla nyhetstexter år
2020 kommer att skrivas av datorer.
Amerikanska Forbes publicerar redan
datorskrivna nyhetstexter.
Den tekniska utvecklingen har på
många håll ersatt människor med
maskiner inom tillverkningsindustrin.
På några decennier har den grafiska
branschen revolutionerats.
Visst kan vi säga att ”jamen, intel
lektuellt arbete kan maskiner inte
utföra...” Det var länge en sanning,
men knappast längre. Att en schack
dator skulle slå världsmästaren ansågs
vara en utopi. Det är väl bara en tids
fråga innan sådana datorer masstill
verkas (om det inte redan sker).
Så vad ska vi göra? Jag tror inte det
finns någon enkel lösning och vi kan
definitivt inte skruva tillbaka utveck
lingen. Medieproducenter kommer

att fortsätta att hitta sätt att rationa
lisera och minska kostnader. På mar
ginalen kan vi arbeta smartare, men
vi är inga robotar. Vi måste stadigt bli
bättre på att utveckla och marknads
föra vår kompetens.
Sedan skulle jag gärna se att de
olika organisationer som idag arbetar
för att försvara mediearbetares möj
ligheter att fortsätta utöva sina yrkes
kompetenser börjar samarbeta. Med
förenade krafter ökar möjligheterna
att stärka medie
arbetares viktiga
ställning. Vår
professionalism
behövs i den
demokratiska
diskussionen.
Sten Erik
Jensen
Medias ordf.
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Välkommen på Föreningen Medias årsmöte!
foton: Patric Lindén

Årsmötet äger rum på Kristinehofs malmgård,
Kristinehovsgatan 2, Stockholm,
tisdagen den 5 mars 2013 kl 17.30  
Program
18.00 Gästföreläsare
19.00 Årsmöte
Därefter bjuder föreningen på mat från vår buffé
samt dryck.
För mer info gå in på www.foreningenmedia.se
Anmäl dig senast den 26 februari med ett
mejl till kontakt@foreningenmedia.se
Styrelsen

Ekonomiskt utrymme för mer aktiviteter
Som kassör vill jag ge en liten ekonomisk rapport inför
årsmötet.
Intäkterna i Föreningen Media kommer till nästan
hundra procent från medlems- och serviceavgifter från
de i dagsläget cirka 150 ordinarie medlemmarna. Det
ger inga stora summor att röra sig med för föreningen.
Ändå måste ekonomin sägas vara god. Styrelsen har
hållit i pengarna, samlat föreningsadministrationen
(bokföring, medlemsregister, utskick och hemsida)
som tidigare var utspridd på många händer till ett

enda prisvärt alternativ och därmed också fått god
överblick över alltsammans. I år har vi också gått över
till elektroniska utskick av bland annat Nytt från Me
dia vilket självklart inneburit besparingar.
Det har till och med blivit pengar över – så det
är bara att konstatera att det finns utrymme för mer
aktiviteter. Men den saken får vi nu överlämna till den
nya styrelsen.
Elisabeth Sedig
Kassör

www.foreningenmedia.se

evenemangstips
Här följer några tips på gratis (eller mycket billiga) evenemang.
Den svenska rasforskningen och dess arv
21 februari
Idéhistorikern Andréaz Wasniowski, Uppsala universitet
presenterar sin forskning om den svenska rasbiologin
under första hälften av 1900-talet. Här grundades
världens första statliga institut för rasbiologi. Hur såg
teorierna ut, vilka raser ansåg man att det finns och
hur påverkar rasforskningen oss i dag?
Plats: Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7,
Fittja gård, kl. 18.00–20.00 den 21 februari 2013.
Om marknadens moraliska gränser
21 februari
Den amerikanske filosofen Michael Sandels har ny
ligen gett ut en bok om marknadens moraliska gränser.
Om dessa talar journalisten och författaren Henrik
Berggren, Eva Erman, docent i statsvetenskap vid
Uppsala universitet och Hans Ruin, professor i filosofi
vid Södertörns högskola.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm,
kl. 18.00–20.00 den 21 februari.
Strålbehandling under 100 år
– från Marie Curie till idag
23 februari
Fil dr Aris Tilikidis, Karolinska universitetssjukhuset
föreläser om strålbehandlingens historia från slutet av
1800-talet till idag. Han tar också upp den forskning
som bedrivs i dag och hur framtiden kan te sig.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm,
kl. 11.00–13.00 den 23 februari.
Hur Turkiet ser på sina grannar
25 februari
Ambassadör Rolf Ekéus, Mikael Sahlin, tidigare
ambassadör i Turkiet, Hanna Ojanen, gästforskare

vid Finlands utrikespolitiska institut samtalar med
journalist Olof Kleberg om hur Turkiet ser på sina
grannar. Nato, där Turkiet är medlem, förväntar sig
aktiva turkiska insatser i regionen. Landet påverkas
starkt av kriserna i grannskapet, inte minst det på
gående inbördeskriget i Syrien.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholn,
kl. 15–17.45 den 25 februari.
Presentation av SciLifeLab
28 februari
SciLifeLab ska bli Sveriges vetenskapliga centrum för
forskning inom biovetenskap, medicin och miljö. Det
är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kung
liga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och
Uppsala universitet. Det var en av de stora satsning
arna i 2012 års forskningsproposition. Nu presenteras
SciLifeLab vid ett gratis seminarium.
Plats: IVA:s konferenscentrum, Grev Turegatan 16,
Stockholm, kl. 15.00–17.00 den 28 februari.
Anmälan: Senast den 22 februari via IVA:s hemsida:
www.iva.se
Afghanska flickors skolgång och afghanska kvinnors
möjlighet att skriva
8 mars
På Internationella Kvinnodagen ordnar Kulturhuset
ett samtal om afghanska flickors skolgång och af
ghanska kvinnors möjlighet att skriva. Ann Wilkens,
tidigare ambassadör i Pakistan och Afghanistan,
skådespelaren Cecilia Nilsson, Shafigeh Hazarah, född
i Afghanistan och numera bosatt i Vimmerby samt
pseudonymen Norwan, författare, deltar.
Plats: Kulturhuset, Studio 3, Stockholm,
kl. 18.00 den 8 mars.

Missa inte rabatterbjudandet från Meg13
Mediedagarna i Göteborg går i år av
stapeln den 7–8 mars i Göteborg och
Medias medlemmar erbjuds tio pro
cents VIP-rabatt. Gå in på Föreningen Medias hemsida
(http://www.foreningenmedia.se) och klicka in på: An
mälningslänk hos MEG.
”Tekniken, användandet och mediernas innehåll har
förändrats fullständigt de senaste åren. Men sättet vi träf
fas på och pratar om medier har inte ändrats, inte förrän
nu. Meg är en ny mötesplats som skapats utifrån behovet

att dela idéer och inspirera dem som påverkar medieland
skapet”, skriver Meg själva om arrangemanget.
Passa också på att besöka Föreningen Grävande Jour
nalisters årliga grävseminarium som hålls den 8–9 mars
2013 i samarbete med Meg. Under fredagen den 8 mars
får den som har ett seminariekort till antingen Gräv eller
Meg tillgång till båda arrangemangen.
Mer information hittar du på Megs hemsida:
www.meg.se
Patric Lindén

www.foreningenmedia.se
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Hjälp att strukturera tillvaron
Lite för mycket att göra? Svårt
hålla reda på möten, idéer och
faktureringar?

N

u erbjuder Katarina Petersen
Nielsen, KP Write, och Maria
Crum, Imse File making, något man
kallar Journalisthjälpen, ett användar
program som ska hjälpa dig att få
struktur på din administration.
– Jag har haft så mycket hjälp av
programmet själv och jag tror att det
är många egna småföretagare som
har problem att hålla reda på allt. Det
här programmet är speciellt anpassat
till frilansjournalister, säger Katarina
Petersén Nielsen.

Journalisthjälpen består av olika
delar:
• Kundregister med kontaktuppgifter
och anteckningar.
• Text och Idebank med synopsislistor,
uppgifter om kontaktpersoner samt
försäljningsstatistik.

Vi hälsar vår nya medlem
Staffan Obei, Staffan Obei
Teknikinformation, Danderyd,
välkommen till
Föreningen Media!
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Ansvarig utgivare: Sten Erik Jensen
Redaktör: Gunnel Olausson
gunnel.olausson@foreningenmedia.se

Kansli

Föreningen Media, c/o Kansliet,
Enhagsslingan 6, 187 40 Täby
08-501 26 800

kontakt@foreningenmedia.se

• Uppdragslistor med offerter, bekräf
telser och deadlines.
• Faktaregister med betalningsbevak
ning och ekonomisk statistik.
• Att-göra-listor med påminnelser

om möten och övriga aktiviteter.
Det går att få mer information om
priser och annat på:
www.jobbalugnoro.se
Håkan Söderberg

Låt läsarna prenumerera på dina artiklar
Framtidens läsare prenumererar på
artiklar från sina favoritskribenter
Ja, det kanske blir framtidens melodi
om man ska tro att det holländska
tidningsförlaget Jan Jaap Heij som
den 25 februari lanserar en ny app.

Styrelsen

Sten Erik Jensen, ordförande
070-378 96 92
stenerik.jensen@foreningenmedia.se
Elisabeth Sedig, kassör
070-772 26 82
elisabeth.sedig@foreningenmedia.se
Christina Zaar, sekreterare
076 106 56 00
christina.zaar@foreningenmedia.se
Anki Bengtsson
033-26 06 88
anki.bengtsson@foreningenmedia.se
Kaeth Gardestedt
040-26 95 45
kaeth.gardestedt@foreningenmedia.se

En app som gör det möjligt att för
2,50 dollar per månad (23 dollar per
år) prenumerera på en viss författares
eller journalists hela produktion.
Läs mer på paidcontent.org, Mathew
Ingrams inlägg 13 februari 2013. GO

Patric Lindén
073-772 04 71
patric.linden@foreningenmedia.se
Håkan Söderberg
070-548 90 87
hakan.soderberg@foreningenmedia.se

Medias rådgivare

datasupport@foreningenmedia.se
juridik@foreningenmedia.se
ergonomi@foreningenmedia.se

postgiro 83 177 40-2

