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Verksamhetsberättelse 2011 
Förbundsordföranden har ordet 
Det utförs fantastiskt arbete av Sveriges journalister, dygnet runt, året om. Och 
behovet av journalistik har kanske aldrig varit större. Men trots detta har vi en bransch 
i gungning. Framtidens intäkter känns osäkra för alltfler medieägare, som därför 
fokuserar överdrivet på besparingsåtgärder. Med journalistiken som offer.  
 
2011 blev ett år då det stod tydligt att allt färre medieägare tror på sin vara, och att 
många av dem famlar i blindo efter framtidens affärsmodeller. När jag påpekade det i 
ett debattinlägg i utgivarnas egen webbtidning, hörde många företrädare av sig för att 
motbevisa detta. Men alltför många av dessa försvar var endast pliktskyldiga. Konkreta 
exempel på vad som egentligen sker i utvecklingsarbetet väntar jag fortfarande på med 
spänning.  
 
Framtiden för en stor del av journalistiken ligger i dess kommersiella sprängkraft. 
Utgivare som finansierar journalistik med intäkter från andra branscher är 
uppenbarligen historia. Journalistiken är måhända inte vilken vara som helst, men i 
detta fall gäller gängse ekonomiska naturlagar. Ingen vara har någonsin gått att sälja 
genom kvalitetsförsämringar. Försämra varan, och du tappar affären. Och i det här 
fallet handlar det om värna det unika för journalistiken. Att det är värt att betala för 
något som präglas av trovärdighet, ansvarigt utgivarskap och tydliga etiska regler. Att 
det är det som kommer att skilja oss från de övriga på framtidens marknad. Och att 
det är det vi kan ta betalt för. Vi måste göra allt för att se till att medieägarna inte 
slarvar bort vår framtid. 

2011 var också året då det blev tydligt att vi är allt färre som står upp för journalister 
och journalistiken. När Martin Schibbye och Johan Persson fängslades i Etiopien i 
somras var vi inte många som stod upp till deras försvar. Vid vår sida hade vi gärna 
redan från början sett både medieägare och den svenska regeringen. Från vår sida 
rådde det dock ingen tvekan om att stå upp för deras sak, och vi har alltsedan de 
fängslades gjort allt vi kan. Den insamling som vi omgående drog igång visar också på 
att det finns ett stort stöd för de två. Johans och Martins sak fick slutligen den 
uppmärksamhet som behövs, och nu hoppas jag att de snart kan få komma hem. Det 
är dock ett stort nederlag för pressfriheten i världen att professionella journalister kan 
dömas för terrorbrott, när de bara utför sitt arbete.  

Det är också ett fortsatt stort nederlag att Dawit Isaak nu tillbringat över tio år i 
fängelse, utan att ens ha ställts inför rätta. Dawits sak är varje journalists sak, varje 
demokratiskt sinnad medborgares sak. Att hålla människor inspärrade utan rättegång 
är barbari. 

2011 blev det också uppenbart att misstron mot oss journalister vuxit i omfång. 
Reaktionerna som mötte mig då jag krävde att Martin och Johan skulle friges var 
kraftfulla. I kommentarsfälten till många av de debattartiklar jag skrivit under året har 
attackerna mot oss haglat. Och det handlar inte bara om troll på nätet. I 
förtroendemätningar hamnar vår yrkeskår numera alltför ofta i botten. Något som 
liknar ett journalisthat blir alltmer utbrett. Och vi måste ta det på allvar. Kunskapen 
om det journalistiska uppdraget blir alltmer ihålig hos allmänheten. Den allmänhet 
som vi tjänar, och samtidigt lever av. 
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2011 blev dock framför allt ett år präglat av farsotsliknande nedskärningar på landets 
nyhetsredaktioner, inte sällan i företag som visar goda resultat. Och samtidigt lade 
stora delar av branschen, även detta år, kraft på att finna otrygga lösningar för många 
av de journalister som ska skapa produkten. Korta anställningar och 
bemanningsföretag blir allt vanligare. Villkoren för frilansmedarbetarna urholkas 
samtidigt i medieföretagens ständiga försök att pressa arvodesnivåerna. 
 
Jag är övertygad om att den enda vägen till fortsatt framgångsrik journalistik går 
genom att utveckla medarbetarnas kompetens. Det går inte att spara på den här 
kostnadsraden. Och det gäller för arbetsgivarna att inse att alla journalister måste få 
möjlighet till ständig utbildning, även visstidsanställda, bemanningsanställda och egna 
företagare. Det är därför kompetensutvecklingen, tillsammans med löneutvecklingen, 
också var den fråga som vi valde att lyfta fram i kommande avtalsrörelse. 
Förbundets kongress i maj var, som alltid, väldigt tydlig i en rad frågor. Allra tydligast 
var dock kongressen angående de bemanningsanställdas villkor. En aktionsgrupp 
tillsattes omedelbart på direkt uppdrag av kongressen. Bemanningsföretagens intåg på 
redaktionerna påverkar oss alla, och det är ingen tvekan om att våra klubbar insett att 
det är en gemensam kamp, precis som det ligger i alla journalisters intresse att 
frilansarnas villkor är goda. 

Förbundets ledning har ett tydligt uppdrag att fortsätta arbeta mot ett enhetligt 
kollektivavtal för de allra flesta journalister. Arbetet med att förena fyra kollektivavtal 
är inte enkelt, och det kommer ta en tid ytterligare innan vi har ett enhetligt avtal. Men 
vi har under året arbetat oss en god bit på väg. Parallellt med detta inledde vi även 
diskussioner med arbetsgivarna om avtal för frilansjournalister. Och så arbetar vi 
naturligtvis intensivt med att se till att alla journalistiska arbetsgivare omfattas av ett 
kollektivavtal för journalister. För det är ju fortfarande så att några redaktioner helt 
saknar kollektivavtal. 

Förbundsledningen inledde också, direkt efter kongressen, sitt arbete med att 
snabbutreda två av de viktigaste delarna i vårt arbete som yrkesförbund: yrkesetiken 
och yttrandefriheten. Vår ambition är att dessa delar ska ta en synligare plats, och göra 
tydligare än tidigare att vi, kanske mer än någon annan, slåss för dessa frågor. Framför 
allt måste Yrkesetiska nämndens arbete få en mycket mer framskjuten roll i vår vardag. 
Det handlar ju faktiskt om en del av det självsanerande system som vi vill göra allt för 
att behålla. Både en ny yrkesetisk nämnd och en ny yttrandefrihetsgrupp har därför 
tillsatts av Förbundsstyrelsen. 

Journalistförbundet är sina medlemmar. Och vi är ett förbund med hårt kämpande 
medlemmar, oavsett om de hittar hemliga tunnlar i Tripoli, livegräver, begär ut 
handlingar på idrottsförvaltningen eller kernar en rubrik tre minuter före tryckstart. 
Och framför allt kämpar vi alla hårt för att kunna hänge oss åt journalistiken! Det 
gjorde vi 2011, och det kommer vi att göra många år framåt! 

Jonas Nordling 
Förbundsordförande 
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Tryck- och yttrandefriheten borde vara ohotad… 

”Den fortgående självrannsakan, varav samhället är i behov, torde allra 
minst i ett samhälle av våra begränsade dimensioner och inom ett folk av 
vår läggning kunna undvara ett effektivt anonymitetsskydd. Hänsyn till 
den sociala omgivningen: familj, förmän, kamrater, affärsförbindelser 
osv. och fruktan för andligt eller ekonomiskt obehag från dess sida utövar 
hos oss ett övermäktigt tryck på den enskildes yttrandefrihet. Tydligen 
innebär ingalunda den demokratiska utvecklingen, varemot samhället 
tenderar, någon förändring i sådant hänseende, snarare tvärtom. Falsk 
”kåranda” och falsk ”solidaritetskänsla” förbliva samhällsskadliga 
faktorer att räkna med. Anonymitetsskyddet är mot detta tryck 
säkerhetsventilen, som i många fall ensam möjliggör, att ord sägas, som 
böra bliva uttalade, fakta framdragna, som böra bli framdragna.” 

Så insiktsfullt skrev en statlig utredning (1912 års tryckfrihetskommitté) för närmare 
100 år sedan. Och för 245 år sedan, 1766, antogs den första svenska 
tryckfrihetsförordningen. 

Sett ur det perspektivet borde tryck– och yttrandefriheten i Sverige vara ohotad år 
2011, ett grundmurat fundament vår demokrati bygger på. 

Sanningen är tyvärr den motsatta. Tryck– och yttrandefriheten angrips och försvagas 
från politiskt håll. Arbetsrättsligt sätts den på undantag till förmån för krav om den 
anställdes lojalitet med sin arbetsgivare. 

Detsamma gäller för svenska folkets rätt till insyn enligt offentlighetsprincipen. 

Inför folkomröstningen 1994 om Sveriges medlemskap i EU lovade ledande politiker 
att den svenska offentlighetsprincipen skulle försvaras. Sverige skulle kämpa för att 
motsvarande öppenhet och insyn infördes vid EU:s institutioner. 

I dag ser vi en gradvis anpassning till EU–sekretessen. Allt kan dock inte skyllas på EU. 
Mycket av mörkläggandet beror på beslut tagna i Sverige. Samtidigt har steg tagits mot 
ökad insyn vid EU:s institutioner. Men de är otillräckliga. Nu diskuteras förslag som 
leder till minskad öppenhet också inom EU. 

I Sverige blir allt mer som tidigare varit offentligt, hemligt på grund av beslut om 
sekretess. Anställda i offentlig sektor har dessutom dåliga kunskaper i 
offentlighetsprincipen och väljer många gånger sekretess fast det saknas grund, av 
rädsla för att göra fel. 

Enligt vår grundlag har offentligt anställda yttrande– och meddelarfrihet utan att 
riskera repressalier från sin arbetsgivare. De allt mer otrygga anställningsformerna gör 
att många i stat, kommuner och landsting ändå inte vågar utnyttja sina demokratiska 
rättigheter. 

Meddelarfriheten ifrågasätts dessutom av en del politiker, bland annat när det gäller 
polisers rätt att tala med journalister. Tystnaden breder ut sig på arbetsplatserna, även 
bland fackligt förtroendevalda. De som vågar vara frispråkiga riskerar att sorteras bort 
när en ny entreprenör tar över verksamheten efter offentlig upphandling. 
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Det offentliga rummet krymper varje gång offentlig verksamhet tas över av en privat 
entreprenör. De anställdas meddelarrätt försvinner. Medborgarnas rätt till insyn i 
verksamheten försvinner med hänvisning till affärshemlighetslagen. 

Arbetsgivarna kan i detalj kartlägga hur de anställda rör sig, vad de gör och när de gör 
det. Företagen gör motsvarande kartläggning av sina kunder. Samhället vill ha koll på 
våra mobiltelefoner, vår mejlväxling och vårt internetsurfande. 

Samma politiker som tycker att det är okej att ha ett övervakande öga riktat mot oss 
förbereder ett lagförslag om fotoförbud i syfte att stärka den personliga integriteten. 
Utredningsförslaget innebär ett allvarligt avsteg från principen att beslut ska fattas vid 
publicering och inte vid fotograferingsögonblicket. Det inskränker också 
meddelarfriheten. Förslaget står i strid med andan i den tryckfrihetslagstiftning vi har 
sedan 245 år. 

Syftet sägs vara att värna den personliga integriteten och hindra att duschbilder från 
omklädningsrum tagna med mobiltelefoner läggs ut på internet. Men med 
utredningsförslaget riskerar angelägen fotografering i journalistiskt syfte att aldrig bli 
av därför att fotografen inte i förväg kan bedöma konsekvenserna av att en bild tas. 
Redan nu har flera kommuner och landsting infört fotoförbud vid skolor och sjukhus. 
Föräldrar och anhöriga tillåts inte fotografera sina nyfödda eller luciasjungande barn. 
Journalisters möjlighet att utföra sitt arbete försvåras. 

Ansvariga politiker vill skärpa kontrollen av hur vi använder internet genom att införa 
EU:s datalagringsdirektiv i svensk lag.Vi brukar säga att svensk tryckfrihets– och 
offentlighetslagstiftning är unik i världen. Och det är den, trots det sluttande plan vi 
befinner oss på. 

Svenska journalister blir allt mer beroende av omvärlden. Tre svenska journalister är 
fängslade utomlands på grund av sitt journalistiska arbete. Den svenska regeringen 
måste göra mer för att få de fängslade svenska journalisterna fria. 

Dawit Isaak sitter i eritreanskt fängelse sedan september 2001, utan rättegång. Johan 
Persson och Martin Schibbye, som fängslades i juli 2011, har dömts enligt terrorlagar i 
Etiopien. Terrorlagar gör att allt flera journalister i världen hamnar i fängelse. I 
Turkiet är det nu ett hundratal som sitter fängslade, de flesta av dem till följd av 
terrorlagstiftning och tolkningen av dessa lagar. 

Glädjande är dock att det finns en debatt om hoten mot öppenheten och det fria ordet. 
Många har stött förbundets kamp till stöd för de fängslade journalisterna. Det har 
också under året varit en debatt om riskerna med en lag om fotoförbud samt om lagen 
om datalagring, det förslaget stoppades av riksdagen i våras och beslut kan inte tas 
förrän i mars 2012. De vårdskandaler som avslöjades under hösten har ökat stödet för 
att ge även privat anställda meddelarskydd. 

Förbundets yttrandefrihetsgrupp har under 2011 varit aktiv till stöd för 
yttrandefriheten på arbetsplatser, medborgarnas rätt till insyn, försvar av 
meddelarfriheten och källskyddet samt bildat opinion mot de lagförslag som förbereds 
i Sverige och EU som hotar att inskränka insynen och yttrandefriheten än mer.Det 
arbetet blir än viktigare under 2012. 

Stephen Lindholm 
Ordförande i Yttrandefrihetsgruppen 
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… men pressas från alla håll 
Förbundet höll under verksamhetsåret flera debatter och seminarier kring ett nytt 
utredningsförslag om fotoförbud. Förslaget är en omarbetning av tidigare förslag om 
att förbjuda fotografering där allmänheten har undandragit sig allmänhetens insyn. Nu 
föreslås förbud mot fotografering som sker dolt, eller upplevs som påträngande eller 
närgången. Förbundet är fortsatt mycket kritiskt till förslaget eftersom det innebär 
intrång i grundlag, dels genom att ansvaret förskjuts från ansvarig utgivare till fotograf 
som tar bilden, dels inskränkningar i meddelarskyddet. Dessutom är kriterierna för 
förbudet otydliga och svåra att tillämpa för en enskild fotograf. 

I samband med kongressen presenterade föreningen Ung Media, som bland annat 
stöttar utgivning av skoltidningar, ett öppenhetstest som genomförts i samarbete med 
förbundet. Testet visade att över hälften av de närmare 20 undersökta skolorna hade 
dåliga eller mycket dåliga kunskaper om grundläggande regler om 
handlingsoffentlighet. En skola JO-anmäldes. 

I Yttrandefrihetskommittén, som ser över TF och YGL och där förbundets jurist Olle 
Wilöf är expert, uppstod en spricka mellan å ena sidan utredningens ordförande, 
Göran Lambertz, och å andra sidan flera ledamöter. Ordföranden vill göra rätt 
omfattande förändringar i TF och YGL, medan majoriteten av utredningens ledamöter 
vill behålla stora delar av såväl TF som YGL. 

I förbundets remissyttrande tog vi inte direkt ställning för något av utredningens 
förslag till en teknikneutral lagstiftning. Men av de tre föreslagna modellerna – 
ansvarsmodellen där skydd ges om någon tar ansvar för det som utges, 
verksamhetsmodellen som ger automatiskt grundlagsskydd för etablerade massmedier 
samt ändamålsmodellen som utgår från syftet med det som utges – framstår 
ansvarsmodellen som den minst ingripande i gällande lagstiftning.  

Den svenska lag som ska införliva datalagringsdirektivet, en EU förordning som 
innebär att mobil- och nätleverantörer ska lagra datatrafik, bordlades ett år genom ett 
speciellt beslut i riksdagen. Under året svarade regeringen på en skrivelse från EU-
kommissionen där böter hotar om Sverige inte genomför direktivet. I svaret framgick 
bland annat att direktivet egentligen inte behövs, Sverige kan uppfylla EU:s krav på 
lagring ändå.  

EU-kommissionens förslag till försämringar av EU:s nu gällande öppenhetsdirektiv från 
2001, behandlades under 2011 i olika utskott i EU parlamentet. Förbundet skrev, efter 
underhandskontakter med regeringen ett brev till de svenska EU-parlamentarikerna, 
där vi kritiserade kommissionens förslag och förklarade hur viktigt det är att 
nuvarande regler inte försämras.  

Under året presenterade TCO ”Rätten att slå larm” en handbok om yttrandefrihet på 
jobbet – råd för whistleblowers. Förbundet har medverkat under arbetet med boken 
och där bland annat understrukit att det är viktigare med en förstärkt lagenlig 
meddelarfrihet än en whistleblower-funktion. 

Förbundet justerade efter kongressen delvis sitt yttrandefrihetsmanifest, där bland 
annat kravet på att samma öppenhet för information ska gälla i datorer som för 
information på papper, vilket inte alltid är fallet idag. 
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Förbundets ombudsman i yttrandefrihets- och öppenhetsfrågor Pär Trehörning utsågs i 
slutet av året till expert i en statlig utredning om integritet, effektivitet och öppenhet i 
en modern e-förvaltning. Utredningen ska lämna ett delbetänkande i december 2012 
och slutredovisa sitt arbete i december 2014. 

 

Ett starkt kitt i Journalistförbundet 
Yrkesfrågorna är ett starkt kitt i Journalistförbundet och yrkesetiken är bland det som 
engagerar medlemmarna mest. Yrkesetiken har varit ett av de mest prioriterade 
arbetsområdena för förbundsledning och kansli under året. 

Direkt efter kongressen gjorde den nya förbundsstyrelsen en snabbutredning av 
Yrkesetiska nämndens och förbundets etikarbete. I styrelsen finns ett samlat stöd för 
att yrkesreglerna, nämnden och etikarbetet ska lyftas fram.  

Under de senaste åren har Yrkesetiska nämnden, Yen, varit för osynlig, både bland 
medlemmar och för allmänheten, samtidigt som nämnden märkt en tydlig nedåtgående 
trend i antal anmälningar. Om den utvecklingen får fortsätta minskar nämndens 
relevans i det självsanerande systemet.  

Vi måste vända den här utvecklingen och tillsammans med utgivare, PO, PON och 
Granskningsnämnden hålla emot den växande opinionen för hårdare medielagstiftning.  

En helt ny nämnd tillträdde under sommaren. Att jag som Yens ordförande och övriga 
ledamöter tillsammans med förbundets etikombudsman syns och hörs mer i den 
offentliga debatten är ett sätt att påverka.  

Tillsammans med kommunikationsansvarig på kansliet har Yen under året jobbat 
mycket med att nå ut, både i debatter, i press och i sociala medier.  

Yen och etikfrågorna ska göras synligare i samband med omgörningen av förbundets 
hemsida. Nämnden har inlett arbetet med att utveckla och uppdatera innehållet på 
hemsidan om yrkesetiken och nämnden, för att exempelvis kunna erbjuda mer av etisk 
vägledning, tips och råd till medlemmar och information till allmänheten. 

I slutet av året offentliggjordes Yens beslut i ett anmält ärende på hemsidan, en nyhet vi 
tänkt fortsätta med.  

Nämnden har också inlett en översyn av de yrkesetiska reglerna. Är de tillräckliga? 
Behöver de skrivas om för att hänga med i tiden? 

Journalister jobbar ofta under stor tidspress och etiken riskerar att komma i kläm. Här 
har Journalistförbundet en roll att fylla, att stå upp för etiken och stötta våra 
medlemmar att hålla etikdiskussionerna levande bland alla journalister.  

 Ulrica Widsell 
Ordförande Yrkesetiska nämnden 
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Etikarbete som syns och hörs mer 
Den utredning av det yrkesetiska arbete som gjordes direkt efter kongressen ledde fram 
till flera förslag, bland annat att nämndens verksamhet ska synliggöras mycket mer, 
bland annat genom mer material om yrkesetik på förbundets hemsida men också mer 
aktivt deltagande i den medieetiska debatten i samhället. 
 
Deadline för anmälningar till nämnden förkortades från ett år till tre månader efter 
aktuell händelse, samma som gäller för anmälningar till Allmänhetens 
pressombudsman, PO. Den långa anmälningstiden har hämmat möjligheterna att 
snabbt och aktivt delta i etikdebatter kring enskilda fall, i avvaktan på en eventuell 
anmälan.  
 
Nio ärenden anmäldes till nämnden 2011. Av dem avskrevs sex utan åtgärd, en 
bordlades och två behandlades. Ingen av anmälningarna ledde till att nämnden 
utdelade klander.  
 
Nämnden arbetade därför mera förebyggande, bland annat genom att 
etikombudsmannen och nämndens ordförande föreläste kring yrkesetik på såväl 
redaktioner som för studenter på journalistutbildningar. För att fånga upp fler 
redaktioner annonserade Yen i slutet av året i Journalisten om att Yen eller 
etikombudsmannen gärna deltar i etiska diskussioner på arbetsplatserna.  
 
Under året har förbundet också lyft fram yrkesreglerna bland annat genom att 
förbundsledningen diskuterat dem i många olika sammanhang och att flygblad med 
reglerna under hösten delades ut till besökarna på Bokmässan i Göteborg. 
För etikombudsmannen består arbetet också i att vara ”bollplank” för enskilda 
journalister när det gäller yrkesetik. En hel del etisk rådgivning sker även till 
allmänheten som många gånger vill få ventilera sin syn på och erfarenhet av 
journalister. 
 
Kongressår 
2011 var kongressår. 111 ombud utsågs i direktval via hemsidan, där nästan 20 
procent av alla yrkesverksamma medlemmar deltog, och samlades på Djurö 3-6 maj.  
 
Förutom att välja ny förbundsstyrelse med sju nya ledamöter (om man räknar in 
förbundsordförande Jonas Nordling, som dock suttit i FS tidigare), beslutade 
kongressen bland annat att Journalistförbundet även i fortsättningen ska vara ett 
yrkesförbund, men den interna strukturen kommer att ändras så att det blir möjligt att 
tillhöra flera klubbar och distrikt – en reform som är särskilt viktig för de medlemmar 
som är anställda i bemanningsföretag och som måste ha möjlighet att arbeta fackligt 
både i det företag där de är anställda och på den arbetsplats där de jobbar. Det kräver 
anpassning av medlemsregistret och därför träder reformen i kraft först i juli 2012.  
 
Förbundsstyrelsen fick också i uppdrag att utreda förutsättningar för och eventuella 
möjligheter till utökat samarbete med andra förbund. Medlemsavgiften höjdes för 
första gången på mer än tio år och till och med mer än förbundsstyrelsen föreslagit.  
 
En stor och viktig fråga på kongressen var villkoren för dem som jobbar i 
bemanningsföretag (se nedan). 
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Valberedningen måste inför nästa kongress, 2014, presentera sitt förslag till ny styrelse 
senast en vecka före kongressen. Kongressombuden ska dock även i fortsättningen ha 
möjlighet att nominera på kongressen (andra medlemmar måste göra det senast en 
månad innan kongressen inleds). Det står inte längre i stadgarna att förbundet ska vara 
medlem i IFJ. 
 
 
Avstamp inför Avtal 2012  
Kongressen innebar ett rejält avstamp inför avtalsförhandlingarna 2012. För att få så 
bred diskussion som möjligt med många engagerade förtroendevalda och medlemmar 
hade förbundsstyrelsen beslutat att kongressen skulle ägna särskild tid till avtalsfrågor. 
Förbundsstyrelsen ville också att 2010 års krav på ett journalistavtal skulle få så djup 
förankring som möjligt. 

På så sätt fick kongressen även utgöra avtalskonferens och till denna kallades, förutom 
de 111 kongressombuden, även de valda avtalsdelegerade och deras suppleanter från 
samtliga avtalsområden. De avtalskrav som hade lyfts till kongressen i form av 
motioner och kravet på ett avtal för alla anställda journalister som drevs i 
avtalsförhandlingarna 2010 diskuterades och prioriterades tillsammans med andra 
krav. 

Förutom beslutet att gå vidare med arbetet för ett journalistavtal och satsningar för att 
utveckla och förbättra löneavtalen och möjligheterna till kompetensutveckling, blev 
villkoren för de bemanningsanställda den viktigaste frågan att driva. 

Kongressen fattade även beslut om att tillsätta en särskild aktionsgrupp för 
bemanningsfrågor som bland annat skulle ta fram underlag till krav inför 
avtalsrörelsen. 

Debatterna och diskussionerna sändes direkt på hemsidan och följdes av många 
medlemmar men också mycket noggrant av vår motpart i 
kollektivavtalsförhandlingarna, arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

För att så tidigt som möjligt börja arbeta med de krav som kongressen och 
avtalskonferensen ställt, samlades förhandlingsdelegationen till ett första möte direkt 
efter sommaren. Kongressen hade ställt sig bakom förbundsstyrelsens förslag att låta 
samtliga avtalsdelegerade från alla kollektivavtalsområden utgöra en gemensam 
avtalsdelegation för förhandlingarna, tillsammans med hela förbundsstyrelsen. 

Erfarenheterna av en samlad delegation från avtalsrörelsen 2010 hade visat på mycket 
positiva effekter trots de svårigheter arbete i en så stor delegation kan utgöra. Denna 
gång var delegationen dessutom utökad med representanter för bemanningsområdet. 
Totalt 27 personer inledde därmed början av september det långsiktiga arbetet med ett 
samlat kollektivavtal för alla journalister. 

Lönefrågor och särskilt frågor kring låglönesatsningar/lönestagnation var sådant som 
hade prioriteras av kongressen och avtalskonferensen. Därför samlades 
avtalsdelegationen till ett särskilt heldagsmöte i november där enbart detta 
diskuterades och analyserades. Vid detta möte var inte avtalet inom industrin färdigt 
och de lönenivåer som brukar påverka hela arbetsmarknaden inte kända. 
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Industriavtalet, som enligt förhandlingsordningen skulle ha varit klart senast vid slutet 
av november, blev efter komplicerade förhandlingar klart den 12 december och gav 3,0 
procent på 14 månader från den 1 februari 2012. Denna nivå brukar bli styrande för 
vad de flesta förbund får ut i sina centrala löneavtal och används av medlare, om man 
hamnar i medling, som ett tak för hur höga löneökningarna tillåts bli. 

I enlighet med avtalsuppgörelsen på dagspressområdet 2010 har lönefrågor getts 
särskilt fokus inför arbetet med ett gemensamt avtal för alla anställda journalister. De 
förslag till gemensamma rekommendationer för en god lönesättning som utarbetades 
med dåvarande TU ska enligt avtalsuppgörelsen 2010 ligga till grund för gemensamma 
rekommendationer till klubbar och företag, liksom eventuella förslag till ändringar av 
löneregleringar med utgångspunkt i de gemensamma tolkningar som finns. 

Delegationen hade sedan ytterligare ett möte i december innan avtalsförhandlingarna 
inleddes den 12 december, i enlighet med den förhandlingsordning som finns i avtalet 
för dagspressområdet. 

Vid förhandlingstillfället enades parterna om att dagspressavtalets regler om att 
parterna måste ha utväxlat krav inom dagspressområdet före december månads utgång 
inte längre fyllde någon funktion, eftersom arbetet med att sammanjämka avtalen 
skulle komma att fortsätta även under 2012 i den partsgemensamma arbetsgrupp som 
var ett konkret resultat av Journalistförbundets krav på ett gemensamt kollektivavtal 
för alla journalister inom dagspress, etermedier, tidskrift och public service i 
avtalsrörelsen 2010. 

Arbetsgruppen har haft till uppgift att formulera förslag till avtalstexter och se vilka 
sammanjämkningar av dessa befintliga kollektivavtal som är möjliga. Den ursprungliga 
ambitionen att ha ett avtalsutkast färdigt till kongressen i maj 2011 höll inte då arbetet 
var komplicerat och innehöll många avvägningar. Arbetet har därför fortsatt hela året 
och kommer att fortsätta 2012 parallellt med avtalsförhandlingarna, där 
arbetsgruppens förslag och slutsatser kommer att ligga till grund för de överväganden 
och krav som ställs. 

Parallellt med arbetet att sammanjämka avtalen inom public service, dagspress, 
tidskrifter och etermedier inleddes under 2011 diskussioner med Medieföretagen om de 
tre frilansavtalen. Motpartens tidigare inställning att frilansavtal inte är en fråga för en 
arbetsgivarorganisation hade i någon mån förändrats och diskussionerna i den 
partsgemensamma arbetsgrupp som tillsatts för att se över frilansavtalen har varit 
konstruktiva. Detta arbete var dock inte avslutat vid årsskiftet utan fortsätter under 
2012. 

Tillsammans med Medieföretagen genomfördes under året gemensamma avtalskurser 
på bemanningsområdet för både förtroendevalda och företag. Ett flertal 
tvisteförhandlingar som berört enskilda medlemmar har också lett till förbättrad 
efterlevnad av avtalets regler, utöver ekonomiska skadestånd och bättre 
anställningsvillkor för de direkt berörda medlemmarna.  

En särskild avtals- och förhandlingskurs för samtliga förtroendevalda inom 
bemanningsområdet genomfördes också under två dagar i december som ett led i att 
förbättra kunskapen om avtalsfrågor för så många som möjligt i klubbarna. 
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Kollektivavtalet med Medieföretagen för bemanningsanställda ingår inte 
avtalsuppgörelsen från 2010 om att arbeta fram ett gemensamt avtal, men 
efterlevnaden av avtalen och villkoren för de bemanningsanställda har ändå varit en 
ständig diskussionsfråga vid de tillfällen arbetsgruppen har träffats. 

Avtalsförhandlingarna för bemanningsavtalet inleddes i december med en 
probleminventering och diskussion om vilka regler som behövde stramas upp och 
förbättras. Utöver rena avtalsvillkor var det också klart att de gemensamma 
rekommendationer som funnits sedan 2010 behövde förbättras och få större genomslag 
i företagen. Förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal fortsätter parallellt med de 
andra kollektivavtalsförhandlingarna under våren 2012. 

I avtalsförhandlingarna 2010 för public service-avtalet lyfte Journalistförbundet 
återigen frågan om de visstidsanställdas situation och om hur företagen missbrukar och 
rundar reglerna om till exempel företrädesrätt och hur man kontinuerligt använder sig 
av programanställningar på ett felaktigt sätt. 

Som ett resultat kom parterna 2010 överens om en partsgemensam arbetsgrupp i syfte 
att undersöka förekomsten av visstidanställningar, efterlevnaden av avtalet och vid 
behov komma med förslag på förändringar av detta. Arbetet inleddes under hösten 
2011 och bedrevs därefter i snabb takt. I arbetsgruppen ingick företrädare från 
samtliga public service-klubbar, liksom representanter för företagen tillika 
avtalsansvarig på Medieföretagen och Journalistförbundets förhandlingschef. Under 
arbetet blev det tydligt att företagens inställning fortsatt var att göra allt för att runda 
eventuella tidsgränser och konverteringsregler i syfte att undvika ”oönskade 
tillsvidareanställningar” oavsett vilka regleringar som finns i kollektivavtal och 
lagstiftning. 
 

Högsta prioritet: bättre villkor för bemanningsanställda 
De bemanningsanställdas situation var en av de mest debatterade frågorna för 
kongressen, som beslutade att en aktionsgrupp med ledamöter från bemanningsföretag 
och kundföretag skulle tillsättas, i syfte att arbeta både med kortsiktiga behov och 
långsiktiga strategier. Kongressen slog också fast att bemanningsfrågan är en av 
förbundets högst prioriterade. 

Aktionsgruppen har haft tre tydliga fokusområden: opinionsbildning, 
probleminventering och klubbstöd. Som ett underlag för opinionsbildningen, och för 
att få en bättre förståelse för de bemanningsanställdas verklighet, skickade förbundet 
den 31 oktober en enkät till samtliga medlemmar i bemanningsföretag. Svarsfrekvensen 
var hög (57 procent, eller 206 av 364 medlemmar, besvarade den). Materialet kommer 
att analyseras och användas vidare under 2012. 

Gruppen har gått igenom de aktuella bemanningsavtalen i syfte att ta fram förslag på 
konkreta förbättringsområden inför avtalsrörelsen. Gruppens ledamöter ingår också i 
förbundets förhandlingsdelegation, varför gruppen kommer att spela en nyckelroll i 
2012 års förhandlingar om nya bemanningsavtal.  

För att stärka bemanningsklubbarna har förbundet särskilt satsat på utbildningar. I 
december anordnades en särskild kurs för medlemmar i bemanningsföretag. 
Förbundets regionala skyddsombud har också genomfört riktade utbildningar för 
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skyddsombud i bemanningsklubbarna. Kanslipersonalen har utbildats i 
bemanningsavtalet för att göra rådgivningen till klubbarna ännu bättre. 
 

Uppdrag: en ny frilansrekommendation 
Kongressen gav FS i uppdrag att se över hur rådgivningen om frilansarvoden ska vara 
utformad för att vara trovärdig och modern. Som ett led i detta arbete beslutade FS om 
en översyn av frilansrekommendationen och utsåg en arbetsgrupp. 

Syftet är att finna relevanta modeller för beräkning av såväl rimliga frilansarvoden för 
olika typer av journalistiskt arbete som rimliga ersättningar för överlåtelse av 
rättigheter. Resultatet ska redovisas våren 2012 i form av förslag till ny utformning av 
frilansrekommendationen. I uppdraget ingår också att lämna förslag på relevant 
information till frilansar om beräkning av kostnader, utarbetande av budget för det 
egna företaget med mera, som en del av, eller komplement till, en ny rekommendation. 
 
 
Två viktiga segrar i Arbetsdomstolen 
Förbundet vann två viktiga segrar i Arbetsdomstolen under året. Det första målet 
gällde tolkningen av §6 mom 7 i avtalet på dagspressområdet och vad som avses med 
att ledighet inte ska utgå ”då arbetstiden kontinuerligt förlägges måndag – fredag”. 
Arbetsdomstolen fastställde att kollektivavtalet har den innebörd som 
Journalistförbundet hävdat. 
 
Det andra målet var en tvist om brott mot turordningen på Sveriges Television. 
Domstolen kom fram till att Svt inte kunnat bevisa att en person som sagts upp 
saknade tillräckliga kvalifikationer för en kvarvarande tjänst och att det därmed var ett 
brott mot turordningen att säga upp en medlem med längre anställningstid än andra 
medarbetare, som fick behålla anställningen.  
 

Både fler och färre medlemmar 
Totalt ökade Journalistförbundet med åtta medlemmar under året. Den 31 december 
2011 hade förbundet 17 516 medlemmar. Precis som de två senaste åren ökade antalet 
studerandemedlemmar och seniormedlemmar, medan de yrkesaktiva medlemmarna 
blev färre.  

Mest ökade seniorerna (+ 85) medan de studerande blev 46 fler än år 2010, då 
ökningen var väldigt stor i den gruppen. Jämfört med två år tillbaka i tiden har antalet 
studerandemedlemmar ökat med 42 procent. 
 
Bland de yrkesaktiva är trenden fortsatt vikande och andelen yrkesaktiva medlemmar 
minskade med 94. Detta trots att antalet inträden under året var 797 och antalet 
utträden totalt 751, alltså fler inträden än utträden. Den viktigaste orsaken till detta är 
att många medlemmar gick i pension och att flera av de största medieföretagen 
krympte sina organisationer. De flesta som lämnar förbundet av annat skäl än pension 
anger att de lämnar yrket.   
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Under 2010 förenklades ansökningsförfarandet så att det går att söka medlemskap via 
webben. Detta fickmycket snabbt genomslag och under 2011 kom över 90 procent av 
ansökningarna via webben. 
 
Rekrytering av nya medlemmar för att behålla vår höga organisationsgrad fortsätter att 
vara en högt prioriterad fråga för förbundet. 
 

Ny medlemsservice: Journalistförbundets försäkringar  
Under våren 2011 beslöt Journalistförbundet att stärka medlemsservicen kring 
rådgivning, administration och upphandling av förbundets medlemsförsäkringar.  

Förbundet träffade under våren ett samarbetsavtal med PP Pension, där PP Pension 
åtar sig att sköta den nya tjänsten ”Journalistförbundets Försäkringar”. Enligt 
samarbetsavtalet ska PP Pension erbjuda såväl Journalistförbundet som de enskilda 
medlemmarna löpande rådgivning och administrativt stöd. PP Pension åtar sig också 
att ansvara för både den dagliga kontakten med Journalistförbundets medlemmar i 
frågor om Journalistförbundets försäkringar och för den löpande handläggningen och 
administrationen av ärenden (bortsett från skadereglering, som sköts av 
försäkringsgivaren). 

Det utgår ingen ersättning från förbundet till PP Pension för detta.   

Under början av hösten 2011 upphandlade PP Pension nya medlemsförsäkringar, och 
avtal kunde under senhösten träffas med ny försäkringsgivare, If, om förbättrade 
villkor i förbundets medlemsförsäkringar. 

Då det stod klart för tidigare försäkringsgivare, Folksam, att de inte lyckats erbjuda 
konkurrensmässiga villkor i upphandlingen, agerade de på ett högst branschvidrigt 
sätt, bland annat vägrade Folksam att bidra till en smidig övergång till ny 
försäkringsgivare. Folksam sade också upp Journalistförbundets seniorförsäkring, men 
lovade först samma villkor för de seniorer som låg kvar i Folksams seniorförsäkring. 
Detta visade sig senare inte stämma, utan seniormedlemmarna fick besked från 
Folksam, liksom samtliga ca 380 000 hos Folksam försäkrade pensionärer, att 
villkoren och premierna skulle förändras från och med den 1 januari 2012. Tyvärr 
lyckades heller inte PP Pension upphandla en ny seniorförsäkring för dem som redan 
gått i pension, hos annan försäkringsgivare. Folksams agerande störde i viss mån 
lanseringen av den nya medlemsservicetjänsten Journalistförbundets försäkringar, men 
i slutet av året fanns ändå tjänsten på plats. 

Journalistförbundet reagerade kraftfullt mot Folksam och framförde sin kritik även till 
Folksams VD Anders Sundström, och avser att agera vidare i frågan via TCO.   

Journalistförbundet har i och med Journalistförbundets försäkringar förbättrat och 
förstärkt medlemsservicen rörande alla försäkringar som ingår i medlemskapet i 
förbundet, eller som kan tecknas till förmånliga villkor tack vare medlemskapet i 
förbundet och Servicebolaget.    
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Ökad synlighet och service, mera debatt 
Journalistförbundets kommunikationsinsatser under 2011 hade två huvudspår: ökad 
synlighet och service gentemot våra medlemmar samt att skapa debatt kring viktiga 
yrkesfrågor som etik och yttrandefrihet.  
 
Förbundets företrädare fanns dagligen under året i sociala medier som Facebook och 
Twitter för att besvara frågor och delta i intressanta diskussioner. Ordförande Jonas 
Nordling och vice ordförande Ulrica Widsell träffade varje vecka under hösten olika 
journalistklubbar för att diskutera aktuella ämnen med medlemmarna. 
Journalistförbundets kongress kunde för första gången följas live via förbundets 
webbplats och många diskuterade också kongressbesluten via hashtagen #sjfkongress 
på Twitter. Förbundet började under hösten också skicka ut ett regelbundet 
återkommande medlemsbrev där alla medlemmar kan ta del av vad som händer i 
förbundet. 
 
Arbetet med att förbättra förbundets webbplats startade på allvar under hösten. Den 
nya webbplatsens fokus ligger på mer användarvänlighet. Det ska vara lätt att hitta den 
information som söks och att dela den med andra. Den nya webbplatsen kommer att 
lanseras under våren 2012. 
 
Under året var Journalistförbundet också på plats i Visby i juli under Almedalsveckan 
och i Göteborg i september på Bokmässan. För båda evenemangen var målet att 
synliggöra förbundet för allmänheten men också för medlemmarna. I både Visby och 
Göteborg anordnades medlemsmöten med lokala klubbar. 
 
Journalistförbundet vill skapa debatt kring viktiga yrkesfrågor som etik och 
yttrandefrihet. Som ordförande i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd har Ulrica 
Widsell diskuterat etik och det självsanerande systemet på seminarier och i 
debattartiklar. Förbundets företrädare har under året även deltagit i debatter och 
intervjuer för att protestera mot regeringens förslag att införa den så kallade 
fotoförbudslagen.  
 
Som tack till avgående förbundsordförande Agneta Lindblom Hulthén inrättade 
förbundsstyrelsen ett nytt stipendium i hennes namn. Stipendiet utgår för studier i 
frågor som rör tryck- och yttrandefrihet eller arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv. 
 
 
Färre arbetslösa – och färre jobb 
Under året minskade antalet arbetslösa som var anmälda till arbetsförmedlingen.. 
Minskade gjorde också efterfrågan på arbetskraft. Om efterfrågan minskar borde 
gruppen arbetssökande öka, men så skedde alltså inte. Det har naturligtvis flera 
orsaker, bemanningsföretag och yrkesväxling är förmodligen två.De senaste åren har 
anställda i bemanningsföretag inom mediebranschen ökat.  

Många som inte kan försörja sig som journalister ger upp och byter bransch. Enligt 
arbetsförmedlingen är det vanligare att kvinnor byter yrke medan män oftare stannar 
kvar och riskerar att bli långtidsarbetslösa journalister. 

Förbundet har under året jobbat aktivt med att påverka hur Arbetsförmedlingen 
arbetar för att på olika sätt stödja arbetssökande journalister, bland annat genom 
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arbetsförmedlingens Branschråd för ord och media och Rådet för 
kulturarbetsmarknaden. Kring arbetsmarknadsfrågor arbetar förbundet också aktivt 
tillsammans med KLYS och TCO. 

I Sverige finns ett 40-tal olika journalistutbildningar som årligen examinerar ungefär 
800-1000 journalister. Det är klart fler än som har möjlighet att få jobb inom yrket. 
Journalistförbundet anser att det viktigt att ha kontakt med så många utbildningar som 
möjligt och erbjuder gratis föreläsningar för studenter i ämnen som yrkesetik, 
arbetsmarknad, arbetsrätt med mera. Ombudsmän från förbundet besöker regelbundet 
utbildningar runt om i landet för att informera om förbundets verksamhet och om 
vikten av att bli medlem. 

 

Kamp mot fulavtalen 
En stor och viktig fråga på upphovsrättsområdet var kampen mot de så kallade 
fulavtalen. Såväl förbundet som Frilans Riks arbetade via förhandlingar och kampanjer 
för att motarbeta fulavtal – där all upphovsrätt övergår till uppdragsgivaren – som allt 
fler frilansar pressas att skriva på för att få uppdrag. 

Förbundet lämnade under året remissvar på ett i Sverige och två i EU pågående 
lagstiftningsärenden. Det svenska ärendet var upphovsrättsutredningens 
slutbetänkande ”En ny upphovsrättslag” (SOU 2011:32). De EU-relaterade var 
lagförlag om så kallade herrelösa verk (orphan works) och en grönbok om reglering av 
audiovisuella verk som distribueras via Internet.  

Upphovsrättsutredningen presenterade sitt slutbetänkande och förbundet ställde sig 
avvisande till de förslag som presenterades. Förslaget hade ett innehåll som förbundet 
redan en gång hade sagt nej till under 2010, då i delbetänkandet ”Avtalad 
upphovsrätt”. Lagförslaget om herrelösa verk kommer dels att försvåra arbetet för de 
upphovsrättsliga förvaltningsorganisationerna, dels att underminera det 
upphovsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga skyddet för anonyma upphovsmän eller 
upphovsmän som väljer att arbeta under pseudonym.  

 

Tre svenska journalister i fängelse 
Journalistförbundets solidaritetsarbete kom under året att präglas av att två svenska 
journalister, Martin Schibbye och Johan Persson, greps under sommaren och dömdes i 
december till elva års fängelse för att de tagit sig in olagligt i Ogadenprovinsen och haft 
kontakt med den terroriststämplade organisationen ONLF, när de försökte undersöka 
Lundin Petroleums verksamhet i Etiopien. 
 
På såväl svensk som europeisk nivå hölls många möten för att få regeringen och EU att 
agera mot regimen i Etiopien. Tillsammans med den svenska sektionen av Reportrar 
Utan Gränser samlade förbundet 2011 in ca 700 000 kr till deras omkostnader, 
framför allt advokathjälp. 
 
Kampen för Dawit Isaak, den svenske journalist som tillsammans med flera kolleger 
sitter fängslad utan rättegång eller ens åtal i Eritrea sedan september 200, fortsätter. 
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Den eritreanska ambassaden i Stockholm uppvaktas fortfarande varje vecka och möten 
hålls för att uppmärksamma hans situation.  
 
Nordiskt , europeiskt och globalt samarbete med andra journalistförbund är självklart 
för Journalistförbundet i och med att flera frågor – både traditionellt fackliga och 
specifika yrkesfrågor – diskuteras och avgörs på internationell nivå. Framför allt 
genom arbetet i Europeiska Journalistfederationen, EFJ, får vi information om och kan 
påverka många för oss viktiga frågor. Arne König, vice ordförande i 
Journalistförbundet fram till och med kongressen, fortsätter sitt arbete som president i 
EFJ. Han är efter kongressen anställd i Journalistförbundet, så länge uppdraget i EFJ 
varar. 
 
Svenska Journalistförbundet övertog i september ordförandeskapet i NJF, Nordiska 
Journalistförbundet. Fram till hösten 2013 är Jonas Nordling president, Ulrica Widsell 
vicepresident och Anita Vahlberg generalsekreterare i NJF. 
 
Det internationella samarbetet har alltid varit viktigt för Journalistförbundet också av 
solidariska skäl. Vi driver tillsammans med IFJ flera projekt för att bygga upp 
journalistförbund i olika länder och regioner, med ekonomiskt stöd av LO/TCO 
Biståndsnämnd och Sida. Varje år förmedlas mellan sex och sju miljoner kronor av 
biståndsmedel till projekten. Arne König medverkade under året på plats (deltog i 
seminarier och diskussioner med de lokala projektorganisationerna) i Colombia och 
Irak. 
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Förvaltningsberättelse 

 
Förbundsstyrelsen 
Till ny förbundsstyrelse valdes under kongressen i maj: Jonas Nordling, ordförande, 
Ulrica Widsell, vice ordförande, ledamöterna Håkan Bergström, Marie Blomgren, Ola 
Gäverth, Petteri Karttunen, Annika Larsson, Signe Lidén, Stephen Lindholm, Åsa 
Ohlsson, Eddie Pröckl och Sara Stenman.   
 
Förbundsstyrelsens sammansättning var t o m kongressen: Agneta Lindblom Hulthén, 
ordförande, Arne König, vice ordförande, ledamöterna Håkan Bergström, Marie 
Blomgren, Petteri Karttunen, Stephen Lindholm, Eva Nilzon, Rino Rotevatn, Maria 
Steén, Marthina Stäpel och Ulrica Widsell.  
 
Pär Trehörning var Personalledamot i FS fram till och med 16 februari, med Eva Agrell 
som suppleant. Personalledamot därefter var Eva Agrell, med Håkan Danielsson Wahl 
som suppleant. 
 
FS höll under året 20 protokollförda sammanträden. 
 
Arbetsutskottet  
Agneta Lindblom Hulthén, Arne König och Marie Blomgren utgjorde förbunds-
styrelsens arbetsutskott till och med kongressen. 
 
Efter kongressen utgjordes AU under maj av Jonas Nordling, Ulrica Widsell och Marie 
Blomgren. Från och med juni ersattes Marie Blomgren av Stephen Lindholm. 
 
Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer 
dess beslut. AU höll 19 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer 
Kongressen valde Eva Nilzon och Sven Rydén till revisorer och Ylva Säfvelin och Hans 
Zillén till revisorssuppleanter.  
 
Revisorer till och med kongressen var Stefan Ahlqvist och Karin Asmundsson, med 
Ylva Säfvelin och Sven Rydén som revisorssuppleanter. 
 
Auktoriserad revisor under året var Svante Nylén från Ernst & Young. 
 
Motioner till förbundsstyrelsen 
Under året inkom fyra motioner till förbundsstyrelsen. Två kom från Frilans Riks och 
behandlade Alis och information om Alis verksamhet, respektive stipendier för projekt. 
En motion kom från Mellannorrlands frilansklubb angående höjning av Fojo-stipendier 
och en motion från Mälardalens frilansklubb om förbättrat system för e-postutskick till 
medlemmar. 
 
Förbundskansliet 
Förbundskansliet är organiserat i två avdelningar, verksamhetsavdelningen och 
administrativa avdelningen samt en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår 
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kanslichefen (tillika chef för administrativa avdelningen), verksamhetschefen, 
förhandlingschefen, informationsstrategen och senior advisor.  
 
Verksamhetsavdelningen arbetar med kollektivavtalsförhandlingar, hängavtal, 
jämställdhet och tvisteförhandlingar. Avdelningen arbetar också med 
diskrimineringsärenden, avtalspensioner, frilansavtal, upphovsrätt, arbetsmiljöfrågor, 
stipendier, klubbstöd och facklig utbildning. I verksamhetsavdelningen ingår också, 
yrkesutbildning och arbetsmarknadsfrågor, branschbevakning, grundlagsfrågor om 
tryckfrihet, sekretess och öppenhet, liksom frågor om mediepolitik och yrkesetik samt 
rekrytering, information och marknadsföring. Avdelningen administrerar också 
kampanjer och utåtriktade projekt. 
 
Administrativa avdelningen ger stöd till förbundsledningen och har ansvar för AU och 
FS dagordningar och protokoll. Avdelningen ansvarar för ekonomi, personalfrågor, 
medlemsregistret, reception och växel, IT och fastighetsförvaltning samt driver 
administrativ och teknisk utveckling.  
 
Till senior advisors ansvarsområden hör bland annat förbundets internationella 
samarbete och policyarbete inom områdena yrkesfrågor, mediepolitik, 
organisationspolitik/samarbete med andra organisationer, förbundets interna 
organisation och medlemskapsfrågor. 
 
32 personer var anställda vid förbundskansliet vid årets slut. Av dessa var 21 kvinnor 
och elva män. Nio personer var anställda på tidningen Journalisten. Av dessa var fem 
kvinnor och fyra män.  
 
Medlemsutveckling  
Det totala antalet medlemmar ökade under 2011 med åtta. Seniorer och studerande 
ökade medan antalet yrkesaktiva, enkelorganiserade medlemmar minskade (-94) till 
följd av stora pensionsavgångar och flera sparpaket bland medieföretagen. 

 

  dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 

Kvinnor 8 754 8 682 8 728 8 783 8 616 8 367 8 521 8737 8809 

Män 9 702 9 535 9 411 9 331 9 044 8 729 8 662 8771 8707 

Totalt 18 456 18 217 18 139 18 114 17 660 17 096 17 183 17 508 17 516 

 

Andelen kvinnor i förbundet ökar. Bland de yrkesaktiva är drygt 51 procent av våra 
medlemmar kvinnor, bland studerande 61 procent och även totalt består förbundet nu 
för första gången av fler kvinnor än män (50,3 procent kvinnor, 49,7 procent män).  

Bland de dubbelorganiserade medlemmarna fortsätter kvinnorna vara i majoritet med 
54 procent mot 46 procent män:   
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Medlemskategori Kvinnor Män 
 

Totalt 
  2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 
Aktiva enkelorganiserade 6 962 6 967 6 705 6 606 13 667 13 573 
(varav direktanslutna) 52 70 65 72 117 142 
Aktiva dubbelorganiserade 284 270 241 226 525 496 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 8 6 11 9 
Studerandemedlemmar 587 622 388 399 975 1021 
Pensionärer 890 936 1 417 1 456 2 307 2 392 
(varav hedersmedlemmar) 68 72 298 298 366 370 
Passiva 10 11 12 14 22 25 
Associerade 1 0 0 0 1 0 
Totalt 8 737 8 809 8 771 8 707 17 508 17 516 

 

 

Hängavtal och inkopplingar  
Under året träffades två nya hängavtal. Fyra inkopplingar till Tidskriftsavtalet gjordes 
och två till Etermedieavtalet. 

Vid årsskiftet 2011-2012 fanns hängavtal vid 175 företag, omfattande 319 
medlemmar. 

Tvisteförhandlingar 
Under 2011 registrerades 277 (276 år 2010) förhandlingsärenden, varav 137 (142 år 
2010) avslutades under året. 

Ärendena fördelades på områden enligt följande (antal inom parentes avser 2010): 

 

uppsägningar 68  (67)    
frilansfrågor 27  (28)                       
upphovsrättsfrågor 26  (20) 
hängavtal och inkopplingar 24  (19) 

anställningsvillkor    18  (16)    
lönefrågor     18  (20) 
skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten 16  ( 6)  
rehabiliteringsärenden/arbetsskador   11  ( 4)                          
arbetsmiljöfrågor    10  ( 6)      

Förbund Kvinnor Män Totalt 
  2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 
Unionen 128 121 106 115 234 236 
ST 64 73 54 57 118 130 
Vision 77 87 59 63 136 150 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 6 8 9 11 
Finans 0 0 1 1 1 1 
FTF 0 0 0 0 0 0 
Försvarsförbundet 0 1 5 3 5 4 
Tull och Kust 0 1 1 2 1 3 
TF 1 1 0 0 1 1 
Totalt: 273 287 232 249 505 536 
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förändringar av redaktionell organisation  10  (12) 
övriga frågor    10  (17) 
förhandlingsskyldighet      9  ( 7) 
arbetstidsfrågor      6  ( 7)      
frågor rörande medarbetare personligen    5  ( 8)     
övergång av verksamhet      4  ( 7) 
konkurser       3  ( 2) 
omplaceringar      3  ( 4) 
sjuklönefrågor                                              3  ( 5)  
förtroendevaldas rättigheter      2  ( 5) 
turordning och företrädesrätt     2  ( 2)       
semesterfrågor      1  ( 4)      
diskrimineringsärenden      1  ( 3)  

Ärendena fördelades på kollektivavtalsområden enligt följande: 

Annat avtal eller avtal saknas                                                  117  (121) 
Bemanning     10  (    5) 
Dagspress        87  ( 88) 
Kommersiella etermedier                                           22  ( 21) 
Public service                                                            10  ( 10) 
Tidskrifter       31  ( 36) 

Förhandlingsjouren 
Förhandlingsjouren hade öppet måndagar kl 13 – 16, tisdagar – torsdagar kl 9 – 12 
och kl 13 – 16 samt fredagar kl 9 – 12. En genomsnittlig samtalsmängd under en vecka 
var ca 60 samtal. 

Under året besvarades 760 inkommande frågor via e-post från klubbar, enskilda 
medlemmar och icke-medlemmar.  

Presskortsservice 
1374 nya presskort utfärdades under året. Det kräver i hög grad manuell hantering, 
eftersom korten också är ID-kort får varken underlag eller färdiga kort skickas med 
post. Långt ifrån alla medlemmar kan lämna underlag och hämta kort på 
förbundskansliet. Särskilt utsedda och utbildade medlemmar runt om i landet gör en 
stor och viktig insats för att andra medlemmar ska kunna få/förnya sina presskort. 

Facklig utbildning 
Fem centrala kurser genomfördes: två grundkurser, en arbetsmiljökurs, samt, nytt för 
2011, en avtalskurs för bemanningsanställda och en högre förbundskurs.  

Sammantaget genomgick ca 150 fackligt förtroendevalda förbundets centrala kurser 
(60 fler än 2010). På de centrala kurserna var de kvinnliga deltagarna i knapp 
majoritet. De flesta deltagarna arbetade inom dagstidningar, public service och Mia-
Eter (TV 4.).  

Till det kommer deltagare vid regionala och lokala seminarier och kurser. Flera 
löneförhandlarkurser genomfördes, bland annat på Dagens Industri och SVT med 
medverkan av ombudsmän från förbundskansliet. 



20 
 

Nytt från och med 2011 är också att två fackligt aktiva frilansar deltar under en dag på 
förbundets grundkurser, för att förbättra samarbetet mellan frilansar och 
arbetsplatsklubbar. 

Arbetsledarutbildning  
För att förbättra insatserna för medlemmar som är chefer och arbetsledare genomförde 
förbundet under våren en tvådagars pilotutbildning med titeln ”Stärk din roll som 
arbetsledande journalist”. Många sökte och av de 15 som blev antagna gav 14 
deltagare kursen ett mycket högt betyg. Det ledde till att förbundet under hösten 
anordnade ytterligare en kurs, denna gång med 16 deltagare.  

Då söktrycket var mycket stort till båda kurserna beslöt Förbundsstyrelsen att anordna 
två arbetsledarkurser även under 2012.  

RSO-verksamhet 
Den regionala skyddsombudsverksamheten, RSO-verksamheten, hade under 2011 ett 
särskilt fokus på bemanningsföretag, ett område som innebär avsevärda utmaningar 
för det traditionella arbetsmiljöarbetet och som också medför särskilda 
arbetsmiljörisker. Svenska Journalistförbundets strategi har varit att stärka de lokala 
skyddsombuden dels genom stöd och rådgivning, dels genom riktade 
utbildningsinsatser. Under året genomfördes två skyddsombudskurser för 
bemanningsföretagens skyddsombud.   

Under 2011 ökade förbundets två särskilda RSO-ombudsmän på sina kunskaper 
genom att medverka på TCOs tredagarskurs för regionala skyddsombud och delta i ett 
tvådagarsseminarium om rehabiliteringens lagar. 

Eftersom arbetsmiljöfrågorna allt som oftast mer eller mindre präglar alla 
medlemsärenden utsågs under 2011 alla förhandlande ombudsmän till regionala 
skyddsombud. 

Försäkringar 
Inkomstförsäkring, Bliwa 
101 medlemmar fick sammanlagt 1 495 368 kr från inkomstförsäkringen. 

Medlemsolycksfallsförsäkring, If 
213 fall av skador ersattes med sammanlagt 338 929 kr från den olycksfallsförsäkring 
som ingår i medlemskapet och den tilläggsförsäkring till den som kan tecknas separat. 

Medlemsolycksfallsförsäkring – Fritid, Folksam (GF 61271): 
Antal behandlade skador i ”gamla” TFF-försäkringen: 18 st, 254 974kr betalades ut i 
skadeersättning. (2010: 44 skador; 434 139kr). 

Antal behandlade skador i Medlemsolycksfallsförsäkringen: 69 st, 227 986kr betalades 
ut i skadeersättning. (2010: 318 skador; 785 753kr). 

Sjuk- och efterlevandeförsäkring, Folksam (GF 61270): 
Tolv ersättningar vid dödsfall betalades ut med sammanlagt 1 535 400kr (2010: 8 st; 
1 067 000kr.) 

Sex sjukkapital (till sjukskrivna i mer än 1,5 år) betalades ut, sammanlagt545 598kr 
(2010: 10 st, 634 578kr). 
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16 ersättningar för arbetsoförmåga betalades ut, sammanlagt 112 513kr.Fyra 
diagnoskapital utbetalades, sammanlagt 120 000 kr. I barngrupplivförsäkringen 
gjordes två utbetalningar med totalt 50 000kr. 

Viktiga ekonomiska händelser 
För 2011 budgeterades ett resultat före finansnetto om -2 530 000 kronor. Den 
budgeterade förlusten avsåg främst en extraordinär avsättning avseende avgångslöner 
för förra ordföranden och viceordföranden. Utfallet före finansnetto blev  
2 557 529 kronor.  

Det positiva resultatet har flera förklaringar. Kongressen beslutade om en förändrad 
avgiftstrappa och en högre medlemsavgift vilket innebär ca 1 500 000 kronor mer i 
medlemsintäkter 2011. Försäljningen av annonser i tidningen Journalisten gick över 
förväntan och annonsintäkterna ökade med drygt 800 000 kronor jämfört med budget.  
 
Få förhandlingsärenden som gick vidare till hantering av LO/TCO Rättsskydd, gjorde 
att hela 2011 års budget för LO/TCO Rättsskydd-ärenden inte behövde tas i anspråk. 
Dessutom vann förbundet två viktiga mål i Arbetsdomstolen vilket innebar att 
motparten fick stå för förbundets kostnader för tvisterna. 
 
Advokat- och rättegångskostnader under 2011 blev därmed 900 000 kronor lägre än 
budget. 
 
Kostnaden för kongressen landade på knappt 3 900 000 kronor vilket var helt enligt 
budget. Under kongressperioden fördelas kostnaden med en tredjedel per år så att inte 
ett år ska belastas med hela kostnaden. 
 
Kapitalförvaltning 
Journalistförbundets målsättning är att det ska finnas medel för konfliktersättning 
motsvarande 33 procent av den genomsnittliga månadslönen för förbundets 
medlemmar.  
 
Förvaltningen av förbundets kapital präglas av långsiktighet och lågt risktagande. 
Syftet med förbundets placeringsstrategi är att få bästa möjliga långsiktiga reala 
avkastning. Förbundets placeringsreglemente anger hur ansvarsfördelningen för 
kapitalförvaltningen inom Journalistförbundet ska se ut, hur den strategiska 
tillgångsstrukturen skall se ut, vilka finansiella risker förbundet får ta och hur de ska 
begränsas samt vilka etiska hänsyn som måste tas i kapitaltillgångarna. Reglementet 
innehåller också riktlinjer för uppföljning och utvärdering. Placeringsreglementet 
utvärderas årligen. En revidering gjordes i september 2011 då förbundsstyrelsen 
beslutade att förbundet inte ska placera i så kallade hedgefonder. 
 
Journalistförbundet har ett placeringsråd som har till uppgift att ge förbundet råd inför 
beslut om kapitalplacering. Placeringsrådet, som består av två externa experter, 
kanslichefen och förbundets politiska strateg, har träffats fyra gånger under 2011. 
 
Den finansiella marknaden i Sverige och globalt präglades under 2011 av stor oro för 
skuldkriserna i Europa och USA samt av svag konjunkturstatistik. Detta skapade i sin 
tur en oro i ekonomin och en negativ reaktion på aktiemarknaden. Det bästa 
tillgångsslaget för svenskbaserade investerare har varit långa obligationer. 
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Aktiefondsandelen i förbundet portfölj minskade från 51 till 43 procent och 
räntebärande placeringar ökade från 43 till 54 procent. De alternativa placeringarna 
minskades från sex till tre procent. Avkastningen har påverkats negativt av fallande 
aktiemarknader. Vid årsskiftet hade förbundet en orealiserad förlust om 162 170 
kronor. Under sommaren köptes obligationer med lång löptid vilket påverkade 
avkastningen positivt. 
 
Förbundets förmögenhet består också av fastigheten Lagern 7. 
 

Journalisterna i Sverige AB 
Journalisterna i Sverige AB är dotterbolag till Journalistförbundet. Motivet till 
bildandet av dotterbolaget var att skilja den fackliga ideella verksamheten från 
näringsverksamheten. Journalisterna i Sverige AB ger ut tidningen Journalisten, 
förvaltar förbundets fastighet Lagern 7 samt bedriver arbete avseende upphovsrätt och 
stipendier. Bolagsstyrelsen utgörs av förbundsstyrelsens ledamöter. 
 
Tidningen Journalisten 
2011 var ekonomiskt ett bra år för Journalisten. Efter ett annonstapp till följd av 
finanskrisen 2009 och trög annonsförsäljning även 2010 återkom annonsörerna 2011. 
Framförallt hösten 2011 visade goda siffror. 
 
Besökarantalet på Journalisten.se låg något högre 2011. En genomsnittlig arbetsvecka 
hade Journalisten.se knappt 12000 unika besökare (cirka 17000 besökare), vissa 
veckor avsevärt mer. En spännande krönika, eller en egen nyhet drar upp läsningen 
rejält. Veckan då en krönika avKjell Häglund om Protect IP Act (lag i USA) 
publicerades, hade sidan rekordsiffror med 60000 unika besökare.  
 
Under de sista veckorna av december påbörjades ett byte av publiceringsverktyg.. Den 
nya sajten fick också ett delvis nytt utseende. Journalistens huvudkonto på Twitter, 
@Giertta, hade 2248 följare, Facebooksidan gilladess av 1150 personer. Nyhetsbrevet 
hade 4500 prenumeranter.  
 
Tidningen blev flitigt citerad under året. Stort intresse väckte till exempel serien 
Medierna och pengarna.  Chefredaktören deltog i många externa debatter och 
tidningen förekom i TV, radio och en mängd tidningar.  
 
Under våren vann Journalistens omslag pris för bästa omslag på fackförbundspressens 
dag.  
 
Fastighetsförvaltning 
Under 2010 började sprängningarna för Citybanan. Tunneln kommer att löpa mycket 
nära fastigheten på Vasagatan. Till följd av sprängningsarbetet uppstod stora problem 
under 2010 med inträngande grundvatten i källaren. Översvämningarna orsakade 
skador på väggar och golv i källaren. Problemen har fortsatt under 2011. 
 
Journalistförbundet hade kontinuerlig kontakt med Trafikverket, som satte in 
mätinstrument i källaren och mätt vattennivån vid olika tillfällen under året för att 
kontrollera om infiltrationen av grundvatten var orsak till översvämningarna. I en 
utredning konstaterade Trafikverket att verket kan hållas ansvarigt för den första 
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översvämningen våren 2010 men inte för efterföljande problem med inträngande 
grundvatten. En av förbundet anlitad geolog och jurist har dock vidhållit motsatsen. En 
dom i Miljödomstolen fastställde att Trafikverket ska ersätta förbundet för expert- och 
renoveringskostnaderna.  
 
Under 2010 upptaxerades fastigheten till 90 000 000 kronor vilket innebar att 
kostnaden för fastighetsskatt ökade med 260 000 kronor. Upptaxeringen för åren 2007 
och 2010 överklagades under 2011. Taxeringsvärdet ändrades därefter till 80 000 000 
kronor från 2010 vilket innebär 100 000 kronor lägre fastighetsskatt per år under åren 
2010-2012. Även fastighetsskatten för åren 2007-2009 minskades retroaktivt med 
50 000 kronor per år. 
 
Samtliga lokaler i fastigheten var uthyrda under 2011. Renovering av fastigheten sker 
enligt en fastställd renoveringsplan.  
 

Stipendier 
30 ordinarie rekreationsstipendier delades ut för vistelse på Riva del Sole, 20 stipendier 
består av en vistelse i lägenhet (självhushåll) och 10 på hotell för två personer i 
dubbelrum med halvpension, under 14 dagar. Förbundsstyrelsen fattade beslut om att 
detta år dela ut ytterligare 20 stipendier. Resebidrag utgick till alla stipendiater med 
3000 kr. 

40 språkstipendier delades ut: 24 avseende engelskkurs i London och 16 för kurs i 
franska i Aix-en-Provence. Kurserna är särskilt anpassade för journalister. I 
stipendierna ingår kursavgift, studiebesök, resa till och från kursorten samt 
inkvartering med halvpension under två kursveckor. 

Vidareutbildningsstipendier delades ut dels på våren, dels på hösten. Stipendierna 
utdelas för utbildning/förkovran i journalistyrket eller ämne som har direkt betydelse 
för yrkesutövningen. Maximalt stipendiebelopp var 50 000 kr.  

Under vårterminen 2011 beviljades 595 560 kr till 28 journalister. 24 utnyttjade 
stipendiet och 475 747 kr utbetalades. Under höstterminen beviljades 583 675 kr till 
28 journalister. 21 utnyttjade stipendiet och 450 524 kr utbetalades. Totalt under året 
beviljades 1 179 235 kr till 56 journalister. Totalt under året utbetalades 926 271 kr 
till 44 journalister. 

Kreativitetsstipendiet delades ut från 1 jan – 31 dec 2011. Stipendiet består av fri 
vistelse i Ariane Wahlgrens författarhus i Aten under 14 dagar. Stipendiet utlyses två 
gånger per år. Kostnad för förbundet: 64 000 kronor per år.  

För deltagande i nordisk Journalistcenters huvudkurs i Århus delades 4 stipendier ut.  
22 000 kr utgår till varje deltagare som bidrag till kursavgiften. 

Vidare delades 33 så kallade FOJO-stipendier ut till frilansar och arbetslösa som deltog 
i FOJO-kurser. 

 

SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag 
I och med skiftet av styrelse inleddes under året även ett förändringsarbete inom 
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Servicebolaget. Bolaget har haft historiska problem med att signalera medlemsnytta 
tillräckligt tydligt och för den nya styrelsen är detta bolagets stora utmaning. Under 
året har därför fattats beslut om att flytta fokus mot ökat inflytande och transparens 
för bolagets medlemmar, och att successivt göra ännu tydligare vad bolaget erbjuder.  
 
Under året fattades även beslut om att avskaffa avgifterna för bolagets kurser. Beslutet 
verkställs från och med 2012. Bolaget fattade också beslut om att samarbeta ännu 
närmare med Frilans Riks och dess klubbar. Genom ett utökat samarbete kommer 
Servicebolagets tjänster att kunna utvecklas och marknadsföras på ett mycket tydligare 
sätt. 

Jonas Nordling, styrelseordförande 

 
SJFs Frilansjournalisters servicebolag är dotterbolag till Journalistförbundet. Att ge 
frilansmedlemmar stöd i rollen som egenföretagare via information, rådgivning, kurser 
och olika tjänster för frilansar var, liksom tidigare, Servicebolagets huvuduppgift under 
2011. Servicen innehåller: 

Kostnadsfri information och rådgivning. Via telefonjour och e-post har 
frilansmedlemmar dagligen kunnat få svar på frågor, råd och tips om skatte- och 
bokföringsregler, moms, avdrag, arvoden, försäkringar, utformning av fakturor, 
offerter, försäkringar för frilansar och andra frilansfrågor. Via e-post har frilansarna 
även kunnat ställa frågor om datorer, datorprogram och teknisk utrustning för 
frilansarbetet. Antalet frilansar som hört av sig med frågor via telefon och e-post har 
varierat olika dagar men oftast varit fyra till sju per dag. Antalet frågor från varje 
frågeställare har samtidigt varierat liksom frågornas omfång och svårighetsgrad.  
 
Hemsida med specialmaterial för frilansar. Efter inloggning på hemsidan har 
frilansmedlemmar haft tillgång till basfakta och företagarnyheter för frilansjournalister 
med information om bland annat avtal, datorer/teknik, försäkringar, Servicebolagets 
kursverksamhet, deklarationstips, skatteregler, moms, bokföring och deklaration med 
steg-för steg- anvisningar för det förenklade årsbokslutet.  
 
Hjälp vid arvodestvister. Servicebolaget har i samarbete med förbundets jurister lämnat 
råd vid utformning av avtal och erbjudit ”hjälp till självhjälp” vid olika typer av tvister 
för frilansföretaget. Frilansmedlemmar har också fått konkret juridisk hjälp när 
uppdragsgivare inte velat betala överenskommet pris eller vägrat att betala alls. Tolv 
juridiska ärenden och tvister har handlagts av förbundets jurist på uppdrag av 
Servicebolaget. 
 
Yrkes- och företagsinriktade kurser. Utifrån önskemål från frilansmedlemmar via enkät 
på hemsidan, e-post, lokala frilansklubbar eller Servicebolagets styrelse har 
Servicebolaget under året arrangerat hel- eller halvdagskurser om konsten att sälja in 
frilansuppdrag, att frilansa för radio, nybörjar- och fortsättningskurs i programmet 
Photoshop, om skatteregler och deklaration, om smarta funktioner i programmet 
Word och om hur man bygger hemsida med verktyget Wordpress. Den sistnämnda 
lockade så många frilansmedlemmar att ytterligare tre wordpresskurser arrangerades i 
slutet av året. I Stockholm har också hållits handledning i grupp med inriktning på 
dilemman i frilansrollen. Med utgångspunkt från specialkursen ”Företagsutveckling för 
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frilansar” (2009) har under hösten en ny kursomgång med samma tema genomförts, 
denna gång i Göteborg och med tydligare fokus på analys av och utveckling av 
deltagarnas egna företag.  
 
De mest efterfrågade kurserna genomfördes på flera platser i landet och vid flera 
tillfällen. Totalt arrangerades 16 kurser, varav nio i Stockholm, tre i Malmö, tre i 
Göteborg och en i Skellefteå. Totalt lockade årets kurser 175 kursdeltagare.  
 
Nyhetsbrev. Tre gånger under 2011 har Nytt från Servicebolaget skickats ut till 
frilansmedlemmarna med nyheter och tips om skatter, bokföring/bokslut, försäkringar, 
kurser med mera. Information om nya kurser har också efterhand publicerats på 
hemsidan och e-postats till frilansmedlemmar i den del av landet där en kurs varit på 
gång och till medlemmar som beställt att de löpande vill få information om nya kurser 
via e-post. Nya kurser har även aviserats via sociala medier och annonsbanner i 
Frilansjournalistens elektroniska nyhetsbrev. 
 
Telefonväkteri. Inför deklarationen har frilansmedlemmar haft möjlighet att ringa 
Servicebolaget och få svar på deklarationsfrågor direkt från en erfaren skatteexpert. 
 
Frilanskatalog på webben. Frilansmedlemmar har erbjudits att presentera sig för 
presumtiva uppdragsgivare i Servicebolagets nätbaserade frilanskatalog på 
www.frilanskatalogen.se. Antalet frilansar i katalogen har varierat under året eftersom 
uppgifter om personer som inte längre är frilansmedlemmar automatiskt tas bort och 
nya frilansmedlemmar kontinuerligt kommer till. I slutet av december fanns 668 
frilansmedlemmar registrerade i katalogen.  
 
Specialpriser. Servicebolagets frilansar har haft möjlighet att få specialpris på 
inkassoabonnemang hos Intrum Justitia liksom på årsabonnemang på 
Nationalencyklopedins Internettjänst, specialpris på hälsokontroller via Feelgoods 
företagshälsovård och fri årsavgift och rabatt på företagsupplysningar hos UC.  
 
Försäkring mot utebliven betalning. I samband med beställningen av 
företagsupplysning hos UC har frilansmedlemmar samtidigt via UC kunnat teckna 
kreditförsäkring hos Euler Hermes som skydd mot utebliven betalning från det företag 
som upplysningen gällt. 

Skräddarsydd företagsförsäkring i två varianter. Via försäkringsmäklare Gefvert AB 
har frilansarna liksom tidigare år kunnat teckna Frilansjournalisternas 
Företagsförsäkring som i jämförelse med många liknande försäkringar har en låg 
premie och en låg självrisk vid skador. Det skydd vid tjänsteresor som ingår i 
företagsförsäkringen har utökats genom att begränsningen på 50 resdagar slopats och 
gäller nu för alla tjänsteresor under premietiden. Frilansar som arbetar hemifrån har 
haft möjlighet att teckna en reducerad variant av företagsförsäkringen som 
komplement till sin hemförsäkring.  
 
Frilansars pensioner och försäkringspaket. Frilansarna har också haft tillgång till 
individuell rådgivning om pensionssparande genom Servicebolagets samarbete med PP 
Pension och möjlighet att komplettera pensionssparande hos PP Pension med 
”Frilanspaketet” där liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring ingår till ett förmånligt pris.  

http://www.frilanskatalogen.se/
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Bilaga 1: Arvoden och förmåner till styrelse och revisorer 

    
  

Förmåns 
Namn Arvode värde Förmåner 

    Jonas Nordling, ordf, fr o m 2011-05-07 580 528 2 376 Tidning 
Ulrica Widsell, vice ordf, fr o m 2011-05-07 398 223 

  
    Agneta Lindblom Hulthén, ordf, t o m 2011-05-06 
* 976 209 76 155 

tidn,bostad, 
hemresa 

Arne König, vice ordf, t o m 2011-05-06* 871 872 
194 
821 

tidn,bostad, 
hemresa 

    Rino Rotevatn, t o m 2011-05-06 76 069 
  Eva Nilzon, t o m 2011-05-06 40 203 
  Håkan Bergström  85 740 
  Marie Blomgren 71 549 
  Petteri Karttunen 63 301 
  Marthina Stäpel, t o m 2011-05-06 26 315 
  Stephen Lindholm 76 298 
  Maria Steen, t o m 2011-05-06 54 828 
  Signe Lidén, fr o m 2011-05-07 26 884 
  Eddie Pröckl, fr o m 2011-05-07 42 277 
  Sara Stenman, fr o m 2011-05-07 53 503 
  Ola Gäverth, fr o m 2011-05-07 27 875 
  Åsa Ohlsson, fr o m 2011-05-07 26 307 
  

    Karin Asmundsson, revisor, t o m 2011-05-06 1 427 
  Sven Rydén, revisor 18 426 
  

    Stefan Ahlqvist, revisor, t o m 2011-05-06 9 377 
  Ylva Säfvelin, revisor 5 334 
  Eva Nilzon, fr o m 2011-05-07 

   Hans Zillén, fr o m 2011-05-07 13 567 
  

    
    * Agneta Lindblom Hulthén och Arne König har  

   fått arvode under hela 2011 i enlighet med avtal 
   om ersättning under tolv månader efter avgång. 
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Bilaga 2: Remissyttranden 
 
Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet TCO 
(DS 2010:44) 
 
Olovlig fotografering    Justitiedepartementet 
 
Sekretess för finansiella företag (DS 2011:7)  Finansdepartementet 
 
Betänkandet SOU:103, Särskilda spaningsmetoder  Justitiedepartementet 
 
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut  Finansdepartementet 
 
Utvärdering av 55-procentsvillkoret för SVT och SR Kulturdepartementet 
- redovisning av Myndigheten för radio och TV 
 
Delbetänkandet SOU 2011:20 Dataskydd vid  Justitiedepartementet 
Europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete 
 
Betänkandet Offentlig upphandling från eget företag?! Finansdepartementet 
- och vissa andra frågor (SOU 2011:43) 
 
En ny Upphovsrättslag (SOU 2011:32)  Justitiedepartementet 
 
 Förslag till ändring i radio- och TV-lagen (2010:696) Kulturdepartementet 
om avgift för analog kommersiell radio 
 
PM med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskildas Justitiedepartementet 
 identitet i domar och beslut 
 
Kommissionens förslag till direktiv om s k orphan  Justitiedepartementet 
works (KOM(2011)289 slutlig 
 
Slutbetänkandet Förundersökning – objektivitet, beslag, Justitiedepartementet 
dokumentation m m (SOU 2011:45) 
 
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24) Finansdepartementet 
 
Kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella Justitiedepartementet 
verk i Europeiska unionen. Möjligheter och utmaningar 
med en digital inre marknad , KOM (2011) 427 slutlig 
 
Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen  Arbetsmarknads- 
(SOU 2011:52)    departementet 
 
Skolans dokument – insyn och sekretess  Utbildnings- 
(SOU 2011:58)    departementet 
 
Uppdrag i fråga om regionala skyddsombud  Arbetsmiljöverket 
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Rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar Kulturdepartementet 
genom tråd från Myndigheten för radio och tv 
 
Vissa ändringar i radio- och TV-lagen (2010:696)  Kulturdepartementet 
(Ds 2011:40) 
 
Departements PM Polisens tillgång till signalspaning Justitiedepartementet 
i försvarsunder rättelseverksamhet (DS 2011:44) 
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Bilaga 3: Representation   
   
Dotterbolag   
Journalisterna i Sverige AB styrelsen   
Nordling Jonas Ordförande fr o m 2011-05-18 
Widsell Ulrica   
Bergström Håkan    
Blomgren Marie   
Gäverth Ola  fr o m 2011-05-18 
Karttunen Petteri   
Larsson Annika  fr o m 2011-05-18 
Lidén Signe  fr o m 2011-05-18 
Lindholm Stephen   
Ohlsson Åsa  fr o m 2011-05-18 
Pröckl Eddie  fr o m 2011-05-18 
Stenman Sara  fr o m 2011-05-18 
Agrell Eva 
 

personalledamot   
pers.ledamot,suppl    

fr o m 2011-02-17 
t o m 2011-02-16 

Danielsson Wahl Håkan pers.ledamot suppl fr o m 2011-02-17 
   
Lindblom Hulthén Agneta Ordförande t o m 2011-05-06  

König Arne  t o m 2011-05-06 
Nilzon Eva  t o m 2011-05-06 
Rotevatn Rino  t o m 2011-05-06 
Steén Maria  t o m 2011-05-06 
Stäpel Marthina  t o m 2011-05-06 
Trehörning Pär Personalledamot t o m2011-02-16 
 
   
Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag - styrelsen  
Nordling Jonas, FS 
Nordling Jonas, FK 

Ordförande 
Adjungerad 

fr o m 2011-05-27          
t o m 2011-05-26 

Widsell Ulrica, FS 
 

Ledamot 
Suppleant 

fr o m 2011-05-27 
t o m 2011-05-26 

Ohlsson Åsa, FS 
Ohlsson Åsa, Frilans Riks 

Ledamot 
Suppleant 

fr o m 2011-05-27 
t o m 2011-05-26 

Kollberg Eva-Maria, FK Ledamot  
Sannesson Henrik, Frilans Riks Ledamot fr o m 2011-05-27 
Schüsseleder Göran, Frilans Riks Ledamot fr o m 2011-05-27 
Blomgren Marie, FS Suppleant fr o m 2011-05-27 
   
Nilzon Eva  
Nilzon, Eva, FS 

Revisor      
Ledamot  

fr o m 2011-05-27          
t o m 2011-05 -26 

   
König Arne, FS Ordförande t o m 2011-05-26 
Steén Maria, FS  t o m 2011-05-26 
Andersson Camilla, Frilans Riks  t o m 2011-05-26 
Avenius Malin, Frilans Riks  t o m 2011-05-26 
Ahlqvist Stefan Revisor t o m 2011-05-26 



30 
 

Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag - arbetsutskott  
Nordling Jonas, FS  fr o m 2011-06-01 
Schüsseleder Göran  fr o m 2011-06-01 
   
König Arne, FS  t o m 2011-05-30 
Avenius Malin, Frilans Riks  t o m 2011-05-30 
   
Förbundsstyrelsens arbetsgrupper   
   
Yrkesetiska nämnden   
Widsell Ulrica, FS Ordförande fr o m 2011-07-11 
Stenman Sara, FS  fr o m 2011-07-11 
Karlsvärd Mia  fr o m 2011-07-11 
Tahir Karwan  fr o m 2011-07-11 
Lindelöw Per  fr o m 2011-07-11 
Bennet Justus, FK Sekreterare  
   
Rotevatn Rino, FS Ordförande t o m 2011-07-10 
Yavari Molin Pnina  t o m 2011-07-10 
Andersson Börje  t o m 2011-07-10 
Hörnfeldt Karin   t o m 2011-07-06 
Löfqvist Thomas   t o m 2011-07-10 
   
Yttrandefrihetsgruppen   
Lindholm Stephen, FS 
 

Ordförande 
Ledamot 

fr om 2011-07-11 
t o m 2011-07-10 

Larsson Annika, FS  fr o m 2011-07-11 
Andersson Sus   
Crona Malin  fr o m 2011-07-11 
Olsson Anders R  fr o m 2011-07-11 
Wilöf Olle, FK Adjungerad  
Trehörning Pär, FK Sekreterare  
   
König Arne, FS Ordförande t o m 2011-07-10 
Bering Sofia   t o m 2011-07-10 
Svärdkrona Zendry  t o m 2011-07-10 
   
Aktionsgrupp för bemanningsanställda  fr o m 2011-05-25--26 
Widsell Ulrica, FS Ordförande  
Karttunen Petteri, FS Ledamot  
Carlsson Sara Ledamot  
Fors Olle Ledamot  
Höök Lovisa Ledamot  
Svensson Niklas Ledamot  
Skyhag Peter, FK   
Lif Johan, FK   
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Arbetsgrupp för översyn av 
frilansrekommendationen  FS 2011-10-05--06 
Ohlsson Åsa, FS Sammankallande  
Pröckl Eddie, FS   
Sannesson Henrik   
Wilöf Olle, FK adjungerad  
Trehörning Pär, FK sekreterare  
   
   
Regionala skyddsombud   
Bennet Justus, FK  fr o m 2011-10-05--06 
Burell Hans, FK   
Dahlskog Katarina, FK   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
Edlund Marianne, FK  fr o m 2011-10-05--06 
Forsén Ragnar, FK   
Gillberg Brandt Margaret, FK   
Harding Åse, FK   
Isaksson Johannes, FK   
Lif Johan, FK   
Tillström Maria, FK  fr o m 2011-10-05--06 
Trehörning Pär, FK  fr o m 2011-10-05--06 
Wilöf Olle, FK  fr o m 2011-10-05--06 
   
Lindholm Stephen, FS     
   
   
Arbetsgrupp  
Programverksamhet i Pressklubben    
Widsell Ulrica, FS   
Nordling Jonas, FS   
Skyhag Peter, FK   
   
Agneta Lindblom Hulthéns 
stipendium, arbetsgrupp   
Lindblom Hulthén Agneta   
Blomgren Marie, FS   
Vahlberg, Anita, FK   
   
   
Förhandlingsdelegationer    
   
Medieföretagen; dagspressområdet  fr o m 2011-04-14 
Fors Olle, Expressen avtalsdelegerad  
Juhasz Toth Hedvig, HD avtalsdelegerad  
Engström Monica G, VK avtalsdelegerad  
Sundin Lars, Hälsingetidningar avtalsdel.suppleant  
Larsson Annika,Sydsvenska Dagbladet avtalsdel.suppleant  
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Medieföretagen; Public Service-
området   
Liljehammar Carlson Solveig, SVT avtalsdelegerad  
Schulz Katarina, SR avtalsdelegerad  
WeisbergPia, SVT avtalsdel.suppleant  
Eriksson Gunnar, SR avtalsdel.suppleant  
   
Medieföretagen; tidskriftsområdet   
Schulz Marie, Aller Media avtalsdelegerad  
Pröckl Eddie, Talentum avtalsdelegerad   
Bäckström Kristina, LRF Media avtalsdelegerad  
Palm Tina, Aller Media avtalsdel.suppleant  
Norrby Ann, Talentum avtalsdel.suppleant  
   
Medieföretagen; etermedieområdet   
Stenman Sara, TV4 AB avtalsdelegerad   
Nilzon Eva, TV 4 Sverige avtalsdelegerad  
Nilsson Lars, TV 4 Sverige avtalsdelegerad  
Johansson Ann, TV4 AB avtalsdel.suppleant  
Renström Suurna Cicci, TV4 AB avtalsdel.suppleant  
Häggblom Anna, TV4 Sverige avtalsdel.suppleant  
Mogren Karl, TV4 Sverige avtalsdel.suppleant  
   
Medieföretagen; bemanningsavtalet   
Svensson Niklas, Mediakompetens avtalsdelegerad  
Carlsson Sara, Marieberg Media avtalsdelegerad  
Höök Lovisa, Kompetens i Skåne avtalsdelegerad  
Magnusson Lars, Mediakompetens avtalsdel.suppleant  
Hall Andrea, Marieberg Media avtalsdel.suppleant  
Person Daniel, Kompetens i Sverige avtalsdel.suppleant  
   
Representation i TCO   
   
TCO - kongressen   
Lindholm Stephen Ombud  
Vahlberg Anita Ombud  
   
TCO - styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot fr o m 2011-05-12 
Widsell Ulrica 1a suppleant fr o m 2011-05-12 
Vahlberg Anita 2a suppleant fr o m 2011-05-12 
   
Lindblom Hulthén Agneta Ledamot t o m 2011-05-11 
   
TCO – ordföranderådet             
Lindblom Hulthén Agneta Ledamot t o m 2011-05-11 
König Arne Suppleant t o m 2011-05-11 
   
   



33 
 

TCO - förhandlingskommittén 
Janson Jeanette   
   
TCO - kultur- och mediekommittén   
Widsell Ulrica   
   
TCO - kommittén för gemensamt opinionsarbete  
Peter Skyhag   
   
TCO - förbundssekreterarnätverket   
Vahlberg Anita   
   
TCO - studerandenätverket   
Bennet Justus   
   
TCO -J (samråd förbundsjurister)   
Dahlskog Katarina   
   
TCO – nätverket för 
arbetsmarknadspolitik och A-kassa   
Bennet Justus   
Vahlberg Anita   
  
TCO - nätverket för mångfald och integration  
Bennet Justus   
   
TCO - nätverket för EU-frågor   
Vahlberg Anita   
   
TCO - nätverket för internationella  
projekt och information  
Vahlberg Anita   
   
TCO - nätverket för facklig utbildning  
Trehörning Pär   
  
TCO – nätverket för omvärldsanalys  
Vahlberg Anita  
  
TCO- arbetsgrupp om bemanningsdirektivet  
Dahlskog Katarina  
  
LO/TCO biståndsnämnd – verksamhetsrådet  
Vahlberg Anita   
   
Representation PTK   
  
PTKs stämma   
Lindblom Hulthén Agneta    
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PTKs överstyrelse   
Janson Jeanette   
  
  
PTKs styrelse   
Janson Jeanette   
   
PTKs förhandlingschefsgrupp   
Janson Jeanette   
  
Representation med anknytning till samhällsfrågor  
   
Taltidningsnämnden   
Widsell Ulrica   
   
AFs Råd för kulturarbetsmarknaden   
Bennet Justus (för KLYS)   
   
AFs Branschråd för ord och bild   
Bennet Justus   
   
Upphovsrättsorganisationer   
   
ALIS - styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot   
Wilöf Olle Suppleant  
Lindström Magnus 
 

Suppleant 
Ordförande  

König Arne Ledamot   
   
Bild upphovsrätt i Sverige - styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot   
Wilöf Olle Suppleant  
König Arne Ledamot  
   
Bonus/Presskopia - stämman   
Nordling Jonas   
   
Bonus/Presskopia - styrelsen   
Vahlberg Anita Ledamot  
Wilöf Olle Suppleant  
   
Bonus/Presskopia - 
bildförvaltningsgruppen   
Wilöf Olle Ledamot  
Dahlskog Katarina Suppleant  
  
Bonus/Presskopia – pressförvaltningsgruppen  
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Dahlskog Katarina Ledamot  
Wilöf Olle Ledamot  
   
Bonus/Presskopia – förhandlingsdelegationen  
Wilöf Olle Ledamot  
   
Bonus/Presskopia - arbetsgrupp elektronisk publicering  
Wilöf Olle Ledamot  
   
Copyswede – föreningsstämma    
Vahlberg Anita   
   
Copyswede - styrelsen   
Vahlberg Anita Ledamot  
   
Kulturskaparna - talesperson   
Lindblom Hulthén Agneta  t o m 2011-05-06 
   
Branschorganisationer   
   
Pressens samarbetsnämnd/Stiftelsen Allmänhetens Pressombudsman 
Nordling Jonas Ledamot fr o m 2011-05-06 
Widsell Ulrica Ledamot fr o m 2011-05-06 
Vahlberg Anita Suppleant  
   
Lindblom Hulthén Agneta Ledamot t o m 2011-05-05 
König Arne Ledamot t o m 2011-05-05 
   
Pressens opinionsnämnd   
Andersson Sus Ledamot  
Bubenko Anna 
 

Ledamot 
Suppleant 

fr o m 2011-07-01  
t o m 2011-06-30 

Fors Olle Suppleant  
Rotevatn Rino Suppleant fr o m 2011-07-01 
   
Brännström Bertholof Ledamot t o m 2011-06-30 
   
Pressens Pensionskassa - presidiet   
Carlson Håkan  Vice ordförande  
   
Pressens Pensionskassa - styrelsen   
Carlson Håkan  Vice ordförande  
Lindblom Hulthén Agneta Ledamot  
Kollberg Eva-Maria Ledamot  
Janson Jeanette Ledamot  
   
Ahlqvist Stefan Revisor  
   
Pressens Pensionskassa - stämman   



36 
 

Persson Ritha   
Widsell Ulrica   
Gillberg Brandt Margaret   
Vahlberg Anita   
   
   
KLYS - nämnden   
Nordling Jonas Ledamot fr o m 2011-05-06 
Widsell Ulrica 1:e suppleant fr o m 2011-05-06 
Vahlberg Anita 2:e suppleant  
   
Lindblom Hulthén Agneta Ledamot t o m 2011-05-05 
König Arne 1:e suppleant t o m 2011-05-05 
   
KLYS - arbetsutskottet   
Vahlberg Anita 2e vice ordförande  
   
KLYS – nätverk och arbetsgrupp för 
upphovsrätt   
Wilöf Olle   
   
KLYS – nätverk för arbetsmarknads- 
och socialförsäkringsfrågor   
Bennet Justus   
   
KLYS – nätverk för mediefrågor och 
yttrandefrihet   
Vahlberg Anita   
   
KLYS – nätverk för kulturpolitik   
Vahlberg Anita   
  
KLYS – nätverk för skattefrågor  
Alenmark Maud  
  
KLYS – nätverk för internationella frågor  
Vahlberg Anita   
   
   
Utbildningsorgan   
   
Nordisk Journalistcenter - sakkunniggruppen  
Vahlberg Anita Ledamot  
 
Föreningen Pressinstitutet – styrelsen 
Vahlberg Anita Ledamot  
Bennet Justus Suppleant  
Ahlqvist Stefan Revisor  
   



37 
 

FOJO – styrelsen    
Rotevatn Rino, FS Ledamot  
Bennet Justus, FK Ledamot  
Blomgren Marie, FS Suppleant (för RR)  
Trehörning Pär, FK Suppleant (för JB)  
   
Stipendieorgan   
   
Journalistfonden för vidareutbildning – styrelsen           
Dickson Ninni Ledamot  
Fischer Inga-Lena M Ledamot  
Ahlqvist Stefan Revisor  
   
Pressinstitutets representant i Journalistfonden - styrelsen  
Vahlberg Anita Suppleant  
   
Sveriges Tidskrifters/Journalistförbundets 
tidskriftsstipendier  
Lindholm Stephen   
   
   
Försäkringar   
   
Folksams stämma (sak)   
Lindholm Stephen Ledamot  
Nordling Jonas Suppleant  
   
Försäkringskommitté med Folksam   
Nordling Jonas, FS   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
   
Bergström Håkan, FS   
Lindholm Stephen, FS   
Persson Ritha, FK   
   
Försäkringskommitté med Bliwa   
Nordling Jonas, FS   
Bergström Håkan, FS   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
Carlsson Ann-Catrine, FK   
Pettersson Strandberg Britt-Marie, FK   
   
Försäkringskommitté med PP Pension   
Nordling Jonas, FS   
Lindholm Stephen, FS   
Janson Jeanette, FK   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
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Försäkringskommitté med Gefvert   
Nordling Jonas   
Schüsseleder Göran   
Alenmark Maud Adjungerad  
   
Bliwa Skadeförsäkrings 
försäkringsnämnd   
Nordling Jonas Suppleant  
   
   
Internationella organisationer   
   
EFJ - Steering Committee   
König Arne Ordförande  
   
EFJ - Authors Rights Expert Group, 
AREG   
Wilöf Olle Ledamot  
     
EFJ - Freelance Expert Group, FREG   
König Arne Ledamot  
   
EFJ - Legal Officers Network   
Dahlskog Katarina Ledamot  
   
IFJ – Executive Committee   
König Arne 2:e suppleant  
   
NJF - presidiet   
Nordling Jonas 
 

President 
Ledamot 

fr o m 2011-09-04 
fr o m 2011-05-06 
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Resultaträkning, koncern

Belopp i kr Not 2011 2010

Intäkter
Medlemsintäkter 47 059 025 45 523 626
Upphovsrättsintäkter 14 461 092 16 114 057
Fastighetsintäkter 4 606 250 4 708 675
Tidningen Journalisten 6 018 668 5 162 529
Övriga intäkter 6 569 262 5 301 359

Summa intäkter 78 714 297 76 810 246

Kostnader
Staben 4 – -3 229 645
Verksamhetsavdelningen 1,5 -19 384 995 -16 809 372
Tidningen Journalisten 1,6 -11 419 611 -10 670 314
Upphovsrätt 1,7 -14 461 092 -16 114 057
Fastigheten 1,9 -5 132 764 -5 159 919
Administration och styrelsen 1,2,8 -23 610 447 -22 454 981
Övriga kostnader 10 -2 147 859 -2 155 292

Summa kostnader -76 156 768 -76 593 580

Resultat från verksamheten 2 557 529 216 666

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper 11 -344 668 2 122 706
Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 2 394 073 1 973 589
Räntekostnader och liknande resultatposter -229 967 -114 849

Resultat efter finansiella poster 4 376 967 4 198 112

Skatt 14 -538 804 -1 121 617
Årets resultat 3 838 163 3 076 495



4

Svenska Journalistförbundet
Org nr 802001-6492

Resultaträkning, moderförening

Belopp i kr Not 2011 2010

Intäkter
Medlemsintäkter 44 610 389 43 204 608
Bidrag 2 624 566 1 593 527
Övriga intäkter 3 9 776 449 9 802 938

Summa intäkter 57 011 404 54 601 073

Kostnader
Staben 4 – -3 497 482
Verksamhetsavdelningen 1,5 -20 789 444 -18 584 262
Tidningen Journalisten 1,6 -4 955 900 -4 454 856
Administration, fastighet och styrelse 1,2,8 -28 458 253 -28 615 666

Summa kostnader -54 203 597 -55 152 266

Resultat från verksamheten 2 807 807 -551 193

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper 11 -344 668 2 122 706
Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 2 394 073 1 973 589
Räntekostnader och liknande resultatposter -338 220 -121 697

Resultat efter finansiella poster 4 518 992 3 423 405

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfond 13 1 013 600 1 421 146

Resultat före skatt 5 532 592 4 844 551

Skatt 14 -908 966 -1 364 880
Årets resultat 4 623 626 3 479 671
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Balansräkning, koncern
Belopp i kr Not 2011 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15 19 094 829 19 774 487
Inventarier 16 1 986 569 2 228 606

21 081 398 22 003 093
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 18 61 448 754 58 477 460

61 448 754 58 477 460
Summa anläggningstillgångar 82 530 152 80 480 553

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran medlemsavgifter 249 906 558 484
Kundfordringar 1 854 754 1 893 112
Skattefordringar 1 954 041 503 044
Övriga fordringar 19 2 210 769 2 483 725
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 2 568 871 2 329 813

8 838 341 7 768 178

Kassa och bank 18 124 891 15 283 082
Summa omsättningstillgångar 26 963 232 23 051 260

SUMMA TILLGÅNGAR 109 493 384 103 531 813
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Balansräkning, koncern
Belopp i kr Not 2011 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämt kapital
Konfliktfonden 21 45 343 991 42 777 350
Bundna reserver 6 695 417 7 733 527

52 039 408 50 510 877
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 19 467 718 17 924 614
Periodens resultat 3 838 163 3 076 495

23 305 881 21 001 109
75 345 289 71 511 986

Avsättningar
Avsättningar för upphovsrätt  och
liknande förpliktelser 18 505 085 16 136 645
Kongressfond – 2 800 000
Uppskjuten skatt 24 -52 959 1 336 594

18 452 126 20 273 239
Långfristiga skulder
Övriga skulder 1 299 164 1 280 890

1 299 164 1 280 890
Kortfristiga skulder
Förvaltade fonder (Jubileums- och Jour. samfond) 86 681 86 681
Leverantörsskulder 1 615 698 1 811 677
Övriga skulder 23 2 540 650 1 323 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 10 153 776 7 243 704

14 396 805 10 465 698

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 109 493 384 103 531 813

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr 2011 2010

Ställda säkerheter
Borgensring, TCO 6 786 500 6 833 500
Garantiåtagande 100 000 –

Ansvarsförbindelser 1 299 164 1 280 890
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Balansräkning, moderförening
Belopp i kr Not 2011 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15 19 094 829 19 774 487
Inventarier 16 969 403 839 718

20 064 232 20 614 205
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 17 400 000 400 000
Långfristiga värdepappersinnehav 18 61 448 754 58 477 460

61 848 754 58 877 460

Summa anläggningstillgångar 81 912 986 79 491 665

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordran medlemsavgifter 249 906 558 484
Kundfordringar 587 632 378 288
Skattefordringar 1 954 041 1 434 923
Fordringar hos koncernföretag 1 494 489 724 222
Övriga fordringar 19 348 451 522 285
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 2 283 410 1 850 023

6 917 929 5 468 225

Kassa och bank 9 295 002 6 841 086
Summa omsättningstillgångar 16 212 931 12 309 311

SUMMA TILLGÅNGAR 98 125 917 91 800 976
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Balansräkning, moderförening
Belopp i kr Not 2011 2010

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämt kapital
Konfliktfonden 21 45 343 991 42 777 350

45 343 991 42 777 350
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 17 945 162 17 032 133
Periodens resultat 4 623 626 3 479 671

22 568 788 20 511 804
67 912 779 63 289 154

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 22 8 659 338 9 672 938

8 659 338 9 672 938
Avsättningar
Kongressfond – 2 800 000
Avsättning för kommande förpliktelser – 1 340 000
Uppskjuten skatt 24 2 667 468 2 753 733

2 667 468 6 893 733
Kortfristiga skulder
Förvaltade fonder (Jubileums- och Jour. samfond) 86 681 86 681
Leverantörsskulder 755 262 851 283
Skulder till koncernföretag 10 512 121 6 322 636
Övriga skulder 23 1 659 099 1 053 008
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 5 873 169 3 631 543

18 886 332 11 945 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 98 125 917 91 800 976

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr 2011 2010

Ställda säkerheter
Borgensring, TCO 6 786 500 6 833 500
Garantiåtagande 100 000 –

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys, moderförening

Belopp i kr 2011 2010

Verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 518 992 3 423 405
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -3 126 523 2 916 880

1 392 469 6 340 285

Betald skatt -995 231 -1 451 146
Kassaflöde från verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 397 238 4 889 139
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar -1 449 704 315 733
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder 6 941 181 -2 127 365

Kassaflöde från verksamheten 5 888 715 3 077 507

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -463 701 -250 976
Förvärv av finansiella tillgångar -22 729 345 -21 698 977
Avyttring av finansiella tillgångar 19 758 247 18 407 270

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 434 799 -3 542 683

Årets kassaflöde 2 453 916 -465 176
Likvida medel vid årets början 6 841 086 7 306 262
Likvida medel vid årets slut 9 295 002 6 841 086
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Kassaflödesanalys, koncern

Belopp i kr 2011 2010

Verksamheten
Resultat efter finansiella poster 4 376 967 4 198 112
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 1 027 267 10 052 117

5 404 234 14 250 229

Betald skatt -1 926 625 -3 226 665
Kassaflöde från verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 3 477 609 11 023 564
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar -1 070 163 -1 806 250
Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder 3 931 107 -1 546 930

Kassaflöde från verksamheten 2 860 944 7 670 384

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -543 920 -742 280
Förvärv av finansiella tillgångar -22 729 345 -21 698 977
Avyttring av finansiella tillgångar 19 758 247 18 407 270

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 515 018 -4 033 987

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 18 274 1 747

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 274 1 747

Årets kassaflöde 2 841 810 3 638 144
Likvida medel vid årets början 15 283 082 11 644 938
Likvida medel vid årets slut 18 124 891 15 283 082
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Avvikelse avseende kostnadsredovisning har skett med stöd av ÅRL 3 kap 4 § för att ge en
tydligare redovisning av verksamheten. Kostnaderna som ingår i de olika funktionerna
redovisas i not. Värderings- och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare
år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.  

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen
och skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt skall beräknas genom att temporära skillnader, på balansdagen, mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med relevant 
skattesats.

Redovisning av intäkter

Medlemsintäkter
Medlemsintäkter bokförs löpande under året i den period de inflyter. Per bokslutsdagen bokförs
aviserade obetalda medlemsintäkter.

Fastighetsintäkter
Hyresintäkter bokförs linjärt över hyresavtalets löptid.

Annonsintäkter
Annonsintäkterna bokförs när avtal om införande av annons träffats.

Upphovsrättsersättningar
Koncernen mottar upphovsrättsersättning från bl a Bonus Presskopia. Upphovsrättsersättningen
faktureras ifrån koncernen när de utdelande organisationerna har fastställt fördelningen.
Koncernen kan inte påverka när under året denna ersättning skall inflyta.
Upphovsrättsersättningen bokförs löpande som intäkt i verksamheten. Ersättningen skall bl a
täcka utbildnings- och rekreationsstipendier till journalister, avgifter till upphovsrättsorganisationer
och kostnader för administration av dessa intäkter.

Kostnader i förbundet som avser upphovsrättsverksamheten har fakturerats
Journalisterna i Sverige AB. Kostnader i Journalisterna i Sverige AB som avser  förbundet har
fakturerats förbundet. Fakturorna har bokförts som fordran respektive intäkt i förbundet och som
skuld respektive kostnad i dotterbolaget. I koncernen redovisas dessa kostnader under 
upphovsrätt.
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Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt beräknas genom att temporära skillnader på balansdagen mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder multipliceras med aktuell skattesats.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
ekonomisk livslängd.  Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider har tillämpats:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 50 år
Uppskrivning av byggnad (gjord före 2001) 50 år
Inventarier 3-10 år

Finansiella tillgångar

Förbundets värdepappersinnehav anses vara ett långfristigt innehav och redovisas därför
som finansiell anläggningstillgång. Tillgångarna redovisas till anskaffningsvärde.
Marknadsvärdet redovisas i not. Nedskrivning görs vid bestående värdenedgång.

Koncernuppgifter

Svenska Journalistförbundet utgör moderförening i en koncern med dotterföretag enl not 17. 



13

Svenska Journalistförbundet
Org nr 802001-6492

Not 1 Anställda och personalkostnader

2011 2010
Medelantalet anställda, koncern
Anställda 40 42
Varav män 34% 31%

Summa 40 42

Medelantalet anställda, moderförening
Anställda 29 31
Varav män 25% 26%

Summa 29 31

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
koncernen

Styrelse 3 131 785 3 017 283
Övriga anställda 20 455 016 19 437 663

Summa 23 586 801 22 454 946
Sociala kostnader 11 274 361 10 652 511
(varav pensionskostnader) (3 936 586) (3 731 941)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
moderföreningen

Styrelse 3 043 910 2 909 278
Övriga anställda 14 596 550 13 510 555

Summa 17 640 460 16 419 833
Sociala kostnader 8 770 469 8 118 852
(varav pensionskostnader) (3 281 278) (3 071 387)

Pensionspremier för ordförande och
vice ordförande 743 491 589 423

För ordföranden och vice ordföranden har pensionspremier inbetalats enligt 
den pensionsplan som gäller för övrig fast anställd personal enligt avtal.
För övriga styrelseledamöter har inga pensionsavsättningar gjorts.
Utöver fast anställda har 149 (94) personer, förtroendevalda, medlemmar och frilansare upp-
burit arvoden och kostnadsersättningar.
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Könsfördelningen i ledningen
koncernen

2011 2010

Styrelsen 12 12
Varav män 50% 42%

Ledningsgruppen 5 5
Varav män 40% 20%

moderföreningen

Styrelsen 12 12
Varav män 50% 42%

Ledningsgruppen 5 5
Varav män 40% 20%

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
koncernen

2011 2010
Ernst & Young AB, Svante Nylén
Revisionsuppdrag 375 000 400 000

moderföreningen
Ernst & Young AB, Svante Nylén
Revisionsuppdrag 300 000 340 000

Not 3 Övriga intäkter
2011 2010

Hyresintäkter från dotterbolag 2 584 000 2 657 000
Konsulttjänster utförda åt dotterbolag 3 289 880 2 952 933
Ersättning för styrelsearvode 113 850 163 093
Inkomstförsäkring 3 011 812 2 938 062
Övrigt 776 907 1 091 850

9 776 449 9 802 938

Totala hyresintäkter för koncernen har under 2011 uppgått till 3 797 262. Under 2010 uppgick  
hyresintäkterna till 3 656 427.

Not 4 Staben, koncernen
2011 2010

Personalkostnader – -3 130 636
Övrigt – -99 009

– -3 229 645

moderföreningen
Personalkostnader – -3 398 473
Övrigt – -99 009

– -3 497 482
Under 2011 genomfördes en organisationsförändring på Journalistförbundets kansli.
Förändringen innebar att staben togs bort och personal som tidigare tillhört staben ingår
nu i verksamhetsavdelningen.
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Not 5 Kostnader verksamhetsavdelningen
koncernen

2011 2010

Facklig kursverksamhet -1 345 184 -728 908
Resor,  kost och logi -995 861 -942 992
Medlemsavgifter i andra organisationer -2 132 840 -2 088 487
Personalkostnader -13 441 360 -10 069 202
Övriga externa tjänster -165 617 -1 230 905
Övrigt -1 304 133 -1 748 878

-19 384 995 -16 809 372
moderföreningen

Facklig kursverksamhet -1 494 649 -809 898
Resor, kost och logi -995 861 -942 992
Medlemsavgifter i andra organisationer -2 667 747 -2 657 558
Personalkostnader -14 168 743 -10 547 522
Övriga externa tjänster -165 617 -1 230 905
Övrigt -1 296 827 -2 395 387

-20 789 444 -18 584 262
Not 6 Kostnader Tidningen Journalisten

koncernen
2011 2010

Tryckning -993 243 -888 245
Honorar och bilder -1 171 357 -924 180
Personalkostnader -6 040 662 -5 942 960
Porto -939 873 -892 396
Annonsprovision -655 060 -673 430
Övrigt -1 619 416 -1 349 103

-11 419 611 -10 670 314

moderföreningen
Framställning av tidningen Journalisten -4 955 900 -4 454 856

-4 955 900 -4 454 856

Not 7 Kostnader Upphovsrätt
koncernen

2011 2010

Utbildning -3 199 743 -2 654 679
Stipendier -523 682 -609 352
Advokat och konsult – -163 150
Internt nedlagd tid avseende upphovsrätt -2 068 788 -2 112 494
Avsättning -3 708 440 -6 309 578
IR Fotografi -1 969 072 -925 621
Övrigt -2 991 367 -3 339 183

-14 461 092 -16 114 057
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Not 8 Kostnader administration och styrelsen
koncernen

2011 2010

Medlemskort -583 055 -357 222
Telefoni och porto -655 309 -537 893
Försäkringar -1 576 508 -1 787 667
Data- och konsulttjänster -1 699 022 -1 829 262
Bidrag till distrikt och klubbar -750 462 -698 353
Personalkostnader -6 466 000 -6 348 637
Styrelsen -4 673 183 -3 693 928
Valberedningen -352 862 -254 703
Kongressen 2011 -521 082 -1 400 000
Avskrivningar -562 147 -1 664 270
Inkomstförsäkring -2 983 530 -2 938 254
Övrigt -2 787 287 -944 792

-23 610 447 -22 454 981
moderförening

Medlemskort -583 055 -357 222
Telefoni och porto -655 309 -644 750
Försäkringar -1 576 508 -1 787 667
Data- och konsulttjänster -1 699 022 -1 829 262
Bidrag till distrikt och klubbar -750 462 -698 353
Personalkostnader -6 466 000 -6 348 637
Styrelsen -5 813 479 -5 168 094
Fastigheten -3 188 902 -4 341 893
Valberedningen -352 862 -254 703
Kongressen 2011 -521 082 -1 400 000
Avskrivningar -297 138 -187 291
Inkomstförsäkring -2 983 530 -2 938 254
Övrigt -3 570 904 -2 659 540

-28 458 253 -28 615 666
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Not 9 Kostnader fastigheten
koncernen

2011 2010

Tomträttsavgäld -1 060 000 -1 060 000
Fastighetsskatt -800 000 -900 000
El, värme, vatten, kyla -968 980 -1 055 463
Avskrivningar -756 078 -812 963
Övrigt -1 547 706 -1 331 493

-5 132 764 -5 159 919

Värdet av förbundets egen användning av fastigheten har beräknats till 1 388 900 kronor.

Not 10 Övriga kostnader, koncernen

2011 2010

Servicebolaget 2 147 859 2 155 292
2 147 859 2 155 292

Not 11 Resultat från värdepapper 
koncern och moderförening

2011 2010

Realisationsvinst vid försäljning av aktier och andelar 96 665 3 245 052
Realisationsförlust vid avyttring av aktier och andelar -441 333 -1 122 346

-344 668 2 122 706

Not 12 Ränteintäkter och liknande resultatposter
koncernen

2011 2010

Utdelning från förvaltningsfonder 227 996 395 156
Ränteintäkter 2 166 077 1 578 433

2 394 073 1 973 589
moderföreningen

Utdelning från förvaltningsfonder 227 996 395 156
Ränteintäkter 2 166 077 1 578 433

2 394 073 1 973 589

Not 13 Förändring av periodiseringsfond
moderförening

2011 2010

Periodiseringsfond, årets avsättning -1 261 383 -1 839 222
Periodiseringsfond, årets återföring 2 274 983 3 260 368

1 013 600 1 421 146
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Not 14 Skatt, koncern
2011 2010

Upplösning av uppskjuten skatt 86 266 86 266
Uppskjuten skatt 1 301 554 2 018 782
Årets inkomstskatt -1 926 624 -3 226 665

-538 804 -1 121 617

moderföreningen
Upplösning av uppskjuten skatt 86 265 86 266
Årets inkomstskatt -995 231 -1 451 146

-908 966 -1 364 880

Not 15 Byggnader och mark
koncern och moderförening 2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 17 582 556 17 582 556

17 582 556 17 582 556

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -8 278 536 -7 926 885
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -351 651 -351 651

-8 630 187 -8 278 536

Ackumulerade uppskrivningar (gjorda före 2001)
Uppskrivningsbelopp 16 400 283 16 400 283
Tidigare års avskrivning på uppskrivet belopp -5 929 815 -5 601 809
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -328 006 -328 006

10 142 462 10 470 468
Redovisat värde vid årets slut 19 094 829 19 774 487

Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 29 000 000 38 000 000
Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 51 000 000 52 000 000
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Not 16 Inventarier
koncernen 2011 2010

Konst 259 216 259 216
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 15 396 914 14 884 770
Nyanskaffningar 537 326 742 280
Avyttringar och utrangeringar -6 166 958 -230 136

9 767 282 15 396 914
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -13 168 308 -12 664 778
Avyttringar och utrangeringar 6 166 955 738 066
Årets avskrivning enligt plan -779 360 -988 668

-7 780 713 -13 168 308

Redovisat värde vid årets slut 1 986 569 2 228 606

moderföreningen
2011 2010

Konst 259 219 259 219
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 161 821 6 910 845
Nyanskaffningar 463 701 250 976
Avyttringar och utrangeringar -5 576 884 –

2 048 638 7 161 821
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -6 581 322 -6 414 100
Årets avskrivning enligt plan -334 013 -167 222
Avyttringar och utrangeringar 5 576 881 –

-1 338 454 -6 581 322

Redovisat värde vid årets slut 969 403 839 718

Not 17 Andelar i dotterbolag, moderförening
2011 2010

SJFs Frilansjournalisters Service AB 300 000 300 000
556562-8756, ägarandel: 100 %, Stockholm
Journalisterna i Sverige AB 100 000 100 000
556623-8092, ägarandel: 100 %, Stockholm

400 000 400 000
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Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav
koncern och moderförening 2011

Anskaffningsvärde Bokfört värde Marknadsvärde
Depåkonto 117 473 117 473 117 473
Aktiefonder 31 864 442 31 864 442 31 702 282
Ränteplaceringar 29 466 839 29 466 839 29 702 823
Summa 61 448 754 61 448 754 61 522 578

AMF Globalfond 14 790 609
Ethica Sverige Mega 6 119 852
Nordea Etiskt Urval Sverige 7 000 000
Carnegie World Wide Ethical 1 791 821
Kupongcertifikat Handelsbanken 2 000 000
Fortum 4,7%, förfallodag 140521 2 092 300
Electrolux 4,5%, förfallodag 121101 2 028 160
Ericsson 5,1%, förfallodag 120629 2 021 300
AB Volvofinans FRN lån, förfallodag 140519 3 975 680
Swedbank Hyp 6,75%, förfallodag 140505 5 522 588
Swedbank Hyp 3,75%, förfallodag 170315 3 108 780
Stadshypotek 6%, förfallodag 120321 3 023 215
Länsförsäkringar bank FRN lån, förfallodag 150210 3 930 800
Fasträntekonto Swedbank 4 000 000
Depåkonton 117 473

61 522 578

Not 19 Övriga fordringar
koncernen 2011 2010

Skattekonto 1 314 676 1 592 504
Momsfordran 489 434 595 001
Övriga poster 406 659 296 220

2 210 769 2 483 725
moderföreningen

Skattekonto 257 280 279 141
Momsfordran – 240 616
Övriga poster 91 171 2 528 

348 451 522 285
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Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
koncern 2011 2010

Datalicenser och serviceavtal 189 574 259 609
Fastighetskostnader 62 794 261 257
Upplupna avgifter dubbelanslutna 192 000 165 400
Bidrag TCO/PTK 1 400 000 817 000
Övrigt 724 503 826 547
Summa 2 568 871 2 329 813

moderförening

Datalicenser och serviceavtal 189 574 259 609
Upplupna avgifter dubbelanslutna 192 000 165 400
Bidrag TCO/PTK 1 400 000 817 000
Övriga poster 501 836 608 014

Summa 2 283 410 1 850 023

Not 21 Eget kapital
koncern Konfliktfonden Bundet kapital Balanserat

resultat

Ingående balans 42 777 350 7 728 667 21 001 110
Avsättning till konfliktfond 2 566 641 -2 566 642
Överfört från bundet kapital -1 033 250 1 033 250
Årets resultat – 3 838 163
Vid årets slut 45 343 991 6 695 417 23 305 881

moderföreningen

Konfliktfonden Bundet kapital Balanserat
resultat

Ingående balans 42 777 350 – 20 511 804
Avsättning till konfliktfond 2 566 641 -2 566 642
Årets resultat – 4 623 626
Vid årets slut 45 343 991 – 22 568 788
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Not 22 Obeskattade reserver
moderförening 2011 2010

Periodiseringsfonder
•  Avsatt vid taxering 2006 – 2 274 983
•  Avsatt vid taxering 2007 1 163 303 1 163 303
•  Avsatt vid taxering 2008 2 328 368 2 328 368
•  Avsatt vid taxering 2009 652 754 652 754
•  Avsatt vid taxering 2010 1 414 308 1 414 308
•  Avsatt vid taxering 2011 1 839 222 1 839 222
•  Avsatt vid taxering 2012 1 261 383 –

8 659 338 9 672 938

Av obeskattade reserver utgör 2 277 406 kr (2 543 983) uppskjuten skatt.  

Not 23 Övriga skulder
koncern 2011 2010

Upplupna sociala avgifter 644 363 576 255
Moms 551 039 –
Personalens källskatt 645 201 563 901
Skatteskuld 586 284 –
Övrigt 113 763 183 480

2 540 650 1 323 636

moderförening
Upplupna sociala avgifter 492 388 439 600
Moms 551 039 –
Personalens källskatt 506 924 437 244
Övrigt 108 748 176 164

1 659 099 1 053 008

Not 24 Avsättningar för uppskjuten skatt
koncern 2011 2010

Uppskjuten skatteskuld på skillnaden mellan det bokförda
värdet på fastigheten och det skattemässiga värdet 2 667 468 2 753 733
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 2 367 863 2 738 314
Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader -5 088 290 -4 155 453

-52 959 1 336 594

moderförening
Uppskjuten skatteskuld på skillnaden mellan det bokförda
värdet på fastigheten och det skattemässiga värdet 2 667 468 2 753 733

2 667 468 2 753 733
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
koncernen 2011 2010

Upplupna löner, semesterlöneskuld och övertid
inklusive sociala avgifter 5 194 837 4 812 277
Förutbetalda hyror 1 205 805 1 235 986
Förutbetalda prenumerationer 202 730 200 039
Upplupen IR ersättning 791 628 –
Upparbetad tid LO/TCO Rättsskydd 229 000 –
Upplupen revision 225 000 –
Upplupen inkomstförsäkringspremie 251 746 –
Upplupna arvoden 930 000 –
Övriga poster 1 123 030 995 402

Summa 10 153 776 7 243 704

moderföreningen 2011 2010

Upplupna löner, semesterersättning och övertid
inklusive sociala avgifter 3 790 938 3 322 753
Upparbetad tid LO/TCO Rättsskydd 229 000 –
Upplupen revision 150 000 –
Upplupen inkomstförsäkringspremie 251 746 –
Upplupna arvoden 930 000 –
Övriga poster 521 485 308 790

Summa 5 873 169 3 631 543
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