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Verksamhetsberättelse för Medieledarna 2019 

Medieledarna är en branschförening inom Ledarna som har som uppgift att skapa mervärde för 
medlemmarna samt aktivt delta i Ledarnas demokratiska process. Medieledarna hade i slutet av året 
1116 medlemmar varav 52 procent kvinnor och 48 procent män. 

 
Medieledarna har under 2019 arrangerat fyra MediAW, en mötesplats för medlemmar med inbjudna 
externa gäster och med utrymme för dialog och nätverkande. Afterwork-eventen har hållits på Urban 
Deli i Stockholm och varit gratis för våra medlemmar. Medieledarnas styrelseledamot Björn Hygstedt 
har agerat intervjuare på scen och listan över gäster är imponerande: John Severinson, mediechef 
Facebook Norden, Olle Lidbom, kommunikationschef Norstedts, Mats-Eric Nilsson, författare, Eva 
Buskas, då nyhetschef och ansvarig utgivare på Gotlands Allehanda, Jeanette Gustafsdotter, då vd TU, 
Patrik Hadenius, då vd Utgivarna samt Thomas Mattsson, före detta chefredaktör och ansvarig 
utgivare på Expressen.. 

 
Medieledarna har också arrangerat en studieresa för medlemmar till Stockholm. Medlemmar ute i 
landet bjöds på resan och uppslutningen var den bästa föreningen upplevt. Över 30 personer hade 
anmält sig och ingen avbokade. Vi besökte TV4, Sveriges Radio och Perfect Day Media. 

 
Föreningen arrangerade även en studieresa till London i mars. I programmet ingick ett besök på 
Newsrewired, en konferens i framkant när det gäller digital journalistik, organiserad av 
branschorganisationen Journalism.co.uk. Konferensen är en mix av workshops, föredrag och 
paneldiskussioner om de senaste verktygen, trenderna och teknikerna inom digital journalistik. 
Vi gjorde också studiebesök på The Guardian, BBC och Financial Times och fick också ett möte med 
den svenska ambassadören för ett samtal om brexit. 

 
Medieledarna bidrog även 2019 med ett arbetsstipendium på 10 000 kronor till mottagaren av 
Föreningen Grävande Journalisters pris Gyllene Dynamon. I år gick utmärkelsen till Gotlands 
Allehandas nyhetschef Eva Buskas. Med stipendiet vill Medieledarna uppmuntra 
undersökande journalistik och det goda ledarskapet bakom detta. Prisutdelningen ägde rum på 
seminariet Gräv 2019 i Kalmar i april. 

 
Medieledarna har under året även förberett en motion om att vidga medlemsbegreppet till även 
frilansande medieledare samt jobbat vidare med att implementera det nya mediechefsavtalet som 
tecknades år 2015. Vi har också hållit ett löneseminarium för public service-bolagen med 35 
deltagare. Medieledarnas styrelse kommer vidare att aktivt stödja och verka för att Ledarna och det 
fackliga arbetet inom public service-bolagen får en fast struktur för att bättre kunna ge stöd åt 
medlemmar och säkerställa kollektivavtalets efterlevnad. 

 
Föreningen hade sitt Föreningsrådet den 4 mars. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fjournalism.co.uk%2F&amp;data=02%7C01%7C%7C330621dc254c4719ea8f08d863988fa1%7C1c5f6a26443d4525afdbdb065033cc83%7C0%7C0%7C637368854184593220&amp;sdata=Y9RL2lA85dSLca7xcm3dYLIsRnsxAMz3BEWNb%2FoQreg%3D&amp;reserved=0
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Representanter för Medieledarna deltog också på extra förbundsråd den 12 april med anledning 
av Aftonbladets granskning av Ledarna. 

 
Ett löneseminarium med public service-bolagen och representanter från arbetsgivarsidan 
anordnades 13 mars av styrelseledamoten Johan Lindén och Irena Franzén från Ledarna. 

 
Medieledarna har också deltagit i den demokratiska processen på Ledarna, har haft representanter 
på alla arrangemang som kongress, förbundsråd, branschdagar och A-kassemöten. Vi var också en av 
de få föreningar inom Ledarna som tackade ja till en revision i samband med 
Aftonbladetgranskningen. 

 
Styrelsen har under året beviljat ett nytt presskort. 
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Deltagare 
 

 

 
 

 
SUSANNA SKARRIE Sverige 

 

 
 

INGALILL FORSLUND Sverige 
 

 
 

GÖRAN CARSTORP Sverige 
 

 
 

BJÖRN HYGSTEDT Sverige 
 

 
 

JOHAN LINDÉN Sverige 
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FELICIA FERRERIA Sverige 
 

 
 

HELENA STRÄNG Sverige 
 

 
 

ANNA KÖRUNG Sverige 
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