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Verksamhetsberättelse 2012 
 
 
Förbundsordföranden har ordet 
2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. 
Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin, samtidigt som 
varselvågorna sköljde ännu kraftigare in på arbetsplatserna i vår bransch. 
Medieägarnas beslutsfattande präglades av onödigt dåligt självförtroende, kombinerat 
med effekterna av ett otillräckligt utvecklingsarbete, med stora följder för våra villkor. 
 
Branschens utsatta läge bidrog till att Förbundsstyrelsen redan tidigt under 2012 
bestämde sig för att genomföra en extra framtidskonferens under november. Denna 
övning, där närmare 200 personer deltog, är en av de största förbundet någonsin 
genomfört. En större del av konferensen ägnades åt framtidens lösningar, och 
deltagarna visade i de workshops som genomfördes prov på enorm kreativitet. Det är 
hög tid att medieägarna inser vilken kraft som finns hos våra journalistklubbar när det 
gäller utvecklingsarbete. 
 
Under året tog vi också ytterligare ett steg närmare ett enhetligt avtal för alla 
redaktionellt anställda journalister. Förhandlingarna med Medieföretagen präglades av 
en viss samsyn mellan parterna, samtidigt som de också hämmades av 
arbetsgivarssidans problem till konsensus sinsemellan. Förhoppningsvis kommer 
parterna ännu längre under 2013. Men redan under 2012 kunde vi glädjas åt att alla 
avtal till exempel numera har bestämmelser om kompetensutveckling och mot 
ogynnsam löneutveckling. 
 
Även förhandlingarna om bemanningsavtalet ledde till förbättringar, inte minst när det 
gäller de anställdas tillgänglighet. Förhandlingarna föregicks av en massiv kampanj 
från förbundet för att belysa de bemanningsanställdas villkor, och det blev uppenbart 
för arbetsgivarna att de bemanningsanställdas problem är alla journalisters problem. 
 
Även när det gäller situationen för frilansande journalister så har förbundet arbetat 
hårt. Diskussioner om ett nytt frilansavtal, enhetligt för alla arbetsgivare inom 
Medieföretagen inleddes under året, liksom arbetet med att uppdatera förbundets 
frilansrekommendation. Båda dessa arbeten kommer ge effekter för lång tid framöver. 
Förbundets vinst i Arbetsdomstolen mot Sveriges Radio var också en nödvändig seger i 
kampen för att markera skillnaden mellan arbetstagare och uppdragstagare, och som 
direkt fick effekt på redaktionerna. Under året har också ett förslag till ny 
frilansstrategi tagits fram, och dessutom har Servicebolagets verksamhet utvecklats 
rejält. Inte minst har beslutet att ta bort avgifter på kurserna uppskattats av 
medlemmarna. 
 
Vi fick också glädjas åt frigivningen av våra två fängslade kolleger Martin Schibbye och 
Johan Persson, och känna att engagemang faktiskt kan ge resultat. Vi var många som 
kämpade för deras sak och jublade när de väl var hemma igen. Men många journalister 
sitter fortfarande fängslade världen över. Journalistförbundet lade under 2012 
dessutom speciellt fokus på situationen i Turkiet, där över 100 journalister satt 
frihetsberövade på oklara grunder. Även har många kolleger engagerat sig, inte minst 
via de adoptionskampanjer som förbundet medverkat i. Under året har flera av de 
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turkiska kollegerna frigivits, inte minst tack vare uppmärksamheten från journalister 
världen över. En av de frigivna, Baris Pehlivan som adopterades av det svenska 
förbundet, höll ett känslostarkt tal för deras sak på förbundets framtidskonferens i 
november. Starkast var kanske dock orden från hans fru, Aysel Onur: ”Baris har suttit 
i ett litet fängelse, jag sitter i ett stort: Turkiet.” 
 
Inte heller 2012 blev året då vi fick se Dawit Isaak fri, och frustrationen över hans öde 
går inte att beskriva. Det är en skam att någon kan hållas fängslad utan rättegång i 
elva år. Vi kommer aldrig att sluta kämpa för Dawit. 
 
2012 var året då vi kunde konstatera att det är journalistikens affärsmodeller som är i 
kris, inte journalistiken. Efterfrågan och behov finns, kanske starkare än någonsin. 
2013 måste bli året då vi lyckas skapa ett hållbart utvecklingsarbete för den 
professionella journalistikens överlevnad, och då måste vi journalister ta täten.  
 
Jonas Nordling 
 
 
Tre bra händelser för yttrandefriheten 
Stephen Lindholm, ordförande i yttrandefrihetsgruppen: 
 
Från år 2012 minns jag framför allt tre positiva händelser kring yttrandefriheten; 
Källskyddshandboken gavs ut, regeringens utredning om utvidgat meddelarskydd kom 
äntligen igång och Johan och Martin blev fria. 
 
Intresset kring vår källskyddshandbok, som kom till i samarbete med .SE, har varit 
stort bland journalister och andra som är intresserade av yttrandefrihet och integritet. 
Nu har journalister fått ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om hur vi kan 
försöka skydda de källor som vill vara anonyma. 
 
Tyvärr har Yttrandefrihetsgruppen också under 2012 tvingats försvara det som vi 
skulle önska var en självklarhet i ett demokratiskt samhälle: fria medier som kan 
granska makten, vilket förutsätter att det också finns källor som vågar uttala sig och 
lämna relevant information. 
 
Riksdagen röstade igenom lagen om datalagring, som till och med går längre än vad 
EU kräver, regeringen lade fram ett lagförslag om kränkande fotografering som 
kritiserades av oss, lagrådet och många andra på grund av bristande rättsäkerhet för 
den som fotograferar (en ny variant på lagförslag om kränkande fotografering kom 
dagarna före jul, också det förslaget hotar att begränsa fotografers möjlighet att ta 
bilder som har ett journalistiskt värde), FRA-lagen har utvidgats så att signalspaning 
kan utföras på beställning av Säpo och Rikskriminalen. 
 
Politikerna tycks leva efter principen att demokrati är bra men kontroll är bättre. Det 
är en mycket oroande utveckling. 
 
För tre år sedan föreslog en statlig utredning ökad integritet i arbetslivet. Om förslaget 
förverkligas, begränsas arbetsgivarnas rätt att övervaka och kontrollera de anställda, 
och möjligheten att bevara källskyddet skulle öka för dem som har kontakt med 
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medier. Tyvärr presenterade regeringen inte heller under 2012 någon proposition 
utifrån denna utrednings förslag. 
I slutet av året kom äntligen den utlovade utredningen om utvidgat meddelarskydd 
igång med sitt arbete. Det är bra att Yttrandefrihetsgruppens sekreterare, Pär 
Trehörning, har utsetts till expert i denna utredning. Vi ser fram emot vad den ska 
föreslå, skyddet för yttrandefriheten måste stärkas och ett första steg är att 
meddelarskyddet i grundlagen utvidgas till också gälla statliga bolag samt privat 
verksamhet som finansieras av offentliga medel. 
 
Efter 14 månader i etiopiskt fängelse fick Johan Persson och Martin Schibbye under 
året komma hem till Sverige. Glädjen över att Johan och Martin till slut släpptes får 
dock inte innebära att vi glömmer hur utsatta andra journalister är som försöker 
skildra vad som händer i konfliktfyllda områden och totalitärt styrda nationer. Vi 
tänker bland andra på Dawit Isaak som har suttit fängslad sedan han greps i Eritrea i 
september 2001. 
År 2012 satt 232 journalister fängslade runt om i världen, ofta utan tillgång till 
advokat. Samma år dödades 121 journalister i tjänst runt om i världen. Det är dystra 
rekord jämfört med tidigare år. 
 
I Sverige har tyvärr också journalister förföljts och trakasserats, bland annat i 
hatkampanjer på nätet. Jag är ändå nöjd med att frågor om yttrandefrihet, öppenhet, 
källskydd, integritet och journalisters utsatthet i Sverige, EU och övriga världen har 
uppmärksammats så mycket under 2012. Jag tycker att Journalistförbundet och vår 
Yttrandefrihetsgrupp kan ta åt sig en stor del av äran för detta.  
 
 
Nya uppgifter för Yttrandefrihetsgruppen  
Under hösten 2012 lade Yttrandefrihetskommittén, där ombudsman Olle Wilöf 
medverkat som expert, fram sitt slutbetänkande. Utredningen föreslog ingen ny 
yttrandefrihetsgrundlag, vilket förbundet ställde sig bakom. Däremot hade vi velat se 
förtydliganden om databasregeln som skulle kunna innebära enklare tillämpningar av 
när det automatiska grundlagsskyddet på Internet gäller, till exempel om vad som är en 
”redaktion” för ett radioprogram respektive en periodisk tidskrift.  
 
I förbundets remissyttrande framförde vi också att om skyddet för personlig integritet 
utanför det grundlagskyddade området ska utredas, ska utredningen omfatta i vilken 
utsträckning befintlig lagstiftning kan förstärkas. 
Under våren träffades några representanter från förbund inom LO, TCO och SACO i 
det fackliga nätverket för yttrandefrihet på jobbet, bland annat för att diskutera 
behovet av en utredning om utvidgad meddelarfrihet. Under Almedalsveckan höll 
förbundet tillsammans med Vårdförbundet, Polisförbundet och Fackförbundet ST ett 
seminarium om källskydd. 
 
Yttrandefrihetsgruppen förlorade under hösten en lika kunnig som omtyckt ledamot då 
Anders R Olson avled i september. Såväl gruppens ordförande Stephen Lindholm, som 
sekreteraren Pär Trehörning, närvarade vid Anders begravning då det av alla tal 
framgick att Anders enträgna arbete kommer att föras vidare. Nils Funcke kom in i 
gruppen under november månad och Yasmine el Rafie ersatte Malin Crona, som 
slutade i gruppen på egen begäran. 
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Yttrandefrihetsgruppen utvecklade under 2012 sitt arbete och ett resultat är den 
handbok om Digitalt källskydd som Journalistförbundet och internetstiftelsen .SE tog 
fram med författarna Sus Andersson, Fredrik Laurin och Petra Jankov Picha. Skriften 
spreds till förbundets samtliga klubbar och fick stor uppmärksamhet, bland annat 
genom seminarier på Internetdagarna och på Himmel & Helvete(anordnat av 
Knytkonferensen för journalister). Handboken ledde också till diskussioner med TU 
och Utgivarna om ett samarbete under 2013 kring kortare kurser om källskydd på 
redaktionsnivå. 
 
Samarbetet med Ung Media fortsatte under 2012 där Journalistförbundet 
kommenterar och sätter ”betyg” på de öppenhetstester som elever regelbundet gör hos 
myndigheter. 
 
Förbundet hade även under 2012 kontakt med såväl regeringskansliet som svenska EU-
parlamentariker om att försöka stoppa EU-kommissionens förslag till försämrade 
öppenhetsregler. Under 2012 fattades dock inga beslut i frågan. 
 
Trots idoga försök, bland annat genom uppvaktning av riksdagsledamöter, lyckades 
förbundet inte stoppa den nya datalagringslagen, som trätt i kraft och som kan 
innebära hot mot källskyddet eftersom all datatrafik ska lagras upp till sex månader. 
Arbetet i den statliga informationshanteringsutredningen om integritet, effektivitet och 
öppenhet i en modern e-förvaltning fortsatte under året. Strax före årsskiftet enades 
utredningen om ett förslag om hur så kallad överskottsinformation vid direktåtkomst 
mellan myndigheter i databaser med mera ska regleras i lag. Förslaget innebär en mer 
preciserad sekretessregel som ska gälla när någon begär ut en handling hos en 
myndighet som har direktåtkomst till en uppgift via en databas hos en annan 
myndighet. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete i december 2014. 
 
Under verksamhetsåret har yttrandefrihetsgruppen också diskuterat åtgärder på grund 
av omfattande kritik från JO mot myndigheter om långsam handläggning vid begäran 
om att få ut allmänna handlingar och möjligheter för förbundet att skapa en TOR-nod 
för att förstärka anonymiteten på nätet samt försökt få riksdagsledamöter att uppmana 
regeringen att följa den så kallade Reykjavik-resolutionen, som innebär att kampen 
mot terrorism inte får innebära brott mot yttrandefriheten i Europakonventionen. 
 
 
Nya sätt att sprida journalistiken ändrar inte behovet av yrkesetiken - tvärtom 
Ulrica Widsell, ordförande i Yrkesetiska nämnden: 
 
Behovet av att kunna skilja ut kvalitetsjournalistik från annan information ökar och 
yrkesetiken och pressetiken är trovärdighetsstämplar. Efter förbundets stora 
framtidskonferens i november var signalen från medlemmarna väldigt tydlig: 
yrkesetiken, förtroendet för journalistiken och journalisternas integritet är 
överlevnadsfrågor. 
 
Medieföretagens jakt på nya annonsintäkter har gjort att mängden inbäddad 
textreklam ökat. Vi har under året sett allt mer av redaktionella samarbeten med 
annonsörer, sponsrat medieinnehåll och annonsörer som "berättar sina historier" i en 
redaktionell form. Annonsörer köper journalistikens trovärdighet. 
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Den här utvecklingen har varit en av Yrkesetiska nämndens centrala frågor under 
2012, i debatter och i samtal med klubbar och distrikt och utåtriktat i medier. 
Uppdragsjournalistik och kundtidningar beskrevs i branschen som en guldgruva förra 
året, en växande marknad där de nya journalistjobben finns. Självklart bedrivs det god 
journalistik också inom dessa områden, men det gäller att se gränserna. Vem är 
uppdragsgivaren? Vem är ansvarig utgivare? Är redaktionen självständig? Styrs 
innehållet av kundens önskemål eller av journalistiska bedömningar? Textreklam är 
textreklam, om än i gyllne dosor. 
 
Frilansar har en oerhört tuff marknad med låga arvoden och medlemmar drygar ut 
inkomster från journalistiken med pr- och informationsjobb. Var dras de yrkesetiska 
gränserna? En aktuell problematik som diskuterades bland annat på en kafékväll med 
Frilans Syd i Malmö.  
 
Att komma ut till distrikt, klubbar och redaktioner har också varit mitt och nämndens 
fokus. Vi har haft många givande debatt- och diskussionsträffar och vi har vid flera 
tillfällen valt att ha Yen-sammanträden på redaktioner i landet för att i samband med 
det också få tillfälle att prata etik med medlemmar, göra Yens verksamhet mer synlig 
och peppa klubbarna att driva yrkesetiska frågor på redaktionerna. 
 
Yen har också bemött kritiker som anser att nämnden är tandlös och inte behövs. 
Organisationen Utgivarna tillsatte i slutet av året en utredning om en framtida samlad 
Medienämnd, något också Journalistförbundet gjort tidigare. Att slå ihop de olika 
etikprövningsinstanserna för alla medier är bra – men yrkesetiken måste ha en egen 
plats, oavsett hur det pressetiska systemet utformas. En ansvarig utgivare kan inte ta 
allt ansvar för den enskilde journalistens integritet och arbetsmetoder även om 
arbetsledningen många gånger har stort ansvar när något går snett. För journalisten är 
yrkesreglerna något att luta sig mot när chefer och redaktionsledningar vill tänja 
gränserna. 
 
Yrkesetiken i sociala medier har också varit aktuell, både i debatter och i en anmälan 
till nämnden. Det är oerhört viktigt att journalister skiljer på yrkesrollen och privatlivet 
i de sociala medierna. När inlägg på Facebook eller Twitter berör det vi arbetar med 
redaktionellt måste yrkesetiken följa med ut i flödet.  
 
Under året har vi lagt ut nämndens beslut och resonemang på vår hemsida. Vi vill öka 
insynen i den granskning vi gör. Tanken är också att det ska bli en beslutssamling som 
förhoppningsvis kan fungera som etisk vägledning för alla journalister. 
 
 
YEN satsar utåtriktat  
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd YEN har under året behandlat sex olika 
ärenden och inget klander har utdelats. 
 
Det utåtriktade etikarbetet är en viktig del i nämndens verksamhet, vilket bland annat 
visar sig i besök runt om i landet. Syftet är att göra nämnden och yrkesetiken mer 
synlig och att få igång mer etisk debatt i klubbar och distrikt. Under 2012 har 
nämndens ordförande Ulrica Widsell, förbundets etikombudsman samt ledamöter från 
nämnden deltagit i olika debatter och seminarier i Uppsala, Biskops Arnö, Nyköping, 
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Norrköping, Göteborg, Sundsvall, Malmö, Stockholm, Lund, Gävle, Karlstad och 
Motala för att på olika sätt diskutera medieetik. 
 
En heldag om press- och yrkesetik anordnades också i Stockholm tillsammas med 
Nordiska Journalistförbundet. Ett 40-tal deltagare från Sverige, Norge, Finland och 
Danmark deltog. Etikens betydelse för förtroendet för journalister och medier, etiken 
på nätet, ansvaret hos redaktioner och enskilda journalister, textreklam och 
kommersiella samarbeten och pressetiska system i Norden diskuterades. Hela 
seminaret livesändes och kan även ses i efterhand på förbundets hemsida.  
 
På mediedagarna i Göteborg och Gräv 2012 medverkade Ulrica Widsell och några av 
nämndens ledamöter. I Sveriges Radio Internationals arabiska program har en av 
nämndens ledamöter regelbundet medverkat och diskuterat medieetik. 
 
Tillsammans med SIMO har Journalistförbundet anordnat ett etikseminarium kring 
avlyssningsskandalen på den engelska tidningen News of the World. Ulrica Widsell 
deltog i en paneldebatt tillsammans med PO Ola Sigvardsson och Martin Jönsson, 
Svenska Dagbladet.  
 
Ulrica Widsell och Justus Bennet har också diskuterat etik med deltagarna på två 
arbetsledarkurser som förbundet anordnat under året. 
 
På flera möten kring lagförslaget om kränkande fotografering har Ulrica Widsell och 
Mia Karlsvärd medverkat och förklarat Journalistförbundets syn på frågan. 
 
 
Frilansar behöver både social trygghet och bättre arvoden! 
En särskild arbetsgrupp tillsattes under våren med uppdrag att utreda frilansarnas roll i 
förbundet, i enlighet med ett uppdrag till förbundsstyrelsen från kongressen 2011. 
Gruppen avslutade sitt arbete i december, med förslag om en ny frilansstrategi, ett helt 
nytt handlingsprogram för frilansars sociala trygghet och ett uppdaterat 
handlingsprogram för att skydda frilansars upphovsrätt. Förslagen skickas ut på remiss 
under våren 2013, innan förbundsstyrelsen tar ställning. 
 
Arbete för att förbättra frilansarnas sociala trygghet pågår dock redan. Såväl 
förbundsstyrelsen och kansliet som frilansarna på distrikts- och klubbnivå har 
diskuterat de brister i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som gör att 
egenföretagare och kombinatörer – de som arbetar både som frilansar och anställda – 
ofta får sämre ersättning än anställda, med den pågående parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen. Lobbyarbete bedrivs också inom TCO och KLYS, för att 
ta tillvara alla möjligheter till stöd för kraven på förbättringar.  
 
Det arbete som inleddes 2011 med att ta fram en ny arvodesrekommendation fortsatte 
under 2012. Arbetet har fortlöpande remissbehandlats och diskuterats bland aktiva 
frilansar och avslutas under våren 2013.  
 
Gruppen arbetar också med att kombinera den nya frilansrekommendationen med en 
så kallad frilanskalkylator, där den enskilde frilansen kan räkna fram vilket arvode 
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som krävs för att få en viss inkomst, med utgångspunkt i de kostnader frilansar måste 
ta med i beräkningen när arvoden diskuteras. 
 
 
Principiellt viktig seger i arbetsdomstolen 
Förbundet vann en principiellt viktig seger i Arbetsdomstolen i ett om tolkningen av 
arbetstagarbegreppet. Vår medlem arbetade som programledare på Sveriges Radio med 
frilansavtal. Arbetsdomstolen fann att det utifrån en helhetsbedömning av hur arbetet 
utförts var fråga om anställning. Domstolen klargjorde därmed att företag inte kan 
anlita medarbetare och kalla det för uppdrag i syfte att kringgå lagstiftningen, till 
exempel för att undvika att våra medlemmar får företrädesrätt. 

 
I tvisten gjorde motparten gällande att om arbetsdomstolen skulle finna att vår medlem 
var anställd, så skulle domstolen fastställa att det varit fråga om en tillåten 
tidsbegränsad anställning så kallad programanställning. Programanställning är en 
särskild tidsbegränsad anställning, som endast gäller i kollektivavtalet för företagen 
inom Public Service. Domstolen fann dock att det inte var fråga om en korrekt 
programanställning enligt gällande kollektivavtal och förklarade att vår medlem var 
anställd tills vidare.  Därmed gav domstolen Journalistförbundet rätt i tolkningen av 
kollektivavtalets programanställning och kraven i avtalet på att den anställde ska vara 
”utomstående” och ”berika verksamheten”. 
 
 
Journalistavtalet är fött 
Arbetet med kollektivavtalsförhandlingarna inleddes redan i slutet av 2011. 
Tillsammans med motparten Medieföretagen hade vi dock kommit överens om att 
frångå den särskilda förhandlingsordningen för dagspressavtalet, vilken annars skulle 
ha inneburit att parterna skulle ha växlat avtalskrav före december månads utgång. 
 
 
Avtalsdelegationen, bestående av förbundsstyrelsen och förtroendevalda från samtliga 
kollektivavtalsområden (dagspress, public service, tidskrift, eter och bemanning) 
inledde också sitt arbete redan i september 2011. I mitten av februari 2012 var 
förhandlingsdelegation inkallad till ett första möte för året. Till detta möte fanns ett 
digert material från den partsgemensamma arbetsgruppen för ett gemensamt 
Journalistavtal för delegationen att värdera och diskutera. Ambitionen var att 
åstadkomma ett gemensamt kollektivavtal för alla journalister anställda i medieföretag, 
men med vissa särregleringar i de delar där parterna inte kunde enas om gemensamma 
regler för alla avtalsområden. 
 
Förhandlingarna med motparten inleddes strax därefter. Förhandlingarna var 
planerade att ske under två intensiva veckor, med ambitionen att ha ett avtal klart före 
avtalsperiodens utgång den sista mars. Det visade sig dock i ett sent skede att 
motparten inte längre var beredd att knyta samman dagspress-, eter-, tidskrift och 
public serviceavtalen till ett formellt kollektivavtal. Denna sena vändning ledde till 
komplikationer i förhandlingsarbetet och mycket arbete krävdes för att lösa formella 
knutar mellan parterna. Resultatet blev till slut ett gemensamt förhandlingsprotokoll 
som band samman de fyra formella avtalen och den 16 mars kunde ett nytt 
kollektivavtal undertecknas: Journalistavtalet var fött. 
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Avtalet innebar att förbundet återigen lyckats bra i kollektivavtalsförhandlingar. Vi 
lyckades få ett gemensamt löneavtal för samtliga områden och fick därmed in nya 
regler i samtliga avtal om att särskild hänsyn ska tas till medarbetare med ogynnsam 
löneutveckling. Vi lyckades vidare åstadkomma lägstalöner med samma nivå på 
samtliga områden och därmed höja dessa med som mest drygt sex procent. Den 
allmänna höjningen av lönerna blev 2,6 procent och garanterade 300 kronor som 
lägsta individnivå. 
 
En annan viktig förändring var att regler om kompetensutvecklingsråd infördes på 
samtliga områden. 
 
Arbetet med Bemanningsavtalet mellan Journalistförbundet och Medieföretagen var 
planerat att inledas så snart Journalistavtalet var klart. På grund av att Unionen varslat 
om konflikt gentemot Medieföretagen på public serviceområdet tvingades vår motpart 
skjuta på förhandlingarna och dessa kom igång på allvar först under juni. Vi fortsatte 
att arbeta med samma delegation under bemanningsförhandlingarna, det vill säga med 
representanter från samtliga avtalsområden och med förbundsstyrelsen. Den 29 juni 
kunde ett nytt avtal tecknas för bemanningsföretag i mediebranschen. Det nya avtalet 
innebär tydligare skrivningar kring tillgänglighet och arbetstid, där parterna 
gemensamt kommit fram till hur frågor om när man är tillgänglig, om skiftbyten och 
ersättning vid lokal arbetstidsförkortning ska hanteras. 
 
Vi lyckades få samma löneavtal i bemanningsavtalet som i Journalistavtalet och 
därmed höjda lägstalöner, garantinivåhöjningar och viktiga skrivningar om ogynnsam 
löneutveckling. Dessutom åstadkom vi likalydande regler om att det ska startas 
kompetensutvecklingsråd på företagen. Motpartens krav på att kunna säga upp 
visstidsanställningar i förtid, som blev resultatet i andra bemanningsavtal utanför vår 
bransch, lyckades vi mota bort. 
 
Förhandlingar om det särskilda bemanningsavtal som Journalistförbundet träffat med 
företaget Mediakompetens inleddes först efter sommaren. På grund av att motparten 
arbetade med interna organisationsförändringar och samtidigt förhandlade på andra 
områden, blev detta avtal inte klart förrän långt in på senhösten. Avtalet blev i stort 
likalydande med bemanningsavtalet med Medieföretagen, dock med bättre villkor 
kring löneutfyllnad för föräldralediga. 
 
 
Avstamp inför framtiden – och Avtal 2013 
175 representanter för distrikt och klubbar samlades i november för att diskutera 
framtidens utmaningar för journalistiken. För första gången var också 
studerandemedlemmar och representanter för alla frilansklubbar inbjudna. I samband 
med framtidskonferensen hölls också en gemensam avtalskonferens för samtliga 
kollektivavtalsområden, inklusive bemanningsavtalet.  
 
Deltagarna diskuterade i mindre grupper hur förbundet på bästa sätt möter 
strukturomvandlingen i mediebranschen. Deltagarna ville bland annat se ett större 
fokus på att identifiera mediekonsumenternas behov, ökade satsningar på 
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kompetensutveckling, delaktighet i utvecklingsarbetet på redaktionerna samt ökat 
samarbete mellan journalistklubbarna och arbetsgivarna. 
 
Därefter diskuterades avtalsfrågor utifrån ett framtidsperspektiv men med fokus på 
kommande avtalsrörelse. Arbetet skedde dels i grupper med blandat deltagande från 
samtliga avtalsområden, dels gemensamt i plenum. Avtalskonferensen fastslog vilka 
områden som var viktigast att driva i avtalsförhandlingarna: 
 
•Lön och arvode 
•Arbetstid 
•Tillgänglig tid och gränslöst arbete 
•Anställning 
•Kompetensutveckling 
•Medbestämmandeavtal 
•Begripliga avtal på alla områden 
 
Avtalskonferensen utsåg också en förhandlingsdelegation på 15 personer plus 
suppleanter att arbeta med avtalsförhandlingarna. 
 
Parallellt hölls avtalskonferens för frilansavtalen med fokus på vilka förändringa som 
ska drivas under förhandlingarna 2013. Även för frilansavtalen valdes en 
avtalsdelegation om tre personer plus suppleanter som tillsammans med 
förbundsstyrelsen ska driva förhandlingarna under 2013.  
 
 
Villkoren för bemanningsanställda måste bli bättre! 
Aktionsgruppen för bättre villkor för bemanningsanställda har under 2012 haft fyra 
möten och därutöver träffats löpande i samband med avtalsdelegationens 
sammanträden. Under dessa har diskuterats bemanningsavtalen, deras innehåll, hur de 
tillämpas och hur de skulle kunna förbättras. En probleminventering togs fram som var 
en del av underlaget under förhandlingarna om nya kollektivavtal för 
bemanningsföretagen under våren 2012.  
 
Gruppen har diskuterat former och strategier för förbundets opinionsbildning i 
samband med avtalsrörelsen 2012. Bland annat har förbundet på en särskild del av 
hemsidan (www.sjf.se/bemanning) publicerat 21 intervjuer med bemanningsanställda 
journalister som berättat om sina arbetsförhållanden. Informationen har också spritts i 
sociala medier. 
 
Gruppens möte i juni gästades av Jonas Sjöstedt och Josefin Brink från Vänsterpartiet, 
som var intresserade av att veta mer om förbundets arbete för bemanningsanställda. 
 
Gruppen har också följt utvecklingen i de aktuella bemanningsföretagen och 
kundföretagen, inklusive bildandet av det nya bemanningsföretaget Schibsted Media.  
Därtill har gruppen fungerat som referens till förbundskansliet i utvecklingen med 
klubbstöd och utbildning.  
 
I november 2012 fastställde förbundsstyrelsen en ny handlingsplan för gruppens 
fortsatta arbete, inklusive gruppens roll under avtalsrörelsen 2013. I den ingår att 

http://www.sjf.se/bemanning
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fortsätta att skapa ökat politiskt intresse för frågan och att utöka kontakterna med 
andra fackförbund som organiserar bemanningsanställda. 
 
 
Rekordmånga varsel signalerar stora problem i branschen 
Närmare 900 journalister varslades om uppsägning under 2012, en omfattning som 
saknar motstycke. Alla verkställdes inte under året och förhandlingar fortsätter i en del 
fall under 2013, men det är ändå en mycket tydlig signal om att det råder stora 
problem inom branschen. Trots vinster i många medieföretag vill man dra ner på 
bemanningen av journalister. 
 
Antalet arbetslösa som söker jobb har ökat under året, men inte alls i motsvarande 
omfattning. I december var ökningen av helt arbetslösa drygt fem procent jämfört med 
samma tid 2011. 
 
Totalt är drygt 500 journalister helt arbetslösa. Samtidigt är närmare 1 400 journalister 
inskrivna på Arbetsförmedlingen och söker arbete, men försörjer sig bland annat 
genom vikariat eller timanställningar och är inte helt arbetslösa. 
 
Att antalet öppet arbetslösa inte har ökat mer beror delvis på avgångsvederlag men 
också på yrkesväxling. Man byter hellre yrke när arbetsmarknaden är tuff än att 
stanna kvar som arbetslös journalist. 
 
Under året fick 110 personer stöd av arbetsförmedlingen för att starta egen 
verksamhet, oftast som frilansjournalist, genom så kallade ”starta eget bidrag”, en 
ökning från 96 året före. 
 
Förbundet har under året jobbat aktivt med att påverka hur Arbetsförmedlingen 
arbetar för att på olika sätt stödja arbetssökande journalister, bland annat genom 
arbetsförmedlingens Branschråd för ord och media och Rådet för 
kulturarbetsmarknaden. Kring arbetsmarknadsfrågor arbetar förbundet också aktivt 
tillsammans med KLYS och TCO. 
 
 
Strukturomvandlingen i fokus för kommunikationen 
Journalistförbundets kommunikationsinsatser under 2012 lade stort fokus på att 
debattera branschens strukturomvandling och medieföretagens avsaknad av 
fungerande affärsmodeller. Ordförande Jonas Nordling har i debattartiklar, seminarier, 
intervjuer och podcasts poängterat vikten av att inkludera journalistklubbarna och ta 
till vara journalisternas kompetens i utvecklingsarbetet på redaktionerna. Under hösten 
anordnade förbundet också en framtidskonferens där 175 förtroendevalda under två 
dagar diskuterade utmaningar och lösningar för framtidens journalistik.  
 
Under året har Journalistförbundet också skapat debatt om yrkesfrågor som etik och 
yttrandefrihet samt belyst de bemanningsanställdas dåliga arbetsvillkor. På 
Mediemässan i Göteborg, Almedalen i Visby, Bokmässan i Göteborg, 
framtidskonferensen i Nynäshamn har förbundet anordnat seminarier och debatter om 
yttrande- och tryckfrihet, yrkesetik, framtidens lösningar för journalistiken, 
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bemanningsanställdas villkor. Flera av seminarierna har också sänts direkt via vår 
webbplats så att medlemmar och andra intresserade kan ta del av dem.  
 
Förbundets nya webbplats presenterades i början av juni. Ledord för den nya hemsidan 
är tydlighet, sökbarhet och användarvänlighet. Webbplatsen hade under 2012 fler 
unika besökare än under 2011. Förbundet kommer löpande att utveckla 
funktionaliteten på webbplatsen i syfte att ytterligare möta behoven från medlemmar 
och andra som besöker den.  
 
Journalistförbundet har också satsat på att öka närvaron i sociala medier under 2012. 
Facebook och Twitter har på ett ännu tydligare sätt blivit viktiga kontaktytor som ger 
intresserade möjlighet att ställa frågor om allt från kollektivavtal och stipendier till 
etiska yrkesregler och försäkringsskydd.  
 
 
Upphovsrätt i Sverige prövas i EU 
Svea hovrätt har under året bestämt att det upphovsrättsmål mot Retriever Sverige AB 
som förbundet driver för ett antal medlemmars räkning ska hänskjutas till EU-
domstolen. De frågor som Svea hovrätt vill ha svar på gäller dels status på länkar i 
relation till den upphovsrättsliga ensamrätten, dels om de regler om Internet och 
upphovsrätt som finns i EU-rätten innebär att det är tillåtet för medlemsstaterna att ha 
ytterligare rättsskydd utöver vad som anges i EU-rätten. 
 
Under året har ett förslag om direktiv som reglerar upphovsrättsliga 
förvaltningsorganisationers arbete presenterats av EU-kommissionen. Förbundet har 
lämnat ett remissvar som är mycket kritiskt till förslaget, eftersom det är oklart när det 
gäller vilka aktörer som omfattas, till exempel om fackförbund räknas som 
förvaltningsorganisationer. Vidare har förbundet riktat kritik mot förslaget då det inte 
tar hänsyn till den ”massanvändning” som sker av texter och bilder i de avtal som 
erbjuds via Bonus Presskopiatill skolor och universitet.  
 
 
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt ger pengar 
Förbundet är medlem i fyra upphovsrättsliga förvaltningsorganisationer: Bonus 
Presskopia, Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS), Bildupphovsrätt 
Sverige (BUR), och Copyswede. 
  
ALIS träffade under 2012 avtal med Skolverket om återanvändning av 
läromedelsmaterial i form av artiklar för utläggning på Skolverkets webbplats, i första 
hand material med anknytning till ämnet matematik. BUR har under året träffat avtal 
med TV4 om återanvändning av foto och bildkonst i TV4s olika kanaler. Vidare har 
förbundet aktivt förmått fotograferande medlemmar att i större utsträckning än 
tidigare ansöka om så kallad IR-ersättning (individuell reprografiersättning), vilket 
inneburit en nästan 30-procentig ökning av ansökningarna från fotograferande 
journalister, jämfört med föregående år. BUR är den organisation som sköter 
utbetalningen av IR-ersättning, ersättningar som inkasseras av Bonus Presskopia via 
kopieringsavtal med högskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 
 



12 
 

Copyswede har under året träffat avtal med Sveriges Television och Utbildningsradion 
om tillgängliggörande av programmaterial i olika digitala medier. I fallet med SVT 
gäller det så kallat arkivmaterial, med stöd av den nya avtalslicensen i 
Upphovsrättslagen (42 g §), en bestämmelse som gäller för programmaterial 
producerat före 2005. Detta material förväntas läggas ut på SVTs webplats under 
2013. I avtalet med UR handlar det även om nyproducerat material som får 
tillgängliggöras på ur.se, och därifrån även tillhandahållas till olika 
utbildningsanordnare som UR i sin tur har avtal med. 
 
 
Start för extra satsning på Journalistförbundets stipendier 
Journalistförbundet har i mer än 30 år delat ut stipendier för utbildning och rekreation. 
Detta är möjligt då Journalistförbundet årligen inkasserar upphovsrättsintäkter från 
Bonus Presskopia och Copyswede, att förvalta, administrera och dela ut i form av 
stipendier. 
Under hösten 2012 fattade Förbundsstyrelsen, FS, flera beslut om extra satsningar och 
utveckling av Journalistförbundets stipendier: breddade sökområden, utökning av det 
befintliga stipendieutbudet med fler stipendier varje år, och ett antal nya stipendier 
samt förbättrat stipendieinnehåll. 
 
Vidarutbildningsstipendiet bytte namn till Utbildnings- och 
kompetensutvecklingsstipendiet. Samtidigt breddades sökområdena, så att inte bara 
utbildning i form av kurser, utan även till exempel studieresor, seminarier och 
kompetensutveckling i form av egen personlig utvecklingsplan ingår som möjliga 
sökområden. FS beslutade också att alla som söker stipendiet, är behöriga och skriver 
en seriös och väl motiverad ansökan, ska också s få stipendiet. I december 2012 fick 
103 sökande varsitt utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium. 
 
Journalistförbundet delar årligen ut stipendier till den italienska semester- och 
rekreationsanläggningen Riva del Sole, som ägs av bland annat TCO och LO. FS beslöt 
att utöka antalet ”Riva-stipendier” vilket innebär att 2013 delar Journalistförbundet ut 
55 stycken sådana stipendier, jämfört med 30 stycken för år 2012.  
FS beslöt också att inrätta ett nytt rekreationsstipendium: en två veckors vistelse på La 
Serra, även det en italiensk semester- och rekreationsanläggning, ägd av bland andra 
TCO och LO.  27 sådana stipendier kommer att delas ut 2013. 
 
FS beslöt även att med start 2013 utlysa det franska och det spanska språkstipendiet 
varje år, till skillnad från hittills, franska vartannat år och spanska vartannat åt. 
 
FS gav kansliet i uppdrag att upphandla ytterligare nya språkstipendier, med 
ambitionen att kunna dela ut nya stipendier 2013 och 2014. Satsningen handlar om 
bland annat om engelska språkstudier i New York, portugisiska i Lissabon, tyska i 
Berlin och italienska i Rom.  
 
FS beslöt också att förbättra innehållet i enskilda stipendier genom att det i vissa 
stipendier ingår ett kontantstipendium för att använda till exempelvis resa till och från 
vistelseorten och andra omkostnader.  
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Studerandemedlemmarna ökar mest 
Journalistförbundet ökade med sex medlemmar under året. Den 31 december 2012 
hade förbundet totalt 17 522 medlemmar. Precis som de tre senaste åren ökade antalet 
studerande- och seniormedlemmar. Antalet yrkesaktiva medlemmarna fortsatte att 
minska. 
 
Antalet seniormedlemmar ökade med 16 personer medan antalet studerande ökade 
med 50. Den 31 december 2012 hade Journalistförbundet 1071 
studerandemedlemmar, den högsta siffran på tio år. 
 
Bland de yrkesaktiva medlemmarna är trenden fortsatt vikande och antalet yrkesaktiva 
medlemmar minskade med 61 under året. Totalt 812 personer blev medlemmar under 
2012, medan 730 lämnade förbundet. Trots att antalet inträden alltså översteg antalet 
utträden fortsätter förbundet att minska i kategorin yrkesaktiva medlemmar. Trenden 
känns igen från året innan och kan bland annat förklaras av att många medlemmar går 
från att vara yrkesaktiva till att bli seniormedlemmar. 
 
Rekrytering av nya medlemmar för att behålla vår höga organisationsgrad fortsätter att 
vara en högt prioriterad fråga för förbundet. 
 
 
Martin och Johan äntligen fria – men Dawit Isaak fortfarande i fängelse 
Solidaritetsarbetet präglades även under en stor del av 2012 av kampen för att få 
Martin Schibbye och Johan Persson fria från det fängelsestraff de dömts till efter att ha 
gripits i Ogaden sommaren 2011. Efter 14 månader i etiopiskt fängelse blev de 
benådade i september och kunde återvända till Sverige. Då hade Journalistförbundet 
tillsammans med Reportrar utan Gränser samlat in sammanlagt 1,7 miljoner kr till 
deras omkostnader, framför allt advokatkostnader och möjlighet för deras familjer att 
besöka dem i fängelset. 
 
Minst lika stor som glädjen över att Martin och Johan är fria, är sorgen över Dawit 
Isaak fortfarande är fängslad utan rättegång eller ens åtal i Eritrea sedan september 
2001. Kampanjen för hans frigivning fortsätter, i samarbete med många andra 
organisationer och företag. 
 
Förbundet deltar förstås också på olika sätt i arbete för att få andra fängslade 
journalister fria runt om i världen – genom protester, vädjanden och kampanjer 
tillsammans med andra organisationer. EFJ, Europeiska Journalistfederationen,  
satte under 2012 fokus på Turkiet där ett stort antal dömts till långa fängelsestraff och 
ännu fler hålls fängslade under evighetslånga rättegångar. Såväl förbundsstyrelsen som 
några klubbar deltog i kampanjen för att belysa förhållandena i Turkiet genom att 
”adoptera” en fängslad journalist, ge uppmärksamhet åt hans fall och hålla kontakt 
med fången och hans familj. Till vår stora glädje släpptes Baris Pehlivan, som 
adopterats av förbundsstyrelsen, under hösten efter 16 månader i ett fängelse i 
Istanbul. Han är dock inte frikänd och måste fortfarande regelbundet infinna sig till 
förhandlingar i en rättegång som pågått i flera år. 
 
En annan del av solidaritetsarbetet är de projekt som förbundet tillsammans med IFJ, 
Internationella Journalistfederationen, driver för att bygga upp journalistförbund i 
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olika länder och regioner, med ekonomiskt stöd av LO/TCO Biståndsnämnd (som i sin 
tur stöds av SIDA). Ca sex miljoner kronor av biståndsmedel förmedlades till dessa 
projekt. Arne König medverkade på plats, i seminarier och diskussioner med de lokala 
projektorganisationerna i Colombia, Irak och Malaysia. 
 
Nordiskt, europeiskt och globalt samarbete med andra journalistförbund är självklart 
för Journalistförbundet också av andra skäl. Flera frågor – såväl traditionellt fackliga 
som specifika yrkesfrågor – diskuteras och avgörs på internationell nivå. Framför allt 
genom arbetet i EFJ, Europeiska Journalistfederationen, får vi information om och kan 
påverka för oss viktiga frågor. Arne König är president i EFJ. Samarbetet inom NJF, 
Nordiska Journalistförbundet, ger oss ökad tyngd på europeisk och global nivå och 
värdefullt informationsutbyte. 
 
Även NJF har en svensk president, Jonas Nordling, som leder NJF fram till hösten 
2013. Under året arrangerade det svenska ordförandeskapet, som också består av 
Ulrica Widsell, vice president och Anita Vahlberg, generalsekreterare, utöver de 
regelbundna mötena med de andra medlemsförbundens ledningar, ett internt 
seminarium för förbundens upphovsrättsexperter och ett utåtriktat seminarium om 
medie- och yrkesetik.  
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Förvaltningsberättelse 
 
Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen utgjordes under året av: 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.   
 
Personalledamot i FS under året har varit Eva Agrell, med Håkan Danielsson Wahl 
som suppleant t o m 9 februari. Suppleant för personalledamoten var därefter Johan 
Lif. 
 
FS höll under året 17 protokollförda sammanträden. 
 
Arbetsutskottet  
Jonas Nordling, Ulrica Widsell och Stephen Lindholm utgjorde förbundsstyrelsens 
arbetsutskott till och med AU-mötet 21/8. Från och med detta AU-möte är Petteri 
Karttunen tredje AU-ledamot (i stället för Stephen Lindholm). 
 
Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer 
dess beslut. AU höll 17 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer 
Revisorer har varit Eva Nilzon och Sven Rydén, med Ylva Säfvelin och Hans Zillén 
som revisorssuppleanter. Eva Nilzon bytte arbete och lämnade förbundet och därmed 
sitt uppdrag som revisor i mars. Hans Zillén blev då ny ordinarie revisor. 
 
Auktoriserad revisor under året var Svante Nylén från Ernst & Young. 
 
Motioner till förbundsstyrelsen 
Under året inkom fem motioner till förbundsstyrelsen. Två kom från Frilans Riks och 
behandlade information om/från Alis respektive frilansarvoden på kund- och 
uppdragstidningar. 
 
Två motioner kom från Mälardalens frilansklubb och behandlade förbättrat system för 
e-postutskick till medlemmar respektive att utöka uppdraget för arbetsgruppen som ser 
över frilansrekommendationen. 
 
En motion kom från enskilda frilansfackligt aktiva, och behandlade samarbete mellan 
frilansar och arbetsplatsklubbar. 
 
Kansliet 
Förbundskansliet är organiserat i två avdelningar, verksamhetsavdelningen och 
administrativa avdelningen samt en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår 
kanslichefen, verksamhetschefen, förhandlingschefen, informationsstrategen och senior 
advisor.  
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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 
organsation och medlemskapsfrågor. 
 
27 personer (26 tjänster) var anställda i Journalistförbundet vid årets slut. Av dessa är 
18 kvinnor och 9 män. 9 personer var anställda i Tidningen Journalisten AB, av dessa 
är 5 kvinnor och 4 män. Två personer var anställda i SJFs Frilansjournalisters 
Serviceaktiebolag, en kvinna och en man och två män var anställda i Journalisterna i 
Sverige AB. Totalt arbetar 40 personer på Journalistförbundet kansli. 
 
 
Medlemsutveckling 
Det totala antalet medlemmar ökade under 2012 med sex. Antalet yrkesaktiva, 
enkelorganiserade medlemmar minskade dock (-61) till följd av stora pensionsavgångar 
och flera sparpaket/nedskärningar bland medieföretagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt antal medlemmar vid årsskiftena 
       

             dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 
Kvinnor 8 754 8 682 8 728 8 783 8 616 8 367 8 521 8737 8809 8867 
Män 9 702 9 535 9 411 9 331 9 044 8 729 8 662 8771 8707 8655 
Totalt 18 456 18 217 18 139 18 114 17 660 17 096 17 183 17 508 17 516 17 522 
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Andelen kvinnor i förbundet fortsätter att öka. Bland de yrkesaktiva medlemmarna är 
ca 52 procent kvinnor, bland studerandemedlemmarna drygt 58 procent och även 
totalt består förbundet av fler kvinnor än män (50,6 respektive 49,4 procent). 
 
 

Medlemskategori Kvinnor Män Totalt 
  2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 
Aktiva enkelorganiserade 6 967 7 004 6 606 6 508 13 573 13 512 
(varav direktanslutna) 70 80 72 76 142 156 
Aktiva dubbelorganiserade 270 281 226 219 496 500 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 6 5 9 8 
Studerandemedlemmar 622 623 399 448 1021 1071 
Pensionärer 936 947 1 456 1 461 2 392 2 408 
(varav hedersmedlemmar) 72 77 298 77 370 383 
Passiva 11 9 14 14 25 23 
Associerade 0 0 0 0 0 0 
Totalt 8 809 8 867 8 707 8 655 17 516 17 522 

 
Bland de dubbelorganiserade (medlemmar som arbetar inom ett annat förbunds 
avtalsområde och därför är medlemmar även i det förbundet) är 55,9 procent kvinnor. 
 

Förbund Kvinnor Män Totalt 
  2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 
Unionen 121 133 115 100 236 233 
ST 73 69 57 52 130 121 
Vision 87 78 63 59 150 137 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 8 5 11 8 
Finans 0 0 1 1 1 1 
FTF 0 0 0 1 0 1 
Försvarsförbundet 1 0 3 5 4 5 
Tull och Kust 1 0 2 1 3 1 
TF 1 1 0 0 1 1 
Totalt: 287 284 249 224 536 508 

 
 
Fackliga kurser  
Under verksamhetsåret genomfördes fyra centrala kurser på Djurönäset: två 
grundkurser, en arbetsmiljökurs och en frilanskurs. Under maj och juni hölls dessutom 
sex regionala dagslånga avtalskurser – Stockholm (två), Arlanda, Växjö, Göteborg och 
Malmö för att gå igenom det nya kollektivavtalet. Sammanlagt deltog cirka 140 
förtroendevalda dessa kurser. 
 
Sammantaget genomgick nära 250 fackligt förtroendevalda förbundets centrala och 
regionala kurser. Fortfarande är de kvinnliga deltagarna i majoritet. Flertalet deltagare 
arbetade inom dagstidningsområdet och public service, följt av Mia-Eter (TV 4.).  
 
 
Utöver detta höll ombudsmän lokala och regionala grundkurser samt kurser inför 
driftsinskränkningar och liknande på cirka 15-20 platser i landet.  
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Under hösten bildades en arbetsgrupp på kansliet för att se över nya digitala 
kursformer, ta fram undervisningsmaterial för klubbar och distrikt och även på andra 
sätt komplettera nuvarande kursutbud.  
 
Hängavtal och inkopplingar 
Under året träffades fyra nya hängavtal samt en inkoppling till tidskriftsavtalet. Vid 
årsskiftet 2012-2013 fanns hängavtal vid 178 företag omfattande 372 medlemmar. 
 
Tvisteförhandlingar 
Under 2012 registrerades 299 (277 år 2011) förhandlingsärenden, varav 146 (137 år 
2011) avslutades under året. Ärendena fördelades på områden enligt följande:(antal 
inom parentes avser 2011) 
 
uppsägningar 93  (68)    
lönefrågor     21  (18) 
kontraktsfrågor    17  (17) 
upphovsrättsfrågor    17  (26) 
anställningsvillkor    16  (18)    
arbetstidsfrågor    14    (6) 
arvodesfrågor    14  (10)      
hängavtal och inkopplingar   13  (24) 
övriga frågor    12  (10) 
förändringar av redaktionell organisation  10  (12) 
diskrimineringsärenden      8    (1)                          
frågor rörande medarbetare personligen    7    (5) 
centrala kollektivavtalsförhandlingar        6    (0) 
övergång av verksamhet      6    (4) 
övertidsersättning      6    (1) 
rehabiliteringsärenden/arbetsskador     5  (11) 
diverse ersättningsfrågor      4    (4)                          
skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten   4  (16)  
arbetsmiljöfrågor      4  (10)      
förhandlingsskyldighet      4    (9) 
föräldraledighet      4    (0) 
turordning och företrädesrätt     4    (2)       
konkurser       3    (3) 
pensionsfrågor      3    (0) 
förtroendevaldas rättigheter      2    (2) 
konfliktfrågor (andra förbund)     2    (0) 
 
 
Ärendena fördelades på kollektivavtalsområden enligt följande: 
 
Annat avtal eller avtal saknas                                                  117  (117) 
Bemanning     14    (10) 
Dagspress                       107    (87) 
Kommersiella etermedier                                           14    (22) 
Public service                                                              8    (10) 
Tidskrifter       39    (31) 
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Förhandlingsjouren 
Förhandlingsjouren hade under året telefontid måndag till fredag kl 10 – 12. En 
genomsnittlig samtalsmängd under en vecka har varit ca 50 samtal. Möjligheten att 
ställa frågor via sociala medier som Facebook och Twitter fanns också. 
 
Rådgivning via e-post 
Under året besvarades 981 (760 år 2011) inkommande frågor via e-post från klubbar, 
enskilda medlemmar och icke-medlemmar. Även arbetsgivare som saknar lokal klubb 
begär förhandling via förhandlingsjourens e-postadress. 
 
 
Försäkringar 
Inkomstförsäkring, Bliwa 
180 medlemmar fick sammanlagt 2 457 535 kr från inkomstförsäkringen. (2011: 101 
medlemmar; 1 495 368 kr) 
Medlemsolycksfallsförsäkring, If 
192 skador anmäldes och sammanlagt betalades 307 769 kr ut från den 
olycksfallsförsäkring som ingår i medlemskapet och tilläggsförsäkringen som kan 
tecknas separat. (2011: 213 skador; 338 929 kr) 
Sjuk- och efterlevandeförsäkring, If 
42 anmälningar vid sjukdom kom in och sammanlagt betalades 181 165 kr ut. Tre 
ersättningar vid dödsfall betalades ut med sammanlagt 660 855 kr. 
Nio fall av kritisk sjukdom anmäldes och sammanlagt betalades 171 600 kr ut från 
försäkringen. I barnförsäkringen gjordes elva anmälningar, 3 388 kr betalades ut. I 
sjuk och olycksfallsförsäkringen gjordes tre anmälningar, 10 194 kr betalades ut. 
 
 
Stipendier 
30 rekreationsstipendier delades ut för vistelse på Riva del Sole. 20 stipendier bestod av 
en vistelse i lägenhet med självhushåll och tio av hotell för två personer i dubbelrum 
med halvpension, under 14 dagar. Alla stipendiater fick också 2000 kr i resebidrag.  
40 språkstipendier delades ut, 24 avseende kurs i engelska i London och 16 för kurs i 
spanska i Madrid. Kurserna är särskilt anpassade för journalister. I stipendierna ingår 
kursavgift, studiebesök, resa till och från kursorten samt inkvartering med halvpension 
under två kursveckor. 
 
Vidareutbildningsstipendier utlystes två gånger under året, vår och höst. Stipendierna 
utdelades för utbildning/förkovran i journalistyrket eller ämne som har direkt betydelse 
för yrkesutövningen. Maximalt stipendiebelopp var 50 000 kr. För vårterminen 2012 
beviljades 536 440 kr till 29 stipendiater och för höstterminen 481 890 kr till 17 
stipendiater. Totalt beviljat belopp 1 018 330 kr, varav 844 465 har utbetalats under 
året.  
 
25 så kallade kreativitetsstipendier delades ut för perioden 26 december 2011 – 24 dec 
2012. Stipendiet består av att under två veckor fritt få disponera ett rum i Ariane 
Wahlgrens författarhus i Aten. Förbundets kostnad för detta är 67 000 kronor per år.  
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För första gången utlystes Agneta Lindblom Hulthéns stipendium för studier kring 
arbetsrätt respektive yttrandefrihet i europeiskt perspektiv. Maximalt stipendiebelopp 
var 50 000 kr. Två stipendier delades ut med 25 000 kr till var och en. 
 
För deltagande i nordisk Journalistcenters huvudkurs i Århus delades fyra stipendier ut.  
22 000 kr utgår till varje deltagare som bidrag till kursavgiften. 
29 så kallade FOJO-stipendier delades ut till frilansar och arbetslösa som deltog i 
FOJO-kurser. 
 
 
Viktiga ekonomiska händelser 
År 2012 budgeterades ett +/- noll resultat, före finansnetto. Resultatet blev dock en 
förlust före finansnetto, med -1 455 000 kronor. Förlusten är i sin helhet hänförlig till 
den framtids- och avtalskonferens som hölls i november. Konferensen var inte 
budgeterad i 2012 års verksamhet, idén föddes först under våren 2012 då 
förbundsstyrelsen såg ett stort behov av att samla alla distrikts- och klubbordförande 
till en konferens om journalistikens och journalistyrkets framtid. Konferensen var 
också ett avstamp inför 2013 års avtalsrörelse. Tack vare att bokslutet 2011 landat på 
en vinst om drygt 2,5 miljoner kronor före finansnetto fanns en möjlighet att via det 
egna kapitalet finansiera en konferens för alla distrikts- och klubbordförande.  
 
 
Kapitalförvaltning 
Den finansiella marknaden i Sverige och globalt präglades till en början under 2012 av 
stor oro för skuldkriserna i Europa, då framförallt Grekland, Italien och Spanien men 
också av en svag konjunkturstatistik över världen med USA i spetsen. Under hösten 
2012 började dock optimismen spridas i USA men även i Asien. Optimismen spred sig 
till världens börser och placering i aktier blev återigen attraktivt. De långa räntorna har 
legat kvar på mycket låga nivåer vilket inneburit att ränteplaceringar har gett mycket 
låg avkastning. Förbundet investerade dock i några långa obligationer under sommaren 
2011 som ger förhållandevis god avkastning. Dessa obligationer har förfall under 
2014, 2015 och 2017. Förbundets portfölj består av fyra aktiefonder(totalt 49 procent 
av portföljen), ett kupongcertifikat (tre procent) och resten i ränteobligationer. 
Periodvis har förbundet också placerat överlikviditet i så kallade fasträntekonton och 
har på så vis fått bättre ränteavkastning än om likviditeten funnits kvar på det vanliga 
affärskontot. Totala avkastningen i portföljen för 2012 uppgår till ca tio procent.  
 
Vid årsskiftet hade förbundet en orealiserad vinst om 3 860 000 kronor i de finansiella 
tillgångarna. Förbundets förmögenhet består också av fastigheten Lagern 7. 
 
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 ska 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 och revideras när behov finns.  
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Journalistförbundet har ett placeringsråd som har till uppgift att ge råd inför beslut om 
kapitalplacering. Placeringsrådet består av två externa experter, kanslichefen och 
förbundets senior advisor. Rådet har träffats fyra gånger under 2012. 
 
Journalistförbundets målsättning är att det ska finnas medel för konfliktersättning 
motsvarande 33 procent av den genomsnittliga månadslönen för förbundets 
yrkesaktiva medlemmar. Målet är uppnått. 
 
 
Ett nytt dotterbolag i koncernen – Tidningen Journalisten AB  
Journalistförbundet är nu moderförening i en koncern med tre helägda dotterbolag, 
Frilansjournalisternas Serviceaktiebolag, Journalisterna i Sverige AB och Tidningen 
Journalisten AB.  
 
I augusti bildades det nya dotterbolaget Tidningen Journalisten AB, med en egen 
styrelse. Det nya bolaget ger ut förbundets medlemstidning Journalisten. 
Tidningsproduktionen och redaktionen flyttades då över från Journalisterna i Sverige 
AB till det nya bolaget. 24 maj fattades det avgörande beslutet i förbundsstyrelsen om 
att göra Tidningen Journalisten till ett dotterbolag i ett eget aktiebolag. Formellt 
bildades bolaget 4 juni och registrerades hos Bolagsverket 2 augusti 2012. VD för 
bolaget är Helena Giertta, som även är chefredaktör. 
 
Tidningen fick i början av året en ny hemsida och plattform, med nya funktioner som 
underlättade arbetet för webbreportrarna.  Den hade en del inkörningsproblem, en del 
prenumeranter på nyhetsbrevet försvann på grund av detta, men problemen löste sig 
under våren.  
 
I slutet på året hade antalet unika besök stigit till 14000 per vecka, från cirka 12000. 
Journalistens huvudkonto på Twitter, @Giertta, har i dag 3650 följare, jämfört med 
2248 följare samma tid förra året, Facebooksidan gillas av 3000 personer, jämfört med 
1150 personer samma tid förra året.  
 
Tidningen har blivit flitigt citerad under året och chefredaktören har deltagit i många 
externa debatter och tidningen har förekommit i TV, radio och en mängd tidningar.  
 
 
Journalisterna i Sverige AB, Jisab 
Journalisterna i Sverige AB förvaltar därefter förbundets fastighet Lagern 7 och 
upphovsrättsersättningar via Bonus Presskopia och Copyswede samt administrerar och 
delar ut stipendier. Journalisterna i Sverige AB:s styrelse utgörs av förbundsstyrelsens 
ledamöter. 
 
Sprängningarna för Citybanan under fastigheten har avslutats och problemen med 
inträngande grundvatten har upphört. Under 2010 och 2011 hade förbundet problem 
med översvämningar i källaren som följd av att Trafikverket infiltrerat grundvatten 
infor sprängningarna.  
Skadorna har anmälts till Trafikverket, som har medgivit en liten del av förbundets 
ersättningsanspråk. Ett pågående ärende finns nu i Miljödomstolen.  
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Samtliga lokaler i fastigheten har under 2012 varit uthyrda. Renovering av fastigheten 
sker enligt en fastställd renoveringsplan.  
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Bilaga 1: Arvoden och förmåner 

    
       

 
   Arvoden och förmåner till styrelse, revisorer och kanslichef 

    
  Skattepliktigt  

 
Arvode, kr  förmånsvärde, kr Förmåner 

    
Jonas Nordling, ordförande 880 848   
Ulrica Widsell, vice ordförande 670 001   
    
Håkan Bergström  79 475   
Marie Blomgren 57 725   
Ola Gäverth 53 136   
Petteri Karttunen 72 297   
Annika Larsson 137 159   
Signe Lidén 43 149   
Stephen Lindholm 119 358   
Åsa Ohlsson 137 299   
Eddie Pröckl 108 952   
Sara Stenman 81 947 

    
Eva Nilzon, revisor 3 348 
Sven Rydén, revisor 6 251   
Hans Zillén, revisor 1 958   
Ylva Säfvelin, revisor 0 

  
 

   Eva-Maria Kollberg, kanslichef 831 912 4 296 Tidning 

    Agneta Lindblom Hulthén, fd ordförande 338 836  
  Arne König, fd vice ordförande 304 956  
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Bilaga 2: Remissyttranden 
 
Journalistförbundet besvarar varje år ett stort antal remisser från olika departement, i syfte att 
påverka lagstiftning och annan reglering i för förbundet viktiga frågor. Ett flertal av remisserna 
handlar tyvärr om införande eller utvidgning av sekretess på olika områden. Följande 
remissyttranden som avgavs 2012 finns att läsa på förbundets hemsida. 
 
 
Sekretess vid samarbete mellan europeiska 
energitillsynsmyndigheter  Näringsdepartementet 
 
Sekretessen för djur- och växtarter Miljödepartementet 
 
EU-kommissionens förslag till dataskydds- 
förordning Justitiedepartementet 
 
EU-kommissionens förslag till dataskydds- 
direktiv för de brottsbekämpande myndigheterna Justitiedepartementet 
 
Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på 
det arbetsmarknadspolitiska området (SOU 2012:4)          Arbetsmarknadsdep. 
 
Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltnings- 
ärenden Justitiedepartementet 
 
En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) 
kompletterande beredningsunderlag Justitiedepartementet 
 
Karenstid för egenföretagare m m Socialdepartementet 
Sekretess för uppgifter i utländska databaser Justitiedepartementet 
En ny taltidningsverksamhet (Ds 2012:12) Kulturdepartementet 
Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) Finansdepartementet 
Ekonomiskt värde och samhällsnytta – förslag 
till ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) Finansdepartementet 
 
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 
(SOU 2012:44) Justitiedepartementet 
 
Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän 
visstidsanställning och vikariat (Ds 2012:25) Arbetsmarknadsdep. 
 
Gör det enklare! (SOU 2012:33) Socialdepartementet 
 
Inspektionen för vård och omsorg (Ds 2012:20) Socialdepartementet 
 
Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård 
och apotek Socialdepartementet 
 
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn- 
äktenskap (SOU 2012:35) Justitiedepartementet 
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EU-kommissionens förslag till direktiv om kollektiv 
rättsförvaltning Justitiedepartementet 
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om Lex Maria Socialdepartementet 
 
Sekretess i det internationella arbetet Justitiedepartementet 
 
Socialförsäkringens delbetänkande ”Harmoniserat  
inkomstbegrepp” (SOU 2012:47) Socialdepartementet 
 
Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete Justitiedepartementet 
 
Ändringar med anledning av förordning (EG) 
nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Ds 2012:33) Socialdepartementet 
 
En översyn av tryck- och yttrandefriheten 
(SOU 2012:55) Justitiedepartementet 
 
Regler om OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregler (Ds 2012:39) Finansdepartementet 
 
Presstödskommitténs delbetänkande ”Stöd till 
dagstidningar på samiska och meänkieli” 
(SOU 2012:58) Kulturdepartementet 
 
Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem 
(SOU 2012:60) Finansdepartementet 
 
Innovationsstödjande verksamheter vid universitet 
och högskolor (SOU 2012:41) Utbildningsdepartementet 
 
Anmälningsskyldighet vid utstationering samt 
förtydligande avseende missbruk av visstids- 
anställningar enligt LAS (Ds 2011:22) Arbetsmarknadsdep. 
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Bilaga 3: Representation   
    
Dotterbolag   
Journalisterna i Sverige AB styrelsen   
Nordling Jonas Ordförande 

 Widsell Ulrica   
Bergström Håkan    
Blomgren Marie   
Gäverth Ola   
Karttunen Petteri   
Larsson Annika   
Lidén Signe   
Lindholm Stephen   
Ohlsson Åsa   
Pröckl Eddie   
Stenman Sara   
Agrell Eva personalledamot   

 Lif Johan pers.ledamot suppl fr o m 2012-02-10 
Danielsson Wahl Håkan pers.ledamot suppl t o m 2012-02-09 
   
Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag - styrelsen  
Nordling Jonas, FS Ordförande 

 Ohlsson Åsa, FS Ledamot  
 Blomgren Marie, FS 

 
Ledamot 
suppleant  

fr o m 2012-04-27 
t o m 2012-04-26  

Pröckl Eddie, FS Ledamot fr o m 2012-04-27 
Schüsseleder Göran, Frilans Riks Ledamot  
Östberg Peter, Frilans Riks Ledamot fr o m 2012-04-27 
Gäverth Ola, FS Suppleant fr o m 2012-04-27 
Larsson Jennie, Frilans Riks Suppleant fr o m 2012-04-27 
Widsell Ulrica, FS Ledamot  t o m 2012-04-26 
Kollberg Eva-Maria, FK Ledamot t o m 2012-04-26 
Sannesson Henrik, Frilans Riks Ledamot t o m 2012-04-26 
   
Zillén Hans Revisor fr o m 2012-04-27 
Nilzon Eva  Revisor  t o m 2012-04-26 
   
Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag – arbetsutskott   
Nordling Jonas, FS   
Schüsseleder Göran   
   
Tidningen Journalisten AB  
– styrelsen  

fr o m 2012-08-01 
 

Nordling Jonas Ordförande  
Larsson Annika Ledamot  
Lindholm Stephen Ledamot  
Pröckl Eddie Suppleant  
Agrell Eva Personalledamot  
Nesser Johannes  Personalled. suppl.  
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Förbundsstyrelsens arbetsgrupper 
   
Yrkesetiska nämnden   
Widsell Ulrica, FS Ordförande  
Stenman Sara, FS Ledamot  
Karlsvärd Mia Ledamot  
Tahir Karwan Ledamot  
Lindelöw Per Ledamot  
Bennet Justus, FK Sekreterare  
   
Yttrandefrihetsgruppen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande 

 Larsson Annika, FS Ledamot 
 Andersson Sus Ledamot  

El Rafie Yasmine Ledamot fr o m 2012-04-24 
Funcke Nils Ledamot fr o m 2012-11-15 
Crona Malin Ledamot t o m 2012-02-13 
Olsson Anders R Ledamot t o m 2012-09-22 
Wilöf Olle, FK Adjungerad  
Trehörning Pär, FK Sekreterare  
   
Aktionsgrupp för bemanningsanställda   
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   
   
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  
   
Utredning om frilansarnas  
roll i förbundet  FS 2012-01-26 
Nordling Jonas, FS Sammankallande  
Wahlstedt Malin, Frilans Riks   
Wahl Elisabeth, Mälardalens frilanskl.   
Vahlberg Anita, FK sekreterare  
   
Utredning om valsystemet  FS 2012-09-06 
Gäverth Ola, FS   
Vahlberg Anita, FK   
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Regionala skyddsombud   
Bennet Justus, FK  

 Burell Hans, FK   
Dahlskog Katarina, FK   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
Edlund Marianne, FK  

 Forsén Ragnar, FK   
Gillberg Brandt Margaret, FK   
Harding Åse, FK   
Isaksson Johannes, FK   
Lif Johan, FK   
Tillström Maria, FK   
Trehörning Pär, FK   
Wilöf Olle, FK   
   
   
Agneta Lindblom Hulthéns stipendium, 
arbetsgrupp   
Lindblom Hulthén Agneta   
Blomgren Marie, FS   
Vahlberg, Anita, FK   
   
Förhandlingsdelegationer    
   
Delegation avtalsrörelsen 2013  2012-11-14 
Flytström Anna, Bemanning Ledamot  
Höök Lovisa, Bemanning Ledamot  
Svensson Niklas, Bemanning Ledamot  
Hultman Johanna, Public service Ledamot  
Liljehammar Carlson Solveig, public s. Ledamot  
Schultz Katarina, public service Ledamot  
Häggblom Anna, Etermedier Ledamot  
Johansson Ann, Etermedier Ledamot  
Nilsson Lars, Etermedier Ledamot   
Hjelte Sofia, Tidskrift Ledamot  
Heinä Linman Christina, Tidskrift Ledamot  
Schulz Marie, Tidskrift Ledamot  
Fors Olle, Dagspress Ledamot  
Juhasz Toth Hedvig, Dagspress Ledamot  
Olofsson Hans L, Dagspress Ledamot  
Dhaouadi Aziza, Frilans Ledamot  
Hjelte Erik, Frilans Ledamot  
Lundstedt Gert, Frilans Ledamot  
   
Hall Andrea, Bemanning Suppleant  
Stenkvist Helena, Bemanning Suppleant  
Wennergren Niklas, Bemnning Suppleant  
Eriksson Gunnar, Public service Suppleant  
Gustafsson Hans, Public service Suppleant  
Hyllert Ulrika, Public service Suppleant  
Ahlström Staffan, Etermedier Suppleant  
Cronestrand Lottie, Etermedier Suppleant  
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Lundgren Pia, Tidskrift Suppleant  
Norrby Ann, Tidskrift Suppleant  
Mohoff Gabriella, Dagspress Suppleant  
Sundin Lars, Dagspress Suppleant  
Tenor Carina, Dagspress Suppleant  
Grönblad Fatima, Frilans Suppleant  
Höglund Carl-Magnus, Frilans Suppleant  
Lopez Natacha, Frilans Suppleant  
   
Medieföretagen; dagspressområdet  t o m 2012-11-22 
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  
   
Medieföretagen; Public Service-området  t o m 2012-11-22 
Liljehammar Carlson Solveig, SVT avtalsdelegerad  
Schulz Katarina, SR avtalsdelegerad  
WeisbergPia, SVT avtalsdel.suppleant  
Eriksson Gunnar, SR avtalsdel.suppleant  
   
Medieföretagen; tidskriftsområdet  t o m 2012-11-22 
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  t o m 2012-11-22 
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  t o m 2012-11-22 
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  
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Representation i TCO 
   
TCO - kongressen   
Lindholm Stephen Ombud  
Vahlberg Anita Ombud  
   
TCO - styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica 1a suppleant  
Vahlberg Anita 2a suppleant  
   
TCO - förhandlingskommittén   
Janson Jeanette   
   
TCO - kultur- och mediekommittén   
Vahlberg Anita 
 

Ledamot 
Suppleant 

fr o m 2012-09-06 
t o m 2012-09-05 

Widsell Ulrica Ledamot t o m 2012-09-06 
   
TCO - kommittén för gemensamt opinionsarbete  
Skyhag Peter   
   
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- arbetsgrupp om bemanningsdirektivet  
Dahlskog Katarina  
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LO/TCO biståndsnämnd – verksamhetsrådet  
Vahlberg Anita   
   
TAM-Arkiv-styrelsen        
Gillberg Brandt Margaret Suppleant 2012-05-14 
   
Representation PTK   
  
PTKs överstyrelse   
Widsell Ulrica Ledamot fr o m 2012-11-15 
Isaksson Johannes Suppleant fr o m 2012-11-15 
Nordling Jonas Suppleant fr o m 2012-12-06 
Janson Jeanette  t o m 2012-11-14 
  
PTKs styrelse   
Jonas Nordling Ledamot fr o m 2012-04-24 
Janson Jeanette Ledamot t o m 2012-04-22 
   
PTKs förhandlingschefsgrupp   
Isaksson Johannes Ledamot fr o m 2012-03-07 
Janson Jeanette Ledamot t o m 2012-03-07 
  
Trygghetsrådets styrelse   
Isaksson Johannes Ledamot (TCO-Ö) fr o m 2012-02-15 
   
   
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  

   
Bild upphovsrätt i Sverige - styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot 

 Wilöf Olle Suppleant  
   
 
   



32 
 

Bild upphovsrätt i Sverige – nämnd för tv-
frågor  
Olle Wilöf  fr o m 2012-08-21 
   
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  
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  
   
   
   
   
Branschorganisationer   
   
Pressens samarbetsnämnd/Stiftelsen Allmänhetens Pressombudsman 
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica Ledamot  
Vahlberg Anita Suppleant  
   
Pressens opinionsnämnd   
Andersson Sus Ledamot  
Bubenko Anna Ledamot 

 Fors Olle Suppleant  
Rotevatn Rino Suppleant 

    
Pressens Pensionskassa – presidiet    
Carlson Håkan  Vice ordförande  
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Pressens Pensionskassa – styrelsen   
Carlson Håkan  Vice ordförande  
Lindblom Hulthén Agneta Ledamot t o m 2012-12-03 
Kollberg Eva-Maria Ledamot  
Janson Jeanette Ledamot fr o m 2012-12-10 
   
Ahlqvist Stefan Revisor   
   
Pressens Pensionskassa – stämman    
Persson Ritha   
Widsell Ulrica   
Gillberg Brandt Margaret   
Vahlberg Anita   
   
KLYS – nämnden   
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica 1:e suppleant  
Vahlberg Anita 2:e suppleant  
   
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  
 
 
 Ledamot  
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Föreningen Pressinstitutet – styrelsen 
Vahlberg Anita 
Bennet Justus Suppleant  
Ahlqvist Stefan Revisor  
   
FOJO – styrelsen    
Blomgren Marie, FS Ledamot  
 

 
 

   
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 Bliwa   
Nordling Jonas, FS   
Bergström Håkan, FS   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
Carlsson Ann-Catrine, FK   
   
Försäkringskommitté med PP Pension 

 
 

Nordling Jonas, FS   
Lindholm Stephen, FS  

 Janson Jeanette, FK   
Danielsson Wahl Håkan, FK   
   
Försäkringskommitté med Gefvert   
Jeanette Janson Ledamot fr o m 2012-04-24 
Schüsseleder Göran Ledamot  
Nordling Jonas Ledamot t o m 2012-04-23 
Alenmark Maud Adjungerad  
 
Bliwa Skadeförsäkrings försäkringsnämnd   
Nordling Jonas Suppleant  
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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 

 Widsell Ulrica Vice president 
 Vahlberg Anita Generalsekreterare  

   
   
Journalisternas arbetslöshetskassa – 
styrelsen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande   
Widsell Ulrica, FS Vice ordförande  
Bergström Håkan, FS Ledamot  
Karttunen Petteri, FS Suppleant  
   
   

2013-03-13 
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