
Vi har talat med De äldres råd, Jens Berg, 
Carin Göthelid, Barbro Teir, Tom Moring, 

Mikael Pentikäinen, Paula Salovaara, 
Peter Fellman och Jan Scherman om 

framtidens journalistiska kanaler.

Konstsamfundets årsmagasin 2014

IS
S

N
 1

79
9-

10
99

Media i förvandling



2 Konstsam 2014

Vad är Konstsamfundet?
Föreningen Konstsamfundet grundades 1940 av Amos Anderson.  
Han testamenterade hela sin egendom till föreningen som fick i 
uppgift att förvalta den. Han dog 1961. 

Konstsamfundets huvudsakliga uppgift är att stöda och främja fin-
landssvensk yrkes-utbildning och kultur (bildkonst, film, musik, litte-
ratur, teater och publicistik) samt spridning av information på svenska.

Konstsamfundet verkar inom media och äger KSF Media som 
ger ut tidningarna Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, Östra Ny-
land, Västra Nyland och Frisk Bris. Konstsamfundet investerar 
också i mark och fastigheter och äger bland annat köpcentret 
Forum och cirka 7 000 hektar mark, främst i Kimito, där fören-
ingen äger Finlands näststörsta äppelodling. Konstsamfundet 
investerar också i andra bolag och får via avkastningen medel 
som till stor del delas ut som stipendier.

Amos Andersons hem på Georgsgatan i Helsingfors och i 
Söderlångvik i Kimito har gjorts om till museer och med tiden 
blivit förvaltare av stora mängder 
konst från hela 1900-talet.

Stipendier
Du kan också ansöka om stipendium. Läs anvisningarna på webbsidan  
för mera information. Ansökningstiden är 1–28.2 och 1–30.9 varje år.

Följ med
Läs aktualiteter och om förverkligade drömmar på www.konstsamfundet.fi.
Du kan prenumerera gratis på årsmagasinet som utkommer årligen vid månadsskiftet maj/
juni. Skicka epost till kontoret@konstsamfundet.fi med namn + gatuadress + postnr + stad.
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Kaj-Gustaf Bergh är VD för 
Föreningen Konstsamfundet.

För en generation som vuxit upp med statligt monopol på tv 
och radio, och med en press präglad av självcensur är dagens 
värld en verklig välsignelse.

Klart att myndigheter och beslutsfattare ständigt strävar till 
att styra den information som medborgarna erhåller. Det som 
sker i dagens Ryssland är ett utmärkt exempel på hur man ge-
nom att kontrollera informationen kan kontrollera opinionen. 
Även riksdagens beslut att stöda Yle genom en obligatorisk 
avgift oberoende av om man utnyttjar bolagets tjänster visar 
på samma behov hos beslutsfattare.

Därför är det fantastiskt att allt fler lär sig att leta efter in-
formation från så många källor som möjligt. Kostnaden för en 
enskild individ att sprida sina åsikter är idag försumbar. Med-
borgarna är inte längre beroende av redaktörens beslut att ta 
in en insändare eller att låta bli. Intressanta inlägg kan spridas 
till miljoner läsare på mycket kort tid.

Var finns då utrymmet för gårdagens media? Kända varu-
märken kämpar för sin existens och rätt att framföra sin ver-
sion av det som sker. Hur länge finns behovet kvar att någon 
för min räkning sovrar bland allt det som sker och levererar 
ett sammandrag? Den enskilda journalisten producerar sådant 
innehåll som journalisten försöker anpassa till tidningens linje. 
Det är tidningen som avgör vilka journalister som producerar 
innehåll för läsarens räkning. Ser framtiden ut så eller är det lä-
saren själv som väljer vilka innehållsproducenter han vill följa.

Framgången för många moderna informationsdistributörer 
baserar sig på ett koncept där läsarna själva väljer vilken inne-
hållsproducent man dagligen väljer att läsa, lyssna eller se på.

På många håll i världen kämpar beslutsfattare mot denna 
nya trend som möjliggör det för medborgarna att erhålla en 
annan sanning än den som makthavarna vill leverera. Låt oss 
hoppas att det även i vårt land någon dag blir möjligt att frivil-
ligt få välja om man önskar betala för denna information.

Media i förvandling
av Kaj-Gustaf Bergh
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Behovet av förändring
av Christoffer Taxell

Konstsamfundet planerar att bygga ett nytt Amos Anderson-muse-
um i och under Glaspalatset i Helsingfors. Det är bara ett stenkast 
till centrala delar av arvet efter Amos Anderson, hans hem, idag 
konstmuseum, Hufvudstadsbladet och köpcentret Forum. Inom alla 
dessa tre ser vi betydande förändring. 

Den här upplagan av Konstsam fokuserar på förändringen inom 
mediavärlden, den vi ser runt omkring oss och den som KSF Media 
anpassar sig till och själv skapar. Det är ingen ny roll för Konst-
samfundet. I den finlandssvenska tidningsvärldens historia stiger 
Amos Anderson fram som en av de stora förändrarna. Senare har 
KSF tagit ett allt större ansvar för att trygga informationsspridning 
på svenska.

Idag ser mediavärlden, globalt, en dramatisk förändring. Det 
gäller att möta de utmaningar vi nu ser också i Finland: ett lätt till-
gängligt utbud av information från en mångfald källor, förändrade 
läsarbeteenden, inte minst bland de yngre och en annonsmarknad 

som till lägre kostnad vill nå flera 
potentiella kunder. 

Det faktum att det finns många 
läsare, som ser den traditionella 
papperstidningen som överlägsen 
elektroniska lösningar gör det inte 
enklare att navigera i förändringen. 
Men de röster som säger att det bara 
är att göra en existerande produkt i 
sin nuvarande form bättre, förbiser, 
att vi redan nu lever i en värld där 
teknologin, annonsörer och många 
läsare lämnat de traditionella alterna-
tiven bakom sig. Konstsamfundet vill 
påverka den utvecklingen. Vi vill vara 
en aktiv aktör när det gäller finlands-
svenska media.

Under många år har Konstsamfun-
det finansierat det underskott våra 
tidningar, framförallt Hbl, visar. I fjol 

Christoffer Taxell är ordförande i Föreningen 
Konstsamfundets styrelse.

P
A

R
A

D
IG

M



5

var underskottet för KSF-media närmare 4 miljoner euro. Media-
världens utveckling snarast fortsätter att öka kostnaderna, utan 
möjligheter till motsvarande intäkter. Det ser vi också bland andra 
mediehus i Finland och i våra grannländer. 

Det primära målet för KSF:s mediestrategi är inte att spara 
pengar, utan alltså att trygga information på svenska. Föreningen 
kommer därför också i framtiden sannolikt att vara tvungen att 
skjuta till betydande medel. Samtidigt vill jag understryka vad jag 
sagt förut: Grunden för finlandssvenska medier kan aldrig vara 
understöd. Sådana resurser finns inte och det är inte en klok politik. 
Mediernas framtid ligger hos deras läsare och andra konsumenter 
av deras utbud. 

För att klara sina mångsidiga uppgifter – inte minst inom me-
diasektorn – behöver Konstsamfundet en bred och stabil ekono-
misk bas. Vi är skäligen väl rustade framförallt genom det djärva 
beslutet att bygga Forum. Även om det lyckats hålla sig fräscht har 
världen och kundernas krav förändrats under de snart tre årtionden 
köpcentret har på nacken. Forum genomgår därför nu en stor om-
byggnad. Den, tillsammans med de medel en omstrukturering av 
ägarbilden i Forum frigjorde, och föreningens övriga tillgångar gör 
att vi kan stärka Konstsamfundets ekonomiska bas. Det ger rum 
också för att skapa nytt. 

I den andan kan man se projektet Glaspalatset som vi nu bereder 
med Helsingfors stad. Det är en stor satsning, inte bara i ekono-
miska termer utan också som ett medel att bredda Amos Anderson-
museets publikunderlag, en högst sannolik följd redan av museets 
spektakulära utformning och placering mitt i människoströmmarna 
i Helsingfors. Men framförallt är målet att stå för ett intressant och 
förhoppningsvis nyskapande utbud som lockar nya besökare, inte 
minst unga. 

Det har varit inspirerande att notera den positiva uppmärksam-
het som ägnats projekt Glaspalatset. Dem, som frågat om hur 
planerna förhåller sig till andra viktiga behov, vill jag alltså försäkra 
att medierna också i framtiden utgör en central del av KSF:s mång-
sidiga uppdrag.

I år har förflutit sextio år sedan Finlands Rominstitut kom till, be-
läget i Villa Lante på en av Roms kullar. Amos Anderson hade här 
en central roll, som idémakare och finansiär. Knappast saknades 
då, kort efter kriget, andra ändamål som kunde ha fått del av hans 
engagemang. Nu tackas Amos för sin avgörande insats. 

Också för Föreningen Konstsamfundet gäller det ständigt att 
besluta om fokus och prioriteringar – inom ramen för vårt uppdrag 
och våra resurser. Den ordning för hur det skall ske har lagts fast av 
föreningens grundare. Den är en lika oskiljaktig del av Konstsam-
fundet som våra tillgångar och våra uppgifter. 



Amos Anderson i sin himmel må ha kostat 
på sig ett förnöjt leende när han blickade 
ned på festförsamlingen vid Villa Lantes 
60-årsjubileum i Rom. Det var tack vare 
hans ekonomiska uppoffringar som kultur-
institutet blev verklighet. 60 år senare är 
Villa Lante ett landmärke på Giancolokul-
larna ovanför den eviga staden men också 
en mötesplats för vetenskap, kultur och 
näringsliv.

Mångsidighet, tradition och förnyelse 
har varit framgångsreceptet för Finlands 
Rominstitut. Det intygar institutets nuva-
rande chef, Tuomas Heikkilä, som själv är 

medeltidsforskare. För honom vilar mång-
sidigheten på fyra starka pelare; historia 
arkeologi, konsthistoria och de klassiska 
språken.

Villa Lante är en utsiktsplats till den 
internationella vetenskapen och kulturens 
sfär, men också ett fönster till bildning och 
mångkultur. Samverkan med kultur och 
bildning värderas högt också av dagens 
ekonomiska beslutsfattare. I folkvimlet 
på Villa Lantes 60-årsjubileum i slutet av 
april var näringslivet väl företrätt.

Precis som Amos Anderson hade velat 
att det skulle vara, kan man förmoda.

Glimtar från 2013
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Villa Lante i Rom har nu betjänat finländare i sextio år.

Villa Lante 60 år

Nya stipendiemottagare presenteras regelbundet på konstsamfundet.fi



Marthaförbundets medlemstidskrift 
genomgick en grafisk förnyelse. Det första 
uppiffade numret (1/2014) damp ner i med-
lemmarnas brevlådor i februari. Tidskrif-
ten kommer att fortsätta som printtidning.

– Jag tror på papperstidningen i tid-
skriftsformat. Den är ingen slit- och 
slängprodukt, den kan istället erbjuda 
fördjupning, säger Mikaela Groop som 
är redaktionschef för Nya Martha. Hon 
är mer än nöjd med förvandlingen och 
berättar att steget från livsstilsmagasin till 
medlemstidning togs efter en gallup bland 
medlemmarna. En stor del av de 9 000 
marthorna är i pensionsåldern och inte så 
bekväma med nättidningar.

Marhtaförbundets kärna förändras inte. 
Målsättningen är att förbättra kvinnor-

nas och familjernas 
välfärd. Man betonar 
rätten till ett jämlikt 
liv oberoende av 
social situation och 
personliga val, vare 
sig man har valt en 
karriär utanför eller 
i hemmet. Och för 
att detta ska lyckas 
behöver kvinnor jobba tillsammans och 
bilda nätverk.

– Vi skriver om kvinnor och kvinnoliv 
samt mat, miljö, konsumentfrågor och 
hemmets ekonomi ur ett kvinnoperspek-
tiv, sammanfattar Mikaela Groop.

Konstsamfundet stödde tidningsförnyel-
sen med 3 000 €.

Kulturföreningen Katrina i Mariehamn presenterar 
med operan Magnus-Maria ett nyskapat verk med 
ett brännande aktuellt tema. Librettot till operan 
bygger på en sann historia om Maria Johansdotter 
från Sanda på Föglö. I början av 1700-talet åkte hon 
till Stockholm för att försörja sig. Maria var ovanligt 
musikalisk och spelade nyckelharpa på krogarna i 
Gamla stan. En kväll blev hon uppmanad att klä sig 
som man för att tjäna bättre och för att undvika att 
bli antastad på gatorna som tidigare. Maria började 
klä sig som man och kalla sig Magnus, och därefter 
förändrades hennes liv totalt.

I dag, över 300 år senare, är tiden inne att berätta 
den märkliga historien om Maria. Efter sex före-
ställningar på Alandic kultur o kongress ska operan 
under sensommaren och hösten ut på turné, till 
Jakobstad, Stockholm, Reykjavik och möjligen Esbo 
eller Helsingfors. Operasatsningen beräknas kosta 
514 000 euro och finansieras huvudsakligen genom 
sponsorer och fondpengar, bland annat av Konst-
samfundet som bidrar med 10 000 euro.
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Första numret av 
Nya Martha utkom i 
februari 2014.

Librettot har skrivits av Katarina Gädd-
näs från Åland. Kompositör är Karólína 
Eiríksdóttir från Island.

Bidrag inom publikationsverksamhet

Nya Martha såg ljuset

Bidrag inom musik

Åländsk opera
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”2020 är dagstidningens saga all”

Det är att  
förlora en del  
av vår själ
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Det är att  
förlora en del  
av vår själ

Det var ett samstämt och krasst realis-
tiskt – om ock nostalgiskt – Äldres råd 
som dryftade papperstidningens framtid 
i Radio Vegas programserie i slutet av 
mars. Mediegarvade Jutta Zilliacus, Ralf 
Friberg, Per-Erik Lönnfors under ledning 
av Geo Stenius bjöd upp till en insikts-
full och träffsäker analys om orsakerna 
till dagstidningens snara död.
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J utta Zilliacus är den i De äldres råd som ställer de svåra 
och smärtsamma frågorna. Per-Erik Lönnfors står för de 
analytiska svaren, Geo Stenius för fakta och Ralf Friberg 

sätter tummen på – inte alltid så önskvärda – konsekvenser.
– Dagstidningen är en trygg rutin i vardagen som man inte 

vill avstå från. Men om det ändå går så får vi väl nöja oss med att 
trycka på en knapp på en sådan där padda, inleder Jutta Zilliacus 
färdigt uppgivet.

– Så blir det nog, eftersom dagstidningen är 50 år efter sin tekno-
logi, lyder Per-Erik Lönnfors retoriska svar som han exemplifierar 
med en avväpnande argumentation:

– Redan på 1960- och 70-talen var papperstidningen hopplöst 
föråldrad. Tänk nu vilken process det är. Först fäller man skog 
som ska skeppas och göras till cellulosa, sedan smutsas pappret 
ned med trycksvärta för att bäras hem som en färdig produkt. Den 
information den innehåller finns i dag tillgänglig med en klick på 
en dataskärm.

Ralf Friberg nickar instämmande men konstaterar nostalgiskt 
att papperstidningen är en nödvändig småsak som innehåller allt 
möjligt i nyhets- och annonsform. 

– Och dessutom kan man slå in fisk i papperstidningen!

Dyr distribution höjt prenumerationspriset
Priset för distributionen av dagstidningen har stigit i höjden på 
ett ohållbart sätt. Det är en av orsakerna till att det inte längre är 
lönsamt att ge ut en tidning.

– Som en följd av det har prenumerationspriset nått en smärt-
gräns, lyder Ralf Fribergs analys.

– Posten har varit trög och alltför mycket koncentrerat sig på 
räknetekniska premisser. Vi ska komma ihåg att posten också har 
en samhällelig uppgift som är stadgad i lag, säger han.

Geo Stenius inflikar att Harry Schaumans Stiftelse som i Öster-
botten ger ut tre dagstidningar övergett postens utbär-

ning och valt att själv svara för distributionen. 
– En annan tänkbar lösning är att kombinera 

utgivningen av en papperstidning med en e-
tidning. Läsare i glesbygden skulle få nöja sig 
med den digitala e-versionen och på så sätt 
skulle tidningsförlagen slippa den dyra distri-
butionen, säger Stenius.

– Varför inte dela ut posten en gång i veckan, 
kontrar Jutta Zilliacus. Att hon inte gör det på 

fullt allvar framgår av hennes tilläggskommentar. 
– Har ni hört något så fruktansvärt!

Dessutom  
kan man slå in 
fisk i pappers-

tidningen!
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Fullmatad veckoslutstidning ett möjligt alternativ
Per-Erik Lönnfors berättar om ett arrangemang som nog kunde 
fungera. Det är en fullmatad bakgrundstidning till veckoslutet som 
komplement till de dagsfärska nyheterna i digital lösning. Alltså 
papperstidning bara till helgerna.

– Jag håller mig med International New York Times som levere-
rar fakta och analys till veckans händelser. Och jag är mycket nöjd 
med den den lösningen, säger han.

Ralf Fribergs modell är ett nyhetsbrev distribuerat via nätet som 
kan printas ut i pappersform för den som vill. I USA har detta visat 
sig fungera. 

– Ingenting är så gammalt som gårdagens tidning, vet Jutta Zil-
liacus och förhåller sig tveksam till herrarnas alternativa lösningar. 

– Ni ser ljust på framtiden men det gör inte jag.
Ändå är de äldres råd överens om att dagstidningen på platta ger 

nya möjligheter. 
– Den som sommartid bor ute på en holme behöver inte längre 

ro till fastlandet efter morgontidningen. Istället kan man vid mor-
gonkaffet smeka fram nyheterna på sin iPad. Dessutom integreras 

Ralf Friberg konstaterar att priset på en tidningsprenumeration nu nått smärtgränsen.
– Det känns dyrt idag!
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både bild och ljud i samma platta. Tidningen blir samtidigt en tv, 
förklarar Per-Erik Lönnfors.

Journalistiken på plattan mest underhållning
Jutta Zilliacus undrar hur plattan som substitut för den traditionel-
la dagstidningen påverkar journalistiken. Mer krävande måste den 
väl bli och snuttifierad, antar hon.

Geo Stenius håller med. En viss sorts nyheter tenderar dominera 
urvalet. Det är snabba och lättillgängliga nyheter, en raison d’être 
för det digitala nyhetsmediet. Konceptet är ett annat än papperstid-
ningens koncept.

– Risken finns att det är underhållningen som kommer att sätta 
sin prägel på nyhetsutbudet på plattan. Redaktionerna publicerar 
sådant som läsarna vill ha och inte nödvändigtvis fördjupande 
artiklar och analyser. Vi får en likriktad journalistisk, säger Per-Erik 
Lönnfors.

Diskussionen glider in på de sociala medierna och Ralf Friberg 
ser en fara i att de som behärskar dessa blir något av ett nyhets-
prästerskap.

Per-Erik Lönnfors har med Facebook gjort iakttagelsen att den 
kan motsvara en tidning. 

Jutta Zilliacus är fäst vid den ritual som morgontidningens läsning innebär. Per-Erik Lönn-
fors anser att tidningstryckningen är en föråldrad process sedan länge.
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– När mina Facebook-vänner delar med sig av saker de upplevt 
och läst berikar de också min kunskap. Diskussionerna ger mig en 
fördjupad samhällsbild, förklarar han.

– Men kom ihåg att du har vänner som delar din värdegrund. 
Därför får du vinklade nyheter, tillrättavisar Geo Stenius.

– Vad de andra anser får du ingen information om och det upp-
står aldrig några meningsmotsättningar eller debatt, säger han.

Statsstöd ingen lösning för papperstidningen
Ralf Friberg upplyser sina debattkolleger om att presstödet i Fin-
land inte står i samma proportion som i de övriga nordiska länder-
na. Han undrar om en omprioritering skulle hjälpa de ekonomiskt 
utsatt tidningshusen.

Geo Stenius bekräftar att det i Sverige, Norge och Danmark 
ser helt annorlunda ut med stöd i 30–50-miljonersklassen medan 
stödet i Finland är en halv miljon och dessutom kanaliseras till de 
politiska partierna.

Egentligen är det mervärdesskatten på dagstidningen som är en 
större bov i sammanhanget, anser Per-Erik Lönnfors och tillägger 
med pondus:

– Man kan inte hålla en teknologiskt dödsdömd produkt vid liv 
med statsstöd. För att bära sig måste tidningen vara ekonomiskt 
lönsam. När papperstidningen inte längre är det måste vi söka 
andra lösningar, som till exempel e-tidningen. 

Att strömlinjeforma sina tidningar som KSF-Media gör med 
en del av sina tidningar som Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, 
Borgåbladet och Östra Nyland är säkert ekonomiskt betingat. Man 
gör dem likadana och distribuerar dem på platta.

Men hur går det med lokalbevakningen?
– Är inte grundregeln i all journalistisk är att det lokala är vik-

tigt? undrar Ralf Friberg, som själv har ett Ekenäsperspektiv.
– As local as the town pump, intygar Per-Erik Lönnfors.

Inom fem år försvinner dagstidningen
– Hur snabbt kommer nu detta att gå, när försvinner min kära dags-
tidning?

Det är Jutta Zilliacus som ställer den sammanfattande frågan.
Per-Erik Lönnfors har ett svar.
– År 2020 kommer bilden att vara totalt föränd-

rad. Det blir allt färre utgivningsdagar. I bästa fall 
utkommer den med ett mera digert läspaket, säger 
han. 

Lyssna på hela 
diskussionen.
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Unik finlandsvensk webbsatsning tar form:

Pondus 
knyter samman  
information – gratis  
och på svenska

Jessica Parland-von Essen vid 
Brages Pressarkiv och Ant Simons 
på Kulturhuset har burit på en 
revolutionerande idé om att med hjälp 
av Internet förbättra synligheten för 
finlandssvensk information.
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P ondus är projektet som ska göra innehållet på finlandssven-
ska webbplatser lättare tillgängligt för fler webbanvändare. 
I Pondus deltar redan nu fler finlandssvenska organisatio-

ner och IT-specialister som tillsammans utarbetar råd och enkla 
verktyg för hur informationen på webbplatserna kan länkas till 
varandra. Det administreras av Brages Pressarkiv och Kulturhuset 
och har finansierats av bland andra Konstsamfundet. Hur den fram-
tida lösningen ska se ut är ännu oklart.

– Pondus är till för organisationer och andra som upprätthåller 
webbsajter på svenska i Finland. Deltagarna i Pondusnätverket 
utarbetar jus nu verktyg för att öppna och länka data, vilket skapar 
förutsättningar för webbanvändarna att bättre hitta och utnyttja det 
material som finns på sajterna, förklarar Ant Simons.

Öppen data ger insyn
Med metadata och öppet gränssnitt kommer man åt informationen 
från andra. Metadata är information som beskriver det objekt – en 
text, bild, video, ljudfil – som man lägger ut på en nätsida eller i en 
databas. Öppet gränssnitt innebär delad information för den som 
ger och den som utnyttjar informationen.

– För att information från olika källor ska kunna kombineras eller 
sökas samtidigt har vi enats om gemensamma finlandssvenska 
standarder. Vi måste använda samma begrepp och format för att 
allt ska fungera smidigt, förklarar Jessica Parland von Essen.

Öppna lösningar och gemensamma standarder ger på sikt också 
möjligheter att kombinera de egna tjänsterna med nationella och 
europeiska tjänster, till exempel inom biblioteksvärlden.

Målsättningen är att organisationer och företag i Svenskfinland 
skulle kunna dra nytta av möjligheten att länka och öppna data 
med Pondus. På så sätt skulle man skapa ett välfungerande nätverk 
med gemensam kalenderfunktion oavsett regional hemvist.

På svenska Yle, som redan använder Pondus, kommenterar 
direktör Marit af Björkesten satsningen med att den här formen av 
öppenhet och samarbete är särskilt viktigt för en minoritet. Också 
på tidningshåll inser man fördelarna. Hufvudstadsbladets chefre-
daktör Jens Berg konstaterar att samarbetet i dag är nödvändigt. 
Därför är Pondus ett smart drag. Även hans kollega Camilla Berg-
gren på Vasabladet förehåller sig positiv till Pondus. 
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I år har Hufvudstadsbladet utkommit i 150 år. Jubiléet sätter 
sina spår i tidningen och uppmärksammas hela året med olika 
evenemang och jippon, för att sedan kulminera i en stor fest 

den 5 december. 
Chefredaktör Jens Berg är trots dagens ekonomiskt utmanande 

tid entusiastisk över jubileet och lyfter fram de digitala möjlighe-
terna för dagens HBL.

HBL firar 150 år

Gulnande papper  
på blank skärm

A
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Jubileumsmagasin istället för historik
– Vi har ett mycket mångsidigt program och utbud som berör både 
vår långa historia och vår framtid. Det blir olika typer av evene-
mang, jippon, tävlingar, utställningar och läsarträffar. Och sist men 
inte minst blir det massor av nytt och historiskt värdefullt innehåll 
för våra läsare, säger Jens Berg.

Någon historik i traditionell mening är inte aktuell. Istället sat-
sar man på en jubileumstidskrift i magasinform som under 

hösten distribueras till samtliga prenumeranter. Sedan 
hålls en utställning i Amos Andersons museum där 

gammalt material tas fram i digital form. Eftermid-
dagsupplagan HBL Kväll är också en av jubi-
leumsårets satsningar.

– En röd tråd för oss har varit att låta det 
gamla möta det nya. Det exemplifieras av att 150 
år av kunskap förs vidare till våra läsare i digitali-

serad form. Vi tar traditionen med papperstidning 
in i den digitala media eran, förklarar chefredaktör 

Berg.

Pekplatta kan man lära sig
Jens Berg berättar vidare att HBL varje månad har öppet hus för 
sina läsare och ger dem möjlighet att se hur en tidning görs i dag. 
Han när också en vision om att få gamla och trogna läsare att bli 
bekväma med dator och pekplatta så att de kan lära sig läsa tid-
ningen digitalt.

– Visst finns det de som håller fast vid papperstidningen hela sitt 
liv, men å andra sidan är alla digitala kurser på Arbis och arbetar-
instituten slutsålda. Det finns ett stort intresse, och vi har också 
fått positiv respons på den digitala tidningen. Hand i hand med att 
man lär sig de nya verktygen kan man tillgodogöra sig tidningen i 
digital form. Det är här som HBL ger ett mervärde.

Sparkraven tär inte på festligheterna
Papperstidningens lönsamhet är någonting som också HBL käm-
par med. Under jubileumsåret tummar man inte på sparkraven.

– Vi kan göra sådant som inte medför tilläggskostnader, utan 
utgör varianter av vår normala verksamhet. Vi har aktiviteter som 
bekostar sig själva och dessutom ger oss tilläggsintäkter. Sedan har 
vi huvudfesten och vår jubileumsutställning, och de understöds av 
ägaren Konstsamfundet, säger Jens Berg.

Det finns  
ett stort  

intresse för  
det digitala.
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150 händelser som lämnat spår i historien
I 150 års tid har HBL visat upp samhället omkring oss och berättat 
om de händelser och människor som lämnat spår efter sig i histo-
rien. Många av dem kommer man ihåg ännu idag, som till exempel 
den tragiska flygolyckan i Kvevlax.

Tidigt på morgonen den 3 januari 1961 klockan 7.40 kraschade 
ett passagerarplan av typen DC3 i tät dimma i Kvevlax, omkring tio 
kilometer utanför Vasa.

Alla ombordvarande 22 passagerare och de tre besättningsmän-
nen omkom i det som till dags dato är den mest förödande olyckan 
i Finlands flyghistoria. Planet, som tillhörde flygbolaget Aero 
(sedermera Finnair), var på väg från Kronoby till Helsingfors med 
mellanlandning i Vasa när det kraschade så våldsamt att endast 
stjärtpartiet förblev någorlunda oskadat.

Så här skrev Hufvudstadsbladet 4.1.1961:
”Olycksplatsen företedde 

en ohygglig anblick. Nosen 
och mittpartiet hade, som 
sagt, demolerats fullkom-
ligt och bland de förvridna 
metalldelarna låg eller satt 
framåtlutade till oigenkänn-
lighet förbrända kroppar, de 
flesta med säkerhetsbältena 
fastspända – planet skulle 
landa om 3 minuter. Pas-
sagerarna och besättningen 
hade inte en chans att kom-
ma undan med livet. De har 
knappt hunnit få klart för sig 
vad det var fråga om förrän 
kraschen kom. Döden måste ha varit ögonblicklig. Planet flög på så 
låg höjd och störtade så plötsligt nästan lodrätt ner att katastrofen 
var ett faktum på några sekunder.”

Flygolyckan i Kvevlax är den första av 150 historiska nyheter 
som HBL återpublicerar i digital form på eHbl via dator, läsplatta 
eller mobil. 

Testa HBL:s  
digitala utbud 
gratis i två veckor.

HBL:s framsida den 4 januari 1961 var dyster.
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Carin Göthelid svensk mediechef  
för mediehuset Yle:

Public service  
är en garant  
för mångfald
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A nrika Finlands Rundradio eller Yle är i dag inte längre 
enbart radio och tv utan ett mediehus. Radio- och tv-
verksamheten har under de senaste åren integrerats och 

webbens intrång på marknaden har gjort att dessa tre flyter ihop 
och gränserna suddas ut.

– Diskussionerna om plattformar har kommit till vägs ände, för-
klarar Carin Göthelid och lanserar ett nytt begrepp: medieklockan.

– Vi utgår inte längre från ett program utan från de behov an-
vändaren har. Med bild, text, audio och video ska vi nå ut till folket, 
förklarar Carin Göthelid, som sedan två år tillbaka är mediechef för 
Yles svenska enhet.

De nya mediealternativen med nyheter på webben och en hem-
sida med både regionala och globala nyheter har blivit en het fråga. 
De kommersiella tidningshusen har reagerat på att Yle som ska stå 
för public service med gratis lösningar kommer in på deras revir. 
Det snedvrider konkurrensen när användarna kan tillgodogöra sig 
Yles allt mer digra material kostnadsfritt. På Åland har de två dags-
tidningarna protesterat mot Ålands radios profilering på webben 
och på finlandssvenskt håll förs diskussioner mellan tidningshusen 

och Yle om ett samarbete.
– Vi anser att distributions-

sättet är av underordnad 
betydelse. Utvecklingen inom 
media har sin gång och det går 
inte att stoppa det tåget. En 
trängd tidningspress ser detta 
som en konflikt, och visst går 
det att förstå den åsikten på 
ett plan. Men vi ska komma 
ihåg att inte heller Yle erbjuder 
gratis material. Vår verksamhet 
är skattefinansierad och alla 
deltar med sin skatt i kostna-
derna, säger Carin Göthelid.

Konjunkturberoende ger sårbarhet
Också om man inom Yle är öppen för allt samarbete som har en 
samhällelig relevans begränsas möjligheterna av rollen som public 
service-producent. 

– Det är klart att kommersiella intressen begränsar oss. Vi har 
svårt att vara med i ett samarbete som syftar till en vinstdrivande 
verksamhet. Däremot är det fritt fram att samverka med icke vinst-
drivande samhällsaktörer, säger Carin Göthelid. 

Yle-skatten som varje medborgare betalar ska garantera mång-
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fald och mervärde i programutbudet. Även om Carin Göthelid 
tycker att arrangemanget fungerar väl och Yle drivs av en framtids-
tro har det sina begränsningar.

– Den skattefinansierade verksamheten skulle 
vara indexjusterad men riksdagen fattade 
beslut om att detta inte gäller i år på grund 
av den ekonomiska situationen i landet. 
Det här visar på en sårbarhet. Vi är 
underställda riksdagen och beroende 
av konjunkturer, både ekonomiska och 
politiska, sammanfattar hon.

Jämfört med Sverige är beroendet 
av de politiska svängningarna inte lika 
märkbart. Sveriges Radio och Sveriges 
Television måste ha sändningstillstånd. 
Yle-lagen ger en större stabilitet, också om 
politikerna har ett tydligt inflytande på utveck-
lingen av Yle.

Regional bevakning en grundbult
Yles närvaro i regionerna är central uppgift för public service. Det 
är där mångfalden och mervärdet får en betydelse.

– För svenska Yle är den regionala bevakningen oerhört viktig, 
det är något av en grundbult i vår verksamhet. Oavsett mediet 
måste vi synas och höras där folk bor, lyder Carin Göthelids defini-
tion av public service-mandatet.

Den regionala bevakningen hör till det som hos kommersiella 
lätt får stryka på foten av kostnadsskäl. TV4 i Sverige har nyligen 
meddelat om att de lägger ned sina lokalkontor. Och i Finland 
strömlinjeformas många tidningar på bekostnad av de lokala små 
nyheterna. I en sådan situation har public service säkert ett mer-
värde.

– Vi är ändå ingen skyddad verkstad utan måste lyhört ta till oss 
det som våra användare vill ha och sätter värde på. Och vi ska våga 
saker på ett annat sätt och visa att vi inte bedriver en journalistik 
som dikteras av ekonomiska intressen, säger Carin Göthelid.

Sociala medier utmaning också för journalisterna
En fördel med en oberoende journalistik är att man kan sovra i det 
enorma nyhetsflödet och rapportera om det som verkligen sker i 
det som synes ske. Och ge rapporteringen ett djup och en trovär-
dighet. 

– Ta till exempel rapporteringen från krishärdar som Ukraina. 

Vi ska  
visa att vi inte  

bedriver en journa-
listik som dikteras  

av ekonomiska  
intressen.
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Där måste vi kunna sovra och ge perspektiv. Det kräver ett journa-
listiskt kunnande men också en bred kunskap.

Carin Göthelid sticker inte under stol med att mångfalden av 
medier kräver mer av journalisten är tidigare. Yrket har blivit tek-
niskt mer krävande.

– Den tid när man kom och skrev sin text och sedan gick är 
sedan länge förbi. Den som vill ha arbetsro ska inte söka sig till 
mediebranschen. Stressen och irritationen över att tekniken strular 
uppvägs ändå av den tillfredsställelse man får över att nå ut till allt 
fler på så många olika sätt.

Ett faktum är att det aldrig tidigare producerats så mycket nyhe-
ter i media. De sociala medierna har bidragit till detta och de har 
enligt Carin Göthelid kommit för att stanna.

– Vi försöker hela tiden bli bättre på sociala medier som Twitter, 
Facebook och Instagram. De utmaningar vi ställs inför handlar om 
att sprida innehållet, att kommunicera med människor, att göra 
journalistiskt innehåll via sociala medier, att vara aktiva och stän-
digt uppkopplade och att kunna ge tips till folk. 

Min morgon blir kväll
– Att Svenska Yle finns på alla plattformar betyder inte att vi inte 
fortsätter att utveckla radio och tv. Radio och tv når ju fortfarande 
stora skaror och är i allra högsta grad en del av vår kärnverksamhet. 
Vi behöver utveckla oss, bli bättre och nå fler också via de traditio-
nella kanalerna, säger hon.

Den språkliga dimensionen i dagens Yle är viktig. Carin Göthe-
lid ser inte att svenskan skulle vara hotad. Hon vittnar om en 
positiv inställning och ett gott samarbete med förståelse för de 
särbehov den svenska verksamheten har. Efter beslutet om att Yles 
verksamhet ska bedrivas med skattemedel har de finlandssvenska 
fonderna som temporärt finansierat bland annat Min Morgon dragit 
sig ur.

– Nuvarande kanalupplägg med fyra Yle-kanaler gäller till 2017 
då koncessionerna ska förnyas. Yle Fem kommer de närmaste åren 
att fortsätta vara en mix av det inhemska och program från SVT 
World. Avtalet om Cityportal som gör Min Morgon tar slut i mitten 
av juni. Efter det sänder vi SVT World på morgnarna. Vi kommer 
från hösten att ge utrymme för ett nytt program tre gånger i veckan 
kvällstid, då vi har fler tittare, berättar Carin Göthelid.

I och med att TV-nytt flyttar tillbaka till TV1 får också finska tit-
tare möjlighet att följa de svenskspråkiga nyheterna. 
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Barbro Teir, VD och ansvarig utgivare för  
KSF Medias tidningar manar till att tänka nytt:

Bra innehåll  
och kommersiell  
service räddar 
dagstidningen
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F ör att mota krisen inom mediasektorn och hålla styr på eko-
nomin tog KSF Media i början av året ett strategiskt beslut 
om att anställa en gemensam VD och ansvarig utgivare för 

alla tidningar inom koncernen. 
Barbro Teir sadlade i början av mars om från förlagsbranschen 

till mediebranschen, trotsade de dystra prognoserna för dagstid-
ningarna och antog utmaningen att få KSF-skutan på rätt köl.

– Framtiden ser dyster ut med annonsintäkter som rasat snab-
bare än beräknat och distributionskostnader som stigit i höjden, 
var hennes krassa besked första dagen på jobbet. När jag träffar 

henne en och 
en halv månade 
senare och hon 
har hunnit bilda 
sig en helhetsbild 
av läget är hon 
försiktigt hoppfull:

– När jag kom 
var jag helt noll-
ställd, men jag är 
mer optimistisk i 
dag är än då jag 
började. På några 
veckor har jag bör-
jat ana vilka möj-
ligheter som finns. 
Vi är ännu inne i 
en sorgeprocess 

över de traditionella dagstidningarnas förlorade lönsamhet. Det är 
ett faktum vi måste acceptera och det tar en viss tid att processa 
detta, säger Barbro Teir med eftertänksam min.

Annonsörerna sviker
En kraftigt sviktande annonsmarknad är en trend som en tid redan 
varit tydlig i Sverige och som de två senaste åren blivit synlig i 
Finland. Att det är svårt att få en annonsör att tända på en digital 
lösning är kanske inte så märkligt, eftersom medierna själva varit 
dåliga på att sälja in lösningar för sina företagskunder.

– Våra tidningar har inte haft tillräckligt bra riskkalkyler för 
sämre tider på annonsmarknaden. Därför gäller det att ha is i 
magen. Och sätta prisnivån rätt. En annan utmaning är att kunna 
behålla annonsörerna när produkten ändras. Vi kan inte räkna med 
att annonsintäkterna för digitala produkter automatiskt kompense-
rar bortfallet av dagstidningsannonser, säger Barbro Teir.
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Att det inte fungerar så i tidningsbranschen visar exempel från 
Sverige där koncernen Stampen kring Göteborgs-Posten har förlo-
rat över 2 miljarder kronor i bland annat annonsintäkter som skulle 
finansiera tidningarna, tryckerierna och de digitala bolag som man 
investerat i. Den nyckel till hur man hanterar övergången från pap-
per till digitalt visade sig inte finnas.

Vi måste tänka kommersiellt
I mediedebatten i Finland har Yle med public service pekats ut 
som en av bovarna i mediedramat, eftersom läsarna vant sig vid att 
kunna följa nyhetsrapporteringen på webben gratis. Barbro Teir är 
klok nog att inse att det handlar om en utveckling som inte går att 
stoppa.

– Protestloppet mot Yle är kört, det vinner vi inget på. I stället 
ska vi analysera konkurrenssituationen. När det gäller snabbhet 
och bredd i nyhetsförmedlingen kan andra finlandssvenska gra-
tissajter inte mäta sig med oss. Men vi måste lära oss att tänka 
kommersiellt. Och greppa våra konkurrensfördelar, säger hon med 
eftertryck.

Papperstidningen som organisation härstammar från industria-
lismens dagar och hade då mer eller mindre en monopolställning 
i fråga om nyhetsförmedling. I dag är den en bland många i sin 
genre och långt ifrån den snabbaste. Det är utifrån en sådan posi-
tionsbestämning Barbro Teir skrider verket an för att förnya KSF 
Medias tidningar.

– Vi måste ha nya mål och en ny mening med vår journalistik. 
Läsarna är beredda att betala om det vi erbjuder intresserar dem 
och är rätt nischat. Vi ska ha ett bra innehåll och kombinera det 
med en service för företagskunder som får kosta. Det handlar om 
att kapitalisera på vår trovärdighet, att göra affärer via vår plattfor-
mer, förklarar hon.

Att den största utmaningen är bristen på volym är Barbro Teir 
medveten om. Svenskfinland är för smått, därför drar hon sig inte 
för att snegla över språkgränsen och kanske ännu längre.

Helt i den anda som kännetecknade Amos Anderson i tiden.

Tror på papperstidning i någon form
Att dagstidningen på papper inte har någon konkurrensfördel då 
det gäller den snabba nyhetsförmedlingen är givet. Därför måste 
tidningshusen satsa digitalt och inkludera både audio och video i 
sitt utbud på pekplattan.

– Jag hör till dem som trots allt tror på pappret som underlag för 
informationsförmedling. Det är det bästa sättet att ge utrymme för 
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djupa reflektioner då det gäller att förklara 
världen, eller presentera annorlunda 

tankar. Vi behöver också det mer 
långsamma tempot och tuggmot-

stånd för att kunna tillgodogöra 
oss svåra saker, bekänner Bar-
bro Teir.

Den här insikten har fördju-
pats hos henne under den tid 
som hon jobbade som VD i 
bokförlagsbranschen. 

Den framtida tidningen 
som ekonomiskt är en lönsam 

produkt består av tre olika kom-
ponenter. Det är en papperstidning 

i någon form, kanske som ett digert 
läspaket till veckoslutet. Det är en digi-

talversion för läsplatta, datamaskin och 
telefon för de snabba nyheterna. Och 
det är en digital plattform för affärs-
verksamhet, kanske i samarbete med 
utomstående företag.

De första idéerna 
lanseras till hösten

Barbro Teir är känd för att vara handlings-
kraftig. Hon har insett att tidningsreformen 

måste göras nu och inte om en tid. Därför är 
hon beredd att agera med en snabb tidtabell och väljer 

medvetet att inte i detta skede satsa för mycket på de sociala medi-
erna. Där finns inga snabba klipp att göra, är hennes bedömning.

– Vi måste bryta med uppgivenheten, våga tro på en förändring 
och visa handlingskraft. De första idéerna lanseras inom ett halvt 
år. Det kommer att ta tid innan ett nytt koncept lägger sig och 
innan vi kan se resultat, säger hon.

Det går inte att ta miste på den entusiasm som Barbro Teir 
utstrålar när hon gläntar på dörren till de nya visionerna. Det är en 
bjärt kontrast till hennes budskap för sex veckor sedan.

– Jag är glad över att min uppdragsgivare förstår den svåra pro-
blematiken och ger mig sitt stöd då det gäller att söka nya lösning-
ar. KSF Media och Konstsamfundet har visat stort tålamod när det 
gäller koncernens tidningar. Nu är dags att försöka göra något helt 
nytt. Går det inte så har vi i alla fall försökt, utlovar Barbro Teir. 

Papper  
är det bästa  

sättet då  
det gäller att  

förklara  
världen.



Samarbete mellan 
svenska medier  
– en förutsättning  
för överlevnad

D et svenska språkets ställning förutsätter medier som på 
svenska erbjuder fullgod information och en kommunika-
tionsmiljö för dem som i vardagen övervägande använder 

språket. Samtidigt skall medierna utgöra ett konkurrenskraftigt al-
ternativ till finska medier för dem som önskar utnyttja båda språken. 
De skall även erbjuda en inblick i finlandssvenska förhållanden. Hit-
tills har finlandssvenska medier klarat sina många roller rätt väl. Det 
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Årets gästskribent Tom Moring 
är professor i journalistik vid 
Svenska social- och kommu-
nalhögskolan vid Helsingfors 
universitet.

av Tom Moring



kommer även att lyckas i framtiden. Om vi klarar av att samordna 
de resurser som under de närmaste åren kraftigt krymper.

De ekonomiska förutsättningarna och förutsättningarna att nå 
en intresserad publik ändras radikalt just i dessa tider. Den digitala 
medievärlden har vuxit fram till den punkt som bland diffusions-
teoretiker kallas tröskelpunkt eller vändpunkt. Teknologin är färdig 
och förmånlig. Ett tillräckligt antal tidiga användare finns. Nu ser vi 
en massiv övergång från traditionella former för mediebruk till nya 
mediebeteenden som är interaktiva och individualiserade.

Det handlar inte bara om businessmodellen
Dagspressens intjäningsförmåga har tagit stryk. Framskrivningen 
av utvecklingen under de senaste åren tyder på att intjänings-
förmågan under de fem närmaste åren halveras. Samtidigt ökar 
tidningarnas underskott till helt ohållbara nivåer om inget görs. De 
digitala inkomsterna växer långsamt – i dagens läge ger de i snitt 
fyra procent av intäkterna i tidningsbranschen, de finlandssvenska 
tidningsutgivarna är i samma härad. De tidningar som förtjänar 
mest digitalt är kvällstidningarna, affärstidningar och de största 
morgontidningarna. De mest framgångsrika har lyckats höja den 
digitala andelen till en tredjedel av intäkterna. Men det är uppen-
bart att konsumtionen åtminstone i nuläget koncentrerar sig på de 
stora och de populära. 

Också Rundradion står inför nedskärningar. I detta skede är de 
inte lika omfattande, men bolagets ställning är beroende av skat-
tefinansiering som med stor sannolikhet på sikt stramas åt ytterli-
gare. 
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Skillnaden mellan inkomster och utgifter tvingar fram radikala 
anpassningsåtgärder. Nya former av intjäning måste till. I Norge 
och Sverige har även mindre tidningar lyckats ta fram fungerande 
digitala innovationer – omöjligt är det inte. Samtidigt ger erfaren-
heterna hittills vid handen att de finlandssvenska medierna har 
anledning att söka samarbete för att klara sig med tanke på den 
effektivitet och de skalfördelar som gäller på de nya marknaderna.

Till bilden hör vidare att publikbeteendet ändras. De finlands-
svenska dagstidningarna har förlorat var femte prenumerant under 
de senaste fem åren. Den tid som används för dagstidningsläsning 
minskar. Bland 15–24 åringar minskade läsningen från 9 minuter år 
1988 till 2 minuter år 2010, bland 25–34 åringar från 17 till 7 minu-
ter per dygn. Mot bakgrund av utvecklingen i Sverige, som ligger 
några år före oss, kan vi anta att minskningen har fortsatt i accele-
rerad takt.

Medierna måste därför 
anpassa sig till nya mönster 
också utan ekonomiskt tvång. 
Unga lever inte i samma 
medievärld som de äldre. Det 
som äldre kallar sociala me-
dier är för många unga den 
enda medievärld som gäller. 
Unga både producerar och 
konsumerar medier – med ett 
nytt begrepp, de är prosumers. 
Också äldre mänskors medie-
bruk förändras. Föräldragene-
rationen går in på Facebook 
i samma takt som unga flyr 
därifrån till nya avskärmade 
sfärer som t.ex. Whatsapp och 
Snapchat. 

Ett unikt medielandskap är hotat
Det svenska medielandskapet i Finland är i internationell jämfö-
relse unikt. Folkgrupper i samma storleksordning som finlands-
svenskarna har ingen annanstans ett lika varierat och rikt med-
ieutbud. Som följd av den tidningskris som har spritt sig över 
västvärlden hotas nu artrikedomen i Finland i grunden. Samtidigt 
uppstår frågan hur – eller om – svenskan som mediespråk klarar sig 
i konkurrensen mot finskans och engelskans dominans i den nya 
medievärld som växer fram.

En undersökning som min kollega Laszlo Vincze och jag gjorde 
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”Filter Bubble” Katarina Graffmans analyser visar hur många 
unga lever i en självcentrerad medievärld som cirklar kring 
kompiskretsen. Detta gäller också Svenskfinland.



34 Konstsam 2014



år 2009 visade att beteendet på Internet skiljer sig tydligt mellan 
finskspråkiga och finlandssvenskar. Finlandssvenskarna delar sig i 
tre nästan lika stora grupper, de som huvudsakligen använder nätet 
på svenska, de som gör det på finska och de som gör det på engel-
ska. Finskspråkiga använder övervägande nätet på finska. Bakom 
finlandssvenskarnas beteende ligger en komplex språksituation. Vi 
är inte en enhetlig grupp. Många är fortfarande framförallt svensk-
språkiga i sin vardag, bor i helsvenska hem på orter där svenska 
talas allmänt även utanför dörren. Ungefär lika många lever i en 
språkligt delad verklighet, där hemmet är tvåspråkigt, och den om-
givande vardagen huvudsakligen finsk. Svenskspråkiga som lever i 
en finskdominerad omgivning använder i runt tal hälften så mycket 
medier på svenska jämfört med dem vars vardag är mera genomgå-
ende svensk. Medierna står inför ett dilemma. En del förutsätter ett 
komplett utbud på svenska, andra vill snarare komplettera. 

Uppdraget har hittills lyckats rätt väl, utifrån en situation där det 
svenska medielandskapet har kunnat mäta sig med det finska inom 
centrala områden. En avgörande vändpunkt kom då det elektronis-
ka medieutbudet öppnades för konkurrens på 1980-talet. Kommer-
siell radio och television blommade upp på finska. Detta drabbade 
det finlandssvenska medieutbudets akilleshäl. 

På svenska inskränkte sig det profilerade populärkulturutbudet 
till Radio X3M som grundades först tolv år efter att den finska 
boomen satte in. Försök gjordes på gratistidningssidan med stöd 
av de finlandssvenska fonderna, men Papper (senare Peppar & 
Papper) klarade sig inte i längden. Trots att även det finlandssven-
ska medieutbudet växte, framförallt med introduktionen av den 
svenska tv-kanalen Yle Fem, började utbudet marginaliseras. Idag 
är den svenskspråkiga mediesektorns andel av resurserna inom de 
sektorer där svenska medier är verksamma omkring 4 procent. De 
finlandssvenska dagstidningarnas omsättning utgör 5 procent av 
hela sektorns omsättning, Rundradions svenska verksamhet omsät-
ter 3,3 procent av hela den elektroniska massmediesektorns omsätt-
ning. Per capita motsvarar det finska utbudet 420 euro per person 
och år jämfört med 320 euro för det svenska. 

Resurserna riktas rätt skevt, huvuddelen av det svenska utbudet 
används av medelålders eller äldre mediekonsumenter. Kontakten 
har förlorats till en stor del av de tvåspråkiga unga – med undantag 
av Radio X3M. Basen för ett finlandssvenskt populärkulturutbud är 
alltför smal för att det ensamt skall kunna göra sig gällande i kon-
kurrens med finskt och engelskt. Utbudet från Sverige har redan 
stark ställning i Österbotten och på Åland. Närheten till Sverige 
och intresset för svensk populärkultur även bland finskspråkiga 
borde utnyttjas bättre även i andra delar av Finland. 
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En av världens ledande experter på medieekonomi, profes-
sor Robert Picard, gjorde i våras en analys av mediebruket bland 
finlandssvenskar. Han lade märke till en betydande vilja att – där 
utbudet finns – ta till sig medieinnehåll på svenska. Hans analys 
står i samklang med observationer som Vincze och jag gjorde i vår 
undersökning. Även erfarenheterna av Radio X3M visar att svensk-
an som mediespråk i Finland inte är på utdöende. Den svenska 
medieantropologen FD Katarina Graffman har, i en analys av unga 
finlandssvenskars medieanvändning, visat att de – även i södra Fin-
land – hittar till det svenska och att grunden för en stärkt kontakt 
till det rikssvenska medieutbudet finns. Det gäller att utnyttja den 
svenskspråkiga skolan som miljö. Där har mediebruk på svenska 
rum att växa. 

Resurserna finns 
Idag har svenska medier omfattande resurser. Slår vi ihop tid-
ningarnas och Rundradions svenska verksamhets personal stiger 
antalet personarbetsår till över 800, av dessa arbetar 580 på redak-
tionerna. Med minskade intäkter minskar personresurserna betyd-
ligt. Trots detta kommer de fortfarande att vara betydande. Nya 
former av mediebruk förutsätter nysatsningar som kräver resurser. 
Det finlandssvenska mediefältets framtid ligger i att samordna 
resurser för att kunna diversifiera. Konkurrensen mot finskt och 
engelskt som redan splittrar den finlandssvenska publiken på nätet 
är en ödesfråga för det svenska medielandskapets – och svenskans 
– framtid i Finland. Det som görs måste upplevas så värdefullt att 

Söka vidare? Ofta internationella källor.
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Informationsflödet. Katarina Graffmans analys visar att finlandssvenska unga finner informationskäl-
lor i Finland, Sverige och internationellt. 
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det kan göra sig gällande, bland helyllesvenskar, tvåspråkiga och 
svenskt orienterade finnar. Gör vi det bra kan svenskans roll växa. 
Medieinnehåll erbjuds redan på två språk i textade televisionspro-
gram. Även dagstidningsjournalistiken kan i ökande utsträckning 
göras tillgänglig på två språk över digitala plattformar.

Den medievärld vi nu går in i tillåter inte att svenska medier i 
Finland slösar resurserna på dubbelarbete. Nytänkande behövs 
mellan tidningshusen, men även i förhållande till Rundradion och 
till hela kulturfältet. Samlande insatser måste till för att ett hållbart 
basutbud skall kunna upprätthållas samtidigt som nysatsningar 
resurseras. Samarbetsproblematiken mellan kommersiella tidnings-
hus och en skattefinansierad Rundradio är inte lätt löst. Exempel 
finns i varje fall på att undantag av olika slag har gjorts i rundra-
diobolagens regelsystem för att stöda grupper i minoritetsställ-
ning – t.ex. i Katalonien, Wales och Sydtyrolen. Även i Finland bör 
åtgärder kunna vidtas för att det svenska medieutbudet skall kunna 
göra sig gällande.

I detta perspektiv skall mediemångfald ses i två dimensioner: 
kvalitetsdimensionen – i konkurrens med medieutbudet i Finland 
som helhet, och mångfaldsdimensionen – i frågor där de svenska 
medierna står ensamma i sin 
bevakning av specifikt finlands-
svenska frågor. Mångfald och 
samordning är kompletterande 
perspektiv som bäst förverkligas 
då de inte ställs mot varandra. Ge-
nom att radikalt samordna de fin-
landssvenska mediernas resurser 
för att stöda mångfalden där den 
bäst behövs, och bättre utnyttja 
närheten till Sverige kan svensk-
an som mediespråk i Finland göra 
sig gällande även på sikt. 

Tom Moring var ledare för projektet  
Ett livskraftigt medielandskap på svens-
ka i Finland, utfört av det redaktionella 
laboratoriet vid Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors 
universitet i samarbete med Rund-
radion, KSF Media, HSS Media och 
Stiftelsen för Åbo Akademi. Projektets 
slutrapport publicerades i juni 2014.





Mediekrisen aktualiserar behovet av  
samarbete och nya inkomstkällor 

Mikael  
Pentikäinen  

vill slå vakt om  
samhörigheten



40 Konstsam 2014

M ikael Pentikäinen har sett det mesta inom tidnings-
världen, både när det gäller de stora drakarna och 
landsortsperspektivet. Bakom sig har han ju poster som 

chefredaktör och ansvarig utgivare för landets största tidning, Hel-
singin Sanomat, som VD för Sanoma News, som styrelseordförande 
för Tidningarnas Förbund, som VD och chefredaktör för Finska No-
tisbyrån och som chefredaktör för regionaltidningen Etelä-Saimaa. 

Efter att Pentikäinen för ett år sedan fick gå från Helsingin Sano-
mat har han längre ingen direkt koppling till mediebranschen. Men 
hans ord väger tungt när det gäller medias framtida roll. Träffande 
har han beskrivit den omvälvning inom media som utmanar all 
konventionell mediespridning.

– Omvälvningen är den mest genomgripande sedan Johannes 
Gutenberg uppfann tryckpressen på 1400-talet. Gutenberg befria-
de informationsspridningen ur klostrens och pennornas bojor. Nu 
är det internet som befriar media ur tryckpressarnas och postlådor-
nas bojor. 

– Vad detta konkret innebär är att tidningar inte längre kan 
göras på samma sätt som vi vant oss vid. Men de har en funktion 
att fylla. 

Också om det sker förändringar i utgivning och innehåll fruktar 
Pentikäinen inte dagstidningens död. 

– Men nya inkomstkällor behövs för att tidningarna ska kunna 
hävda sig i konkurrensen, säger han.

Regeringens innovationsstöd löser inte problemen
I samband med vårens budgetria fattade regeringen beslut om ett 

innovationsstöd på 20 miljoner för att hjälpa tidningshusen i 
krisen. Mikael Pentikäinen ger inte mycket för den 

utsträckta handen.
– På sikt kommer detta inte ha någon större 

effekt. En bättre lösning hade varit att sänka 
momsen för digitala tidningar från 24 till 10 
procent, som är samma nivå som för pappers-
tidningen. Eller så sänka momsen för pap-
perstidningarna.

Det är kanske endast fem av landets tid-
ningshus som kommer att klara omställningen 

från papper till en kombination av papper och 
digital plattform. Det förutsätter att annonsintäk-

terna kan hållas något så när intakta och att det finns 
kunder som betalar för det digitala innehållet. På den 

punkten har vi Finland blivit bortskämda med gratis tillgång till 
goda nyhetssajter av både kvällspress, Yle och MTV.

Oheliga  
allianser behövs  

i mediernas  
brytnings- 

skede.
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– Det är oerhört viktigt att de lokala tidningarna överlever. De 
står för en samhörighetskänsla som inte får äventyras. Därför måste 
vi hitta hållbara lösningar också om det är en svår ekvation, säger 
Pentikäinen.

Samarbete med Yle i stället för konkurrens
Som ordförande för Tidningarnas Förbund kritiserade Mikael 
Pentikäinen Yle för att den upprätthåller en nyhetsbaserad hem-
sida gratis och bidrar till en illojal konkurrens med kommersiella 
tidningar. I dag har han reviderat sin syn något.

– Faktum är att dagstidningarna inte klarar av medieutveckling-
en utan ett tätare samarbete med Yle. Ett sådant samarbete skulle 
ge tilläggsresurser till framför allt landsorts- och lokaltidningarna. 
Rent konkret skulle Yle-skatten också kunna användas till att stöda 
lokaltidningarnas nyhetsproduktion. Oheliga allianser behövs i 
mediernas brytningsskede, motiverar Pentikäinen.

– Samarbetet med Yle skulle lösa konkurrenssituationen, reso-
nerar han. Förslaget har inte direkt stött på motstånd, också om 
diskussionen i frågan låtit vänta på sig.

Distributionen av papperstidningen har visat sig bli en allt större 

Yle-skatten kunde användas till att stöda lokaltidningar, anser Mikael Pentikäinen.
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belastning för tidningshusen. Det aktualiserar frågan om utgiv-
ningstäthet. En del tidningar kommer att gå in för färre utgivningar 
i veckan. En del övergår kanske helt till digital utgivning.

– Distributionen kommer att skötas på annat sätt än med mor-
gonutbäring. En tillräckligt fördelaktig distribution är svår att få 
när upplagorna minskar. Itella gör redan nu förlust på morgonutbä-
ringen, vilket innebär att det är andra kunder som tvingas subven-
tionera tidningsutdelningen. Detta är inte hållbart i längden, säger 
Mikael Pentikäinen.

Kulturstiftelser kunde stöda projekt
Den snabba utvecklingen inom mediebranschen har visat att de 
konventionella finansieringsmodellerna inte längre bär sig. I ett 
läge när prenumerationsstocken krymper och annonsintäkterna 
på ett drastiskt sätt minskar behövs det nya fördomsfria idéer och 
förslag. Det är mot den bakgrunden Mikael 
Pentikäinens samarbetsinvit till skattefinansie-
rade Yle ska ses.

– Att ta betalt för digitala nyhetssajter är 
en nödvändighet, men det finns ett inbyggt 
motstånd eftersom användarna vant sig vid att 
det man läser eller tittar på webben är gratis. 
Lättare blir det inte heller av att videoklipp på 
tidningarnas sidor blir allt vanligare. Och en 
rörlig bild är ingen billig lösning.

Mikael Pentikäinen sneglar åt ett helt annat 
håll och nämner stiftelser i kulturgenren. Mo-
dellen för en sådan sponsring finns i Frankrike 
där nyhetsbyrån AFP:s verksamhet finansieras 
av franska staten.

– Min tanke är att stiftelserna skulle gå in 
med stöd för att till exempel avlöna en jour-
nalist inom ett specifikt område. Vetenskapen 
kunde vara ett sådant område. Eller varför inte 
avlöna en korrespondent. Journalisten skulle 
ha sin frihet att rapportera utan styrning av 
den sponsrande instansen, förklarar han.

Voice of Europe på ryska
Mikael Pentikäinen är inte rädd för att kasta 
fram nya och okonventionella förslag i debat-
ten. Det senaste i raden är en EU-finansierad 
tv-kanal som sänder nyhetsprogram på ryska.
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Med tanke på miljoner rysktalande som lever i diaspora – i för-
skingring utanför Rysslands gränser – skulle en objektiv nyhetsför-
medling behövas. 

– Jag tänker framför allt på de baltiska länderna och det behov av 
allsidig information som finns. Frågan har aktualiserats efter krisen 
i Ukraina och tillsammans med en gammal kollega från estniska 
Postimees, Anvar Samost, har vi gjort ett förslag om att en tv-kanal, 
Voice of Europe, skulle startas med hjälp av EU, förklarar Mikael 
Pentikäinen.

Utspelet kan kanske ses som ett inslag i hans valkampanj inför 
Europaparlamentsvalet den 25 maj. Men det behöver inte vara så. 
Mikael Pentikäinen är en drivande person som gärna omsätter 
idéer till förslag, vilket också är kännetecknande för hans engage-
mang i mediedebatten. 
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Medieproffset besatt av läsaranalytik

Paula Salovaara 
ser affärsmöjlig-
heter i sociala 
medier Paula Salovaara finner 

datajournalistik oerhört 
intressant.
– Det är en växande genre 
inom journalistiken som 
kommer att få en stor roll  
i framtiden på grund av 
att formen lämpar sig för 
digital publicering. 
Jag följer den med stort 
intresse. Önskar att jag 
kunde koda själv. 
Jag tänker lära mig  
åtminstone lite, säger hon.
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E n branschterm för vad det är frågan om är data mining, som 
översatt till svenska kan beskrivas som datautvinning. Det 
är ett verktyg för att söka efter olika typer av mönster, sam-

band och trender i mycket stora datamängder i insamlat datamate-
rial. Olika former av statistiska beräkningsmetoder används för till 
exempel konsumtionsmönster, marknadsföring och handel.

– Jag är besatt av läsaranalytik och gillar att ta till mig siffror om 
vad folk läser på nätet, hur de läser, hur länge de stannar på en sida 
och hur de rör sig på nätet, vilka hobbyn de har, hur de lever och 
mår. Med hjälp av data går det att bilda sig en uppfattning om läsa-
ren, känna till vad hon eller han vill ha och behöver, förklarar hon.

Paula Salovaara beskriver också hur Helsingin Sanomats mul-
timediaenhet förädlar all den information som man får tillgång till 
med data mining.

– Det här är en oerhörd tillgång för journalistiken i en tid med de 
snabba nyhetsklippen. Kraven på en kvalitetsjournalistik har ökat 
med de nya medierna. Datajournalistiken är ett exempel. För att 
kunna analysera och illustrera all den mängd fakta som data ger 
oss behöver kodaren hjälp av en professionell journalist som har 

kunskap att sovra och analysera och ännu en 
grafiker som på ett visuellt sätt kan visa vad 
datarönen innebär.

Paula Salovaara var med om att bygga 
upp Helsingin Sanomats redaktion där man 
specialiserat sig på datajournalistik. Tid-
ningen har regelbundet stora uppslag. 

Renässans för ledare och kolumner
I den digitala tidningen blir de stora läs-
blocken i framtiden allt viktigare. Rädslan 
för att läsa det tunga och långa på nätet 
försvinner snabbt, menar Paula Salovaara.

– Jag ser hoppfullt på journalistikens 
framtid. Krav på bättre kvalitet sållar journa-
listerna från medborgartyckarna. Båda grup-
perna behövs, journalister och medborgar-
tyckare, men alla är inte journalister bara för 
att de tycker till på nätet.

Tre olika kategorier är ovärderliga för en 
god journalistik. Förutom datajournalistiken 

är det de stora artiklarna som väcker frågor, ger sammanhang och 
stämmer till eftertanke. Men också opinionsmaterialet upplever nå-
got av en renässans på nätet. Ledare, kolumner och analyser delas 
flitigt på de sociala medierna, vet hon.

Helsinging Sanomat är bra på datajourna-
listik. En kartläggning över finländarnas 
dryckesvanor publicerades den 28 april.
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Det föreligger med andra ord ingen fara för att det material som 
många betraktar som tungt inte skulle platsa på en digital platta 
eller delas vidare på Facebook och Twitter.

– Inom sociala medier finns det duktiga bloggare som gärna star-
tar en debatt och drar nytta av de åsikter som en tidning för fram i 
sin ledare eller genom kommentarer och kolumner. Spridningen är 
både snabb och bred, säger Paula Salovaara.

Nätverk med 40 000 i sociala medier
Entusiasmen är uppenbar när jag ber Paula Salovaara beskriva sitt 
engagemang på de sociala medierna och framför allt på Twitter.

– Att vara uppkopplad har för mig blivit en livsstil. Jag följer över 
2 000 personer på Twitter och har 8 000 som följer mig. Om man 
skriver något som retweetas flera gånger, kan man nå en publik på 
40 000. Så sprids information, idéer och diskussioner vidare.

Paula jämför snabbheten att komma över nyheter med hur det 
var som radiojournalist som printade ut en långsam FNB notis eller 
blev tvungen att plöja igenom en lunta med stadsstyrelsens före-
dragningslista med tillhörande bilagor.

– Sociala medier, i mitt fall Twitter, är en rikedom som man som 
journalist inte tidigare hade. Den som inte räknar med sociala 
medier påminner om den som i tiden inte räknade med mediernas 
betydelse. Om en artikel inte går att dela så finns den helt enkelt 
inte, säger hon 

Paula Salovaara medger att ett ensidigt val av vem man följer 
kan ge en snäv bild av världen. Därför är det klokt att bygga upp ett 
mångsidigt nätverk.

– Följ också sådana röster som du inte gillar, partier som du inte 
sympatiserar med. Det ger dig en mångsidig beredskap att hantera 
allt material du får del av, säger hon.

Business på Twitter
På frågan om närvaron på Twitter kan förvandlas till business lyder 
Paula Salovaaras snabba svar: definitivt.

– Tänk bara att du med nätverk som Twitter kan nå ut till en stor 
mängd kunder och att du med hjälp av läsaranalytik vet allt du 
behöver om din kund.

Kreativt tänkande och kännedom om affärslogikens 
principer skapar oanade möjligheter i den digitala 
medievärlden. Det är kanske så enkelt att sociala me-
dier fyller ett syfte för oss som användare och ett annat 
för de företag som tjänar pengar på sociala medier. 

Följ Paula  
Salovaara  
på Twitter.
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Efter nästan 30 år i mediebranschen är 
Paula Salovaara ett fullblodigt medie-
proffs med kläm på de allra senaste 
trenderna. Strax efter att hon började 
studera journalistik på Soc & Kom bör-
jade hon sin karriär inom etermedia; 
först vid Radio Mellannyland, sedan 
vid Radio City, Radio West, YLE Radio 
X3M, Lepakkoradio och som ägare till 
och chefredaktör för Radio Helsinki. 

Paula lämnade etermedia 2009 för 
Helsingin Sanomat, där hon först var 
online-chef och sedan redaktionschef. 
Hon hade 2005 sålt Radio Helsinki åt 
Helsingin Sanomat och var en av dem 
som i Pro Radio Helsinki -liike 2013 
räddade radiostationen. Paula är sty-
relsemedlem på sin gamla radiokanal. 
Sommaren 2013 lämnade hon Helsing-
in Sanomat för att tillsammans med 
sina tidningskolleger starta företaget 
Räty–Salovaara–Blåfield som jobbar 
med media på alla tänkbara sätt.

Viktigt vara proaktiv 
och se trender
För att hinna med den snabba ut-
vecklingen inom dagens mediesektor 
krävs inte bara kunskap om vad som 
sker utan också en förmåga att tyda 
tidens trender. 

– Det är viktigt att vara steget 
före och kunna förutspå vad digita-
liseringen innebär för de olika platt-
formerna; för papperstidningen, för 
läsplattan och för telefonen. I en del 
fall har utvecklingen varit snabbare 
än väntat men också långsammare. 

Det tog en tid innan telefonen blev det 
multimedieverktyg vi väntat på, säger 
Paula Salovaara och tänker på sin tid 
på Helsingin Sanomat.

Det är många faktorer som samver-
kar inom det digitala: uppkopplingens 
hastighet, formatet på skärmen, hur 
van användare man är och hurdan 
läsvana man har.

– All grafik som finns på nätet mås-
te anpassas till mobilen. När det väl är 
gjort lär vi oss snabbt att till godogöra 
oss materialet, längre artiklar och 
böcker läses allt mer i mobilen.

Paula Salovaara understryker ändå 
att formen är en sak och innehållet ett 
annat. Det ställer krav på dem som 
skapar och formar innehållet. Formen 
förändras medan journalistiken och 
kvalitetskraven består.

Först med betalsidor
Helsingin Sanomat var först ut i Fin-
land med att ta betalt på webben. Ge-
nom att kopiera den betalmodell som 
New York Times använder fångade 
Helsingin Sanomat upp nya kunder.

– Vi blev aldrig tagna på sängen 
utan hade möjligheter att följa utveck-
lingen i stora världen. Jag fick resa 
runt och bekanta mig med hur redak-
tionerna på bland annat The New York 
Times, Washington Post och Guardian 
jobbade med sina digitala lösningar, 
berättar Paula Salovaara.

Helsingin Sanomats läsare får fem 
artiklar i veckan gratis. Förstasidan 
och allt som tidningen sprider via 

Paula Salovaara  
entreprenör i digital media
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sociala medier är också kostnadsfritt. 
Utöver det finns två elektroniska be-
talgrupper – en billigare och en dyrare 
med tillgång till bland annat arkivet 
och en pdf-version av tidningen. Det 
populäraste paketet är det som inne-
fattar både papperstidningen och allt 
on-line-material.

Kritiken som tidningsmakarna fick i 
början var frågor om hur man kan ”be 
om pengar för något som borde vara 
gratis”.

– Det var lätt att svara på det; du 
kommer till en ”betalvägg” även i 
mataffären. Och där får du inte ens de 
fem första mjölkpaketen gratis, säger 
Paula Salovaara.

Hesaris sajt var saklig till sitt inne-
håll och byggdes upp på ett sätt som 
gynnade försäljningen. I vänsterspalt 
fanns de snabba nyheterna och i höger-

spalt lyftes mer långsamt material som 
feature, nyhetsanalys och reportage.

– Läsarna kommer för de snabba 
nyheterna men stannar kvar för 
journalistiken som inte finns någon 
annanstans. En stor utmaning var det 
att skola en stor redaktion så att den 
kan anpassa sig till en allt snabbare 
publiceringsrytm, säger hon.

Omställningen för en tidningsre-
daktion på 300 personer till att bli en 
multimediaproducerande enhet var en 
krävande process men resultatet har 
visat att det inspirerat journalisterna.

– Sist och slutligen handlar det om 
människor, inte om tekniska färdig-
heter, säger hon med nostalgisk blick 
och tillägger att hon inte längtar 
tillbaka. 

Allt har sin tid. Nu gäller nya utma-
ningar. 



50 Konstsam 2014



51

Peter Fellman på Dagens industri  
ser hoppfullt på medias framtid

– Visst är papperstidningen som produkt under 
press men räkna inte ut den. Det är lätt att un-
dervärdera plattformens betydelse, inte minst 
för prenumeranterna. Jag tror att printtidningen 
kommer att finnas länge än i någon form.
Det säger Peter Fellman, sedan 2009 chefredak-
tör för Dagens industri (Di), som är en av de stora 
tidningsdrakarna i Sverige.

Räkna inte  
ut pappers- 
tidningen
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P eter Fellman har arbetat på Di sedan 1999. Först som re-
porter, nyhetschef, editionschef och redaktionschef innan 
han tog steget ut till chefredaktör för fem år sedan. Han har 

tidigare varit reporter på Finska Notisbyrån i Helsingfors och Ja-
kobstads Tidning samt nyhetschef på nyhetsbyrån Reuters i Stock-
holm. Fellman är pedagogie magister från Åbo Akademi i Vasa.

– Distributionen av papperstidningen är en av de stora kost-
naderna, men distributionen har också en trumf som en digital 

tidning aldrig får. Tidningen är en 
personlig produkt som levereras 
direkt på prenumeranternas hall-
matta. En digital variant är däre-
mot en applikation bland många 
andra i en telefon, läsplatta eller 
dator, säger han. 

Det är en stor utmaning för 
tidningsbranschen att konvertera 
prenumeranter till digitala läsare. 
Över 90 procent av Di:s läsare 
föredrar fortfarande att läsa sin 
tidning i printform. Det framgår 
ur en enkätundersökning som 
tidningen nyligen låtit göra.

Digitaltidning för glesbygden
Ett ofrånkomligt faktum är att distributionen till prenumeranter på 
små orter i glesbygden blir allt dyrare. Därför har Di gått in för ett 
försök med en digital lösning på Gotland.

– Det kommer framöver inte att vara lönsamt med morgonutdel-
ning av tidningen till alla regioner i Sverige. Då måste vi antingen 
hitta alternativ eller prisdifferentiera.

– På Gotland gör vi ett försök med en digital prenumeration. Vi 
erbjuder en gratis läsplatta till kunder som väljer en prenumeration 
på tre år. Utvärderingen är ännu inte klar men vi ser att de flesta 
vill ha papperstidningen med posten trots det digitala alternativet.

Peter Fellman vet att det tar tid att få läsare att vänja sig vid nya 
distributionsformer. Därför ser han dem också som komplement. 
Det viktiga då det gäller glesbygden är att fokusera på den lokala 
journalistiken – det kan ingen annan göra lika bra.

– Framtiden tror jag ligger i att man verkligen är bäst på det man 
gör och att man är oersättlig. Det kan variera om det sedan inne-
bär att vara en superlokal, nischad eller annars oersättlig nationell 
mediaprodukt. 
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Public service-bolagen har ansvar för det lokala
Public service-bolagen Sveriges Radio, Sveriges Televison och 
Rundradion i Finland har under de senaste åren gått allt mer in på 
de kommersiella tidningarnas områden med hemsidor som erbju-
der nyheter.

– Viktigaste uppdraget för public service är ju att ha tillgång till 
bra nyhetsförmedling, både rörligt och audio, oberoende var du bor 
i ett land.

– Det är ju ändå skattebetalarnas pengar som upprätthåller 
radio- och tv-verksamheten. Därför tycker jag att den regionala be-
vakningen är särskilt viktig. Här i Sverige har kommersiella TV4 i 
dagarna meddelat att de upphör med regionala sändningar. Då blir 
det ju endast public service kvar, samt de lokala tidningshusen som 
kanske också ska jobba mera med rörlig bild.

Bonnierägda TV4 stänger sina lokala kanaler för att stöpa om 
sin tv-del. I stället kommer man att satsa på mer digitalt för att 
tillgodose kundernas behov.

Livsfarligt rabattera bort annonser
Ett av dagstidningarna stora problem är att tidningsannonseringen 
backar både i print och i de digitala lösningarna. Di hör till de 
tidningar som klarat annonsbiten bäst, ändå har annonsintäkterna 
sjunkit med någon procent i print men fortsätter öka digitalt.

– Det är livsfarligt att rabattera bort sina annonser. Man måste 
orka stå i och undvika de stora rabatterna. Vi är den 
produkt som har de klart dyraste annonserna men i 
det långa loppet lönar det sig. Se på Svenska Dag-
bladet som länge kört med kraftiga rabatter och 
har stora problem att få tillbaka annonsörer när 
priset normaliseras, säger Peter Fellman.

Att få en tidning lönsam är i dag en stor 
utmaning. Di har ett brett koncept och ett eget 
perspektiv på omvärlden – affärsperspektivet. 

Kapitaliserad trafik ger lönsamhet 
Basen för lönsamheten bärs fortfarande av printproduk-
terna samtidigt som Di gått in för att kapitalisera mer på trafiken 
på nätet. Bland annat bilar, boende och finansiella tjänster är stora 
intresseområden för läsarna. En del av Di:s strategi går ut på att 
erbjuda läsarna tjänster frånd bolag som tidningen köpt eller från 
andra samarbetspartners. 

De största intäcktsbenen är upplageförsäljningen, print och 

Det går  
att utveckla  

tidningen till  
en lönsam  
produkt!



digitala annonseringen samt Tema & Konferens. Omsättningen på 
drygt 700 miljoner kronor gav senaste år en vinst på 160 miljoner 
kronor.

Det är tack vare sådana spinn-off-effekter som Di går stärkt ur 
krisen. För själva innehållsproduktionen är det viktigt att hela tiden 
utveckla produkten.

– Dagens industri är egentligen ett tjänsteföretag som idag le-
vererar sitt innehåll digitalt och som en tidning i printformat. Men 
vi har också en egna poddar, med 100 000 lyssnare i veckan, och 
rörlig bild i form av videoklipp och korta nyhetsprogram samtidigt 
som vi är en viktig aktör när det gäller fysiska mötesplatser i form 
av event och konferenser, förklarar Peter Fellman. 

Obefogad ödmjukhet i Finland
Efter fem år som chefredaktör för en av Sveriges mest ansedda 
tidningar är Peter Fellman i dag beredd att ompröva sin inställning 
till jobbet:

– Jag tyckte det var en jobbig period som chefredaktör när struk-
turomvandlingen inom media började närma sig också oss i Nor-
den på allvar. Men idag ser jag en tydlig väg vidare och upplever 
att vi är starkare än någonsin. Och det är både hoppfullt och roligt!

Fellman exemplifierar sin framtidstro med att Di har 3,5 läsare 
per tidning. Om ens hälften av dem har en beredskap att ta en 
digital prenumeration skulle upplagan på 90 000 öka med över det 
dubbla.

– Jag ser möjligheter att utöka prenumerationsstocken samtidigt 
som vi kan göra vår produkt på ett mer lönsamt sätt än tidigare. 
Varenda digitala prenumeration bidrar till lönsamheten, vi slipper 
dyra distributionskostnader. 

Fellman säger sig med förvåning ha följt utvecklingen i Finland.
– Den uppgivna stämningen i Finland förvånar mig. Den positiva 

trenden som vi inom media kan skönja i Sverige visar att det finns 
möjligheter att utveckla tidningen som en lönsam produkt. Men 
det krävs kreativitet och mångsidighet, egenskaper som finns i 
Finland. 

Läs Dagens  
industri online.
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Mediamogulen varnar för ett nytt klassamhälle 

Trots hotbilder 
ser Jan Scherman 
möjligheter
P å ett mysigt kafé på Söder i Stockholm träffar jag Jan 

Scherman för att höra hur han ser på strukturomvandling-
en inom mediebranschen. Frågan är högaktuell. Det intygar 

Scherman som dagen innan på Club 100 – en exklusiv församling 
prisbelönta producenter och journalister på Sveriges Television 
– dryftat medias framtid och lönsamhetsutsikter. Han är nyligen 
hemkommen från USA, där han av The New York Times chefredak-
tör Mark Thompson fått en hoppingivande bedömning att kvali-
tetsjournalistiken kommer att överleva.
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Perspektivlöshet föder rädsla
Jan Scherman tar ansats i ett filosofiskt resonemang och ser medie-
sektorns reaktion på strukturomvandlingen i ett historiskt perspek-
tiv.

– Det finns en rädsla och en osäkerhet inför kravet på förändring. 
Man vill inte ta risker genom att satsa på något nytt. Kontrollbe-
hovet utlöser starka reaktioner när det blir tal om behovet att göra 
om. Försvarsmekanismerna vinner över modet att pröva något nytt. 
Rädsla blir den dominerande drivkraften, rädsla att för att göra 
något fel, säger han.

Efter 40 år i branschen, bland annat som reporter på SVT:s 
Rapport, som chef för Aktuellt, och sedan som programledare och 
programdirektör och under ett drygt decennium som VD för TV4 
och nu som strategisk rådgivare på Aftonbladet, har Jan Scherman 
tydliga minnesbilder av hur förändringar stöpt om samhället. Han 
nämner varvs- och specialstålindustrin som nära nog raderats ut. 
Textilindustrin som försvann, svenska flaggskepp som köps upp av 
utländska företag – exempelvis Volvo som i dag är kinesiskt.

– Vi inom medierna har försökt förneka att förändringarna också 
berör oss. Faktum är ändå att den här branschen dramatiskt kom-
mer att förändras. Vi måste börja se möjligheter och inte bara hot. 
Vi måste se expansionsmöjligheterna.

Jan Scherman minns arbetsprocessen för ett inslag på en och en 
halv minut i Rapport i början av 1980-talet. Det var ett heldagsjobb 
för fem, sex personer. Nu görs samma jobb av en ensam, multikom-
petent reporter.

– Media har förändrats hela tiden. Jag växte upp och gjorde mina 
första jobb inom en tidningsbransch där blysättning var det som 
gällde. Tv var då ett monopol med en kanal. Övergången från film 
till video var en våldsam process. I dag finns det i Sverige över 700 
tv-kanaler och en lång rad utländska tv-företag, som etablerat sig 
på vår marknad. Ta till exempel Netflix, som erbjuder filmer och 
tv-serier via abonnemang till en fast månadskostnad. Netflix kom 
till Sverige för två år sedan och har i dag drygt en miljon svenska 
abonnenter.

Medievanorna skapar ett nytt klassamhälle
Att förändringen inom media är oundviklig är Jan Scherman helt 
övertygad om. Men han ser också risker. En sådan är kravet på 
ständig mobil uppkoppling med hög kapacitet, vilket inte är alla 
förunnat.

– Jag är rädd för att vi är på väg att skapa ett nytt klassamhälle. 
Storstadseliten med tillgång till alla tekniska prylar och digitala 
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lösningar är ständigt uppkopplad. Men hur går det för alla dem 
som bor i glesbygd och som på grund av bristande täckning inte 
kan titta på rörlig bild på mobila plattformar och därför inte får 
samma möjligheter att följa med i samhällsdebatten. Det är en stor 
olycka och skandal att vi så lite fokuserar på detta, säger Jan Scher-
man uppenbart bekymrad.

Den krassa verkligheten handlar om en informationsklyfta mel-
lan storstad och landsbygd. Denna klasskillnad har på senare tid 
ytterligare accentuerats av att 400 journalistjobb försvunnit inom 
lokalpressen och TV4 lagt ned sina regionalkontor 
och 140 journalister fått gå.

– Vem tar ansvar för lokalbevakningen 
när TV4 lagt ned sina lokalredaktioner 
och lokaltidningarna skurit ned på sin 
bevakning? Utvecklingen har spelat 
public service i händerna. Sveriges 
Radio och SVT har här en viktig 
uppgift. Public service med lokal 
och folklig framtoning behövs för 
att täcka upp. Det är i grunden en 
demokratisk fråga att alla ska ha 
tillgång till en bra och oberoende 
nyhetsförmedling, säger han.

Vinstmaximering en farlig princip
En annan hotbild som Jan Scherman ser i efter-
dyningarna till omstruktureringarna inom media är en ensidig 
fixering på lönsamheten. Han är som bäst sysselsatt med att skriva 
en bok en bok om ledarskap och journalistik och höjer i den ett 
varningens finger för mediehusens besatthet av lönsamhet.

– Det viktiga är att inte gå på förlust. Minus på sista raden ger 
inga möjligheter till investeringar i nya satsningar.

Jan Scherman har sett många exempel på hur jakten på lönsam-
het har skapat obeslutsamhet och drivit undan kunskap. Bonnier-
koncernens sätt att driva företag och maximera vinst påminner 
honom om Jan Stenbecks stil med TV3. 

– Jag har inget emot vinst och skapade också god lönsamhet un-
der mina år på TV4. Men det handlar om en långsiktig och hållbar 
lönsamhet, inte vinstmaximering i detalj. Vad jag reagerat på är att 
känslor, kunskap och egna erfarenheter sätts på undantag i besluts-
processen.

Att tro att det går att teoretiskt kalkylera sig fram till en pro-
gramsuccé riskerar att leda till fel beslut.

Det viktiga  
är att inte gå på  

förlust. Minus på 
 sista raden ger inga  

möjligheter till  
investeringar i  
nya satsningar.
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– Erfarenhet och magkänsla måste också tas med i bedömning-
en, säger Jan Scherman.

De goda berättelserna är eftertraktade
Oavsett om det är fråga om tidningsjournalistik eller program i 
radio och tv är Jan Scherman övertygad om att de goda historierna, 
de viktiga berättelserna har sin givna plats.

Det kommer alltid att råda en efterfrågan på kvalificerad journa-
listik med de bästa skribenterna, de bästa analyserna och de bästa 
kommentarerna. Det är viktigt att den typen av information når 
alla. Och att det inte bara blir en elit som är beredd att betala för 
det högkvalitativa.

– Samhällsjournalistiken behövs och har sina tittare, lyssnare. 
Det visar erfarenheter runt om i världen med tv-företag som SNN, 
BBC, SKY, AL Jazeera och många fler. Nyheter på tv ska vara 
tillgängliga för alla, men det är inte uteslutet att man måste betala 
också för nyhetsservice, anser Jan Scherman.

En annan sak är att vi översvämmas av internationellt material 
i form av tv-serier, film och nyheter. Detta skapar ett stort behov 
av nationell produktion och betoning på det lokala. Det gäller alla 
programgenrer som drama, underhållning och samhällsprogram.

Jan Scherman hör inte till dem som längtar till svunna tider. 
Tillgången till hundratals tv-kanaler och tidningar och magasin 
garanterar ett mångsidigt och stort urval. Men detta är också en del 
av strukturomvandlingen i media.

Content is king
Parafrasen content is king av Bill Gates från 1996 har besannats 
inom media. Jan Scherman beskriver en utveckling som han under 
sin karriär upplevt.

– Först var vi som gjorde innehållet kungar, sedan styrde och 
ställde distributörerna, nu är det konsumenterna som avgör vad de 
vill läsa och vilka program de väljer. 

Den framtida modellen för en lönsam medieprodukt kan mycket 
väl bestå av olika intäktsströmmar, reklam, sponsring och konsu-
mentintäkter. De linjära tv-kanalerna kommer att finnas kvar länge 
samtidigt som tidningarnas webb-tv växer. Gränserna mellan tid-
ning och tv håller redan nu på att suddas ut.

– Jag tror att en del av programutbudet i tv ska vara öppet och 
gratis. Men för exklusivt och påkostat innehåll får vi räkna med att 
betala, säger Jan Scherman. 



Jan Scherman tar ett samtal som 
inte kan vänta: barnbarnet ringer.
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Det som  Jan Scherman inte vet om 
medias utveckling i Sverige är inte värt 
att veta. Här är han på väg ut ur sitt 
stamkafé Johan & Nyström på Söder.
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S trukturomvandlingen inom mediasektorn var väntad men 
att den sammanföll med en långvarig konjunkturnedgång 
fördjupade krisen. Medieföretagen har insett att det inte 

finns någon återvändo. En förändring är oundviklig.
Två nyckelord driver mediestrategerna; lönsamhet och relevans.
God ekonomi är alltjämt en förutsättning för god journalistik när 

redaktionerna bantas ned och produkterna utvecklas och förändras. 
Insikten om lönsamhetens betydelse har accentuerats av tidningar-
nas minskade upplagor och krympande annonsintäkter. 

Hoppet om nya intäkter står till en blandekonomi, där affärsom-
råden tillsammans skapar nya intäkter, men också till e-handeln, 
reklamen, rörliga bilder och digitala prenumerationer. Insikten om 
ett nytt tänkesätt är en förutsättning för en sund lönsamhet. Det 
innebär mod att ta risker och vilja att se möjligheter.

På finlandssvenskt tidningshåll har man alltför mycket fokuserat 
på olönsamma digitala lockbeten som varken gett fler prenumeran-
ter eller ökat intäkterna.

Det gäller att vara relevant när mediekartan ritas om och läsarna 
och tittarna flyttar från analoga plattformer som papperstidning 
och lineär tv till digitala plattformer som läsplatta, dator och mobil. 

Hur är det egentligen med relevansen kan man fråga sig när 
medias regionala bevakning blir satt på undantag på det sätt som 
skett i Sverige. Kommersiella TV4 har lagt ned lokalredaktionerna 
som olönsamma. Efter att lokaltidningar också skurit ned sin verk-
samhet är över 500 journalister utan jobb. När dessutom förutsätt-
ningarna för en digital närvaro inte är jämförbar med storstädernas 
är risken uppenbar för den medieklyfta som Jan Scherman varnar 
för.

Enbart stålbad löser  
inte mediekrisen

Kommentar
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Det finns en samstämmighet hos de intervjuade om behovet av 
den goda journalistiken. De stora berättelsernas plats är pappers-
tidningen. Hur ofta och i vilken form den i framtiden utkommer är 
en öppen fråga. Där utöver är datajournalistik en framtida nisch, 
men den kräver resurser och kompetens.

Strukturomvandlingen öppnar för nya aktörer som med sociala 
medier snabbt kan ta för sig på en annonsmarknad som är attraktiv 
ju större spridning sajterna får. Ett färskt exempel är Hyllat.se som 
på en månad fått en miljon besökare med videoklipp från Youtube 
som delas på Facebook och Twitter. Ju fler klickar desto större 
intäkter lyder affärslogiken.

En stilla undran må tillåtas. Hur är det möjligt att 19-åriga 
Sara Maria Forsbergs, alias Smoukahontas, virtuella succé med 
YouTube videon ”What languages sound like” gick finländska  
medieföretag ur händerna. Med över 10 miljoner besökare på  
YouTube kunde hennes underhållsvärde ha tagits bättre tillvara 
lokalt. Enligt affärslogikens regler hade 
någon kunnat göra miljonklipp på Smou-
kahontas. Nu gick de pengarna näsan 
förbi till Los Angeles. 

Olav S Melin
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Föreningen Konstsamfun-
dets verksamhet 2013 var 
händelserik och en hel del 
förändringar skedde inom de 
olika verksamhetsgrenarna. 
Föreningen Konstsamfun-
dets totala utdelning var hö-
gre än året innan. Det största 
understödet gavs inom all-
männa gruppen till förmån 
för Föreningen Luckan. Det 
största stödet för finlands-
svensk filmproduktion gick 
till konstverkstaden Malakta 
för barnserien BUUS-fredag. 
Årets stora händelse för 
Amos Andersons konstmu-
seum var offentliggörandet 
av planerna på ett nytt konst-
museum i Glaspalatset.

Föreningen Konstsamfundets medlemmar 
under året var Max Arhippainen, Kaj-
Gustaf Bergh, Marianne Bargum, Niklas 
Geust, Mikael Ingberg, Gunvor Kronman, 
Per-Edvin Persson, Elina Pirjatanniemi, 
Ann Sandelin, Christoffer Taxell, Astrid 
Thors och Anders Wiklöf. 

I styrelsen satt ordförande Christoffer 
Taxell, Niklas Geust, Gunvor Kronman, 
Ann Sandelin och Max Arhippainen. 
Styrelsen höll elva möten under året. Till 
styrelsemedlemmarna har inte utbetalats 
arvode. Verkställande direktör är Kaj-
Gustaf Bergh.

Vid behandlingen av ansökningar om 
stipendier och understöd har Föreningen 
Konstsamfundet anlitat sammanlagt 
ett 30-tal sakkunniga, som grupperats i 
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åtta stipendie nämnder, vilka är allmänna 
kulturbidrag, bildkonst, filmproduktioner, 
journaliststipendier, musik, publikationer, 
teater och utbildning.

CGR-revisorerna Sixten Nyman och 
Jan Holmberg var revisorer under året, 
med revisionssamfunden KPMG Oy Ab 
och PriceWaterhouseCoopers Oy som 
supplean ter.

Konstsamfundets anställda var i medel-
tal 57,5 personer, varav 4,5 personer på 
Konstsamfundets kontor, 37,5 personer på 
Amos Andersons konstmuseum och 15,5 
på Landsfastigheterna.

Stipendier och understöd
År 2013 beviljades totalt 10 362 963,98 € 
i stipendier och understöd. Det goda 
samarbe tet med Svenska kulturfon den, 
Folkhälsan, Brita Maria Renlunds minne, 
Svenska folkskolans vänner och andra fin-
landssvenska fonder  har fortsatt. Gemen-
samma satsningar är bland annat Svenska 
skolan i Lahtis och Tankesmedjan Magma.

Inom allmänna kulturbidrag bevilja-
des Föreningen Luckan i Helsingfors 
ett 5-årigt verksamhetsbidrag på totalt 
700 000 €, Stödföreningen för det nya 
barnsjukhuset erhöll 250 000 € och Crisis 
Management Initiative totalt 90 000 € 
under tre år.

Föreningens satsning på bildkonst och 
konstindustri sker främst genom stödet till 
Amos Andersons konstmuseum för verk-
samheten och inköp av konstverk. Stödet 
till konstmuseet vid Georgsgatan och på 
Söderlångvik gård var totalt 2 136 560,62 €. 
29 finlandssvenska bildkonstnärer fick 
bidrag för projekt i hemlandet.

Konstsamfundet stöder sedan år 2008 
finlandssvenska filmproduktioner. De ge-
mensamma satsningarna mellan Svenska 
kulturfonden, Yle5 och Konstsamfundet 
(40/40/20) tillämpades inte längre under 
år 2013. För olika finlandssvenska film- och 
tv-produktioner utdelades totalt 602 585 € 
mot 790 620 € år 2012. Konstverkstaden 
Malakta beviljades 123 288 € för barnse-

rien BUUS-fredag, Pampas Productions 
understöddes med 85 000 € för TV-serien 
Troende och med 61 022 € för ungdomsse-
rien Simon. Paradigm beviljades 45 000 € 
för barnserien Vinter Varg och de 29 dör-
rarna.

Stöd inom musiksektorn har beviljats för 
seriös fortbildning för enskilda utomlands 
och för institutioner och föreningar. Under 
året beviljades Kajsa Dahlbäck ett under-
stöd utan ansökan på 3 000 € ur Jenny 
Spennerts fond. Av institu tionerna fick De 
Ungas Musikförbund DUNK 25 000 € för 
Skolmusik 2013 och 15 000 € för musik-
satsningen Musik och Talang. Verksam-
heten inom Stiftelsen för Martin Wegelius 
Institutet understöddes med 22 000 € 
och Kulturföreningen Katrina beviljades 
15 000 €. 

Inom publikationsverksamhet gavs den 
finlandssvenska bokkatalogen utgavs 
tjugofemte året i följd. Bokkatalogen 
utdelades med Hbl och ÖP i november. 
Upplagan var 125 000 st. Föreningen 
Konstsamfun dets andel av totalkostna-
derna var 45 000 €. Tidskriftprojektet, 
som är ett samarbete med Svenska 
kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, 
koordinerades också detta år av Thomas 
Rosenberg. Bl.a. samordnades de finlands-
svenska tidskrifternas deltagande i Bok-
mässan i Helsingfors och i Bokkatalogen. 
Hufvudstadsbladet beviljades 246 000 € 
för aktiviteter under 150-års jubileumsåret 
2014, Nya Ålands projekt Nyan i skolan 
understöddes med 35 000 € och Student-
bladet med 17 000 €.

Inom teater beviljades Svenska Teatern 
200 000 € för uppsättningen av Mamma 
Mia, Åbo Svenska Teater erhöll 35 000 €, 
Klockriketeatern 32 000 €, Viirus 23 000 € 
och Wasa Teater 23 000 €. Mindre bidrag 
utdelades till fria arbetsgrupper.

Inom utbildning beviljades Axxell 
Brusaby 100 000 € för renovering av stal-
let, Högskolan Arcada beviljades totalt 
39 000 € och Yrkeshögskolan Novia 
35 000 € för olika undervisningsprojekt. 
Konstsamfundets andel i Svenska studie-
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fonden var 75 000 €. Stödordningen för 
läromedel som är ett samarbete mellan 
Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, 
Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls 
stiftelse delade ut medel till traditionella 
läromedel för totalt 200 000 €. Konstsam-
fundets andel utgjorde 30 000 €.

Journaliststipendierna utdelas i samar-
bete med Svenska kulturfonden. Konst-
samfundet beviljade totalt 60 000 € för 
journaliststipendier och för journalist-
praktikanter på de olika finlandssvenska 
dagstidningarna, som anses viktiga och 
för verksamma journalisters vistelser på 
rikssvenska tidningar. 

Amos Andersons konstmuseum 
Årets stora händelse för Amos Ander-
sons konstmuseum var offentliggörandet 
av planerna på ett nytt konstmuseum i 
Glaspalatset. Konstsamfundets djärva 
satsning på bildkonst var en stor riksny-
het och togs mycket positivt emot såväl i 
massmedierna som av den stora allmänhe-

ten. Projektet som kräver ett samförstånd 
med Helsingfors stad fick ett enhälligt 
stöd i stadsstyrelsen. Målsättningen är att 
det nya museet kunde tas i bruk år 2017. 
Amos Andersons hem och kapell med sina 
konstverk och inredningar samt Sigurd 
Frosterus samling skall fortsättningsvis 
kunna besökas på Georgsgatan. Glaspalat-
set med sina flexibla underjordiska utrym-
men erbjuder helt nya förutsättningar för 
att nå olika målgrupper med en lockande 
utställningsverksamhet.

Den största satsningen i utställnings-
verksamheten år 2013 var Art Déco i kons-
ten, France – Finlande 1905–1935. Den av 
Laura Gutman sammanställda utställning-
en innehöll de mest utsökta franska art 
déco-föremålen som man någonsin sett i 
Finland, med förpacknings- och transport-
kostnader därefter. Också den inhemska 
avdelningen bjöd på upptäckter, såsom art 
déco-målaren Nikolai Kaario från Åbo och 
skulptrisen Eva Gyldéns kaméer. Utställ-
ningen blev väl mottagen och med 20 000 
besökare hittade den sin publik.

Äventyraren Vinter Varg spelades av Christian Thulesius. Dramaserien för barn producerades för Yle av 
Paradigm Films. 
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Årets andra utställning av äldre konst 
ägde rum under hösten och presenterade 
August Uotila (1858–1886), ett tidigt slock-
nat stjärnskott i den finska 1800-talskon-
sten. Synnöve Malmström sammanställde 
utställningen som lockade till sig ca 
20 000 besökare nyfikna att se en konstnär 
som, om han hade fått leva, starkt hade 
präglat den finska konstens guldålder.

Samtidskonsten representerades på 
våren av Oliver Whitehead med sin spän-
nande videoinstallation Dreamless i sjätte 
våningen, och på hösten av utställningen 
Den osynliga damen, som ingick i Helsing-
fors festspel. Den osynliga damen syftade 
på mecenaten Stina Krook. Stiftelsen som 
Stina Krook grundade och som bär hennes 
namn firade sin verksamhet genom att 
initiera och finansiera utställningen. Kai 
Kartio hade valt ut de fyra konstnärerna 
som deltog: Erkka Nissinen, Aurora Rein-
hard, Hans Rosenström och Pilvi Takala 
är alla unga finländska konstnärer på 
tröskeln till ett internationellt genombrott. 
Klaus Aalto och Jaakko Pesonen stod för 
den eleganta utställningsarkitekturen. Den 
osynliga damen hade en glädjande stor pu-
blik med tanke på sitt avancerade innehåll, 
kanske tack vare den goda responsen i 
medierna. Intendent Kaj Martin fungerade 
som kurator för såväl Dreamless som Den 
osynliga damen.

Utställningen Konstnären i bilden ur de 
egna samlingarna som Synnöve Malm-

ström satte ihop för Söderlångvik flyttade 
på hösten till Helsingfors och rönte stor 
framgång både hos kritikerna och hos 
publiken.

Ars Fennica-pristagaren var i år den 
danske världsstjärnan Jeppe Hein. Itha 
O’Neill stod för arrangemangen för den 
roliga utställningen som tog över botten-
våningen under senhösten.

Ett nygammalt samarbete med Forums 
köpcentrum upptogs i form av invigandet 
av Forum Platform med årligen växlande 
konstverk i köpcentrets översta våning 
intill Tuppens torg. Det första verket på 
Forum Platform är Hans-Christian Bergs 
skulptur Man-Made Trophy. Kaj Martin 
skötte arrangemangen från museets sida.

Bland årets utställningar var den mest 
banbrytande Skogsutflykt, utställningen 
för barn sammanställd av Susanna Luojus. 
Utställningen är producerad tillsammans 
med Föreningen Finländska konststiftelser 
(STSY) och använder sig av en fantasi-
full scenografi med många överraskande 
interaktiva element. Aldrig har den finska 
guldålderns landskapsmåleri ställts ut på 
ett så djärvt sätt. Utställningen omfattade 
en välbesökt verkstad för barn och lockade 
till sig över hundra barngrupper men den 
tilltalade publik i alla åldrar. Boken Metsä-
retki/Skogsutflykten, som gavs ut i samar-
bete med STSY och Otava, var en sagobok 
skriven av Susanna Luojus och illustrerad 
av Stiina Saaristo.

 2009 2010 2011 2012 2013

Amos Andersons museum 1 904 691 1 495 686 1 799 093 2 058 974 2 136 561
Allmänna kulturbidrag 1 475 400 1 556 155 1 613 867 992 978 1 766 850
Bildkonst 113 400 78 700 120 150 84 500 87 000
Filmproduktioner 619 200 1 034 492         766 124 790 620 602 585
Musik 250 000 288 800 331 700 311 600 287 000
Publikationer 884 400 1 097 100 977 500 531 200 1 795 766
Teater 343 500 1 438 850 538 000 617 200 610 500
Utbildning 3 988 000 1 934 000 3 023 627 1 153 853 429 500
KSF Tidningsgrupp 3 360 000 3 739 334 3 119 917 2 921 377 2 647 202

TOTALT 12 938 591 12 663 117 12 289 978 9 462 302 10 362 964

Beviljade stipendier och understöd 



72 Konstsam 2014

Museets publikationsverksamhet var an-
nars också omfattande och upptog mycket 
av årets materiella och andliga resurser. 
Både Art Déco och August Uotila åtföljdes 
av ambitiösa tvåspråkiga rikligt illustre-
rade böcker med ett flertal vetenskapliga 
artiklar, båda utgivna i samarbete med 
Finska Litteratursällskapet. Katalogen för 
Den osynliga damen var trespråkig, med 
Kaj Martins informativa intervjuer med de 
fyra konstnärerna. 

Under året 2013 besöktes museet av 
44 850 personer varav 6 261 var barn. 

Kostnaderna för upprätthållande av 
museerna uppgick till 2 957 423 € mot 
2 823 189 € året innan.

Inkomsterna i form av inträdesbil jetter, 
kataloger och andra trycksaker samt stats-
stöd var 820 862 € mot 764 215 € ett år 
tidigare. Föreningens nettokostnader för 
museerna uppgick sålunda till 2 136 561 € 
mot 2 058 974 € året innan. 

Kanslirådet Roger Broo har fungerat 
som museinämndens ordförande. Nämn-
dens övriga medlemmar har också varit 
desamma som tidigare, nämligen Ann-
mari Arhippainen, Theo van Assendelft, 
Camilla Mårtenson, Per-Edvin Persson, 
Ann Sandelin och Björn Springfeldt. 
Konstsamfundets verkställande direktör 
Kaj-Gustaf Bergh har deltagit i musei-
nämndens möten. Föredragande för nämn-
den var museichef Kai Kartio och sekre-
terare Barbara Cederqvist t.o.m 4.6.2013 
och Sofia Vainio fr.o.m. 4.6.2013. Nämnden 
sammanträdde fem gånger under året. 

Landsfastigheterna
Landsfastigheternas verksamhet består 
av fem områden: trädgård (äppelodling), 
växthus (tomat- och blomodling), uthyr-
ning av sommarvillor, skogsbruk samt 
turism (museet och kaféet).

I trädgårdarna gav den torra och soliga 
sommaren en äppelskörd på 125 000 kg. 
Detta var mindre än normalt, men kva-
liteten var bra. Skörden sorterades hu-
vudsakligen i Lojo hos Herkkutarhat. Tre 

trädgårdsdagar ordnades på Söderlångvik. 
Trädgårdsdagarnas teman var blommor 
i maj och juni samt äpplen i september. 
Totalt planterades 6 000 nya äppelträd i 
Söderlångvik och Tolfsnäs. 

Växthusen gav en rekordskörd på toma-
ter tack vare den soliga sommaren, totalt 
37 000 kg. Blommor producerades som 
vanligt i de två äldre växthusen. Produk-
terna såldes huvudsakligen till Kimitoöns 
butiker samt via gårdens direktförsäljning.

Landsfastigheternas alla sommarvillor 
har varit uthyrda på långtidskontrakt. Nya 
villor har inte byggts, de gamla har renove-
rats enligt behov.

Avverkningen av skog blev totalt 
24 000 m³ under året. Köpare var Raunion 
Saha/Westas Group. En del av virket kom 
fortfarande från stormskadorna annandag 
jul 2011. Stormen Seija på fredagen 13 de-
cember orsakade som tur inte några större 
skador. På förnyelseytorna planterades 
119 000 plantor. Skogsarealen ökade med 
25 hektar.

När det gäller turistverksamhet har mu-
seet har varit öppet från den 15 maj till den 
31 augusti och veckosluten i september 
samt stängt under midsommaren. Dejour-
eringen sköttes av Linda Karlsson och 
Adrienne Westerback. Besökarantalet var 
6 395 personer till museet och totalt be-
söktes gården uppskattningsvis av drygt 
10 000 människor. Huvudbyggnadens 
specialutställning Konstnären i bilden be-
stod av flera konstnärers självporträtt från 
Föreningen Kostsamfundets egna sam-
lingar. I kaféet hade Kristoffer Albrecht 
sina fotografier utställda och i galleri Alma 
fanns en utställning med Maija Albrechts 
teckningar. 

Bland konserterna som hölls kan 
nämnas Aurorakören, Baltic Jazz, Kimito-
öns Musikfestspel och Ekenäs manskör. 
Forneldarnas natt firades med Sås och 
Kopp och Emilia Ekström. Fornelden 
tändes av Alexandra och Harald Jensen. 
Kaféet var som tidigare uthyrt till Maj-
Britt Isaksson.



73

Konstsamfundets dotterbolag
Tidningsbolag  
KSF media
År 2013 var KSF Media Ab:s sjätte verk-
samhetsår. Efter att dotterbolaget Lovii-
san Sanomain Osakeyhtiö fusionerades 
med KSF Media Ab 31.12.2013, är hela 
tidningsverksamheten, dvs Hufvudstads-
bladet, Västra Nyland, Borgåbladet, 
Östra Nyland, Loviisan Sanomat samt 
Hangötidningen-Hangonlehti, samlad i 
samma bolag. Vid sidan av tidningsutgiv-
ningen driver KSF Media ett rotations-
tryckeri i Mårtensdal, Vanda, som utöver 
de egna tidningarna Hufvudstadsbladet 
och Borgåbladet trycker ett antal kund-
tidningar, huvudsakligen i tabloidformat. 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till KSF 

Media Holding Ab, som ägs av Föreningen 
Konstsamfundet rf.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen 
var svag och strukturomvandlingen inom 
mediebranschen blev mera påtaglig under 
året. Den s.k. lilla reklamkakan minskade 
med 8,6 % medan dagstidningarnas minsk-
ning var hela 15,8 %. Nätreklamens tillväxt 
mattades av ytterligare och stannade på 
+5,8 %. Den i särklass värst utsatta gen-
ren var rekryteringsannonseringen med 
–25,1 %. Upplageminskningen förefaller 
ha försnabbats något jämfört med före-
gående år. I takt med att upplagestatistik 
för digitala produkter blir tillgänglig blir 
det intressant att göra jämförelser inom 
branschen. Överkapaciteten inom dags-
tidningstryckningen har lett till att antalet 
tryckerier gradvis minskar. Den här inne-

Landfastigheterna gav en skörd på 125 000 kg äpplen år 2013.
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fattar dels en koncentration inom de större 
mediehusen men framöver sannolikt även 
att allt fler bolag helt överger den egna 
tryckningen. 

Omsättningen uppgick till 26 746 t€ 
(27 861 t€). Övriga intäkter av rörelsen 
uppgick till 182 t€ (324 t€). Rörelseresul-
tatet blev –3 677 t€ (–3 067 t€) och det 
redovisade resultatet uppgick till –4 583 t€ 
(-2 971 t€).

Den totala medieförsäljningen för tid-
ningarna inom KSF Media uppgick under 
året till 9,28 miljoner € (10,44 M€) vilket 
är en minskning på ca 11 % jämfört med 
senaste år.

Den totala upplageintäkten uppgick till 
17,18 miljoner € (17,03 M€), vilket innebär 
en ökning på knappt 1 % jämfört med året 
innan. Samtliga tidningars upplagor mins-
kade, totalt sett med drygt 6 %, vilket torde 
motsvara den allmänna utvecklingen inom 
tidningsbranschen.

Tryckeriets omsättning uppgick till 4,09 
miljoner € (4,72 M€), varav tryckningen av 
de egna tidningarna stod för merparten. 
Omsättningen för de externa tryckjobben 
minskade jämfört med senaste år. Tryck-
eriets rörelseresultat uppgick till 0,34 M€ 
(0,29 M€).

Den kännbara nedgången i annonsintäk-
ter ledde till att nya kostnadsinbesparingar 
måste till. Samarbetsförhandlingar genom-
fördes både på våren och hösten. Som ett 
resultat av den ytterligare försvårade situa-
tionen i branschen, inleddes i slutet av året 
en omfattande strategiprocess i syfte att 
söka nya affärsmodeller och arbetssätt för 
att på ett ekonomiskt hållbart sätt hantera 
omvälvningarna i branschen.

Utvecklingen av nya produkter har fort-
satt och den största bedriften under året 
var den digitala kvällsupplagan HBL Kväll 
som lanserades i januari 2014. Ett fokus-
område 2013 har även varit att förenkla 
köpprocessen och användarvänligheten.

Under året fattades beslut om nedlägg-
ning av den egna veckoslutstryckningen. 

Förändringen verkställs i februari–mars 

2014, varefter söndags- och måndagstid-
ningarna trycks hos Salon Lehtitehdas. 

Den juridiska strukturen förenhetligades 
i och med att minoritetens aktier i Lovii-
san Sanomain Osakeyhtiö inlöstes och att 
bolaget per 31.12.2013 gick in i KSF Media 
Ab genom dotterbolagsfusion.

Personalen uppgick under redovisnings-
året till i medeltal 242 personer. Lönerna 
och arvodena uppgick under redovisnings-
året till totalt 11 367 931,74 €.

Utsikterna i början av 2014 är osäkra. 
Det allmänekonomiska läget är inte stabilt 
och strukturomvandlingen i branschen 
ställer medieföretagen inför svåra beslut. 
Reklamsatsningarna omfördelas och 
mediehusens kompenserande intäkter i 
nya kanaler hinner inte med p.g.a. blygsam 
volymutveckling. Tidningarnas upplagor 
förutspås fortsättningsvis minska.

Bolagets styrelse har under verksam-
hetsåret haft följande sammansättning: 
vd Kaj-Gustaf Bergh, ordförande, bankir 
Henrik Andersin t.o.m. juni, politiska 
chefredaktören Heidi Avellan, FM, utveck-
lingschef Martina Harms-Aalto, vd Mirja-
Leena Kullberg, tidigare marknadsdirek-
tören Risto Peltola, ekonomie magister 
Johannes Schulman fr.o.m. juli samt vd 
Jaakko Tapaninen.

Henrik Johansson har fungerat som 
bolagets verkställande direktör t.o.m. 
15.12.2013, varefter Klas Nyström tog vid 
som tf vd. Barbro Teir tillträder som verk-
ställande direktör och ansvarig utgivare 
fr.o.m. 1.3.2014.

Forum för ekonomi och teknik 
Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik 
ger ut tidskriften Forum för ekonomi och 
teknik, som har en totalupplaga på ca 
11 000 exemplar. Tidskriften är ett högkva-
litativt affärsmagasin som år 2013 utkom 
med elva nummer. Företaget har tre fast 
anställda. Därtill samarbetar förlaget med 
ett tiotal utomstående skribenter. I bolaget 
fungerade Mikael Lönnqvist som vd. I 
augusti avgick tidskriftens långvarige 
chefredaktör Patrik Lindfors. Som ny chef-
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redaktör anställdes Torsten Fagerholm. 
En innehållsmässig och visuell ansiktslyft-
ning i tidningen fick ett varmt mottagande 
bland läsarna.

På våren lanserades Forum på iPad. 
Därtill ordnades ett större seminarium åt 
läsarna. Trots den pågående lågkonjunktu-
ren och de stora förändringarna i medi-
avärlden lyckades bolaget göra vinst.

Antalet medlemmar i Affärsnätverket 
Forum på LinkedIn fortsatte att öka och 
ligger nu på ca 5 400 st.

Frisk Bris 
Båttidskriften Frisk Bris, som ägs av KSF 
Media Holding, utkom med sju nummer 
år 2013. Som chefredaktör fungerade Kari 
Wilén. Båtbranschens nedgång fortsatte 
även detta år. Tidskriften lyckades hålla 
annonsintäkterna på samma nivå som året 
innan medan upplagans fall fortsätter. Ett 
samarbete med KSF Media påbörjades för 
att öka prenumerationernas antal.

Forum Capita
Bolagets huvudsakliga verksamhets-
område är att producera tjänster inom 
fastighetsförvaltning och -utveckling och 
tillhörande ekonomiförvaltning. 

Bolaget är ansvarig bolagsman i fastig-
hetskapitalfonden Forum Fastighets Kb 
och ansvarar för fastighetsfondens fastig-
hetsförmögenhetsförvaltning. Verksamhe-
ten under 2013 har fokuserat på förverkli-
gandet av ett nytt kommersiellt koncept 
för Forums köpcenter i Helsingfors genom 
att leda planeringen och verkställigheten 
av byggprojektet som investerarna i fastig-
hetskapitalfonden har beslutat genomföra. 
Byggarbetena inleddes i full skala 1.8.2012 
efter att nödvändiga myndighetstillstånd 
erhållits. Byggprojektet pågår till somma-
ren 2015. Därtill sker under 2014 betydan-
de förändringar i Forumkvarterets kontors-
lokaler, vilket föranlett betydande insatser 
under året. Trots betydande vakansgrader 
i Helsingforsregionens butiks- och framför 
allt kontorslokaler har situationen i Forum 
hållits stabil med en liten vakansgrad. För-

säljningen i köpcentret uppgick under ka-
lenderåret 2013 till 163,1 milj. euro, vilket är 
en minskning med ca 6,6 procent jämfört 
med försäljningen än 2012 (försäljningen 
2012 uppvisade en tillväxt om ca 1 procent 
i relation till försäljningen 2011). Bygg-
projektet har inneburit att flera tidigare 
butikslokaler på Tuppens torg och i vån. 
0 har utgjort en del av byggplatsområdet, 
vilket under 2013 har minskat totalför-
säljningen i köpcentret med ca 3 procent. 
Byggprojektet är också en orsak till att net-
tohyresintäkterna under 2013 har minskat 
jämfört med 2012. Forum Fastighets Kb:s 
fastighetsförmögenhet i Forumkvarteret 
värderades 15.11.2013 till 505 milj. euro (per 
15.11.2012 till 493 milj. euro). 

Forum Capita producerar fastighets- och 
ekonomiförvaltningstjänster också för 
andra bolag och samfund. Under 2013 har 
bolaget inlett tjänsteproduktion för 2 nya 
kunder, varav en förvaltar en fastighets-
massa omfattande ca 35 000 m².

Bolagets styrelse består av Kaj-Gustaf 
Bergh (ordförande), Ralf Juslin, Peter 
Karlsson, Christer Nyholm och Hans Wil-
janen. Styrelsen har sammankommit till 
9 protokollförda möten under 2013. Björn 
Teir fungerar som bolagets verkställande 
direktör. 

KPMG Oy Ab är bolagets revisor med 
CGR Sixten Nyman som huvudansvarig 
revisor.

Vid räkenskapsperiodens utgång har 
bolaget 10 heltids- och 4 deltidsanställda.

Under 2014 fortsätter arbetet med att 
utveckla bolagets tjänsteproduktion inom  
fastighetsförvaltning och fastighetsut-
veckling och till denna ansluten ekono-
miförvaltning. Bolaget stärker aktivt sin 
kompetens för att stegvis utvidga affärs-
verksamheten inom fastighetsförvaltning 
för fastighetsägare och investerare med 
ambitionen att långsiktigt förädla affärs-, 
kontors- och utbildningsfastigheter.

Bolagets tjänsteproduktion för Fo-
rum Fastighets Kb fokuserar på att leda 
förverkligandet av köpcentret Forums för-
nyelse för att skapa en framtid där Forums 
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ställning inom mode och samvaro i Hel-
singfors kärncentrum är ännu starkare än 
i dag. Därtill kommer 2014 att domineras 
av arbetet med att betjäna nya hyresgäster 
i en stor del av kvarterets kontorslokaler 
och att höja medveten och attraktionskraf-
ten för Forum Offices-konceptet innefat-
tande kvarterets totalt 32 000 m² kontors-
lokaler. 

Bolaget medverkar på uppdrag av 
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i 
kustregionen till utvecklandet av en 
professionell fastighetsförvaltning inom 
den bolagsstrukturen för utbildnings- och 
verksamhetsutrymmen i Västnyland och 
Åboland. Därtill producerar bolaget fast-
ighets- och ekonomiförvaltningstjänster 
också för andra uppdragsgivare.

Insulanova
Bolagets verksamhet består av köp, plane-
ring och försäljning av tomter samt uthyr-
ning av stugor och faciliteter för mötes-
verksamheter och rekreation på Kimitoön. 
Under året såldes två strandtomter på 
Bergön. Bolagets omsättning var 295 185 €.

Bolaget har under året inte haft anställ-
da. Administration- och förvaltningstjäns-
ter har handhafts av Konstsamfundets 
personal.

Insulanova Invest
Bolaget som är ett helägt dotterbolag till 
Oy Insulanova Ab bedriver värdepappers-
handel samt koncernfinansiering. Bolaget 
kan även äga och besitta fastigheter samt 
aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag. 
Omsättningen var 644 334 €.

Bolaget har under året inte haft anställ-
da. Administration- och förvaltningstjäns-
ter har köpts av koncernbolag.

Grafiska Industri 
Bolaget som är ett helägt dotterbolag till 
Föreningen Konstsamfundet. Bolaget 
bedriver under sin bifirma, Konstforum 
försäljning av souvenirer, gåvoartiklar, 
postkort m.m. samt förmedling av konst-
föremål i anslutning till Amos Andersons 

konstmuseum i Helsingfors. Bolagets 
omsättning var 45 734 €.

Bolaget har under året inte haft an-
ställda.

Olofsgård energi
Olofsgård Energi Ab, vars hemort är i 
Kimitoöns kommun, grundades under 
2012. Bolagets verksamhetsområde är 
planerande, byggande och drivande av en 
vindkraftspark samt försäljning av genom 
vindkraft producerad elektricitet. Under 
2013 påbörjades en miljökonsekvensbe-
dömning för att utreda möjligheten att 
bygga en vindkraftpark på Konstsamfun-
dets egen mark i Olofsgård på Kimitoön. 
Kostnaderna för projektet uppgick 2013 till 
235 000 €.

Bolaget har under året haft en anställd.

Konstsamfundets 
intressebolag
Schildts & Söderströms förlag
Det första hela verksamhetsåret efter 
fusionen 2012 inleddes med att bolaget 
tog i bruk ett kundhanteringssystem, 
bytte ekonomisystem, produktdatabas och 
logistikpartner från Förlagssystem Finland 
till Kirjavälitys. Arbetet med att implemen-
tera och utveckla dessa nya system både 
internt och externt var en stor satsning 
under hela året.

Från början av året jobbade ledningen 
och personalen tillsammans med att ta 
fram ett utvärderingssystem, som togs i 
bruk i anslutning till utvecklingssamta-
len under hösten. Utvärderingen gjordes 
på företagsnivå (samma kriterier för alla 
anställda), på avdelningsnivå och indivi-
duellt. 

När grundskolornas beställningsperiod 
avslutades i april blev det klart att förla-
gets roll som grossist för läromedel från 
Sverige konkurrerats ut av Kirjavälitys. 
Året innan hade KV gjort avtal med den 
svenska Bokrondellen, som innehåller alla 
läromedel som ges ut i Sverige. När de 



77

kommuner som gör upphandlingsavtal 
med KV beställer importläromedel går be-
ställningen automatiskt till KV, oberoende 
av vem som marknadsfört läromedlen i 
Finland. Efter juridisk konsultation beslöt 
förlaget att avsluta grossisteverksamheten 
i och med år 2013, eftersom verksamheten 
skulle gå med förlust. Den förändrade 
konkurrenssituationen innebär att förlaget 
på två år förlorar ca 700 000 euro i omsätt-
ning.

I augusti gick Schildts & Söderströms 
med i en så kallad Exportring, som genom 
en för ett halvdussin finländska företag 
gemensam projektledare och med statligt 
stöd söker nå ut på marknaden i länderna 
runt Persiska viken. Förlaget besökte i 
november Arabemiraten och inledde 
arbetet med att i Dubai och Abu Dhabi 
sälja in den digitala läromedelsprodukten 
Me+Math, som bygger på de matematik-
koncept som säljs till de finländska lågsta-
dierna. 

I december lanserades förlagets nya 
sajt med ny nätbutik och nya marknadsfö-
ringsredskap.

Det interna samarbetet mellan den 
svenska läromedelsproduktionen, den 
digitala produktionen och den finska 
läromedelsproduktionen i dotterbolaget 
Edukustannus hittade under den senare 
delen av året sina former.  

Under 2013 återgick räkenskapsperioden 
till att vara 12 månader lång, och periodens 
förlust var -512 000 euro. 

Bolagets personal uppgick till 38 perso-
ner, och dotterbolaget Edukustannus hade 
5 anställda.

Bolagets styrelse består av Kaj-Gustaf 
Bergh (ordf.), Ria Heilä-Ylikallio, Dan 
Johansson, Kaija Pöysti, Gun-Maj Roiha, 
Erik Wahlström, Dag Wallgren och Johan 
Aura.

PALSK
Oy PALSK Ab är Konstsamfundets 
intressebolag av vilket Konstsamfundet 
ägar-andel är 40 %. Bolaget äger 14,89 % av 
aktierna i det noterade fastighetsbolaget 

Sponda Oyj. Oy PALSK Ab är en enga-
gerad och långsiktig inhemsk ägare vars 
aktionärer har gedigen erfarenhet av fast-
ighetsförvaltning och fastighetsutveckling. 
Oy PALSK Ab:s övriga ägare är Stiftelsen 
för Åbo Akademi, Sigrid Jusélius Siftelse, 
Svenska litteratursällskapet i Finland och 
Pensions-aktiebolaget Veritas.

K-Develop
Konstsamfundet är delägare i K-Develop 
Oy, som grundades i mars 2008. K-Deve-
lop Oy är primärt en finansieringsplace-
ring för Konstsamfundet och ägarandel är 
50 %. 

Företagets verksamhet är att köpa, 
äga och utveckla bolag, främst små och 
medelstora teknikbolag. Bolaget erbjuder 
dessutom koncernbolagen tjänster inom 
företagsledning, administration och övriga 
stödfunktioner.

Nya Ålands Tidning
Konstsamfundet äger 36,8 % av aktierna 
i Nya Ålands Tidning. Johan Bladh är 
tidningens chefredaktör och ansvariga 
utgivare. Huvudverksamheten är utgiv-
ning av tidningen Nya Åland. Tidningen 
utkommer fem dagar per vecka och har 
en kontrollerad upplaga (2012) på 6 464 
exemplar.

Övriga intressebolag
Föreningen Konstsamfundet äger 49,6 % 
av bolagen Investmentbolaget Torggatan 
14 Ab, Järsö Invest Ab, Mike Whiskey Ab, 
Tenala Buccaneers Ab och Tenala Invest 
Ab. 
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Föreningen Konstsamfundet rf 
Balansräkning 

AKTIVA 31.12.2013  31.12.2012 
Bestående aktiva
Materiella tillgångar     
  Tomtmark                              6 821 653,20  6 650 852,92 
  Byggnader                             4 518 062,83  4 732 071,29 
  Maskiner och inventarier 354 400,94  354 877,24 
  Övriga materiella tillgångar 17 883,22  17 883,22 
  Övriga utgifter med lång verkningstid              150 419,38  165 793,38 
  Äppelträdgård under arbete              87 671,21 11 950 090,78 29 572,21 11 951 050,26
     
Värdepapper ingående i anläggnings-     
tillgångar och långfristiga placeringar     
  Aktier och andelsbevis                433 733 343,06  447 188 068,21 
  Övriga långfristiga placeringar                        8 647 359,77 442 380 702,83 11 167 416,23 458 355 484,44
     
Rörliga aktiva     
Omsättningstillgångar     
  Material och förråd                    26 700,00  30 000,00
     
Fordringar     
  Kundfordringar 163 316,64  6 482,28 
  Kortfristiga koncernfordringar                        20 436,49  48 694,49 
  Övriga kortfristiga fordringar 2 730,00  24 935,64 
  Resultatregleringar 1 462 147,19 1 648 630,32 943 007,50 1 023 119,91
     
Kortfristiga placeringar     
  Ränteinstrument                  4 000 000,00  4 000 000,00
     
  Kassa och banktillgodohavanden  29 484 642,13  11 975 051,75 
  489 490 766,06  487 334 706,36
    
PASSIVA     
Eget kapital     
Grundfonden 1.1. 50 958 732,54  50 640 976,77 
Förändring 359 469,03 51 318 201,57 317 755,77 50 958 732,54
Övriga fonder1.1. 31 241 621,01  31 023 090,74 
Förändring 216 501,51 31 458 122,52 218 530,27 31 241 621,01
Reinvesteringsfond 1.1. 22 344 434,99  7 869 445,05 
Förändring 4 009 187,50 26 353 622,49 14 474 989,94 22 344 434,99
Fond för gängse värde 1.1. 32 860 196,00  34 515 062,93 
Förändring -9 316 123,00 22 126 399,00 -1 654 866,93 32 860 196,00
Styrelsens dispositionsfond1.1 319 484 118,33  314 298 979,81 
Förändring 4 251 154,17 323 735 272,50 5 185 138,52 319 484 118,33
     
Disponibelt resultat  6 353 707,78  4 251 154,17
  461 345 325,86  461 140 257,04
Obligatoriska reserveringar  435 349,00  453 887,00
     
Främmande kapital     
Långfristigt     
   Lån från penninginrättningar 22 000 000,00  22 000 000,00 
   Beviljade stipendier och understöd 1 720 000,00 23 720 000,00 1 286 600,00 23 286 600,00

Kortfristigt     
  Leverantörsskulder                    147 690,55  172 477,47 
  Kortfristiga koncernskulder            195 601,60  248 149,23 
  Resultatregleringar                   352 630,32  305 652,73 
  Beviljade stipendier och understöd 2 789 881,49  1 656 382,00 
  Övriga kortfristiga skulder           504 287,24 3 990 091,20 71 300,89 2 453 962,32
  489 490 766,06  487 334 706,36
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Resultaträkning
 
ORDINARIE VERKSAMHET  1.1.-31.12.2013  1.1.-31.12.2012
Intäkter 
Museet    
  Intäkter Helsingfors                    808 049,30  748 943,78 
  Intäkter Söderlångvik                   12 812,80 820 862,10 15 271,64 764 215,42
    
Kostnader
Museet, Helsingfors     
  Löner och arvoden                819 985,12  779 461,80 
  Socialkostnader 218 862,15  189 653,23 
  Hyror 597 885,96  585 304,29 
  Övriga kostnader 1 160 440,01 --2 797 173,24 1 055 376,07 --2 609 795,39
Museet, Söderlångvik     
  Löner och arvoden 32 705,34  60 893,73 
  Övriga kostnader                 127 544,14 --160 249,48 152 499,95 --213 393,68
Föreningen     
  Löner och arvoden                529 504,07  472 740,10 
  Pensioner                        49 646,96  57 138,64 
  Socialkostnader                  180 181,82  151 507,25 
  Hyror 86 268,89  90 492,90 
  Övriga kostnader                 756 085,48 -1 601 687,22 596 912,08 -----------1 368 790,97
Utdelning     
  Utdelning av stip. o. understöd 4 834 204,36  3 680 950,76 
      ”        från Konstfonden 745 000,00  801 000,00 
  Kapitaltillskott KSF Media Holding 2 647 202,00 -8 226 406,36 2 921 377,00 --7 403 327,76
  -12 785 516,30  --11 595 307,80
Verksamhetens underskott            -11 964 654,20  --10 831 092,38
     
Medelsanskaffning     
Intäkter     
  Donationer                       749 371,84  860 714,90 
  Medlemsavgifter                  12,00 749 383,84 12,00 860 726,90

Placerade medel     
Intäkter     
  Dividendintäkter                 9 487 600,56  7 719 715,18 
  Ränteintäkter                    558 225,51  762 317,41 
  Vinstandelar 9 147 717,63  10 338 154,74 
  Hyresintäkter                    483 665,08  496 505,65 
  Landsfastigheterna               1 493 265,94  1 421 810,72 
  Realisationsvinster och -förluster 4 009 187,50 25 179 662,22 14 474 989,94 35 213 493,64
     
Kostnader     
  Landsfastigheterna               1 168 339,41  1 510 330,00 
  Underhåll, reparationer av fastigheter 621 005,59  763 265,19 
  Omvärdering av aktier     
  och långfristiga placeringar 660 356,00 --2 449 701,00 2 875 518,06 -5 149 113,25
             
Finansiella kostnader     
  Räntekostnader                    --542 864,70  -813 998,95
Resultat före skatt  och boksluts-     
dispositioner  10 971 826,16  19 280 015,96
     
Direkta skatter                     - -29 960,34  - -42 085,81
    
Periodens resultat  10 941 865,82  19 237 930,15
Bokslutsdispositioner     
  Överföring av realistionsvinster och     
  -förluster till reinvesteringsfond -4 009 187,50  -14 474 989,94 
  Räntegottgörelse till fonderna  -578 970,54 - -4 588 158,04 -511 786,04 --14 986 775,98
     
Disponibelt resultat  6 353 707,78  4 251 154,17



Våra museer i år
Beda Stjernschantz (1867–1910) 14.3–31.8.2014 
I Amos Andersons konst-
museum visas t.o.m. den 31 
augusti symolistmålaren Beda 
Stjernschantz (1867–1910) första 
separatutställning.

Utställningen ingår i museets 
s.k. klassikerserie vars syfte är 
att lyfta fram förbisedda konst-
närspersonligheter. Genom en 
bred kartläggning av hennes 
konst och nyligen uppdagade 
brev och anteckningar kan vi 
nu få djupare insyn i en av den 
finska konsthistoriens kanske 
mest underskattade konstnärer. 
Utställningen lyfter fram mindre 
kända aspekter av Stjernschantz 
produktion så som hennes land-
skapsmålningar och botaniska 
teckningar, utan att glömma 
centrala verk som Glasblå-
sarna (1894), Överallt en röst oss 
bjuder... (1895), Aforism (1895), 
Irma (1895–1896) och Pastoral 
(Primavera, 1897). Med ett sex-
tiotal utställda målningar och ett 
tjugotal skisser därtill omfattar 
utställningen nästan alla skeden i Stjernschantz produktion: de tidiga 
teckningarna av torson och gipsavgjutningar från Konstföreningens rit-
skola, figur- och valörmåleriet från hennes studier vid Gunnar Berndtsons 
privatakademi, det syntetistiska måleriet som hon anammade i Frankrike, 
samt det livslånga intresset för mytologiska motiv, tidlöshet och andlighet.

Esko Tirronen (1934–2011) 
Esko Tirronen fick sitt genombrott i början av 1960-talet då informalis-
men sprängde konstvärlden. Tirronen som var en av den nya strömning-
ens första knektar deltog i betydande internationella utställningar redan 
under 1960-talets första år. Hans målningar väckte förtjusning och indig-
nation eftersom de alltid innehöll något nytt som aldrig tidigare skådats 
i Finland. Tirronens målarstil var en tidens barometer som berättade vad 

Beda Stjernschantz. Pastoral (Primavera), 1897. Olja på duk. K.H. 
Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum.

80 Konstsam 2014



Amos Andersons  
konstmuseum:
Beda Stjernschantz (1867–1910) 
14.3–31.8.2014

Arbete? 
Arbetets skiftande bilder. Från 
timmerflottare till snuttjobbare. 
Arr: STSY 
11.4.2014–17.8.2015

 
 

The Big Picture 
Konst ur museets egna samlingar 
19.6–28.7.2014

Tommi Toija 
Mutatis Mutandis 
Helsingfors festspels utställning 
15.8–27.10.2014

Anita Snellman (1924–2006) 
10.10.2014–7.1.2015

Esko Tirronen (1934–2011) 
14.11.2014–7.1.2015

Hufvudstadsbladet 150 år 
14.11.2014–15.1.2015

Vilhelm Hammershøi  
(1864–1916) 
6.2–18.5.2015

Söderlångviks museum:
Anita Snellman, Martti Jämsä, 
Ylva Holländer 
15.5–31.8.2014

Amos Andersons konstmuseum  
Georgsgatan 27,  
00101 Helsingfors 
tfn (09) 68 444 60 
museum@amosanderson.fi 
www.amosanderson.fi

Öppet: må, to, fre 10–18, ons 
10–20, lö–sö 11–17. Tisdagar stängt. 
Inträde 10 €, pensionärer 8 €, 

studerande 2 €. Personer under 18 
år gratis.

Söderlångviks museum 
Amos Andersonvägen 2,  
25870 Dragsfjärd 
tfn (02) 424 662 
www.soderlangvik.fi.  
Gruppbokningar tfn (02) 424 662 
eller museum@soderlangvik.fi. 

Visningar tfn 040 838 0912, eller 
guide@kimitoon.fi.

Öppet 15.5–1.9 varje dag kl. 11–18. 
Stängt 20–22.6. Öppet i september 
under veckosluten. Entréavgif-
ter: vuxna 3,50 €, pensionärer 
2,50 €, stud. och grupper (minst 
15 personer) 2 €, fri entré för alla 
under 18 år. 

som för ögonblicket var på kommande 
i världen. De informalistiska verken 
förvandlades i slutet av 1960-talet via 
dynamiska personporträtt till fotorealis-
tiska målningar, av vilka de mest kända 
torde vara de sensuella, spraymålade 
kvinnobilderna, ”Eskos kvinnor”. 

Den retrospektiva minnesutställ-
ningen som tidigare visats i Kouvola, 
Raumo och Vasa kulminerar i en helhet 
som fyller de två nedersta våningarna 
i Amos Andersons konstmuseum. Till 
Helsingfors har vi fått låna flera verk 
som endast sällan har visats för allmän-
heten, från både privata och offentliga 
samlingar. Utställningen spänner över 
konstnärens hela produktion. I Amos 
Andersons museum presenteras såväl 
urbana stadsbilder som den unga man-
nens trots, solens lek på solvarm hud 
liksom också vassens sus och skimran-
de, abstrakta naturbearbetningar.

Utställningar våren 2014–våren 2015

Esko Tirronen. Flicka från Rom, 1968. Olja på duk. Åbo 
konstmuseum. Foto: P. O. Welin.
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Två stockflottare (1960) av  
Unto Pusa ingår i utställningen 
Arbete? som pågår fram till  
den 17 augusti 2015 på Amos 
Andersons konstmuseum.
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