
Arbetar-Tidningen
återuppstår?



Akahata 1,8 miljoner exemplar



Varför?

• Många nya medlemmar.

• Valförlusten fordrar intern debatt.

• Röd-gröna samarbetet fordrar debatt.

• Partiet behöver finnas i fysisk form hos 
våra medlemmar.

• Sympatisörer. 

• Skapa vår egen berättelse om vårt parti.



Här äger Bonniers media.





Vilken slags tidning?

• En tidning av vänsterpartister 
om Vänsterpartiet.

• Intern information.

• Inte som Flamman eller ETC.

• Snarare som Ny Tid eller Arbetaren.

• Specialnummer i form av en masstidning 
några gånger per år. T.ex. 8 mars, 1 maj.

• Vara något som Röd Avgång inte kan.



Hur?

• Magisk gräns: 1500 prenumeranter.

• Kollektivt. Många gör lite var.

• En eller två heltider borde räcka.

• Startar på frilansbasis.

• Vi har alla resurser som behövs.

• ”Semestertider” förbereder vi med längre 
texter exempelvis studiematerial eller 
intervjuer som inte är så tidsbundna.



Resurser

• Fyra distriktsordföranden.
• Fyra riksdagsledamöter.
• Ett regionråd.
• Ett kommunalråd.
• Fem politiska sekreterare i kommunen 

och regionen.
• 49 kommuner.
• Hundratals förtroendevalda.
• Mer än tusen medlemmar.



Fler resurser

• Ung Vänster.

• Pensionärerna.

• Politiska pensionärer.

• Kulturutövare

• Bloggare.





Sätt att stärka partiet

• Satsa tidningens resurser på tidningen.
• Nyhetsbyrå och bildbyrå.
• Festival.
• Frilandsarvode till partiföreningarna.
• Trycka material och flygblad.
• Utskick av handlingar.
• Hyra av lokal: Andra Långg. Nordkroken…
• Eget tryckeri har nämnts. (Jag är skeptisk)
• Administratör.



Lätt att paketera i andra format

• Läsa in till närradio eller podcast.

• Filma intervjuer.

• Översätta till flerspråkig hemsida.

• Sprida via sociala medier.



Presstöd

• 1500 prenumeranter.

• Individuella prenumerationer

• Minst 350 kr per år. T.ex. 365 kr.

• 1000 spaltmeter, dvs. 12 s. Budget: 16 s.

• Minst 50 procent betald upplaga.

• ”Valfri” prenumerationen och  ändå skicka 
till alla medlemmar i regionen.

• Mäts första gången efter ett halvår



1500 prenumeranter

• Olika strategier.

• Värva först, köra när vi har prenumeranter.

• Värva genom att köra.

• Ta stöd av trogna kamrater landet runt.
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48 00048 00024 00024 000Produktion

1 713 7681 244 3121 040 184922 820Summa tryck

4 5004 5004 5004 500Årskostnad Posten

985 400591 240394 160295 620Porto

65 60039 60057 20050 700Addreseing

658 268608 972584 324572 000Tryck

KostnaderKostnaderKostnaderKostnader

5 303 6983 943 0192 927 6792 195 509Summa

3 582 0002 910 0002 239 0001 679 000Presstöd

1 721 6981 033 019688 679516 509Prenumerationer

5000300020001500Intäkter

Antalet prenumeranter






