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Förbundsordföranden har ordet: 
 
Även 2015 blev ett år då journalistiken ställdes på prov. Affärsmodellerna fortsatte 
att krackelera, med nya uppsägningar som resultat. Samtidigt som krafter runt om 
i världen med gemensamt mål att begränsa de fria ordet har flyttat fram sina 
positioner. Kolleger har dödats, fängslats, trakasserats och hotats. Mörkmän, även i 
Sverige, har strukturerat eldat på ett journalistförakt för att motverka effekten av 
våra granskningar. 
 
Och ändå; vi fortsätter att kämpa för det vi vet är det enda rätta. Journalistiken är 
fortfarande det bästa sättet att hålla demokratin i liv.  
 
Journalistförbundet har inte heller undgått effekterna av denna prövotid, 
medlemssiffrorna har även i år gått åt fel håll, som en direkt följd av branschens 
nedmontering. Men så länge antalet nya medlemmar samtidigt fortsätter att hålla 
en stabil nivå så är det ett tecken på att förbundet fortfarande är en attraktiv 
organisation. Branschens tillbakagång kommer till slut att avta. 
 
Även under årets avtalskonferens påmindes vi om att förbundet arbetar långsiktigt, 
en lång rad av kraven som där fastställdes var i linje med det arbete vi bedrivit 
sedan länge i att modernisera synen på redaktionellt arbete. 
 
Vår givna roll i demokratin och tron på våra långsiktiga mål stärker oss i dessa 
tuffa tider, och gör att vi trots allt kan se ljust på framtiden.  
 
Jonas Nordling 
Förbundsordförande  
 
 
Yrkesetiska nämnden har blivit mer känd och arbetet utvecklats  
 
För andra året i rad ökade antalet anmälningar till Yrkesetiska nämnden markant. 
En majoritet av anmälningarna gällde egentligen publiceringsfrågor eller avskrevs 
av andra anledningar, men utvecklingen tyder ändå på allt fler känner till att 
Yrkesetiska nämnden finns. Att göra nämnden mer känd bland allmänheten och i 
mediabranschen är ett av nämndens uppdrag och det känns glädjande att se att vi 
tycks ha kommit en bit på väg. 
 
Vi hänvisade många till att i stället ta kontakt direkt med den berörda redaktionen, 
skriva insändare eller vända sig till PO eller Granskningsnämnden. En gemensam 
anmälningsfunktion för de olika prövande instanserna i det pressetiska systemet 
skulle onekligen förenkla för allmänheten.  
 
Diskussionerna kring en ny gemensam Medieetisk nämnd fortsatte i Pressens 
samarbetsnämnd under året.  
 
 



Yrkesetiska nämnden har ägnat en hel del tid till att utveckla och förnya nämndens 
arbete, bland annat genom att se över nämndens sammansättning och 
arbetsformer.  
 
Yrkesetiska nämndens prövning och existens har under året varit omdebatterad och 
ifrågasatt från utgivarhåll och av enskilda journalister. Yrkesetiska nämnden 
klandrade en journalist som inte svarade på en anmälan till nämnden och inte 
heller ville svara på nämndens frågor i samband med prövningen av anmälan. 
Argumenten från den berörda redaktionsledningen var att det skulle äventyra 
källskyddet och att yrkesetiken snarare är en policy- och arbetsledningsfråga på 
redaktionerna än något den enskilde journalisten ska behöva stå till svars för. Att 
en journalist ska berätta om sina arbetsmetoder är en fara för källskyddet, menade 
man. Andra utgivare hängde på retoriken och uppfattningen fick spridning i 
medierna.  
 
Påståendena är helt felaktiga; och det är extra olyckligt när de generaliseras. Klart 
det finns känsliga gräv och mer eller mindre dolda arbetsmetoder, men i de allra 
flesta ärenden vi hanterar är det inte så, och Yrkesetiska nämnden hyser självklart 
alltid full respekt för journalisters ansvar att skydda sina källor och frågar heller 
aldrig efter källor. Vi utreder och prövar hur ett jobb gjorts, eller prövar 
anmälningar som rör den enskilde journalistens integritet och trovärdighet. 
Den vanligaste anmälaren är en person som själv blivit intervjuad. 
 
Vi får inte glömma varför yrkesetiken finns. Våra medlemmar står för en 
oberoende och trovärdig journalistik som också tar hänsyn och agerar med 
försiktighet när det behövs.  
 
Vi får heller inte glömma att det självreglerande systemet finns till för att de som 
anmäler ska få möjlighet till upprättelse eller förklaring.  
 
Den som granskar andra ska också själv tåla granskning. 
 
Ulrica Widsell 
Vice förbundsordförande/Ordförande i YEN 
 
Yrkesetiska nämnden  
 
Nämnden fortsatte det utåtriktade arbetet under 2015. Nämnden lade sitt 
decembermöte på Radio Skaraborg i Skövde och hade diskussioner med 
medlemmarna på ett lunchmöte. Även på kvällen fördes diskussioner om etik på ett 
möte som distriktet hade anordnat med deltagande från flera klubbar.  
 
Nämnden har vidare arrangerat och medverkat vid flera aktuella diskussioner och 
kurser om etik bland annat i Uppsala, Västervik och Göteborg. Nämndens ordförande 
Ulrica Widsell genomförde en etikfrukost med Frilans Syd i Malmö. 
 
Antalet besök på journalistutbildningarna har ökat under verksamhetsåret och 
yrkesetiken finns med som stående punkt vid alla studentbesök där vi vill rekrytera 
nya medlemmar.  
 



Under 2015 inkom totalt 43 anmälningar till nämnden, vilket kan jämföras med 2014 
då motsvarande siffra var 39 stycken. 39 av dessa 43 anmälningarna skrevs av på 
grund av att de inte hade bäring på yrkesreglerna, att ärendet var äldre än tre 
månader eller att den anmälda journalisten inte var medlem.   
 
Nämnden behandlade sex anmälningar mot totalt sju medlemmar. Två anmälningar 
som rör tre medlemmar bordlades till år 2016. Beslut fattades således i fyra ärenden. 
 
Nämnden utdelade klander i två fall.  
 
Ett fall gällde en medlem som genom att använda sin jobb-email och yrkestitel i ett 
privat sammanhang kunde misstänkliggöras för att ha utnyttjat sin ställning som 
journalist. 
 
Det andra klandret gällde en medlem som inte ville svara nämnden med hänvisning 
till ansvarig utgivare. Denna anmälan är också beskriven ovan. 
 
I de övriga två fallen klandrades inte journalisten. Dessa anmälningar gällde sättet att 
genomföra intervjuer. 
 
Samtliga beslut finns återgivna på förbundets webbplats. 
 
Under verksamhetsåret har nämnden bestått av: 
Ulrica Widsell, ordförande; vice ordförande i förbundet. 
Sara Stenman, förbundsstyrelseledamot och journalist på Nyhetsbolaget 
Karwan Tahir, redaktör, producent och reporter på Sveriges Radio Örebro 
Mia Karlsvärd, skrivande fotograf på Östgöta-Correspondenten och ordförande i 
PFK, Pressfotografernas klubb. 
En plats vakant. 
 
Under året har ombudsman och jurist Pär Trehörning vikarierat för Tove Carlén som 
etikombudman.  
 
Yttrandefrihet och pressfrihet under attack 
 
Terrorattacken i Paris mot satirtidningen Charlie Hebdo blev en våldsam inledning 
på det nya året. Oskyldiga människor mördades. Attacken var ett angrepp på 
yttrandefrihet och pressfrihet. 
 
Samtidigt som den fördömdes började journalister allt mer fundera kring riskerna 
med yrket. Diskussionen tog fart om säkra redaktioner och mediernas behov av att 
tillämpa självcensur för att undvika fler terroristattentat. 
 
Journalistförbundet förde fram krav om effektivare polisarbete och skärpta lagar 
för att skydda journalister och redaktioner, som ett led i att försvara 
yttrandefriheten och pressfriheten.  
 
Politiker tog händelsen i Paris som en ny förevändning att skärpa terroristlagar 
med ökad kontroll och övervakning i samhället. Åtgärder föreslogs och infördes 
som ytterligare försvårar källskyddet  



Parallellt diskuterades begränsningar i yttrandefriheten på nätet, i syfte att stävja 
hat och minskad insyn för att stärka den personliga integriteten.  Alla vill säkert 
känna sig trygga utan risk att drabbas av ett terrorattentat. Hat och hot på nätet är 
det inte någon som försvarar, utom möjligen de extrema nättrollen. 
 
Frågan är då hur mycket övervakning av vår kommunikation med mobiler och 
datorer demokratin tål? Var går en rimlig gräns mellan inskränkt yttrandefrihet 
och rätten att slippa utsättas för hat och hot? Var finns balansen mellan öppenhet, 
offentlighetsprincip och värnandet av den personliga integriteten? 
 
Dessa frågor har präglat en stor del av Yttrandefrihetsgruppens arbete under 2015. 
Några entydiga svar på dessa frågor har vi inte. Men en viktig utgångspunkt för 
oss har varit journalistikens betydelse för demokratin.  
 
Källskyddet är en grundläggande del av yttrandefrihet och pressfrihet.  
 
Yttrandefrihetsgruppen lyckades också få 150 000 kronor av Internetfonden för att 
utreda de legala möjligheterna och konsekvenserna av att inrätta en TOR-nod på 
Journalistförbundet. Detta för att öka möjligheten till källskydd för dem som vill 
kommunicera på nätet utan att detta ska kunna spåras av dem som övervakar 
trafik på nätet. Utredningen blir ett underlag för att också pröva om det är politiskt 
önskvärt att förbundet installerar en TOR-nod. 
 
Under året har vi förgäves väntat på det aviserade lagförslaget om meddelarskydd 
för anställda i privat verksamhet inom vård, skola och omsorg som är offentligt 
finansierad. Men glädjande har varit att en utredning föreslår att meddelarskydd 
och offentlighetsprincipen ska gälla i friskolor. Förslaget är ett betydelsefullt steg 
framåt och ökar allmänhetens möjlighet till insyn i en viktig verksamhet. 
 
Under året har vi uppmärksammat svårigheten med att få ut handlingar från 
regeringen, kommuner och myndigheter. Det är oroväckande att en undersökning i 
slutet av året visar att stödet bland riksdagsledamöter ökar för att ytterligare 
inskränka öppenheten och insynen. 
 
Yttrandefrihetsgruppen har under året varit med och uppmärksammat att Dawit 
Isaak fortfarande sitter fängslad. Han är en av många journalister som fängslats 
eller dödats på grund av sitt yrke och rätten att använda sin grundläggande 
rättighet - yttrandefriheten. 
 
Stephen Lindholm  
Förbundsstyrelseledamot/Ordförande i yttrandefrihetsgruppen 
 
Yttrandefrihetsgruppen 
 
Som framgår ovan präglades yttrandefrihetsgruppens verksamhet under 2015 av 
myndigheternas reaktioner på terrorism och andra attacker på det fria ordet. 
 
Yttrandefrihetsgruppens representanter deltog i möten och andra arrangemang med 
Polisen och SÄPO för att öka tryggheten för yrkesverksamma journalister. 



Yttrandefrihetsgruppen ser det som ett bevis på att rättsvårdande myndigheter tar 
hot och andra övergrepp på media på allvar. 
 
Samtidigt fortsätter regeringen att föreslå olika former av tvångsmedel och andra 
lagförslag i det vällovliga syftet att motverka terrorism, men där konsekvenserna inte 
alltid är genomtänkta.  
 
Bland annat lade regeringen fram ett mycket kritiserat utredningsförslag om förbud 
mot terrorismresor. Journalistförbundet anser att förslaget är illa genomtänkt och 
kan leda till missbruk.  
 
Vidare konstaterade utredningen om datalagring att lagringen i sig inte utgör något 
hot mot integriteten eller källskyddet, eftersom det finns starka skydd mot lagstridigt 
utlämnande.  Journalistförbundet var kritiskt mot denna uppfattning eftersom 
datalagringen kan innebära att medborgare drar sig för att lämna tips till media. 
Dessutom kunde förbundet visa på fall där polismyndigheter inte följt föreskrifter om 
att radera källskyddat material.  
 
Under 2015 spreds den nya reviderade upplagan om Digitalt källskydd ut till samtliga 
klubbar och sektioner. Handboken utgavs i samarbete med Internetstiftelsen IIS, 
som också gav ut en handbok med tips om vad allmänheten ska tänka på när de 
lämnar tips till media. 
 
Yttrandefrihetsgruppen startade under verksamhetsåret en Facebookgrupp för att 
informera om gruppens verksamhet. 
 
Under senhösten inledde gruppen förberedelserna inför 2016 års jubileum av 
tryckfrihetsförordningen 250 år och yttrandefrihetsgrundlagen 25 år.  Gruppen 
kommer genomföra flera seminarier, kurser, debatter och andra arrangemang för att 
påminna om vikten av tryckfrihet och yttrandefrihet under jubileumsåret.  
 
Journalistförbundet var också en av initiativtagarna till en speciell webbplats 
www.frittord250.se som Kungliga biblioteket administrerar där olika aktörer 
presenterar sina insatser under jubileumsåret. 
 
I början av året presenterade Informationsbehandlingsutredningen sitt betänkande 
”Myndighetsdatalag” där förbundets ombudsman Pär Trehörning varit expert. I 
utredningens förslag ingår en något starkare skrivning om att utgångspunkten ska 
vara att myndigheter ska kunna lämna ut handlingar i digital form. Men eftersom 
utredningen inte föreslog ett direkt krav på elektronisk utlämning, föreslog förbundet 
i sitt remissyttrande att det ska utredas vidare.   
 
Under året har yttrandefrihetsgruppen haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frittord250.se/


Gruppen har bestått av: 
 
Stephen Lindholm, ordförande, FS, Kommunalarbetaren 
Ulrika Hyllert, FS, SR 
Nils Funcke, frilans 
Sus Andersson, Farad 
Jack Werner, Metro 
Olle Wilöf, upphovsrättsjurist, FK,  
Pär Trehörning, jurist/ombudsman, FK, sekreterare 
Tove Carlén, jurist/ombudsman, FK – föräldraledig  
 
 
Förhandlingar, partsgemensamt arbete och tvister i domstol 
 
Även 2015 har präglats av omstruktureringen i branschen och många förhandlingar 
har gällt omorganisationer och nedskärningar på redaktionerna. I dessa 
förhandlingar har också ingått att hantera outsourcing av verksamhet, 
sammanläggning och flytt av verksamhet till andra delar av företaget eller övergång 
av verksamhet till annat bolag. Många av dessa förhandlingar har hanterats av de 
lokala journalistklubbarna med bistånd från förbundets förhandlare vilket inneburit 
att de flesta förhandlingar kunnat lösas på lokal nivå utan centrala förhandlingar. 
 
Några av de tvister som förbundet haft i domstol fick en upplösning under 2015.  
 
Den 1 juli meddelade arbetsdomstolen att arbetsgivaren haft rätt i att neka 
medarbetare de två dagars ledighet som överenskommits vid två lokala 
lönerevisioner 1979 och 1986 och att avtalen var uppsagda i den delen. 
Journalistförbundet och Medieföretagen har dock fortfarande en pågående tvist i 
arbetsdomstolen angående UNT gällande centralt och lokalt avtalade 
arbetstidsförkortningar där huvudförhandling ännu inte ägt rum. 
 
I det fall Journalistförbundet stämde Dagens Nyheter till arbetsdomstolen för brott 
mot turordningen, gällande åtta uppsagda journalister, så träffades en förlikning efter 
att den muntliga förberedelsen genomförts i domstolen.  
 
Under året stämde Journalistförbundet även Stampen Local Media AB (Göteborgs-
Posten) för brott mot turordningen i samband med uppsägning av fotografer. Även i 
detta fall har en uppgörelse träffats och Journalistförbundet har återkallat sin talan i 
arbetsdomstolen. 
 
Journalistförbundet har också drivit en tvist om skadestånd för brott mot 
utvecklingsavtalet och medbestämmandelagens regler. Bakgrunden är att 
Journalistklubben vid Talentum i Sverige i samband med en omorganisation begärde 
att få anlita arbetstagarkonsult i enlighet med utvecklingsavtalets regler. 
Arbetsgivaren avvisade klubbens begäran och avslutade förhandlingen ensidigt trots 
att klubben utnyttjat tolkningsföreträde. Tvisten i arbetsdomstolen gällande brott 
mot medbestämmandelagen är vilande i avvaktan på att tvisten gällande rätt att 
anlita arbetstagarkonsult avgörs av skiljenämnden enligt utvecklingsavtalet. 
 



Journalistförbundet och Medieföretagen har under 2015 fortsatt arbetet med att 
implementera löneprocessen i kollektivavtalet genom partsgemensamma lönekurser 
där lokala fackliga företrädare deltog tillsammans med sina arbetsgivare. 
 
De i kollektivavtalet beslutade arbetsgrupperna fortsatte sitt arbete under året. Inom 
ramen för kollektivavtalet på public service-bolagen pågick arbete i arbetsgruppen 
arbetstider med representation av både lokala och centrala parter. På 
kollektivavtalsområdet för bemanningsanställda arbetade det så kallade Avtalsrådet 
vidare med att försöka skapa samsyn i tolkningen av olika bestämmelser. I rådet 
överenskoms om att genomföra en partsgemensam kurs för bemanningsanställda och 
bemanningsföretagen gällande löneprocessen vilken hölls under mars månad i 
Medieföretagens lokaler. Avtalsrådet kom också överens om att använda den modell 
av konsultation som finns i rekommendationen till löneprocess i alla frågor där behov 
uppstår att försöka hitta en lösning med hjälp av centrala parter.  
 
 
Nytt Frilansavtal  
 
Frilansavtalsförhandlingarna, som inleddes i december 2012, fortsatte under 2015 
och den 1 juli tecknades ett nytt frilansavtal för alla förbundets avtalsområden. 
Tidigare fanns tre gällande frilansavtal inom dagspress, tidskrift och på Public 
Service. Det nya avtalet innebär att även kommersiell etermedia numer omfattas av 
frilansavtalet. 
 
Det nya frilansavtalet, som gäller för alla frilansande medlemmar i 
Journalistförbundet och på alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal med 
Journalistförbundet, har bland annat regler om uppsägningstid vid varaktig 
överenskommelse och om ersättning för omkostnader i samband med uppdragets 
utförande. Specialreglerna om förhandlingsskyldighet i vissa fall  inom 
dagspressområdet finns kvar inom detta område. 
 
Frilansavtalsförhandlingarna har letts av ordförande Jonas Nordling och lilla 
delegationen har i övrigt bestått av upphovsrättsjurist Olle Wilöf och ombudsman 
Åse Harding. Den förtroendevalda avtalsdelegationen har utgjorts av frilansarna 
Aziza Dhaouadi (Etermediaklubben), Gert Lundstedt (Mälardalen) och Fatima 
Grönblad (Västra). 
 
Arbetet inför 2016 års avtalsrörelse inleddes 
 
Journalistförbundets samtliga avtal med Medieföretagen löper ut i mars 2016. Tidigt 
under 2015 påbörjades arbetet med att förbereda 2016 års avtalsrörelse. Förbundet 
kunde tidigt konstatera att de kommande förhandlingarna skulle bjuda på flera 
utmaningar.  
 
Den process kring att skapa ett gemensamt journalistavtal, som pågått sedan 2010, 
har i praktiken avstannat på grund av motpartens oförmåga att samordna sina 
delegationer. Samtidigt är ett avtal fortfarande förbundets mål, något som bland 
annat slagits fast av den senaste kongressen.  
 
 



Den fortsatta strukturomvandlingen i mediebranschen, med stora sparpaket och 
andra organisatoriska förändringar, innebär samtidigt ett stort tryck på befintliga 
avtalsvillkor. Detta har inte minst märkts genom hur branschens företag använt de 
interna bemanningsföretagen för att hyra ut personal till verksamheter inom samma 
koncern – både för att kunna undvika konsekvenser av Lagen om anställningsskydd 
och för att kunna tillämpa något billigare avtalsvillkor. 
 
Inom public service har förbundet tvingats hantera en situation där Unionen 
accepterat ett avtal som tillåter längre perioder med programanställning än 
Journalistförbundets avtal. Eftersom det ännu saknas en överenskommelse om 
gränsdragning mellan de båda förbunden har detta i praktiken inneburit en sorts 
underbudskonkurrens, där medarbetare lockats att välja medlemskap Unionen för att 
kunna vara visstidsanställda en längre tid. 
 
Även på arbetstidsområdet har avtalen varit satta under hårt tryck. Det gäller både på 
public service, där arbetsgivaren genom olika åtgärder sökt åstadkomma en allt större 
flexibilitet i arbetstidsförläggningen, och på dagspress, där 1981 års avtal om 
arbetsmiljöpott attackerats, bland annat genom Medieföretagens inställning att 
lokala avtal om arbetstidsförkortning upphör vid verksamhetsövergång. 
 
Till detta kommer en omvärld som präglas dels av en global ekonomisk osäkerhet och 
ett industriavtal vars normerande verkan alltmer kommit att ifrågasättas och i 
praktiken urholkas. 
 
Journalistförbundet inledde under den nuvarande avtalsperioden ett 
partsgemensamt arbete med att implementera den nya löneprocessen i 
kollektivavtalen. I 2015 års löneavtal fanns ingen individgaranti. Från förbundets sida 
fanns ett stort intresse av att utvärdera detta. Därför skickades under hösten 2015 en 
enkät till samtliga klubbar med frågor om löneprocessen. Därtill ställdes frågor om 
arbetsmiljö, arbetstider, kompetensutveckling, samverkan och organisationsgrad. 
Svarsfrekvensen på enkäten var förhållandevis hög. Svarsresultatet användes som 
underlag i den fortsatta planeringen av avtalsrörelsen. 
 
Den 18-19 november anordnade förbundet en kombinerad högre förbundskurs och 
avtalskonferens på Djurönäset. Ungefär 120 förtroendevalda deltog. Under den första 
dagen hölls utbildning, delvis med externa föreläsare, i samverkansfrågor, 
organisatorisk och social arbetsmiljö, MBL-förhandling för extern arbetskraft och 
upphovsrätt. Därefter var Medieföretagen inbjudna för att ge sin syn på den 
kommande avtalsrörelsen. Dagen avslutades med grupparbeten kring avtalsfrågor, 
som sedan ledde in i den avtalskonferens som hölls den 19 november. Konferensen 
avslutades med att deltagarna enades kring en lista över prioriterade områden i 
avtalsrörelsen och med val av avtalsdelegation. 
 
Enligt dagspressavtalets förhandlingsordning är förbundet tvunget att överlämna 
krav för just detta avtal tre månader innan avtalet löper ut. Förbundet försökte under 
2015 att omförhandla denna ordning, dock utan framgång. Eftersom förbundet 
fortsätter att hålla samman sina avtalskrav i enlighet med ambitionen att uppnå ett 
avtal innebär det att krav överlämnas på alla områden enligt samma 
förhandlingsordning. 
 



Avtalsdelegationen hade sitt första möte den 9 december. Då fastställdes kraven 
utifrån konferensens önskemål. Två dagar senare, den 11 december, utbytte 
förbundet krav med Medieföretagen.  
 
Fortsatt många varsel  
 
De senaste årens negativa trend, fortsatte under 2015 när det gäller antalet minskade 
tjänster inom branschen. Journalisförbundet har under året deltagit i drygt 100 
förhandlingar som gällde varsel om närmare 400 tjänster. 
 
Även om det efter förhandlingar mellan arbetsgivare och Journalistförbundet brukar 
bli färre som tvingas lämna sina jobb är det ändå en allvarlig signal som visar på 
fortsatt stora förändringar inom mediebranschen vilka slår hårt mot antalet 
arbetstillfällen. 
 
I december 2015 var det cirka 1 600 journalister inskrivna som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen Kultur Media. Det är cirka 100 färre än samma tid året före. 
När det gäller antalet helt arbetslösa så ligger de på ungefär samma nivå som 2014 
cirka 450 personer. Många av de övriga inskrivna har annars arbete i form av 
vikariat, andra kortare anställningar eller timanställningar. Drygt hundra personer 
har också anställningar med någon form av anställningsstöd från 
Arbetsförmedlingen. 
 
Trots att många varslas och får lämna sina jobb så ökar inte statistiken över antalet 
helt arbetslösa journalister. Anledningen till det kan vara att man helt enkelt lämnar 
yrket som journalist och byter bransch. Lärare och kommunikatör/informatör är 
yrken som lockar många journalister. 
 
Det är vanligare att kvinnor lämnar journalistiken helt, liksom det vanligtvis är män 
som utgör den större delen av gruppen långtidsarbetslösa journalister. 
 
Antalet sökande till många av journalistutbildningarna i Sverige har minskat under 
2015. Det kan tolkas som en ökad medvetenhet hos blivande studenter när det gäller 
arbetsmarknadsläget. Historiskt sett så har journalisutbildningar alltid tillhört de 
utbildningar som har varit bland de mest populära att söka. 
 
Förbundet har under året arbetat aktivt för att påverka Arbetsförmedlingens arbete 
med att på olika sätt stödja arbetssökande journalister. Det sker bland annat genom  
representation i Arbetsförmedlingens branschråd för ord och media och Rådet för  
kulturarbetsmarknaden, som också tillhör Arbetsförmedlingen och där 
representanter från kultur- och mediebranschens olika organisationer finns med. 
Kring arbetsmarknadsfrågor arbetar förbundet också aktivt tillsammans med KLYS 
och TCO. 
  
Journalistförbundets kommunikationsarbete    
 
Journalistförbundets kommunikation under 2015 lade fokus på den ökade 
otryggheten i mediebranschen, yrkesfrågor som yttrandefrihet och etik, samt närvaro 
och synlighet i sociala medier. 
 



De otrygga jobben i mediebranschen uppmärksammades framför allt utifrån de två 
rapporter som författades av den oberoende utredaren Kent Werne, ”Köparens 
marknad” och ”Frihetens pris” (läs mer under Otryggheten i mediebranschen).   
 
Rapporterna presenterades på var sitt seminarium, som direktsändes via förbundets 
webbplats. I samband med detta publicerades även en debattartikel i det aktuella 
ämnet. Allt material kopplat till respektive rapport offentliggjordes på förbundets 
webbplats och spreds i olika kanaler till medlemmar och andra personer och företag 
inom branschen. Rapporten ”Frihetens pris”, som handlade om frilansjournalisternas 
utsatthet på arbetsmarknaden, ledde till en debatt om egenföretagares villkor bland 
medlemmar och i mediebranschen. 
 
Journalistförbundet arrangerade ett antal seminarier på evenemang som 
Mediemässan, Grävseminariet och i den välbesökta TCO-parken under 
Almedalsveckan. Ämnena var bland andra ”Vem gör nyhetsvärderingen – 
journalisterna eller polisen?”, ”Framtidens digitala arbetsmarknad – var kommer 
mediejobben att finnas?” och ”Journalist eller terrorist – om hotet mot journalister 
och det fria ordet”.  
 
Förbundet har under året fortsatt sitt engagemang i Dawit Isaaks öde. Den 2 juni 
2015 var det 5 000 dagar sedan journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Detta 
uppmärksammades av Kulturhuset Stadsteatern och Stödkommittén Free Dawit med 
en stor manifestation på Sergels Torg samma dag. Journalistförbundet deltog i 
kampanjen, bland annat genom att Stephen Lindholm, ordförande för 
Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, höll ett tal för Dawit Isaak under 
manifestationen. 
 
I Journalistpodden möter förbundsordförande Jonas Nordling mediepersonligheter 
för att diskutera det snabbt skiftande medielandskapet och en journalistroll som är 
under ständig utveckling. Sedan starten i december 2012 fram till december 2015 har 
Journalistpodden publicerat totalt 70 avsnitt med knappt 25 000 nedladdningar.  
 
Trafiken på förbundets hemsida ökade under året och antalet unika besökare på 
webbplatsen var 224 881, jämfört med 224 503 under 2014. Förbundet ökade även 
närvaron och synligheten i sociala medier. Journalistförbundet har knappt 6000 
följare på Twitter och knappt 4000 ”gillare” på Facebook. Under året startade 
förbundet också upp konton på Instagram och LinkedIn i syfte att nå fler intressenter 
och potentiella medlemmar.  
 
Otryggheten i mediebranschen 
 
Journalistförbundet har länge uppmärksammat och arbetat med problemen med 
otryggheten i mediebranschen. Det är en del av förbundets grundläggande 
verksamhet. Frågan diskuterades intensivt på förbundets kongress i oktober 2014, 
där de 111 ombuden beslutade att förbundet ska jobba aktivt och långsiktigt mot de 
otrygga jobben i mediebranschen.  
 
Utifrån kongressens beslut formade förbundsstyrelsen en arbetsgrupp som löpande 
ska undersöka otryggheten i media och komma med förslag på hur otryggheten kan 
minskas. Arbetsgruppen består av förbundsordförande Jonas Nordling, 
förbundsjurist Katarina Dahlskog samt den oberoende utredaren Kent Werne.  



 
Under 2015 presenterade Kent Werne två rapporter om otryggheten i 
mediebranschen, ”Köparens marknad” och ”Frihetens pris”. Den första rapporten, 
som var en övergripande nulägesbeskrivning, visade att det råder en köparens 
marknad som drivits fram av digitalisering, ökad konkurrens och ett växande inslag 
av marknads- och vinsttänkande. Statistik från SCB visade vidare att 29,5 procent av 
Journalistförbundets medlemmar under 2014 var tillfälligt anställda eller frilansar.  
 
Den andra rapporten visade att det aldrig har varit så otryggt att vara 
frilansjournalist. Hälften av frilansjournalisterna får ut mindre än 15 000 kronor i 
månaden efter skatt, endast hälften sätter av regelbundet till pensionen och en 
fjärdedel kan inte ens ta två veckors semester. Rapporten visade också att det 
genomsnittliga arvodet per arbetad timme har minskat. Och hälften av frilansarna 
vittnar om att arvodena är lägre idag än för tre år sedan, och lika många om att det 
blivit svårare att förhandla. 
 
I rapporten ”Frihetens pris”, om frilansjournalisternas utsatta situation, presenterade 
Kent Werne ett antal förslag till åtgärder riktade till Journalistförbundet. Båda 
rapporterna har fått stor spridning bland medlemmar och såväl innehåll som 
rekommendationer har diskuterats i mediebranschen. Förbundsstyrelsen kommer 
under 2016 ta ställning till de rekommendationer som Kent Werne presenterat i 
rapporten ”Frihetens pris”. 
 
Arbetsgruppen gav utredaren Kent Werne i uppdrag att producera och presentera två 
nya rapporter under 2016. Precis som i den andra rapporten ska dessa kommande 
rapporter djupdyka i specifika områden och ge förslag på hur otryggheten för 
journalister kan minskas. Arbetet för att minska otryggheten i mediebranschen är ett 
prioriterat arbete som kommer att pågå till nästa kongress våren 2018.  
 
Färre jobb – färre medlemmar 
 
Den 31 december 2015 hade förbundet totalt 16243 medlemmar, det vill säga 
förbundet minskade med totalt 336 medlemmar under året.  
 
Antalet yrkesverksamma medlemmar minskade med 409 under året. Trenden – och 
nivån – känns igen från de senaste åren och kan delvis förklaras av att många 
medlemmar gick i pension, men situationen på arbetsmarknaden – till följd av stora 
nedskärningar i många medieföretag – är tyvärr den främsta orsaken till att många 
journalister lämnar yrket. 
 
Rekrytering av nya medlemmar, för att behålla vår höga organisationsgrad, fortsätter 
att vara en högt prioriterad fråga för förbundet. 
 
Internationellt samarbete – av solidaritet och egenintresse  
Nordiskt, europeiskt och globalt samarbete med andra journalistförbund är självklart 
för Journalistförbundet. 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.  
 



Jonas Nordling ingår i IFJs Finance Commission, en arbetsgrupp med uppdrag att se 
över federationens ekonomi inför nästa kongress (2016). Anita Vahlberg ingår i EFJs 
Finance Commission, som dock inte är en arbetsgrupp utan ungefär motsvarar 
förtroendevalda revisorer. Journalistförbundet lämnade i december in en motion till 
IFJ-kongressen om att även IFJ ska ha en motsvarande funktion (och att 
federationens ekonomi och ekonomihantering i det sammanhanget ska ses över). 
 
Journalistförbundet fortsätter att tillsammans med IFJ driva projekt för att bygga 
upp och utveckla journalistförbund i utvecklingsländer och -regioner. Ekonomiskt 
stöd för detta arbete kommer från Union to Union (tidigare LO/TCO Biståndsnämnd, 
som bytte namn i samband med att SACO och dess medlemsförbund under året blev 
medlemmar). Union to Union sin tur får stöd av SIDA. Ca sex miljoner kronor av 
biståndsmedel förmedlades till Journalistförbundets/IFJs projekt i Afrika, Asien, 
Latinamerika och Östeuropa.  
 
Jonas Nordling är vice ordförande i Union to Union.  
 
Jonas Nordling och Eva-Maria Kollberg är ledamot respektive kassör i styrelsen för 
Kalityfonden, den solidaritetsfond för fängslade och förföljda journalister i 
företrädesvis Etiopien, som startats av Martin Schibbye och Johan Persson efter att 
de själva fängslats i Etiopien i samband med en reportageresa. 
 

2015 I FAKTA OCH SIFFROR 
 
 
Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen utgjordes under året av Jonas Nordling, ordförande, Ulrica 
Widsell, vice ordförande, ledamöterna Tomas Backlund, Marie Blomgren, Anna 
Flytström, Ulrika Hyllert, Carl-Magnus Höglund, Petteri Karttunen, Stephen 
Lindholm, Natacha López, Eddie Pröckl och Sara Stenman.   
 
Fram till den 17 september var Anna Häggblom personalledamot i FS med Ragnar 
Forsén som suppleant. Därefter var Ragnar Forsén ordinarie personalledamot med 
Anna Häggblom som suppleant. 
 
FS höll under året 15 protokollförda sammanträden. 
 

Arbetsutskottet  
Jonas Nordling, Ulrica Widsell och Eddie Pröckl utgjorde förbundsstyrelsens 
arbetsutskott till och med AU den 6 oktober, då både Eddie Pröckl och Ulrika Hyllert 
deltog för överlämnande. Därefter utgjordes AU av Jonas Nordling, Ulrica Widsell 
och Ulrika Hyllert. 
 
Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer 
dess beslut. AU höll 16 protokollförda sammanträden under året. 
 

Revisorer 
Revisorer under året har varit Sven Rydén och Hans Zillén med Ragna Fahlander och 
Tommy Lundqvist som revisorssuppleanter.  
 
Thomas Lönnström från Ernst & Young var förbundets ansvarige auktoriserade 
revisor under året 



 

Motioner till förbundsstyrelsen 
Under året inkom två motioner till förbundsstyrelsen. En motion kom från 
Mälardalens frilansklubb och behandlade frågan om ändrad periodisering av 
utbildningsstipendier. Den andra motionen kom från Frilans Syd och handlade om 
stipendier till studerande. 
 
Kansliet 
Förbundskansliet är organiserat i två avdelningar, verksamhetsavdelningen och 
administrativa avdelningen samt en ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår  
kanslichefen, verksamhetschefen, förhandlingschefen, informationsstrategen, 
förbundsjuristen och senior adviser.  
 
Verksamhetsavdelningen arbetar med kollektivavtalsförhandlingar, hängavtal,  
tvisteförhandlingar, jämställdhet, diskrimineringsärenden, avtalspensioner, 
frilansavtal, upphovsrätt, arbetsmiljöfrågor, stipendier, klubbstöd och facklig 
utbildning. I verksamhetsavdelningens uppdrag ingår också yrkesutbildning och 
arbetsmarknadsfrågor, branschbevakning, frågor om tryckfrihet, sekretess och 
öppenhet, liksom yrkesetik samt rekrytering, kommunikation och marknadsföring. 
Avdelningen administrerar kampanjer och utåtriktade projekt. 
 
Administrativa avdelningen ger stöd till förbundsledningen och har ansvar för AU 
och FS dagordningar och protokoll, ekonomi, personalfrågor, medlemsregister, 
reception och växel, IT och fastighetsförvaltning samt driver administrativ och 
teknisk utveckling. 
 
Till senior advisers ansvarsområden hör bland annat förbundets internationella  
samarbete och policyarbete inom områdena yrkesfrågor, mediepolitik,  
organisationspolitik/samarbete med andra organisationer, förbundets interna 
organisation och medlemskapsfrågor. 
 
29 personer (29 tjänster) var anställda i Journalistförbundet vid årets slut. Av dessa 
var 21 kvinnor och 8 män. 9 personer (8,5 tjänster) var anställda i Tidningen 
Journalisten AB, fem kvinnor och fyra män. Två kvinnor var anställda i SJFs 
Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, totalt 1,6 tjänster. Totalt arbetade 40 personer 
i Journalistförbundet och dess dotterbolag. 
 
 

Medlemsutvecklingen 
 
Det totala antalet medlemmar minskade under 2015 med 336. Det var främst antalet 
yrkesaktiva, enkelorganiserade medlemmar som minskade, till följd av såväl 
omfattande personalinskränkningar som stora pensionsavgångar i medieföretagen. 
 
Totalt antal medlemmar 31 december: 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Kvinnor 8 783 8 616 8 367 8 521 8737 8809 8867 8807 8422 8299 
Män 9 331 9 044 8 729 8 662 8771 8707 8655 8511 8157 7944 
Totalt 18 114 17 660 17 096 17 183 17 508 17 516 17 522 17 318 16 579 16243 

 
 



Andelen kvinnor i förbundet ökade något även 2015. Bland de yrkesaktiva 
medlemmarna var 53 procent kvinnor (52,6 procent 2014), bland 
studerandemedlemmarna ca 59 procent (59 procent 2014) och även totalt består 
förbundet av fler kvinnor än män; 51,1 respektive 48,9 procent (50,8 respektive 49,2 
procent 2014). 
 
            Kvinnor          Män           Totalt 
Medlemskategori:  2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Aktiva enkelorganiserade 6 760 6 588 6 149 5 910 12 909 12 498 
(varav direktanslutna) (99) (97) (86) (84) (185) (181) 
Aktiva dubbelorganiserade 280 282 183 183 463 465 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 3 3 6 6 
Studerandemedlemmar 371 366 260 253 631 619 
Pensionärer 996 1 049 1 551 1 583 2 547 2 632 
(varav hedersmedlemmar) (99) (95) (378) (350) (477) (445) 
Passiva 12 11 11 12 23 23 
Totalt 8 422 8299 8 157 7944 16 579 16 243 

 
 
Bland de dubbelorganiserade medlemmarna (som arbetar inom ett annat förbunds 
avtalsområde och därför är medlemmar även i det förbundet) är 60,5 procent 
kvinnor. 
 
Förbund: Kvinnor Män Totalt 
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Unionen 146 149 89 87 235 236 
ST 58 56 46 46 104 102 
Vision 74 74 43 45 117 119 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 3 3 6 6 
Finans 0 0 1 1 1 1 
FTF 0 1 1 1 1 2 
Försvarsförbundet 1 1 2 2 3 3 
Tull och Kust 0 0 1 1 1 1 
TF 1 1 0 0 1 1 
Totalt: 283 285 186 186 469 471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hängavtal och inkopplingar 
 
Under året tecknades sju nya hängavtal. Fyra inkopplingar till tidskriftsavtalet 
skedde.  
 



Tvisteförhandlingar 
 
Under 2015 registrerades 364 (357 år 2014) förhandlingsärenden, varav 170 (170 år 
2014) avslutades under året. 
 
 
 
Ärendena fördelades på områden enligt följande: 
(antal inom parentes avser 2014) 
 
uppsägningar 103 (101) 
upphovsrättsfrågor  24  (29) 
kontraktsfrågor  24  (21) 
förändringar av redaktionell organisation  24  (21) 
hängavtal och inkopplingar (inkl uppsägningar)  21  (15) 
arbetstidsfrågor  20   (7) 
övriga frågor  18 (22) 
frågor rörande medarbetare personligen  18   (5) 
anställningsvillkor  15 (32) 
lönefrågor  15 (16) 
skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten  13 (10) 
tvister i arbetsmiljöfrågor  12  (17) 
arvodesfrågor  11 (17) 
rehabilitering/arbetsskador  10   (9) 
turordning och företrädesrätt   8   (8) 
förhandlingsskyldighet   7   11) 
övergång av verksamhet   7   (4) 
semesterlön/semesterersättning   5   (4) 
övertidsersättning   5   (4) 
konkurser   2   (3) 
diskrimineringsärenden   2   (2) 

 
     
Ärendena fördelades på kollektivavtalsområden enligt följande: 
 
Annat avtal eller avtal saknas 118 (124) 
Bemanning     5   (16) 
Dagspress 181 (146) 
Kommersiella etermedier   13   (17) 
Public service   12   (12)  
Tidskrifter   35   (42) 

 
Förhandlingsjouren 
 
Förhandlingsjouren hade under året telefontid måndag kl 11 – 12 och tisdag till 
fredag kl 10 – 12. En genomsnittlig samtalsmängd under en vecka har varit ca 45 
samtal. Det har också gått att nå ombudsmän utanför telefontiden vid brådskande 
ärenden. Möjligheten att ställa frågor via sociala medier som Facebook och Twitter 
fanns också. 
 



 
Rådgivning via e-post 
 
Under året besvarades 1 066 (956 år 2014) inkommande frågor via e-post från 
klubbar och enskilda medlemmar. Enklare frågor från icke-medlemmar har besvarats 
och de har upplysts om möjligheten till medlemskap. Arbetsgivare som saknar lokal 
klubb har begärt förhandling via förhandlingsjourens e-postadress. 
 
Fackliga kurser  
 
Under verksamhetsåret genomfördes en väsentlig förändring av förbundets 
kursverksamhet. Anledningarna var dels att förbundet gjorde en allmän översyn för 
att få ner verksamhetens kostnader, dels att förtroendevalda får allt svårare att vara 
borta från sina arbetsplatser längre tid.   
 
Kursernas längd förkortades till i huvudsak två dagar. De flesta av kurserna hölls på 
förbundets kansli och övernattning på hotell där förbundet har avtal om fasta priser. 
Arbetsmiljökursen genomfördes på Djurönäset och dessutom hölls två grundkurser i 
Malmö respektive Göteborg. 
 
Sammanlagt genomfördes nio grundkurser under verksamhetsåret. Av dessa var fem 
tvådagars kurser och resterande endagskurser. En planerad frilanskurs ställdes in på 
grund av för få anmälda. 
 
Sammantaget genomgick nära 100 (74 år 2014) fackligt förtroendevalda förbundets 
kurser inom samtliga avtalsområden. Utöver detta genomfördes en högre 
förbundskurs för över 100 förtroendevalda i november i samband med 
avtalskonferensen inför 2016 års avtalsförhandlingar. 
 
Kurserna tar upp rekrytering, förtroendemannalagen och klubbens roll på 
arbetsplatsen, kollektivavtalets värde, MBL, utvecklingsavtalet och 
kompetensutvecklingsrådens viktiga roll. Dessutom poängteras vikten av samarbete 
med frilansklubbarna.  Grundläggande regler i LAS ingår också. 
 
Att antalet deltagare ökat något jämför t med 2014 tyder på att den nya kursformen 
passar de förtroendevalda. De positiva kursutvärderingarna visar också att den nya 
strukturen på kurserna fungerar, även om förbundet naturligtvis bör ta reda på vad 
som kan förbättras ytterligare. 
 
Efterfrågan på den speciella kursmodul som kansliet tagit fram efter beställning av 
distriktsordförandekonferensen 2011 har även 2015 varit mycket begränsad.  
 
Frukostseminarier för chefer  
 
Under våren anordnade Journalistförbundet tre olika frukostseminarier för chefer. 

På det första seminaret berättade frilansjournalisten Joakim Medin om sina 
erfarenheter som reporter på plats i Syrien där han bland annat blev tillfångatagen. 
Han pratade också om relationen mellan honom som frilans och uppdragstagare och 
inköpare. 



På de två andra seminarierna föreläste förbundets ombudsmän om källskydd samt 
om individuell lönesättning och hur löneprocessen går till enligt Journalistförbundets 
kollektivavtal.  

 
 
 
 
Stipendier och IR-ersättning 
Förbundet betalade under 2015 ut stipendier och IR-ersättning (kopieringsersättning 
för bilder) för totalt 13 584 295 miljoner kronor. Följande stipendier utlystes och 
delades ut: 
 
Franska i Aix-en-Provence - 24 st 
Spanska i Madrid - 24 st 
Tyska i Berlin - 24 st 
Kreativitetsstipendier i Aten – 26 st 
Riva del Sole-stipendiet – 40 st 
Agneta Lindblom Hulthén-stipendiet –  5 st 
FOJO-stipendier –  71 st  
Stipendium till Nordisk Journalistcenters huvudkurs i Århus – 9 st 
Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendiet -  377 st  
Säkerhetsstipendier  - 10 st 
Innovationsstipendiet á 10 000 euro  
 
 
 
 
Ekonomi 
Enligt kongressbeslut ska förbundet ha en ekonomi i balans, det vill säga intäkterna 
ska täcka kostnaderna.  
 
År 2015 blev koncernens resultat före finansnetto 1 126 tkr och efter finansnetto  
5 123 tkr.  
 
Trots en minskning av medlemsantalet under 2015 med 336 medlemmar gör 
förbundet ett positivt resultat. För 2015 hade ett medlemstapp budgeterats. 
Kostnaderna har dock totalt sett minskats under året, bland annat blev kostnaden för 
avtalskonferensen lägre än budget och effektiviseringar har inneburit lägre 
administrativa kostnader. 
 
Kostnaderna för förbundets fastighet är i nivå med budget för 2015. Under 2014 
höjdes tomträttsavgälden med 1 000 tkr vilket innebär att totala kostnader för 
fastigheten har ökat. Värdet på fastigheter i Stockholms innerstad, och i synnerhet 
nära Centralstationen där förbundets fastighet är belägen, har ökat markant över 
åren. Fastigheten på Vasagatan är en mycket god investering som bidrar till 
förbundets kapital. 
 
Strukturomvandlingen i branschen med stora nedskärningar innebär också större 
tryck på lokala och centrala förhandlingar. Det har inneburit att framförallt de 
förhandlande ombudsmännen arbetat en del övertid.  



 
Förbundets kapital är placerat dels i aktiefonder, dels i företagsobligationer och 
likvida medel. Obligationerna har genererat ränteintäkter om netto 392 tkr och 
utdelningar på aktieplaceringar om 506 tkr under 2015. 
Vinst vid avyttring av fondandelar under 2015 uppgick till 3 150 tkr. 
 
Journalistförbundets inkomstförsäkring har utnyttjats mer under de senaste åren. 
Förklaringen till det är neddragningarna i branschen. Sedan slutet av 2011 har 
inkomstförsäkringen gått med förlust. För att få försäkringen att ekonomiskt bära sig 
beslutade förbundsstyrelsen 2013 att höja premien från 22 kronor till 50 kronor per 
månad. Försäkringen redovisar dock fortfarande en förlust.  
 
Att prognostisera framtida ”skador” är svårt och resultatet i den s k buffertfonden blir 
osäker. Den avsättning som måste göras i försäkringen för framtida ”skador” bedöms 
inte fullt ut motsvara den verklighet förbundets medlemmar lever i. 
Beräkningsmodellen för förbundets medlemskollektiv är således något osäker. 
Journalistförbundet får löpande redovisning från Bliwa om utfallet i försäkringen. 
Den redovisning som förbundet tagit del av under 2015 har visat att försäkringen gått 
med vinst och att tidigare upparbetade förluster därmed kunnat minskas. I december 
2015 upptäckte dock Bliwa att beräkningarna varit felaktiga. Försäkringen har istället 
gått med förlust och då försäkringen har gått med förlust flera år är det tydlig att 
premien på 50 kronor per månad inte räcker.  
En arbetsgrupp tillsattes för att se över hela försäkringen utifrån villkor och 
premiesättning. Det är Journalistförbundet som står risken i försäkringen och i 
bokslutet 2013 gjordes en reservering om 560 tkr för att kunna betala en eventuell 
engångspremie till försäkringen. För att få inkomstförsäkringen i balans är en 
höjning av premien oundviklig. 
 
Journalistförbundet prenumererar på tidningen Journalisten åt medlemmarna och 
betalade för det 2015, 5 900 tkr. Journalistförbundet annonserar också i Journalisten 
till en kostnad om 800 tkr. Moderföreningen lämnade ett koncernbidrag om 120 tkr 
för att täcka en förlust i tidningen 2015. Förlusten i beror på högre pensionskostnader 
än vad som budgeterades för 2015.  
 
Avtalsrörelsen drog igång i november 2015 med en avtalskonferens. Ungefär 120 
förtroendevalda träffades två dagar på Djurönäsets kursgård. Första dagen var facklig 
kurs och nästa dag själva avtalskonferensen. En avtalsrörelse innebär stora 
kostnader. 
 
Dotterbolaget Journalisterna i Sverige AB har inte haft någon verksamhet under 
2015. En avsättning, avseende tidigare års överskott i stipendieverksamheten och ett 
underskottsavdrag och uppskjuten skatt tillhörande avsättningen har dock legat kvar 
i bolagets bokföring. Under 2015 har avsättningen och den uppskjutna skatten 
överförts till moderföreningen där motsvarande avsättning och uppskjuten skatt har 
bokförts. För att kunna utnyttja underskottsavdraget i dotterbolaget har ett 
koncernbidrag lämnats från moderföringen.  
 
Kapitalförvaltning 
Journalistförbundets målsättning är att det ska finnas medel för konfliktersättning 
motsvarande 33 procent av den genomsnittliga månadslönen för förbundet 
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 ska vara fördelad, 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 och fastställs 
av förbundsstyrelsen i januari varje år. 
 
Journalistförbundet har ett placeringsråd som har till uppgift att ge förbundet råd i 
kapitalförvaltningsfrågor. Placeringsrådet består av två externa experter, 
kanslichefen och förbundets senior adviser. Rådet träffades fem gånger under 2015 
varav en gång var en presentation för förbundsstyrelsen. 
 
2015 präglades av oro i marknaderna med stora svängningar vilket gjorde 
kapitalförvaltningen svår. Då förbundets portfölj präglas av långsiktighet och lågt 
risktagande försöker vi att inte stressa fram ogynnsamma försäljningar eller köp. 
Under andra halvan av 2015 noterade vi dock att portföljen var för tungt viktad mot 
aktier vilket gjorde att risken blev någon stor. För att ta ned aktieexponeringen såldes 
därför en mindre del av samtliga fonder. I brist på bra ränteplaceringar har likviden 
från försäljningarna satts in på ett konto i SBAB där räntan under året varit positiv. 
De långa räntorna har legat kvar på mycket låga nivåer under 2015 vilket inneburit 
att ränteplaceringar har gett mycket låg avkastning.  
 
Förbundets portfölj bestod vid årsskiftet av fyra aktiefonder (totalt 49 procent), 
ränteobligationer och likvida medel. Under 2015 förföll en av förbundets långa 
obligationer och det har i det rådande låga ränteläget inte gått att hitta några bra 
ränteplaceringar. Likviditeten efter förfallen har därför satts in på ett konto i SBAB. 
Totala avkastningen i aktieportföljen blev 2015 till ca 6 procent. Vid årsskiftet hade 
förbundet en orealiserad vinst om 15 740 tkr i de finansiella tillgångarna. Förbundets 
förmögenhet består också av fastigheten Lagern 7 på Vasagatan i Stockholm. 
Fastigheten är värderad till 110 000 tkr. 
 
Fastighetsförvaltning 
Förbundet anlitar T&T Fastighetsförvaltning AB för den tekniska förvaltningen av 
fastigheten och för de dagliga vaktmästartjänsterna delar förbundet och Vasabyrån 
AB (granne som ägs av fyra SACO förbund) på en vaktmästare. 
 
I och med sprängningarna för Citybanan drabbades förbundets fastighet av 
inträngande grundvatten i källaren. Förbundet stämde 2014 Trafikverket till 
Miljödomstolen. Journalistförbundet har begärt 1 500 000 kronor i skadestånd. I 
december 2014 hölls till slut huvudförhandlingar och i början av januari 2015 
slutplädering i målet. Dom föll i början av mars 2015 och förbundet vann. 
Trafikverket överklagade som väntat dock till Mark- och miljööverdomstolen. 
Journalistförbundet och Trafikverket förlikades i början av mars 2016 vilket innebar 
att förbundet fick 800 000 kronor i skadestånd. Trafikverket betalar samtliga 
rättegångskostnader. 
 



Samtliga lokaler i fastigheten var uthyrda under 2015. Renovering av fastigheten sker 
enligt en fastställd renoveringsplan.  
 
 
Förbundets dotterbolag 
Journalistförbundet är moderförening i en koncern med tre helägda dotterbolag, 
SJF:s Frilansjournalisters Serviceaktiebolag (Servicebolaget), Journalisterna i Sverige 
AB (Jisab) och Tidningen Journalisten AB. 
  
Tidningen Journalisten AB ger ut förbundets medlemstidning Journalisten. Styrelsen 
i bolaget består av förbundsordförande och två förbundsstyrelseledamöter. VD i 
bolaget är chefredaktör Helena Giertta. 
 
Journalisterna i Sverige AB har inte haft någon verksamhet under 2015. Tidigare 
avsättningar från överskott i stipendieverksamheten har under årets förts över till 
förbundet för att istället bokföras som avsättning där. 
 
Servicebolaget ger råd till förbundets frilansmedlemmar i deras egenskap av 
egenföretagare. Servicebolaget arrangerar också kostnadsfria kurser för i första hand 
frilansmedlemmar. Andra medlemmar kan gå kurserna, men då till en mindre avgift. 
Samtliga förbundets frilansmedlemmar är också medlemmar i Servicebolaget och 
betalar en serviceavgift till bolaget och en reducerad medlemsavgift till förbundet. 
 
Styrelsen i Servicebolaget består av förbundsordförande och två FS-ledamöter samt 
två ledamöter utsedda av Frilans Riks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Bilaga 1 
 
Arvoden och förmåner till styrelse, revisorer och kanslichef 
    
  Skattepliktigt  

Namn Arvode, 
kr  

förmånsvärde, 
kr Förmåner 

    
Jonas Nordling, ordförande 924 984   
Ulrica Widsell, vice 
ordförande 552 300   

Petteri Karttunen 21 003   
Stephen Lindholm 55 824   
Marie Blomgren 37 393   
Eddie Pröckl 83 602   
Sara Stenman 40 178 

  

Natacha López 21 003 
Carl-Magnus Höglund 61 122 
Tomas Backlund 46 414 
Ulrika Hyllert 27 193 
Anna Flytström 27 193 
    
Sven Rydén, revisor 19 404   
Hans Zillén, revisor 14 219   
    
Ragna Fahlander, 
revisorssuppleant 6 732   
Tommy Lundqvist, 
revisorssuppleant 8 531   
    
    
Eva-Maria Kollberg, 
kanslichef 862 141 4 296 Tidning 
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remissyttranden    Bilaga 2 
 
Unik kunskap genom registerforskning  Utbildningsdep. 
(SOU 2014:45) 
 
Från analog till digital marksänd radio – en 
Plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Kulturdepartementet 
 
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument (Ds 2015:2)    Finansdepartementet 
 
Uppbörd av böter (Ds 2015:5)   Justitiedepartementet 
 
Värdepappersmarknaden (SOU 2015:2)  Finansdepartementet 
 
Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare 
och fysiska personer (SOU 2014:68)   Finansdepartementet 
 
Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt 
omhändertagande av elektronisk kommunikations- 
utrustning     Justitiedepartementet 
 
Framställan från Transportstyrelsen, särskild sekretess 
för uppgifter om ägare till utlandsregistrerade fordon Näringsdepartementet 
 
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 
(SOU 2015:40)    Justitiedepartementet 
 
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) Justitiedepartementet 
 
En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)  Justitiedepartementet 
 
Datalagring och integritet (SOU 2015:31)  Justitiedepartementet 
 
Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet Justitiedepartementet 
 
Presstödsnämndens förslag om utvecklingsstöd till 
tryckta allmänna nyhetstidningar   Kulturdepartementet 
 



Rapportutkast om public service-bolagens marknads- 
påverkan med mera    Myndigheten för radio 
     och tv 
 
Betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)  Justitiedepartementet 
 
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor  
(SOU 2015:63)    Justitiedepartementet 
 
 
Ökad trygghet för hotade och förföljda personer 
(SOU 2015:69)    Finansdepartementet 
 
En strategi för en inre digital marknad i Europa  Utrikesdepartementet 
 
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för 
personer med forskarexamen   Utbildningsdep. 
 
Sekretessbrytande bestämmelser för personal inom 
hälso- och sjukvård med mera   Näringsdepartementet 
 
Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Socialdepartementet 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Representation                                   Bilaga 3 
 
 
    
Dotterbolag   
Journalisterna i Sverige AB    
- Styrelsen   
Nordling Jonas Ordförande  
Widsell Ulrica Ledamot  
Backlund Tomas Ledamot  
Blomgren Marie Ledamot  
Flytström Anna Ledamot  
Hyllert Ulrika Ledamot  
Höglund Carl-Magnus Ledamot  
Karttunen Petteri Ledamot  
Lindholm Stephen Ledamot  
López Natacha Ledamot  
Pröckl Eddie Ledamot  
Stenman Sara Ledamot  
Forsén Ragnar 
 

Personalledamot  
 

ord. fr o m 215-09-17 
suppl t o m 2015-09-16 

Häggblom Anna 
 

Pers ledamot suppl 
 

suppl fr o m 2015-09-17 
ord. t o m 2015-09-16 

   
Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag – 
Styrelsen  
Nordling Jonas, FS Ordförande  
Blomgren Marie, FS Ledamot  
Pröckl Eddie, FS Ledamot  
López Natacha, FS Ledamot  
Grönblad Fatima, Frilans Riks Ledamot  
Schüsseleder Göran, Frilans Riks Ledamot  
Höglund Carl-Magnus, FS Suppleant  
Jakbo Rickard, Frilans Riks Suppleant  
Forsén Ragnar Personalledamot fr o m 2015-09-17 
Häggblom Anna Personalledamot t o m 2015-09-16 
Zillén Hans Revisor  
   
   
Frilansjournalisterna Serviceaktiebolag –  
Kursutskottet  
Grönblad Fatima   



Schüsseleder Göran   
Jakbo Rickard   
   
   
Tidningen Journalisten AB  
– styrelsen   
Nordling Jonas, FS Ordförande  
Lindholm Stephen, FS Ledamot  
Stenman Sara, FS Ledamot  
Agrell Eva Personalledamot  
   
   
Förbundsstyrelsens 
arbetsgrupper   
   
Yrkesetiska nämnden   
Widsell Ulrica, FS Ordförande  
Stenman Sara, FS Ledamot  
Karlsvärd Mia Ledamot  
Tahir Karwan Ledamot  
Vakant Ledamot  
Carlén Tove, FK Sekreterare,tjl  
Trehörning Pär, FK Tf sekreterare  
   
Yttrandefrihetsgruppen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande  
Hyllert Ulrika, FS Ledamot  
Andersson Sus Ledamot  
Funcke Nils Ledamot  
Werner Jack Ledamot fr o m FS 2015-02-18 
Wilöf Olle, FK Ledamot  
Carlén Tove, FK Ledamot  
Trehörning Pär, FK Sekreterare  
   
Arbetsgrupp #otryggimedia   
Werne Kent   
Nordling Jonas   
Dahlskog Katarina   
   
Regionala skyddsombud   
Bennet Justus, FK   
Burell Hans, FK   
Carlsson Sara, FK   
Dahlskog Katarina, FK   
Edlund Marianne, FK   
Forsén Ragnar, FK   
Gillberg Brandt Margaret, FK   
Harding Åse, FK   
Häggblom Anna, FK   
Lif Johan, FK   
Tillström Maria, FK   



Trehörning Pär, FK   
Wilöf Olle, FK   
   
   
Agneta Lindblom Hulthéns 
stipendium, jury   
Lindblom Hulthén Agneta   
Blomgren Marie, FS   
Vahlberg, Anita, FK   
   
Västernorrlands Journalisters 
Ideella Stiftelse 
- Styrelse   
Näslund Pernilla Ledamot  
Landström Lars Ledamot  
Sjöstedt Susanne Ledamot  
Kollberg Eva-Maria, FK Ledamot  
Vahlberg Anita, FK Ledamot  
Rydén Sven Revisor  
Zillén Hans Revisor  
   
   
Förhandlingsdelegationer    
   
Frilansdelegation   t o m 2015-06-26  
Dhaouadi Aziza, Frilans Ledamot  
Lundstedt Gert, Frilans Ledamot  
Grönblad Fatima, Frilans Ledamot  
Höglund Carl-Magnus, Frilans Suppleant  
López Natacha, Frilans Suppleant  
   
   
Avtalsdelegation fr o m 2015-11-19  
Hultman Johanna, Public service Ledamot  
Gjerdingen Thomas, Public service Ledamot  
Johansson Ann, Etermedier Ledamot  
Schulz Marie, Tidskrift Ledamot  
Grant Sara, Tidskrift Ledamot  
Carlzon Johan, Bemanning Ledamot  
Höök Lovisa, Bemanning Ledamot  
Kuick Lennart, Dagspress Ledamot  
Juhasz Toth Hedvig, Dagspress Ledamot  
Fahlander Ragna, Dagspress Ledamot  
   
Liljehammar Carlson Solveig, Publ s Suppleant  
Svensson Niklas, Public service Suppleant  
Maxe Anna, Etermedier Suppleant  
Niklasson Susanna, Etermedier Suppleant  
Leijon Johan, Tidskrift Suppleant  
Östlund Madeleine, Tidskrift Suppleant  
Lindh Sofia, Bemanning Suppleant  



Andersson Gustav F, Bemanning Suppleant  
Spångberg Jan, Dagspress Suppleant  
Wennblom Linus, Dagspress Suppleant  
   
Samarbetskommittén med 
Almega Medieföretagen   
Lif Johan   
   
   
Representation TCO   
   
TCO – styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica 1a suppleant  
Vahlberg Anita 2a suppleant  
   
TCO – utredning om TCOs 
framtidsakademi t o m 2015-02  
Vahlberg Anita   
   
TCO – förhandlingskommittén     
Lif Johan   
   
TCO – 
förbundssekreterarnätverket   
Vahlberg Anita   
   
TCO -J (samråd 
förbundsjurister)   
Dahlskog Katarina   
Trehörning Pär   
   
TCO – nätverket för 
arbetsmarknadspolitik och A-
kassa   
Vahlberg Anita   
  
TCO - nätverket för EU-frågor   
Vahlberg Anita   
   
TCO – globala nätverket   
Nordling Jonas   
Vahlberg Anita   
   
TCO - nätverket för  
likabehandling  
Forsén Ragnar  
  
TCOs Kulturpris – jurymedverkan  
Ulrica Widsell  
  



TCOs skatteutredning  
Anita Vahlberg  
  
  
Union To Union – verksamhetsrådet  
Vahlberg Anita   
  
Union To Union – styrelsen  
Nordling Jonas Vice ordf. (TCO)  
Vahlberg Anita Suppleant (TCO)  t o m 2015-04 
   
TAM-Arkiv-styrelsen        
Gillberg Brandt Margaret Suppleant  
   
   
Representation PTK   
  
PTKs stämma   
Widsell Ulrica   
   
PTKs överstyrelse   
Widsell Ulrica Ledamot  
Nordling Jonas Suppleant  
  
PTKs styrelse   
Nordling Jonas Ledamot  
Dahlskog Katarina Suppleant  
   
PTKs förhandlingschefsgrupp   
Lif Johan Ledamot  
  
Trygghetsrådets styrelse   
Lif Johan Ledamot (TCO-Ö)  
   
   
Representation med anknytning till 
samhällsfrågor  
   
Taltidningsnämnden   
Widsell Ulrica   
   
AFs Råd för 
kulturarbetsmarknaden   
Bennet Justus (för KLYS)   
   
AFs Branschråd för ord och 
bild   
Bennet Justus   
   
AFs partsråd    
Janson Jeanette (för TCO) Suppleant  



   
Arbetsdomstolen   
Lindblom Hulthén Agneta (för TCO) Ersättare  
   
Svenska Unesco-rådets 
kommunikationsutskott    
Vahlberg Anita   
   
   
Upphovsrättsorganisationer   
   
ALIS – styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
Wilöf Olle Suppleant  
Andersson Sus Suppleant  
 Ordförande  
   
ALIS – utvecklingsutskottet     
Andersson Sus Ledamot  
Janson Jeanette Ledamot  
   
Bild upphovsrätt i Sverige - 
styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
Wilöf Olle Suppleant  
   
Bild upphovsrätt i Sverige – 
nämnd för tv-frågor    
Wilöf Olle   
   
Bonus Copyright Access  - 
styrelsen   
Vahlberg Anita Ledamot  
Wilöf Olle Suppleant  
   
Bonus Copyright Access  - 
bildförvaltningsgruppen   
Wilöf Olle Ledamot  
Dahlskog Katarina Suppleant  
  
Bonus Copyright Access – 
pressförvaltningsgruppen  
Dahlskog Katarina Ledamot  
Wilöf Olle Ledamot  
   
Bonus Copyright Access – 
förhandlingsdelegationen  
Wilöf Olle Ledamot  
   
Bonus Copyright Access  - arbetsgrupp 
elektronisk publicering  



Wilöf Olle Ledamot  
   
Copyswede – styrelsen   
Vahlberg Anita Ledamot  
   
Branschorganisationer   
   
Pressens samarbetsnämnd/Stiftelsen Allmänhetens Pressombudsman 
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica Ledamot  
Vahlberg Anita Suppleant  
   
Pressens Samarbetsnämnd - 
arbetsgrupp Textreklam  

2105-09 
 

Nordling Jonas Ledamot  
   
Pressens opinionsnämnd   

Rotevatn Rino 
Ledamot fr o m  
2015-07-01 Suppl t o m 2015-06-30 

Norrby Ann 
Ledamot fr o m  
2015-07-01 

Suppl t o m 2015-06-30 
 

Bubenko Anna Ledamot T o m 2015-06-30 
Fors Olle Ledamot  T o m 2015-06-30 
Gäverth Ola Suppleant Fr o m 2015-07-01 
Juhasz Toth Hedvig Suppleant Fr o m 2015-07-01 
   
PP Pension – presidiet    
Nordling Jonas Vice ordförande  
   
PP Pensions – styrelsen   
Nordling Jonas Vice ordförande  
Kollberg Eva-Maria Ledamot  
Ahlqvist Stefan Revisor    
   
PP Pension – stämman    
Widsell Ulrica Ledamot  
Gillberg Brandt Margaret Ledamot  
Vahlberg Anita Ledamot  
Edlund Marianne Ledamot  
Heldt Bodil Suppleant  
Westh Åsa Suppleant  
Carlén Tove Suppleant  
Alenmark Maud Suppleant  
   
PP Pension - 
fondbolagsstyrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
   
KLYS – nämnden   
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica 1:e suppleant  



Vahlberg Anita 2:e suppleant  
   
KLYS – arbetsutskottet   
Vahlberg Anita Ledamot  
   
KLYS – valberedningen     
Nordling Jonas Ledamot  
   
KLYS – nätverk och 
arbetsgrupp för upphovsrätt   
Wilöf Olle   
   
KLYS – nätverk för 
arbetsmarknads- och 
socialförsäkringsfrågor   
Bennet Justus   
Vahlberg Anita   
   
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   
   
Mediekampanjen för Dawit 
Isaak   
Pröckl Eddie, FS   
Skyhag Peter, FK   
   
Kalityfonden   
Nordling Jonas Ledamot  
Kollberg Eva-Maria Kassör  
Rydén Sven Revisor  
   
   
Utbildningsorgan   
   
Föreningen Pressinstitutet – 
styrelsen   
Vahlberg Anita Ledamot  
Trehörning Pär Suppleant  
Ahlqvist Stefan   Revisor  
   



FOJO – styrelsen    
Blomgren Marie, FS Ledamot  
   
   
Södertörns högskola - 
branschråd   
Widsell Ulrica  Ledamot  
   
   
Stipendieorgan   
   
Journalistfonden för vidareutbildning – 
styrelsen           
Gäverth Ola Ledamot  
Cederquist Caroline Suppleant  
Rydén Sven 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   
Karttunen Petteri, FS   
Kollberg Eva-Maria, FK   
Ehn Holmström Elisabeth, FK   
   
Bliwa Skadeförsäkrings 
försäkringsnämd   
Nordling Jonas Suppleant  
   
Bliwa arbetsgrupp för översyn 
av försäkringen  Fr o m AU 2015-12-15 
Nordling Jonas   
Kollberg Eva-Maria   
   
Försäkringskommitté med  
PP Pension   
Nordling Jonas, FS   



Lindholm Stephen, FS   
Janson Jeanette, FK   
Carlson Sara, FK   
   
Försäkringskommitté med 
Gefvert   
Janson Jeanette Ledamot  
Schüsseleder Göran Ledamot  
Alenmark Maud Adjungerad  
   
   
Internationella organisationer   
   
EFJ - Finance Commisson   
Vahlberg Anita Ledamot  
   
EFJ - Authors Rights Expert 
Group, AREG   
Wilöf Olle Ledamot  
     
EFJ - Freelance Expert Group, 
FREG   
López Natacha, FS Ledamot  
   
IFJ – Finance Commission   
Nordling Jonas Ledamot  
   
NJF – presidiet   
Nordling Jonas   
Widsell Ulrica   
Vahlberg Anita   
   
   
Journalisternas 
arbetslöshetskassa – styrelsen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande   
Karttunen Petteri, FS Vice ordförande  
Bergström Håkan, FS Ledamot  
Ohlsson Åsa, frilans Suppleant (fr o m   
 juni)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  








































































































