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Identitet

Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993. 1/1 1995 fick Öppna 
Kanalen i Göteborg koncessionstillstånd för att sända TV-program i kabelnät i Göteborg 
och 23/3 1995 sändes det första programmet från en egen TV-station.

Öppna Kanalen är en sk public accesskanal vilket man brukar översätta med 
allmänhetens tillgång. Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri 
TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet. 

Öppna Kanalen sänder TV-program som produceras av i första hand föreningens 
medlemmar vilka representerar ett brett spektrum av Göteborgs föreningsliv.

Styrelse och funktionärer 

Ordförande Pia Svanqvist
Kassör Leif Tjernström
Vice ordförande Gilbert Svensson
Sekreterare Marita Isaksson
Ledamot Agneta Rapp
Ledamot Göran Nordström
Ledamot Nicole Mestrovac

Suppleant Sharma Pecoraro
Suppleant Bo Hallberg
Suppleant Karin Frennemo
Suppleant Hosein Mohamad Zadeh

Ansvarig utgivare Isidor Laaban



Personal

Öppna Kanalen har haft två heltidsanställda under året.

Kansliansvarig

Arbetsuppgifter

Programläggning och sammanställning av tablåer till hemsidan, informationsslingan 
och press.
Mottagning av medlemmars program och service till medlemmar och styrelse.
Fakturering och ekonomihantering samt löpande kansliuppgifter.
Handledning av praktikanter.
Informationsarbete och kontakter med skolor och skolföreträdare.
Mottagande av studiebesök.

Tekniksansvarig                                                        

Arbetsuppgifter

Framtagning av olika programformat.
Programmering för programutsändning.
Övervakning och felsökning vid programsändning.
Grafisk utformning av slingskyltar.
Utvecklingsarbete av hemsida och webb-TV-sändningar.
Ansvarig för TV-inspelningsstudio och inspelningsutrustning för fältinspelning.
Handledning av och hjälp till medlemmar vid inspelning i TV-studio och vid uthyrning av 
utrustning.
Handledning av personer som har praktiktjänst vid TV-studion och 
utsändningsstationen.
Datoransvarig. 

Medlemmar 

Under 2009 hade Öppna Kanalen 44 st medlemmar.

Nytillkomna medlemmar under året var Föreningen för Kabbala i Sverige, KFUM 
Göteborg, Fria Fantasier, Hoppets stjärna, Hoppets väg, Eckankars Svenska 
Satsangsamfund, Ethnic Pride Corporation och Olof Röhlander AB.



Programsändningar

2009 var det totalt 26 st olika organisationer som sände TV

De ordinarie sändningarna ökade från 298 tim 2008 till 304 tim 2009.
Reprissändningarna minskade från 494 tim 2008 till 477 tim 2009.

Totalt uppgick dessa sändningar till 781 tim som ge
på 16 tim per vecka vilket är detsamma som 2008.

Övriga sändningar uppgick till 565 tim vilket är betydligt mer än tidigare år. 

Detta beror bl.a. på att det under sommaren inte var något sändningsuppehåll utan 
istället sändningar 9 tim per dag i 5 veckor.

Av övriga sändningar under hela året utgjorde filmer och serier från sk public domain 
(fria filmer, mm) den största delen.

En betydande del var också extramaterial som vi fick både från medlemmar och andra.

En hel del program var även producerade i Öppna Kanalens TV

En stor del har också varit utbytesprogram från andra öppna kanaler. 

En viktig del var också de program som praktikanterna från gymnasieskolorna 
producerade. Särskilt kan nämnas NTI
Engströms gymnasium vars elever varit aktiva programproducenter.

Den svenska ungdomsgruppen med handledare som representerade Öppna Kanalen 
vid ungdomsmedialägret i Magdeburg i Tyskland har också bidragit med 
programsändningar under året.

Totalt uppgick medlemmarnas sändningar tillsammans med övriga program till 1346 tim 
vilket ger ett genomsnitt på 25 tim per vecka.

Av det totala antalet sändningstimmar var det 84 tim program som hade 
ungdomsanknytning.
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Samarbete med gymnasieskolor        

Under året har flera gymnasieskolor erbjudits möjligheter att använda 
Öppna Kanalen som praktikplats för att lära sig mera om TV
produktion och hur ma

För att ytterligare stimulera gymnasieskolors elever att använda TV
mediet som uttrycksmedel har samtliga gymnasieskolor i 
göteborgsområdet (ca 40 st) kontaktats och erbjudits de möjligheter 
som finns på Öppna Kanalen.

Gymnasieskolorna har kontaktats via mail och vanlig post. De flesta 
skolor har också kontaktats via personlig kontakt. 

Många skolor har visat positivt intresse och sagt att de ska informera sina elever om 
Öppna Kanalens möjligheter för unga människor att
videoproduktioner eller att göra program i Öppna Kanalens TV

Flera skolor har också valt att göra studiebesök på Öppna Kanalen för fortsatta samtal 
om hur man kan utveckla projekt som är positiva för skolorna och också 
Kanalen.

Under året har tid prioriterats för att nå ut till ungdomar för att informera om de 
möjligheter som finns att göra sin röst hörd och därmed beskriva sin verklighet för en 
bredare publik. 

När det gäller ungdomar som är arbetslösa och s
utbildningsverksamhet, har det diskuterats förslag om att starta någon form av 
ungdomsredaktion där även vuxna kan delta med sina erfarenheter av föreningsliv och 
hur man organiserar olika former av verksamheter.

Viss efterforskning har gjorts över vilka EU
form av verksamhet.

För att kunna ta emot flera praktikanter från gymnasieskolorna under 2010 har Öppna 
Kanalen skaffat en ny lokal med flera redigeringsstationer, genom detta kan flera
praktikantgrupper vara verksamma samtidigt.

Samarbete med gymnasieskolor                                                                         

Under året har flera gymnasieskolor erbjudits möjligheter att använda 
Öppna Kanalen som praktikplats för att lära sig mera om TV
produktion och hur man arbetar i en TV-studio.

För att ytterligare stimulera gymnasieskolors elever att använda TV
mediet som uttrycksmedel har samtliga gymnasieskolor i 
göteborgsområdet (ca 40 st) kontaktats och erbjudits de möjligheter 
som finns på Öppna Kanalen.

Gymnasieskolorna har kontaktats via mail och vanlig post. De flesta 
skolor har också kontaktats via personlig kontakt. 

Många skolor har visat positivt intresse och sagt att de ska informera sina elever om 
Öppna Kanalens möjligheter för unga människor att kommunicera och visa sina 
videoproduktioner eller att göra program i Öppna Kanalens TV-studio. 

Flera skolor har också valt att göra studiebesök på Öppna Kanalen för fortsatta samtal 
om hur man kan utveckla projekt som är positiva för skolorna och också 

Under året har tid prioriterats för att nå ut till ungdomar för att informera om de 
möjligheter som finns att göra sin röst hörd och därmed beskriva sin verklighet för en 

När det gäller ungdomar som är arbetslösa och som inte går i skola eller 
utbildningsverksamhet, har det diskuterats förslag om att starta någon form av 
ungdomsredaktion där även vuxna kan delta med sina erfarenheter av föreningsliv och 
hur man organiserar olika former av verksamheter.

ing har gjorts över vilka EU-medel som kan finnas för att driva denna 

För att kunna ta emot flera praktikanter från gymnasieskolorna under 2010 har Öppna 
Kanalen skaffat en ny lokal med flera redigeringsstationer, genom detta kan flera
praktikantgrupper vara verksamma samtidigt.

                                                         

Under året har flera gymnasieskolor erbjudits möjligheter att använda 
Öppna Kanalen som praktikplats för att lära sig mera om TV-

För att ytterligare stimulera gymnasieskolors elever att använda TV-
mediet som uttrycksmedel har samtliga gymnasieskolor i 
göteborgsområdet (ca 40 st) kontaktats och erbjudits de möjligheter 

Gymnasieskolorna har kontaktats via mail och vanlig post. De flesta 

Många skolor har visat positivt intresse och sagt att de ska informera sina elever om 
kommunicera och visa sina 

studio. 

Flera skolor har också valt att göra studiebesök på Öppna Kanalen för fortsatta samtal 
om hur man kan utveckla projekt som är positiva för skolorna och också för Öppna 

Under året har tid prioriterats för att nå ut till ungdomar för att informera om de 
möjligheter som finns att göra sin röst hörd och därmed beskriva sin verklighet för en 

om inte går i skola eller 
utbildningsverksamhet, har det diskuterats förslag om att starta någon form av 
ungdomsredaktion där även vuxna kan delta med sina erfarenheter av föreningsliv och 

medel som kan finnas för att driva denna 

För att kunna ta emot flera praktikanter från gymnasieskolorna under 2010 har Öppna 
Kanalen skaffat en ny lokal med flera redigeringsstationer, genom detta kan flera



Svenska ungdomar träffar ungdomar från andra länder och lär mer om 
media

Under sommaren 2009 deltog svenska ungdomar som delvis varit 
aktiva i Öppna Kanalen i Göteborg i ett medialäger
Tyskland.

Under parollen "Generation Europe" samlades ungdomar 
tillsammans med sina ledare från England, Spanien, Tyskland och Sverige.

Arrangör för lägret var Open Channel i Magdeburg vilket är motsvarigheten till Öppna 
Kanalen i Göteborg.

Syftet med lägret var att skapa möjligheter för ungdomarna att via olika workshops lära 
sig mer om olika ungdomskulturer och utbildningssystem i Europa.

Ungdomarna arbetade i huvudsak med tre olika inriktningar; foto, teater och video.

Lägret var mycket intensivt med ett späckat program och högt tempo.

Alla var mycket imponerade av vad som utvecklades under lägret och tog med sig 
värdefulla erfarenheter hem.

En dokumentärfilm från lägret har dessutom visats på Öppna Kanalen.

Ungdomarna har fortsatt hålla kontakten med varandra efter lägerperioden och 
förhoppningsvis kommer det att ske nya möten och sammankomster framöver.
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Unga som deltar i YEFF tillfrågas om att göra film som rör kulturella olikheter och sedan 
visa dessa filmer och diskutera filmerna med ungdomar från andra länder.

YEFF skapar också möjligheter för djupare s
förhåller sig till moderna medier och hur medierna kan användas för att beskriva den 
verklighet som ungdomar lever i för en bredare publik.

Under två veckor i juli 2009 träffades ca 80 ungdomar från 13 olika länder i Göte
och strax utanför Göteborg i en naturskön miljö för att göra film, visa film och diskutera 
film. 

FilmCentrum Väst i Göteborg var arrangör och värd för detta internationella möte.

Öppna Kanalen var behjälplig med logistik och delar av livsmedel och 
under sammankomsten.           

Öppna Kanalen sände också de TV
sammankomsten.

Information och kontakter med personer och grupper med särskilda 
omständigheter

En av Öppna Kanalens intentioner är att öka mångfalden och 
diversieringen på de inslag som sänds.

Därför har det varit angeläget att också kunna sända inslag från 
medlemmar från kulturorganisationen VSA 
Arts. 
Organisationen vill 

konstutövare med funktionsnedsättning att ta del av den konstnärliga arenan.

Öppna Kanalen har också medverkat till att Unga rörelsehindrade har 
kunnat producera ett TV-program. Programmet beskriver hur det ä
vara ung och rullstolsburen och beskriver också hur tillgängligheten är i 
Göteborg när man färdas i rullstol. Här berättas även om de aktiviteter 
som deras verksamhet organiserar.
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Öppna Kanalen har även varit representerad vid sammankomster där 
brukarorganisationer för personer med psykisk funktionsnedsättning har berättat om 
sina verksamheter och erbjudit dessa organisationer att göra informationsprogram i TV
studion.

Öppna Kanalen har också redovisat om möjliga TV
i Göteborg med Attityduppdraget som är ett projekt för att sprida kunskap och förståelse 
för personer med psykisk funktionsnedsättning.

För Öppna Kanalen i Göteborg är detta ett sätt att bidra till ökad demokrati och 
inkludering.

Erfarenhetsutbyte med andra liknande TV

Huvudskälet till studieresan var att lära mer om hur Frikanalen är uppbyggd och hur den 
finansieras. Lika viktigt var också att lära mer om hur själva strategin och tänkandet 
kring startandet av kanalen var.

Frikanalen är en TV-kanal som når ut till alla hushåll i hela Norge. Alla städer och byar i 
hela Norge är välkomna att leverera lokalt producerade program till 
utsändningsstationen i Oslo för att sedan få programmen sända i Frikanalen som kan 
ses av alla i Norge. 

Frikanalen är också finansierad av Norska Kulturdepartementet med flera miljoner 
kronor om året. 

Det var ett intressant och lärorikt besök. 

Under studiebesöket producerade Öppna Kanalens styrelse och personal ett reportage 
om Frikanalen som kan ses på Öppna Kanalens webb
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Programutbyte med Öppna Kanaler i Sverige

Under det senaste året har programutbytet ökat mellan de 
olika Öppna Kanalerna i Sverige.

I dag finns en gemensam 
av Öppna Kanalerna i Sverige. Varje kanal kan lägga upp 
intresse för en bredare publik och varje kanal kan sedan välja program för sändning i 
den egna kanalen. 

Detta har bidragit till att programutbudet blivit bredare oc

Öppna Kanalens stöd till dokumentation och filmning av debatter och 
föredrag

Under året har Öppna Kanalen bidragit med inspelningsutrustning 
och redigering av filmade debatter och föredrag som sedan har 
sänts i Öppna Kanalen. 
valet samt en debatt om brända bilar på Hisingen och 
ungdomsproblematik kring dessa händelser.

Investeringar och reparationer

Under året har en ny redigeringsdator inköpts. 
Sändningsdatorn har varit ur funktion 
TV-studio och inspelningsutrustning har underhållits och uppdaterats efter behov.

Information och samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur i Göteborg

Flera kontakter med Arbetsförmedlingen Kultur har varit aktuella under året.
Öppna Kanalen har redovisat vilka möjligheter som kan erbjudas arbetslösa 
kulturarbetare.
Redovisning av möjliga samarbeten mellan olika parter och organisationer har också 
förekommit.
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Investeringar och reparationer

Under året har en ny redigeringsdator inköpts. 
Sändningsdatorn har varit ur funktion och har reparerats.

studio och inspelningsutrustning har underhållits och uppdaterats efter behov.

Information och samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur i Göteborg

Flera kontakter med Arbetsförmedlingen Kultur har varit aktuella under året.
Kanalen har redovisat vilka möjligheter som kan erbjudas arbetslösa 
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Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige        

Öppna Kanalen i Göteborg har varit representerat i 
riksförbundets styrelse genom Pia Svanqvist.

Riksförbundet organiserar i dag 14 medlemskanaler runt om i landet.

Arbetsuppgifterna i riksförbundet är av övergripande karaktär såsom kontakter med 
politiker och departement samt Radio
Förbundet följer också noga de initiativ som uppkommer i EU som stärker och förbättrar 
förhållandena för icke-kommersiella
Viktiga frågor är också hur svenska Öppna Kanaler kan få mer finansiella medel i 
framtiden och hur man ökar samarbetet mellan olika Öppna Kanaler i Sverige och därav 
också ökar programutbyte och erfarenhetsutbyte.

Slutord 

De frågeställningar som ständigt är aktuella när det gäller en sådan verksamhet som 
Öppna Kanalen är följande:

Vilken roll ska Öppna Kanalen spela i framtiden? Vad är dess funktion? Hur kan den 
förbättra det samhälle som den verkar i?

Har alla verkligen tillgång till och möjlighet att göra och sända TV
Kanalen?

Vilka strukturer finns som motverkar och hindrar delaktighet och inkludering?

Hur förhåller vi oss till de nya medierna och nya kommunikationsformerna som växer 
fram? Hur kan Öppna Kanalen nyttja och samverka med detta inför framtiden?

Hur når vi olika målgrupper och brukargrupper? Hur får Öppna Kanalen stöd och bistånd 
från kommun och stat för att kunna utvecklas och spela en viktig och värdefull roll i det 
framtida samhället?

Styrelsen tackar för det gångna året!

Göteborg 26 april 2010
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Vilken roll ska Öppna Kanalen spela i framtiden? Vad är dess funktion? Hur kan den 
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Vilka strukturer finns som motverkar och hindrar delaktighet och inkludering?
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