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Yttrande från Lundagårds redaktörer
Introduktion
Lundagårds tre redaktörer utgör tidningens ryggrad och bas. Det är de som
bestämmer tidningens generella inriktning och som planerar och i hög grad utför
det löpande arbetet på webben och i pappret. Det är också de som utbildar
medarbetare och som primärt administrerar organisationen, ekonomin,
layouten, trivseln och marknadsföringen kring tidningen.
Anledningen till att det från början blev tre redaktörer i stället för två var delvis
att arbetsbelastningen blev för stor och att en av de då sittande redaktörerna gick
in i väggen. Man såg också att en redaktör behövdes som kunde lägga all sin tid
på arbetet på webben. När man därefter valt tre redaktörer har dessa valts
samtidigt och samtliga för två år. Förra våren lades dock från kårernas sida ett
förslag om att ta bort en redaktör. Detta förslag omvandlades sedan till att man
ville utlysa en av redaktörstjänsterna på ett i stället för två år. Beslutet
motiverades med att man tyckte att Lundagård borde gå bättre rent ekonomiskt.
När beslutet fattades visste man dock att stora satsningar redan gjorts för att få
in mer pengar till tidningen. Man hintade då från kårernas sida att den ettåriga
tjänsten skulle komma att utlysas igen eller förlängas om man även i
nästkommande bokslut skulle kunna konstatera att Lundagårds ekonomi går
bättre.
Lundagård ser preliminärt ut att för verksamhetsåret HT 2014 – VT 2015 gå plus
med 129 000 kronor. Det har från kårernas sida tidigare sagts att ett eventuellt
överskott borde öronmärkas till Lundagårds fördel.
Vi anser från Lundagårds sida att tre redaktörstjänster fortsatt bör utlysas för
Tidningen Lundagård. Detta är av avgörande betydelse för att tidningen ska
kunna utföra sitt uppdrag samt för att tidningen ska kunna leverera en kvalitativ
produkt och en god arbetsmiljö för både medarbetare och redaktörer. Vi
kommer nedan att utveckla skälen till detta.
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Motivering
Under våren 2014 genomfördes en omfattande utredning av betydelsen och
behovet av tre redaktörer på Tidningen Lundagård. Denna utredning utfördes
av Lundagårds styrelse och finns bifogad. För att verkligen förstå arbetet på
Lundagård är det viktigt att ta del av den. Här ska bara kort sammanfattas vilka
anledningar som vi ser som de viktigaste till att Lundagård även fortsatt behöver
tre redaktörer.
1. Arbetsbelastning
Redaktörerna för Lundagård arbetar under nuvarande förhållanden redan
mycket under kvällar och helger och ofta på arbetet längre än vad det är tänkt.
Den främsta anledningen till detta är helt enkelt att det finns så mycket som
behöver göras som redaktörerna är primärt ansvariga för. Pappersredaktörerna
ska nästan varje månad producera en tidning på 32 sidor till vilken man behöver
samordna och motivera fotografer, illustratörer, skribenter och redigerare – och
ofta ge dessa mycket handledning då många är nya. För att få tillräckligt med
(bra) material behöver man ofta även producera en hel del texter eller annat
material själv samt göra en hel del av redigeringen. Innehållet ska både ge en bra
bild av vad som händer inom vårt täckningsområde (Lund, Malmö, Helsingborg
och i viss mån Ljungbyhed) och vara lättförståeligt, relevant och locka till läsning.
Då det även är redaktörerna som är ansvariga för tidningens innehåll ska detta
granskas och diskuteras noga så att det följer pressetiska principer. En av
tidningens redaktörer (ansvarig utgivare) har huvudsakligt ansvar för detta och
även för att uppdatera tidningens adressregister.
Den andra av pappersredaktörerna (redaktör) har huvudsakligt ansvar för
tidningens ekonomi (även webbens) och håller kontakt med annonsbyrån och
övriga annonsörer. Denna redaktör är även med och planerar tidningens budget
och ser till att alla kvitton för Lundagård redovisas. En stor del av tidningens
inkomster kommer fortfarande från annonser, och vi tjänar väldigt mycket mer
på annonser i pappret än på webben.
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När annonsbyrån sviker har redaktörerna själva ibland börjat jaga övriga
inkomster och annonsörer även om detta inte egentligen ingår i
arbetsbeskrivningen.
En helg varje månad/nummer har pappersredaktörerna redigeringshelg då man
jobbar en hel helg med att redigera och korrekturläsa tidningen. Redaktörerna är
ofta på plats nära tolvtimmarspass under helgen och är även ansvariga för att
laga mat till och motivera de medarbetare som kommer – samt städa efteråt. Det
är alltid svårt att veta hur många som kommer. Efter varje nummer anordnar
redaktörerna en releasefest för att tacka medarbetarna och varje fredag anordnas
fredagsfika på redaktionen.
Ambitionen är även att en morgon efter varje nummer anordna en paneldebatt
för allmänheten med frukost (debattfrukost) apropå en artikel i senaste numret.
Redaktörerna intervjuar även löpande nya medarbetare och har
utvecklingssamtal med gamla samt svarar på en hel del mejl. Utöver detta
genomförs workshops och utbildningshelger för att vidareutbilda medarbetarna.
Varje månad genomförs även två redaktionsmöten samt ett idémöte och ett
kulturmöte under kvällar. Webbredaktören deltar i en del av denna verksamhet
men har utöver detta även primärt ansvar för webben. Varje dag är ambitionen
att publicera 3-5 artiklar på den svenska webben och ungefär samma i veckan på
den internationella. Webbredaktören har huvudansvar för den internationella
bevakningen och har egna möten med dessa medarbetare. Hen sköter även
kontakten med webbutvecklare och arbetet med detta. Det brukar ofta även bli
så att webbredaktören tar huvudansvar för tidningens facebook-sida och
kommentarfält. Då webben arbetar mycket med snabba nyheter handlar
webbredaktörens jobb extra mycket om att hela tiden spana efter nyheter.
Sammanfattningsvis handlar arbetet som redaktör på Lundagård om (1) att
producera en god produkt - att göra en kvalitativ såväl webb som tidning där vi
fullgör vårt uppdrag och dessutom lockar till läsning. Men det handlar också om
(2) att vara en journalistskola och motivera, ta hand om och vidareutbilda
medarbetare. Vi har ett stort socialt ansvar som är svårt att på förhand begränsa
eller planera i tid. Arbetet handlar också mycket om (3) att ta administrativt
ansvar – för ekonomin, distributionen, webbutvecklingen, städning, layout,
rekrytering och marknadsföring. Detta arbete tar mycket tid och gör att
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redaktörerna redan i dag arbetar långa dagar och måste påminnas om att gå hem.
De båda gånger som antalet redaktörer utökats har det skett bland annat för att
en föregående redaktör gått in i väggen. Ofta har det även haft att göra med
expansion och teknisk utveckling – som när man senast introducerade
webbredaktörstjänsten.
Som den bifogade utredningen visar är många av redaktörernas uppgifter svåra
att lägga över på ideella medarbetare, det är då svårt att lita på att de blir gjorda
vilket leder till en sämre såväl bevakning som arbetsmiljö. Vi tycker även att det
är viktigt att arbeta efter principen att heltidsstudier är heltidsstudier och
heltidsjobb är heltidsjobb. En redaktör ska inte behöva finansiera sitt arbete på
Lundagård med CSN och medarbetare ska inte behöva försaka sina studier för
att jobba hos oss. Skulle man minska på antalet redaktörer skulle detta rimligen
innebära att man fick skrota antingen tidningen – där en stor del av våra
inkomster och våra läsare fortfarande kommer från – eller hemsidan som
antagligen är framtiden och som utgör vår dagliga och direkta bevakning . Detta
skulle innebära färre intäkter men även en mycket sämre bevakning av
studenternas intressen och ett underminerande av Lundagård både som
journalistskolan samt som gemensam mötesplats för universitetets anställda och
studenter.
2. Ekonomi
I samband med att kårerna beslutade att utlysa en webbredaktör beslutade man
också att sänka presstödet. Sedan dess har annonsmarknaden för
papperstidningar fortsatt att försämras på grund av den ökade
internetanvändningen. Beslutet som kårerna fattat om att utlysa en av
redaktörstjänsterna på ett år motiverades med att man tyckte att Lundagårds
ekonomi borde gå bättre. Målet var ett nollresultat men tidningen ser preliminärt
ut att gå cirka 129 000 plus. Detta mycket tack vare det arbete som lagts ner på
att attrahera nya annonsörer och ordna medlemskap i Kulturens och Ung Media.
Det känns för oss i allmänhet onödigt att skära i en verksamhet som bär sig.
Vänligen,
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Virve Ivarsson, Tove Nordén och Casper Danielsson,
Nuvarande redaktörer för Tidningen Lundagård.
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