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Ägarpolicy 
Resultat av  
1. Enkätundersökning 
2. Kvalitativ genomgång





Del 1:  

 

Enkätundersökning 
Utskick per mejl till organisationstidningar  
som är medlemmar i Sveriges Tidskrifter. 



58 %

42 %

Enkäten skickades ut till 120 mottagare. 
Svarsfrekvens 42 procent.

Svarat 

Inte svarat 

Totalt: 120 



4

23

24

1. Vilken typ av tidskrift är du chefredaktör för?  

Medlems- eller 
organisationstidskrift 

Fackförbundstidskrift 

Annan 

Totalt: 51 
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4

4

41

2. Vem är ansvarig utgivare för tidningen?  

Chefredaktören 
80% 

Kommunikationschefen 

Annan 

Totalt: 51 

Vd 

Ordförande 



2

15

34

3a. Finns det ett policydokument?  

Ja 
67% 

Nej 

Totalt: 51 

Vet ej 



3b. Vilket år skrevs policyn?  

Totalt: 30 

Medel 
Median 

2011 
2014 



1
6

33

3c. Används policyn?  

Ja 

Nej 

Totalt: 40 

Vet ej



3

19

29

4. Har tidningen till uppgift att vara 
varumärkesbyggare för organisationen?  

Ja 
57% 

Nej 

Totalt: 51 

Vet ej 



»Tidskriften har inte i 
policydokumentet ett 
uttryckligt uppdrag att vara 
varumärkesbyggande.  
Det hindrar inte att 
tidskriften ändå i praktiken 
är det och att dess ägare ser 
ett värde i det.«



1

23
27

5. Har tidningen ett granskande uppdrag  
gentemot organisationen?  

Ja 
53% 

Nej 

Totalt: 51 

Vet ej



»Det är min uppfattning 
som chefredaktör att vi har 
ett granskande uppdrag. 
Synsättet är inte förankrat i 
hela organisationen. Jag har 
i många år försökt verka för 
en ägarpolicy. Utan 
framgång än så länge.« 



»Framförallt har tidningen 
ett uppdrag att genom 
oberoende och självständig 
journalistik granska 
samhälls- och arbetslivet 
utifrån läsarnas perspektiv. 
Vi är en medlemstidning 
inte ett info-blad från 
förbundet.« 



42

9

Har tidningen till uppgift att vara  
varumärkesbyggare OCH granskande?  

Ja 
17% 

Nej 

Totalt: 51 

22

29

Varumärkes- 
byggande 

24

27

Granskande



Del 2:  

 

Kvalitativ  
genomgång 
De som svarat på enkäten fick en fråga  
om de kunde tänka sig att låta policyn  
vara med i denna genomgång. 



2

19

Antal inskickade polices 

Ja 

Totalt: 21

Generell 
formulering 



12

7

Typ av ägare 

Fackförbund 

Annan 

Totalt: 19 

23
28



Vilket år skrevs policyn?  

Totalt: 14 

Median 2014 

Median 2013 



Medianlängd 1,5 sidor 



5

14

Är chefredaktören ansvarig utgivare? 

Framgår ej 

Ja 

Totalt: 19 

1

18

Nej 

Ja 

Enligt policyn I praktiken 



1
2

16

Är tidningen självständig? 

Ja, explicit 

Totalt: 19

Nej 

Ja, i andemening 



5

6

3

5

Fyra huvudtyper 

1. Oberoende 

Totalt: 19

4. Ska bygga på 
information och 

ställningstaganden 
från ägaren 

3. Ska dela  
ideologisk grundsyn 
med ägaren 

2. Samma grundläggande  
syfte som ägaren 



Definieras tidningens bevakningsområde? 

Totalt: 19 

Ja.



7

12

Defineras tidningens syfte? 

Ja 

Totalt: 19

Nej Vad händer när 
tidningen kritiseras 
och man inte vet 
vad den förväntas 
uppnå? 



»Tidningen ska ge sina läsare 
nya insikter och kunskaper så 
att de självständigt kan 
orientera sig och fatta beslut.«
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8

Vem beslutar om policyn?  

Framgår ej 

Styrelsen 

Totalt: 19 

Vad händer när en 
ledningsgrupp eller vd 
eller kommunikationschef 
har en egen agenda för 
tidningen? 
Policyn bör inte vara  
en tjänstemannafråga.



Finns ett uppdrag att granska den egna ägaren?  

Totalt: 19

12
1

6
Ja 

Framgår ej 
Nej 

5

14

Ja 

Nej 

Explicit I andemening 



1

18

Nu är vi ju på Sveriges Tidskrifter,  
förklarar policyn fördelarna med en tidskrift? 

Ja 

Totalt: 19

Nej 



15

5

Definieras de ekonomiska ramarna i policyn? 

Nej 

Ja 

Totalt: 19 

Vad händer om intäkterna 
sinar? Ser man tidningen 
som en ren kostnad i så 
fall? 



14

5

Finns en policy för annonser?  

Ja 

Totalt: 19

Nej 

Annonserna är i en del fall 
en källa till kritik, mer från 
medlemmarna än ägaren.



Har policyn behövt 
användas för att lösa  
en konflikt?  
Nej, men jag tog fram 
policyn för att det var vissa 
diskussioner innan. Inte 
därefter.



Har policyn behövt 
användas för att lösa  
en konflikt?  
Nej, men den tillkom efter 
en uppslitande diskussion. 
Intressant är att det 
därefter på något sätt blev 
tabu för styrelsen att prata 
om tidningen. 



Har policyn behövt 
användas för att lösa  
en konflikt?  
Nej, men det faktum att den 
finns hindrar att den 
behöver användas, så att 
säga.



Har policyn behövt  
användas för att lösa  
en konflikt?  
Ja, det har hänt vid fyra-fem tillfällen. 
Det har alltid varit väldigt klargörande 
att hänvisa till policyn, det har också 
ökat förståelsen för tidningen, hur vi 
jobbar och varför vi i bland säger nej 
till idéer om vad vi ska skriva om.



Har policyn behövt 
användas för att lösa  
en konflikt?  
Ja, men inte med ägaren 
utan med enskilda 
tjänstemän och 
ledningsgruppen.  



Har policyn behövt  
användas för att lösa  
en konflikt?  
Nej, under min tid har jag aldrig 
behövt ta en sådan diskussion 
med ägarna. Tvärtom är de väl 
inlärda i att försvara vår 
oberoende och självständiga 
journalistik.



  

 

Det var allt! 
morten@starpace.se






