
Text upplagd av redaktionschefen Anja Hildén på svt.se/uutiset den 25 oktober 2010. Exakt så här 
ser texten ut på sajten, inga stycken och mängder av märkliga formuleringar, stav- och korrfel 
som alla givetvis lämnats kvar. Det är väl inte så noga, den här texten ska ju bara ligga på Finska 
redaktionens sida, inte Rapports, Aktuellts eller ABC:s… Dessutom är mitt namn genomgående 
felstavat… (Jag heter Wager…) 

 

Redaktionschefens svar på kolumnen i Svenskan 

    Det finns få korrekta uppgifter i den kolum som Finska redaktionens f.d översättare 
Merit Wagner skrev i måndagens SvD. En korrekt uppgift är att det finns för få 
sändningproducenter på SVT som pratar finska, och att det är ett reellt problem i det 
dagliga arbetet. En annan korrekt uppgift är att Merit Wagner själv valde att sluta när 
det stod klart att dom frilansande översättarna skulle organiseras i ett bolag istället för 
att arbeta via enskilda företag. Hon var och är uppenbarligen starkt övertygad om att det 
innebär en försämring, för henne personligen och för redaktionen. Å andra sidan är ju 
alla andra översättare som jobbade då - fast anställda och frilansande - kvar. Den 
oerhörda kvalitetsförsämring som Merit Wagner ser måste sålunda falla på att vi just nu 
skolar in ersättare för henne själv. Det är också sant att det finska nyhetsprogrammet 
Uutiset drog en nitlott ur tittarsiffersynpunkt när SVT förstärkte sin kanalprofiler. Att 
SVT1 ska vara den stora kanalen med de breda programmen gjorde att Uutiset förlorade 
sitt sammanhang med dom regionala nyhetsprogrammen och därmed förlorade publik. Å 
andra sidan är det inte självklart att de som satte på tv:n för att se på exempelvis 
Västnytt verkligen var engagerade Uutisettittare - och det fina med public service är ju 
att allt inte behöver räknas i tittarsiffror heller... Utan att det finns andra kriterier.     Om 
jag ska försöka bemöta det som är s a s den grundläggande anklagelsen i måndagens 
kolumn så handlar det om engagemang från företagsledningens sida. Under den tid jag 
arbetat som tf redaktionchef (inte chef) har SVT genomfört den första 
minoritetsspråkutredningen företaget någonsin gjort. Samtliga medarbetare på SVT:s 
minoritetsredaktioner (Finska -, Samiska -, Teckenspråk -, Meänkieli) har medverkat på 
olika sätt. Syftet med utredningen har varit att slå fast hur företaget kan bli bättre på att 
arbeta med just minoritetsspråk i samklang med vårt sändningstillstånd. Den viktigaste 
slutsatsen som utredningen drar är att företaget måste utbildas på alla nivåer för att 
minoritetsspråken inte ska vara en angelägenhet enbart för medarbetarna på 
minoritesprogrammen. Det handlar om såväl chefsutbildningar som hur man hanterar 
programförslag, genomför fokusgrupper osv. Vi pratar genomgripande förändringar, och 
det arbetet har knappt påbörjats. Delvis som ett resultat av detta har vi dock, redan 
innan utredningen är färdigställd, genomfört en omorganistion som syftar till att ge 
minoritetsspråken en tydligare tillhörighet i organisationen.     På SVT har vi ett av 
världens två nyhetsprogam på finska utanför Finland (det andra finns i Karelska 
republiken). Förutom detta producerar Finska redaktionen barnprogrammet Karamelli för 
två olika ålderskategorier, och också annat. Jag kan starkt rekommendera Finska 
Fenomen - en egenproducerad programserie som startade i söndags och som både 
finskspråkiga och andra kan njuta av ytterligare sex söndagar i SVT2 kl 18:00. På söndag 
handlar det om jämställdhet med utgångspunkt i den finska specialtävlingen 
kärringkånk... Kort sagt: vi är inte nedläggningshotade. Och vi är stolta över det vi gör, 
och det kommer att bli ännu bättre längs med vägen. Även om dom frilansande 
översättarna organiseras på ett annat sätt. 
 
Anja Hildén, redaktionschef ABC, SVT Uppland och tf Finska redaktionen 
 
Kommentarer, se nästa sida! 



På föregående sida finns den svenska t.f. chefens för Finska redaktionen, Anja Hildén, i en hast hoprafsade 
text med anledning av min kolumn i Svenska Dagbladet. Den finns utlagd på Uutisets sajt. 

Lägg märke till att det är en enda textmassa, det finns inga stycken alls men däremot både språkfel och 
slarvei texten! Det visar hur oviktigt man tycker att det som kommer från Finska redaktionen är. Inte ens 
mitt namn har Anja Hildén klarat att skriva rätt: jag heter inte "Wagner", jag heter "Wager"... 

Jag ska här kommentera några av Anja Hildéns uttalanden/påståenden. OBS! Stav- och korrfelen är kvar, 
exakt som de ser ut i texten. 

AH: Det finns få korrekta uppgifter i den kolum som Finska redaktionens f.d översättare Merit Wagner skrev i 
måndagens SvD. 

MW: Osant påstående, alla uppgifter är korrekta och kan antingen verifieras skriftligt eller bekräftas av 
personer som varit närvarande. Men Anja Hildén är välkommen att precisera sin anklagelse, det brukar 
man göra om man är seriös. 

AH: Hon var och är uppenbarligen starkt övertygad om att det innebär en försämring, för henne personligen 
och för redaktionen. 

MW: Anja Hildén har aldrig visat något intresse för översätteriet. Hon kan knappast veta vad jag var 
övertygad eller inte övertygad om, "personligen". Att jag var – och är - starkt övertygad om att kvaliteten 
skulle försämras när man slog sönder och fördyrade en väl fungerande verksamhet kraftigt, stämmer. 

AH: Den oerhörda kvalitetsförsämring som Merit Wagner ser måste sålunda falla på att vi just nu skolar in 
ersättare för henne själv. 

MW: Ett riktigt billigt, lågt knep som dessutom är osant, men som främst är pinsamt för en chef på SVT 
att ta till. Inte för att det förvånar, den korrespondens som finns med henne och andra chefer på SVT 
visar att det är illa ställt med både kunskaper, vilja och sanningsenlighet. Anja Hildén lägger ord i min mun 
som inte uttalats, och det är illa! Det som jag har skrivit om kvaliteten är följande, och det är sant: 

”Kvaliteten på sändningarna med sändningsproducenter och reportrar som helt eller delvis saknade 
kunskaper i finska blev därefter.” 
och 
”SVT:s ledning har på alla områden valt att för licenspengar köpa in sämre kvalitet till högre pris hellre än 
bättre kvalitet till lägre pris.” 

Att Anja Hildén icke sanningsenligt påstår att jag talat om "den oerhörda kvalitetsförsämringen" är 
symptomatiskt för hur man på SVT vinklar och vrider på sanningen och trampar på sina medarbetare 
och - i detta fall - tidigare medarbetare. Dessutom är meningen svårbegriplig: Vad är det som ska falla på 
mig? 

AH: "...och det fina med public service är ju att allt inte behöver räknas i tittarsiffror heller... 

MW: Ska man skratta eller gråta åt ovanstående? Är hon seriös när hon skriver så här? 

AH: Kort sagt: vi är inte nedläggningshotade. Och vi är stolta över det vi gör, och det kommer att bli ännu 
bättre längs med vägen. 

MW: Klart besked till sverigefinnarna och andra tittare - även om programmet blir ännu sämre 
kvalitetsmässigt än idag så kommer det att vara kvar. Grattis! Att Anja Hildén i ett kollektivt "vi" är stolt/a 
över vad hon/"vi" gör visar bara hur lågt ställda kraven är numera. Men har hon inte själv sagt att hon 
tycker att Uutiset är ett dåligt program?  

Den övriga texten är det vanliga snömoset som upptar många rader och ser ut som text, men som inte 
har så mycket innehåll. Det vet alla medarbetare - fast anställda som de som tvingats till 
bemanningsbyråer - att SVT bluddrar på. Och att ordflödena ofta inte är mer än tunn fernissa bakom 
vilken en helt annan verklighet döljer sig. Läs gärna Karin Hübinettes, Anna Hedenmos, Bo Inge 
Anderssons m.fl. öppna brev till SVT:s ledning: klart och koncist. Läs sedan, lite längre ner i dokumentet 
ordflödet från Eva Hamilton och andra chefer. Och döm och bedöm själva vilka som verkar mer 
trovärdiga... I dokumentet finns också förtvivlade röster från utsparkade, långtida medarbetare, som 
tvingas komma tillbaka till total ovisshet och oschysst bemötande, via bemanningsbyråer.  

Här är länken till bloggningen SVT:s ledning vekar lida av megalomani med en släng av 
svammelsjuka (11.10 2010): 

http://meritwager.wordpress.com/2010/10/11/svts-ledning-verkar-lida-av-megalomani-med-en-slang-av-
svammelsjuka/ 


