
Verksamhetsberättelse 2016 
 
Förbundsordförande har ordet: 
 
2016 går till historien som ett år då polariseringen i världen på många sätt 
förstärktes. Men trots att presidenten för världens största demokrati förklarade 
krig mot medier, och att världens demagoger nu vädrar morgonluft, så innebär det 
att journalistikens existensberättigande samtidigt har stärkts löpande. 
  
Branschens digitala marknader har under året förstärkts och på många sätt är 
antagligen de första stapplande stegen in i en ny affärsmodell nu över. Men trots 
att allt fler företag visar på ökande resultat så är de flesta siffrorna fortfarande 
effekter av besparingar mer än återhämtade intäkter. Och det blir alltmer tydligt 
att villkoren inom branschen nu har nått nivåer då tillflödet av nya journalister 
begränsas.  
  
För även om Journalistförbundets utredare under året kunnat visa att antalet 
platser på landets journalistutbildningar fortfarande klart överstiger efterfrågan 
så vittnar allt flera arbetsgivare, framför allt utanför storstäderna, om att det är 
svårt att hitta kompetent arbetskraft till redaktionerna. Det är ett tydligt tecken på 
att kolleger nu flyr branschen, vilket på sikt kan vara det största hotet mot 
journalistikens framtid. Ett kreativt arbete som det redaktionella kräver att 
branschen lockar de bästa talangerna för att fortsätta utvecklas, oavsett vilken 
anlitandeform som är aktuell.    
  
Och just därför är även Journalistförbundets arbete med att verka för de bästa 
villkoren i allra högsta grad berättigat. Kanske nu mer än någonsin, i denna 
demagogens tidevarv. 
  
Jonas Nordling 
Förbundsordförande 
  
  
2016 historiskt år för Yrkesetiska nämnden 
 
För Yrkesetiska nämnden blev 2016 ett historiskt år när allmänhetens representant 
för första gången tog plats i nämnden under hösten.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade att utse en allmänhetens representant tidigare under 
året. Advokatsamfundet fick uppdraget att nominera en allmänhetens representant 
och valet föll på Thomas Rolén, kammarrättspresident i Stockholm, som med stort 
engagemang och intresse för etik och journalistik tog sig an uppdraget och deltog i 
sitt första sammanträde med nämnden i slutet av året. 
Advokatsamfundet har gedigen erfarenhet av yrkesetiska frågor och pressetik. 
Organisationen utser tillsammans med Chefs-JO allmänhetens representanter till 
Pressens opinionsnämnd, PON.  
 
Att ta in en allmänhetens representant i nämnden har föreslagits och diskuterats i 
omgångar tidigare i förbundets och nämndens historia, så det kändes både stort 
och roligt att nu kunna genomföra förändringen.  



Allmänhetens representant kompletterar de övriga ledamöterna med journalistisk 
kompetens i nämnden med andra perspektiv och erfarenheter och kan bidra till att stärka 
förtroendet för nämndens arbete och kan förhoppningsvis bidra till att öka intresset för 
yrkesetiken även utanför medlemsleden och redaktionerna.  
  
I slutet av året anlitade Yrkesetiska nämnden en frilansjournalist och en 
filmfotograf som producerade en informationsfilm om yrkesetiken där 
journalistprofilerna Oisín Cantwell och Jenny Strömstedt medverkar och berättar 
om sin syn på etiken och vad den betyder för dem i vardagen på jobbet. Filmen är 
ytterligare ett led i nämndens uppdrag att synliggöra etiken och nämndens arbete.  
                                                                             
”Vi vill prata om varför yrkesetiken är så viktig. Om trovärdigheten för 
journalistiken.” 
Så kan man sammanfatta det som många medlemmar och klubbföreträdare sagt 
som vänt sig till mig och Yrkesetiska nämnden för att arrangera ett möte, 
seminarium eller en diskussionskväll tillsammans med oss.  
Content, content, content … är ett annat sätt att sammanfatta det.  
  
Content var utan tvekan förra årets stora etikdiskussion i nämndens utåtriktade 
arbete. Flera frilansklubbar bjöd in oss för att diskutera de uppluckrade gränserna 
mellan journalistik och kommunikation. Kan man skriva en journalistisk artikel på 
morgonen, fortsätta med ett pressmeddelande åt en kund under förmiddagen, göra 
ett tv-inslag till en redaktion och sedan avsluta dagen med ett uppdrag som är 
native advertising? Ja – så såg verkligheten ut för grupper av våra medlemmar 
under 2016. De kombinerade olika roller och hoppade mellan olika uppdrag. Även 
anställda, företrädesvis på produktionsbolag, kunde ha en liknande situation.  
I takt med att contentavdelningarna poppade upp på medieföretagen blev frågorna 
om oberoende, integritet och självständig journalistik brännande att diskutera i alla 
grupper av journalister. 
 
En allt mer pressad arbetssituation för många medlemmar där journalister 
samtidigt själva är publicister i sociala medier och på webbsajter ökade också 
intresset för etikdiskussioner.  
  
Jag har som ordförande i nämnden lagt en hel del tid under året på att vara ute på 
journalistutbildningarna och berättat om yrkesetik och det självreglerande 
medieetiska systemet.  
  
Arbetet för en ny gemensam medieetisk nämnd fortsatte i Pressens 
samarbetsnämnd under året och Journalistförbundet fortsatte driva att även 
yrkesetiken bör ingå i en sådan framtida sammanslagen nämnd.  
  
 Ulrica Widsell 
 Vice ordförande, ordförande i Yen 
 
 
Yrkesetiska nämnden 
 
Under 2016 inkom totalt 40 anmälningar till nämnden och hela 39 av ärendena 
avskrevs. Den största anledningen till att ärenden avskrevs var att det inträffade inte 
rörde någon yrkesregel, utan handlande om publicitetsfrågor. Andra anledningar till 



att avskriva var att den anmälde inte var medlem eller att anmälaren drog tillbaka 
anmälan. Den anmälan som prövades av nämnden gällde en radiointervju där 
anmälaren bland annat ansåg att ett citat med honom sänts mot hans vilja och att 
reportern spelat in en intervju utan att anmälaren kände till det. Nämnden beslutade 
att inte klandra journalisten. Det totala antalet anmälningar var ungefär detsamma 
som året innan, då motsvarande siffra var 43. 
 
Yrkesetiska nämndens utåtriktade arbete fortsatte under året. Nämnden arrangerade 
två seminarier i samarbete med Mälardalens frilansklubb, ett på våren och ett på 
hösten. Förutom nämndens arbete diskuterades också uppdragsjournalistik och hur 
nya former av redaktionella samarbeten påverkar journalistiken. Under hösten 
arrangerades också ett seminarium med titeln ”Etik och skönhetsjournalistik” där 
journalister inom skönhetsjournalistik samlades och pratade om etiska frågor i denna 
nischade del av branschen. 
 
Vid tre tillfällen har nämndens ordförande och etikombudsmannen träffat 
förtroendevalda för att diskutera yrkesetik i samband med förbundets grundkurser, 
vilket bland annat väckt intresse för klubbesök. 
 
Förutom den stora förändringen som infördes i och med att allmänhetens 
representant, Thomas Rolén, tog plats i nämnden uppdaterades nämndens 
arbetsordning i början av året. Uppdateringen innebar bland annat att reglerna om 
jäv tydliggjordes. Det infördes också en skrivning om vad som gäller när en person 
vill ompröva ett redan fattat beslut av nämnden. 
 
Nämnden har haft totalt fem sammanträden under året, två av dessa var fysiska 
möten och övriga var telefonmöten.  
 
 
Tryckfrihetsförordningen 250 år - en stor del av Yttrandefrihetsgruppens arbete 
2016. 
 
"TF 250 år", Tryckfrihetsförordningen 250 år, blev temat för en stor del av 
Yttrandefrihetsgruppens arbete 2016. Och det blev ett år med betydelsefulla 
framgångar för yttrandefriheten, öppenheten och källskyddet. 
 
Regeringen presenterade äntligen sin proposition om förstärkt meddelarskydd för 
privat anställda i offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. 
Beslut väntas i riksdagen i februari 2017 och lagen är tänkt att gälla från april 
2017. 
Om lagen blir verklighet är det ett viktigt steg framåt mot vårt mål att 
meddelarskydd ska gälla alla på arbetsmarknaden. 
 
I EU har vi framgångsrikt arbetat mot att medier ska omfattas av ett förbud mot 
"omotiverad" geoblockering.  
Eftersom journalistiskt material kan dömas enligt lagen i det EU-land där texten, 
bilden eller programmet är tillgängligt, är det nödvändigt för journalister och 
medieföretag att försöka hindra spridning av sitt material till "oönskade" länder. 
Det verkar som att kommissionen och EU-parlamentet har tagit till sig våra 
varningar om att förbud för medier att geoblockera skulle kunna drabba 
pressfriheten. 



EU:s direktiv om skydd för visselblåsare och ett journalistiskt undantag i direktivet 
om skydd för företagshemligheter är också framgångar sett ur vår synpunkt. 
EU-domstolen har tidigare ogiltigförklarat datalagringsdirektivet för att det strider 
mot EU:s rättighetsstadga. I december slog domstolen fast att datalagring som den 
är utformad enligt svensk lag strider mot EU-rätten. 
Förhandsavgörandet från EU-domstolen ger oss rätt i vår kritik mot den svenska 
lagen som går längre än vad direktivet kräver när det gäller vilka uppgifter 
operatörerna måste lagra. 
 
Vi har i olika sammanhang diskuterat hur mycket övervakning och kontroll 
demokratin tål. Frågeställningen är ständigt aktuell. I våras tillsatte regeringen till 
exempel en utredning om rätten för polisen att i hemlighet installera program i 
våra datorer för att kunna läsa vad dessa innehåller.  
 
Den utredning vi initierade om TOR-noder blev klar i slutet av året. TOR kan 
användas för att förhindra kartläggning av vilka som kommunicerar med 
varandra på nätet. 
Utredningen vill vi ska vara ett underlag för att diskutera om det är politiskt 
önskvärt att Journalistförbundet installerar en TOR-nod i syfte att stärka 
källskyddet. 
Vi har på olika sätt uppmärksammat journalistikens och journalisternas betydelse 
för demokratin, bland annat vid ett seminarium där vi bjöd in polisen för att 
berätta om hur de arbetar med anmälningar från journalister om hot. 
Tyvärr blir hot och hat mot journalister allt vanligare. Och många journalister runt 
om i världen fängslades eller mördades för att de gjorde sitt jobb. 
Yttrandefrihetsgruppen har deltagit i en manifestation för fängslade journalister i 
Turkiet och uppmärksammat att Dawit Isaak fortfarande sitter inspärrad. 
 
Som en rolig förnyelse av vårt arbete lät vi i slutet av året producenten och filmaren 
Estrid Bengtsdotter spela in en film om yttrandefrihet, insyn och källskydd. Några 
av Yttrandefrihetsgruppens ledamöter medverkar som experter i filmen. 
Resultatet blev över förväntan. Vi ser fram emot att under 2017 sprida filmen för att 
nå fler om de frågor vi arbetar med. 
 
Stephen Lindholm 
Ordförande i Yttrandefrihetsgruppen 
 
 
Yttrandefrihetsgruppen 
 
Journalistförbundet har under året drivit ett projekt för att utreda de straffrättsliga 
aspekterna av att stötta Tor. Anonymiseringsverktyget Tor är ett sätt för journalister 
att skydda sina källor digitalt. Tor bygger på ideella krafter och behöver stöd till sin 
verksamhet. Men frågan om att stötta Tor är inte okontroversiell eftersom nätverket 
även används av personer som begår brott på nätet. Tor-projektet resulterade i en 
rapport som presenterades i december och är skriven av juristen Paulina Rehbinder. 
Slutsatsen i rapporten är att de juridiska hindren för att driva noder i Tor är små. 
 
Viljan att från regeringen att utöka polisens möjligheter att övervaka medborgarna 
har lett till flera utredningar som hotar att påverka journalisters möjlighet att skydda 
sina källor. Till exempel tillsatte regeringen en utredning som ska undersöka 



möjligheterna att införa hemlig dataavläsning. Det skulle innebära att Polisen får 
möjlighet att gå in i enskildas datorer i vissa fall. En annan utredning tillsattes för att 
bland annat se över reglerna om husrannsakan och beslag, utredningen ska 
undersöka om Polisen bör få göra husrannsakan på distans, något som skulle kunna 
påverka källskyddet. Journalistförbundet har genom debattartiklar framfört kritik 
mot dessa utredningar och har även haft kontakter med regeringskansliet. 
 
En positiv utveckling under året har varit att regeringen har tagit flera steg framåt när 
det gäller att utöka meddelarskyddet. I slutet av året la regeringen fram en 
proposition om meddelarskydd inom privat finansierad vård, skola och omsorg. 
Tidigare under året tillsatte regeringen också en utredning som ska se över 
möjligheterna att utvidga regleringen till att gälla även andra verksamheter än vård, 
skola och omsorg. Journalistförbundet delar med en expert i utredningen. 
 
Under 2016 uppmärksammades 250-årsjubiléet av Tryckfrihetsförordning på olika 
sätt. Journalistförbundet var också en av initiativtagarna till webbplatsen 
www.frittors.se som drevs av Kungliga biblioteket. Med anledning av jubiléet 
arrangerade yttrandefrihetsgruppen seminarier, kurser och debatter: 
 

• 10 februari, JMK: Brottsplats internet – näthat och yttrandefrihet. Om 
utredningen Integritet och straffskydd. 
(Samarrangemang med JMK.) 

 
• 15 februari, Pressklubben: Är EU slutet eller öppet? 

(Samarrangemang med OEIC.) 
 

• 22 april, Stephen Lindholm talade vid en manifestation utanför Turkiska 
ambassaden till stöd för de två turkiska journalisterna Can Dündar och Erdem 
Gül. 

 
• 25 maj, JMK: Operation öppenhet. En undersökning om hur väl 

myndigheterna lever upp till offentlighetsprincipen. 
(Samarrangemang med JMK och Publicistklubben.) 

 
• 3 juni, Journalistförbundet: Hur ska vi stoppa hot och hat? 

 
• 5 juli, Almedalen: Ökad insyn i friskolan 

 
• 27 augusti, Raoul Wallenbergs torg: Manifestation för yttrandefrihet 

(Samarrangemang med KLYS, Raoul Wallenberg Academy och Stödföreningen 
Free Dawit.) 

 
• 22 oktober och 17 november, Källskyddskurser 

(Samarrangemang med Mälardalens frilansklubb.) 
 

• 28 november, JMK: Framtidens yttrandefrihet om 
Mediegrundlagskommitténs betänkande 
(Samarrangemang med JMK och Publicistklubben.) 

 
• 7 december, Journalistförbundet: Hur ska vi stoppa hot och hat? #2 

http://www.frittors.se/


 
Under året har Yttrandefrihetsgruppen haft fyra sammanträden. 
 
 
Otryggheten i mediebranschen 
 
Utifrån kongressens beslut 2014 om att Journalistförbundet skulle sätta ytterligare 
fokus på otrygghetsfrågorna i mediebranschen har en arbetsgrupp tillsatts med 
uppdrag att undersöka och komma med förslag på åtgärder som syftar till att minska 
otryggheten för journalister. Arbetsgruppen består av förbundsordförande Jonas 
Nordling, förbundsjuristen Katarina Dahlskog och utredaren Kent Werne. Arbetet för 
att minska otryggheten i mediebranschen är ett prioriterat arbete som kommer att 
pågå till nästa kongress våren 2018. 
 
Den oberoende utredaren Kent Werne undersöker olika delar av otryggheten i 
branschen och presenterar resultaten i ett antal utredningsrapporter med förslag på 
konkreta åtgärder för att minska otryggheten. Förbundsstyrelsen tar därefter 
ställning till föreslagna rekommendationer och resultatet kommer presenteras till 
kongressen. Under 2016 presenterades två rapporter där olika delar av otryggheten i 
branschen belyses.  
 
Den tredje rapporten i serien av rapporter om otryggheten i mediebranschen 
”Outsourcad journalistik” behandlade produktionsbolagen och contentbyråerna. I 
denna rapport kartlades de femtio största bolagen och belyste en bransch som 
huvudsakligen inte omfattas av kollektivavtal men där fler medarbetare anställs i takt 
med att en stor del av medieföretagens innehåll produceras av externa bolag. 
 
Ett seminarium hölls i maj månad där Kent Werne presenterade rapporten 
”Outsourcad journalistik” och resultatet diskuterades av en panel bestående av Roger 
Dackegård, ordförande Radioproduktionsbolagen, Ulrika Hyllert, ordförande för 
journalistklubben vid Sveriges Radio och Charlott Richardson, vd Medieföretagen. 
 
I december 2016 presenterades rapporten ”Journalistfabriken”, den fjärde rapporten 
i serien, på ett seminarium. ”Journalistfabriken” fokuserade på frågorna om varför 
det utbildas fler journalister än det finns jobb och vad som kan göras åt det. Av 
rapporten framgick att även om antalet registrerade och antagna till 
journalistutbildningarna minskat något de senaste åren så kommer utbudet av 
journalistutbildade överstiga behovet av arbetskraft under lång tid framåt. Under 
1990-talet genomfördes en reform som innebar en övergång från centraliserad 
styrning av utbildningarna till efterfrågestyrd utbildning vilket är en orsak till att det 
utbildas fler journalister än vad det finns arbetstillfällen. Så länge 
journalistutbildningarna bibehåller sin popularitet kommer antalet 
utbildningsplatser även fortsatt överstiga efterfrågan. Enligt intervjuer som Kent 
Werne gjort med företrädare från JMG, Södertörns högskola och Mittuniversitetet, 
som gör uppföljningar av hur det har gått för studenterna efter avslutad utbildning, 
så får dock majoriteten av studenterna jobb. På seminariet diskuterades rapporten av 
en panel med Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och 
utbildning TCO, Magnus Ringman, stabschef Aftonbladet, och Sanna Volny, 
ämnessamordnare i journalistik Södertörns högskola.   
 



Kent Werne har fått i uppdrag att göra två utredningsrapporter även under 2017. 
Resultatet av hela arbetet med otryggheten i mediebranschen kommer presenteras på 
kongressen i april 2018. 
  
 
Förhandlingar och tvister i domstol 
 
Under 2016 har journalistklubbarna liksom de senaste åren fått lägga ned mycket av 
sina resurser på omorganisation och nedbemanning till följd av omstruktureringen i 
branschen. De största nedskärningarna sett till det totala antalet journalisttjänster 
som försvunnit i ett enskilt företag har skett inom Mittmedia AB. De flesta 
omorganisationer kommer dock i slutänden endast att beröra ett mindre antal 
medarbetare men innebär ändå att stora resurser läggs ned både från lokalt och 
centralt håll. Omstruktureringen leder också till nedläggning i vissa fall och under 
2016 lade bemanningsbolaget Kompetens i Skåne ned sin verksamhet. 
 
Journalistförbundet har under 2016 också haft ett antal tvister i domstol.  
 
En tvist i Arbetsdomstolen om centralt och lokalt avtalade arbetstidsförkortningar på 
UNT hade pågått under flera år med ett rekordstort antal muntliga förberedelser. I 
denna tvist träffade dock Journalistförbundet och Medieföretagen en 
överenskommelse i februari för tvistens lösande och det innebar att målet 
återkallades innan huvudförhandling. 
 
Journalistförbundet har också för första gången i förbundets historia hänskjutit en 
tvist till skiljenämnden enligt utvecklingsavtalet. Bakgrunden var att 
Journalistklubben vid Talentum i samband med en omorganisation begärde att få 
anlita en arbetstagarkonsult i enlighet med utvecklingsavtalets regler. Då 
arbetsgivaren avvisade klubbens begäran och ensidigt avslutade förhandlingen om 
omorganisation trots att klubben utnyttjat tolkningsföreträdet enligt MBL, uppstod 
en tvist om skadestånd för brott mot utvecklingsavtalet och medbestämmandelagens 
regler.  
 
Brott mot utvecklingsavtalets regler och rätten att anlita arbetstagarkonsult prövades 
av skiljenämnden som kom med sitt beslut i april. Skiljenämnden slog fast att  
Talentum hade brutit mot MBL genom att företaget felaktigt brutit det av 
journalistklubben lagda tolkningsföreträdet gällande rätt att anlita 
arbetstagarkonsult. Skiljenämnden fann också att förutsättningarna för att klubben 
skulle få anlita arbetstagarkonsult var uppfyllda. Bolagets förslag till förändringar var 
av sådant slag att klubben skulle ha rätt att anlita arbetstagarkonsult, men nämnden 
fann ändå att arbetsgivaren inte hade skyldighet att medverka till anlitande av en 
konsult då kostnaden för konsulten översteg vad som ansågs skäligt. Därmed ansågs 
inte Talentum ha brutit mot utvecklingsavtalet men blev skyldig att betala skadestånd 
till Journalistförbundet för brott mot 33§ MBL. Journalistförbundet hade också 
stämt bolaget till Arbetsdomstolen för brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 11§ 
MBL och denna process hade vilandeförklarats i avvaktan på avgörandet i 
skiljenämnden. Den kvarvarande tvisten löstes dock genom att Journalistklubben vid 
Talentum och arbetsgivaren träffade en överenskommelse och det innebar att målet i 
domstol återkallades. 
  



Mycket arbete har också ägnats åt Stampens rekonstruktion som är en av de största i 
historien. Väldigt många av Journalistförbundets medlemmar blev berörda av 
rekonstruktionen och har företrätts av förbundet. Det handlar både om 
frilansmedlemmar, om anställda journalister och om medlemmar som gått med på 
att avsluta sina anställningar på grund av arbetsbrist med olika former av 
överenskommelser. Ett stort arbete har under året lagts ned på många och 
komplicerade juridiska frågeställningar. Rekonstruktören lade fram ett förslag till 
ackord som fastställdes av tingsrätten i oktober. Rekonstruktionen avslutades i 
november men konsekvenserna av denna är ännu inte klara och det är en process 
som fortgår. Det står dock helt klart att Stampens rekonstruktion kommer påverka 
många av förbundets medlemmar även framåt. 
 
 
Frilansavtal 
 
Svenska Journalistförbundet har under året haft kontakter och varit inblandad i 
förhandlingar med tidskriftsförlag när det gäller frilansavtal. De aktuella förlagen är 
Egmont, Bonnier Tidskrifter respektive Aller Media. När det gäller enskilda 
frilansares konkreta förhandlingar med de tre förlagen har förbundet dels givit råd i 
dessa enskilda fall, dels också medverkat i enskilda frilansares förhandlingar med 
förlagen. I fallet Aller Media har förbundet under året tillsammans med bland annat  
Svenska Fotografers Förbund och Bildleverantörernas förening förhandlat på 
ramavtalsnivå om innehållet i de avtal som Aller Media erbjuder frilansare, 
förhandlingar som lett till preciseringar och vissa ändringar i det avtal som Allers 
Media erbjuder frilansare.   
  
 
Avtalsrörelsen 2016 
 
Journalistförbundet träffade 2016 fem ettåriga avtal med Medieföretagen, i enlighet 
med märket på svensk arbetsmarknad, vilket för denna period innebar ett 
löneutrymme om 2,2 procent. De berörda avtalsområdena var som tidigare 
dagspress, public service, tidskrift, etermedia och bemanning. 
 
Journalistförbundets avtalsdelegation har bestått av ledamöter från samtliga 
avtalsområden, samt förbundsstyrelsen. Vi har således fortsatt traditionen från 
arbetet med ”ett avtal” för att hålla ihop våra avtalsområden och verka för så 
likalydande villkor som möjligt. 
 
I enlighet med vad som rekommenderades vid förbundets avtalskonferens i 
november 2015 var frågan om villkoren för bemanningsanställda prioriterad i 
avtalsrörelsen. Journalistförbundet drev med kraft frågan att de som hyrs ut via så 
kallade koncerninterna bemanningsföretag ska omfattas av villkoren i 
dagspressavtalet, och inte bemanningsavtalet. 
 
Förhandlingarna utmynnade i en lösning innebärande att lokala avtalen ska träffas 
på de tre berörda koncerninterna bemanningsbolagen – Marieberg Media, Schibsted 
Media och Mittmedia Kompetens – innebärande att uthyrda på fasta placeringar ska 
omfattas av villkoren i dagspressavtalet. 
 



Avtalsförhandlingarna resulterade också i ett antal förbättringar av avtalet inom 
public service, bland annat möjligheten att omvandla semestertillägget till extra 
semesterdagar. 
 
Unionen varslade under avtalsrörelsen om konflikt för att i sina avtal få till stånd så 
kallad flexpension – det vill säga extra avsättningar inom löneutrymmet till 
tjänstepensionen, kombinerat med en förstärkt möjlighet att gå ned i tid från 62 års 
ålder. Ett av de företag som varslades var Sveriges Television. Varslet innebar att 
tvistiga frågor mellan parterna om neutralitet riskerade att ställas på sin spets. 
Konflikten avbröts efter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen, med frågorna har 
förblivit olösta. 
 
I och med att avtalet var ettårigt började förbundet redan i slutet av 2016 att planera 
för 2017 års avtalsrörelse, som inleddes med avtalskonferens i början av 2017. 
 
 
Färre helt arbetslösa journalister   
 
I december 2016 var det cirka 1 500 journalister inskrivna som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen Kultur Media. Det är cirka 100 färre än samma tid året före och 
cirka 200 färre än 2014. 
När det gäller antalet helt arbetslösa så har antalet minskat med närmare 100 
personer under 2016 till drygt 340. Många av de övriga inskrivna har annars arbete i 
form av vikariat, andra kortare anställningar eller timanställningar.  
 
Trots att många varslas och får lämna sina jobb så ökar inte statistiken över antalet 
helt arbetslösa journalister. Anledningen till det kan bland annat vara att man helt 
enkelt lämnar yrket som journalist och byter bransch. Lärare, varav många SFI-
lärare, och kommunikatör, är yrken som många arbetssökande journalister söker sig 
till. 
 
Antalet sökande till flera av journalistutbildningarna i Sverige har fortsatt att minska 
under 2016. Det kan tolkas som en ökad medvetenhet hos blivande studenter när det 
gäller arbetsmarknadsläget. 
 
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. 
  
 
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 förbundet 
information om och kan påverka för förbundet viktiga frågor. IFJ, Internationella 
Journalistfederationen, är en viktig plattform för solidaritetsarbetet. 
 
Bägge organisationerna höll kongress under året.  
Eva-Maria Kollberg efterträdde Anita Vahlberg som ledamot av EFJs Finance 
Commission vid EFJs General Meeting i Bosnien i april. 
 
Jonas Nordling valdes vid IFJs kongress i Frankrike i juni till ledamot av IFJs styrelse 
(exekutivkommittén). Journalistförbundet fick också gehör för den motion förbundet 
lämnat till kongressen om att IFJ ska ha en Finance Commission, en grupp bestående 
av förtroendevalda revisorer, motsvarande den som finns i EFJ (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, som i sin tur får stöd av SIDA. 
Cirka sex miljoner kronor av biståndsmedel förmedlades till 
Journalistförbundets/IFJs projekt i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och 
Östeuropa.  
 
Jonas Nordling är 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 2011 i samband med en reportageresa. 
 
 
2016 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.   
Ragnar Forsén har varit ordinarie personalledamot med Anna Hägglund som 
suppleant. 
 
FS höll under året 17 protokollförda sammanträden. 
 
 
Arbetsutskottet 
  
Jonas Nordling, Ulrica Widsell och Ulrika Hyllert utgjorde förbundsstyrelsens 
arbetsutskott till och med AU den 28/9, då både Ulrika Hyllert och Tomas Backlund 
deltog för överlämnande. Därefter utgjordes AU av Jonas Nordling, Ulrica Widsell 
och Tomas Backlund. 
 



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 tre motioner till förbundsstyrelsen, samtliga från Frilans Riks.  
Motionerna handlade om att ta fram en plan för redaktörskursen så att den 
når största möjliga spridning till landets medieredaktioner, om 
ekonomiskt stöd till frilansar som ej skriver på oskäliga avtal enligt § 23 
”Bidrag” i SJFs stadgar, samt om särskilda stipendier för frilansar som 
drabbats av oskäliga avtal. 
 
 
Kansliet 
 
Förbundskansliet har under 2016 varit organiserat i två avdelningar, 
verksamhetsavdelningen och administrativa avdelningen samt en ledningsgrupp. I 
ledningsgruppen ingår kanslichefen, verksamhetschefen, förhandlingschefen, 
informationsstrategen, förbundsjuristen och senior adviser. Informationsstrategen 
slutade sin anställning under sommaren och rekrytering av en 
kommunikationsansvarig avslutades under hösten. Den nya 
kommunikationsansvarige började på kansliet vid årsskiftet 2016/2017 och ingår nu i 
ledningsgruppen. Förbundets senior adviser gick i pension vid årsskiftet.  
Till senior advisers ansvarsområden hörde bland annat förbundets internationella  
samarbete och policyarbete inom områdena yrkesfrågor, mediepolitik,  
organisationspolitik/samarbete med andra organisationer, förbundets interna 
organisation och medlemskapsfrågor. Dessa ansvarsområden fördelas på andra 
kvarvarande medarbetare från 2017.  
 
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. 



 
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 2016 

- per den 31 december 2016 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hängavtal och inkopplingar 
 
Under året tecknades åtta nya hängavtal. Sex inkopplingar till tidskriftsavtalet och ett 
till etermedieavtalet skedde.  
 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kvinnor 8 616 8 367 8 521 8 737 8 809 8 867 8 807 8 422 8 299 8 182 
Män 9 044 8 729 8 662 8 771 8 707 8 655 8 511 8 157 7 944 7 811 
Totalt 17 660 17 096 17 183 17 508 17 516 17 522 17 318 16 579 16 243 15 993 

 
           Kvinnor          Män           Totalt 

Medlemskategori:  2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Aktiva enkelorganiserade 6 588 6 345 5 910 5678 12 498 12 023 
(varav direktanslutna) (97) (101) (84) (90) (181) (191) 
Aktiva dubbelorganiserade 282 285 183 177 465 462 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 3 3 6 6 
Studerandemedlemmar 366 451 253 315 619 766 
Pensionärer 1 049 1 087 1 583 1 627 2 632 2 714 
(varav hedersmedlemmar) (95) (116) (350) (370) (445) (486) 
Passiva 11 11 12 11 23 22 
Totalt 8 299 8 182 7944 7 811 16 243 15 993 

Förbund: Kvinnor Män Totalt 
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Unionen 149 154 87 83 236 237 
ST 56 53 46 47 102 100 
Vision 74 76 45 41 119 117 
Tvåförbundsanslutna (SR/SVT) 3 3 3 3 6 6 
Finans 0 0 1 1 1 1 
FTF 1 0 1 1 2 1 
Försvarsförbundet 1 1 2 2 3 3 
Tull och Kust 0 0 1 1 1 1 
TF 1 1 0 1 1 2 
Totalt: 285 288 186 180 471 468 



Tvisteförhandlingar 
 
Under 2016 registrerades 354 (364 år 2015) förhandlingsärenden, varav 142 (170 år 
2015) avslutades under året. 
 
Ärendena fördelades på områden enligt följande: 
(antal inom parentes avser 2015) 
 
uppsägningar  97 (103) 
övriga frågor  29  (18) 
kontraktsfrågor  24  (24) 
hängavtal och inkopplingar (inkl uppsägningar)  24  (21) 
arbetstidsfrågor  21  (20) 
upphovsrättsfrågor  21  (24) 
arbetstidsfrågor  21  (20) 
förändringar av redaktionell organisation  20  (24) 
anställningsvillkor  20  (15) 
lönefrågor  16  (15) 
tvister i arbetsmiljöfrågor  13  (12) 
arvodesfrågor  13  (11) 
förhandlingsskyldighet  13   (7) 
övergång av verksamhet  11   (7) 
diskrimineringsärenden   8   (2) 
skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten   7  (13) 
frågor rörande medarbetare personligen   6  (18) 
konkurser   6   (2) 
turordning och företrädesrätt   2   (8) 
semesterlön/semesterersättning   2   (5) 
rehabilitering/arbetsskador   1  (10) 
    
Ärendena fördelades på kollektivavtalsområden enligt följande: 
 
Annat avtal eller avtal saknas 127 (118) 
Bemanning     7    (5) 
Dagspress 136 (181) 
Kommersiella etermedier     9   (13) 
Public service   24   (12)  
Tidskrifter   51   (35) 
 
 
 
Förhandlingsjouren 
 
Förhandlingsjouren hade under året telefontid 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 1 162 (1 066 år 2015) 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 året har förbundet anordnat fem grundkurser och en arbetsmiljökurs. 
Arbetsmiljökursen genomfördes på Djurönäset under tre dagar. 
Grundkurserna genomfördes på förbundskansliet på Vasagatan 50 i Stockholm.  
 
Fyra av grundkurserna var tvådagarskurser, och utöver det anordnades på 
beställning en heldagskurs för bemanningsanställda. Ytterligare en grundkurs var 
planerad under hösten, men den ställdes in på grund av för få anmälningar.  
 
Under hösten hölls även tre  frilansseminarier, halvdagskurser för förtroendevalda 
frilansar, i Malmö, Stockholm och Göteborg. Frilansseminarierna tog upp 
frilansstrategin, grunderna i det frilansfackliga arbetet, frilansavtalet, 
frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn. 
 
Grundkursen innehöll rekrytering, klubbens roll på arbetsplatsen och 
kollektivavtalets värde. Grunderna i förtroendemannalagen och 
medbestämmandelagen gicks igenom med hänvisning till utvecklingsavtalet. Här fick 
deltagarna även förhandlingstips och råd kring information till medlemmar. De 
förtroendevalda fick även kunskaper i hur de ur ett fackligt perspektiv bäst tillämpar 
arbetsmiljölagstiftningen, hur lagen om anställningsskydd fungerar, hur klubbar kan 
samarbeta med frilansar samt en genomgång av löneprocessen. Under höstens tre 
grundkurser har vi även haft med en kort men uppskattad etikdiskussion. 
 
På grund av efterfrågan från tidigare deltagare samt införandet av Arbetsmiljöverkets 
nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö förändrades en del av 
innehållet i arbetsmiljökursen jämfört med tidigare år. Istället för att ägna en del av 
kursen åt ergonomi tog förbundet in en föreläsare som pratade om psykosocial 
arbetsmiljö. Utöver det tog kursen upp arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen, 
skyddsombudets roll och rättigheter, kort om Arbetsskadeförsäkringen och övriga 
kollektivavtalade försäkringar samt arbetsgivarens ansvar och skyddsombudens 
möjligheter att hantera situationer med hot & våld. 
 
Sammantaget genomgick omkring 160 (omkring 100 år 2015 och 74 år 2014) fackligt 
förtroendevalda förbundets kurser under 2016. Cirka 30 av dessa gick 
arbetsmiljökursen och ca 25 frilanskurserna.  
 
 
Ekonomi 
 
Enligt kongressbeslut ska förbundet ha en ekonomi i balans, det vill säga intäkterna 
ska täcka kostnaderna.  
 



Koncernens resultat 2016 före finansnetto blev -394 tkr och efter finansnetto  
983 tkr. Förlusten förklaras främst av minskade medlemintäkter till följd av minskat 
medlemsantal. De minskade medlemsintäkterna vägs dock till viss del upp av ökade 
fastighetsintäkter. I mars 2016 förlikades Journalistförbundet och Trafikverket i en 
tvist gällande en vattenskada i förbundets fastighet. Trafikverket betalades 800 tkr 
till förbundet. Koncernens kostnader har samtidigt ökat under året. Ökningen beror 
främst på större fastighetskostnader, på grund av reparationer och ombyggnationer, 
ökade kostnader i tidningen samt höjda löner för kanslipersonalen.    
 
Moderföreningens (Journalistförbundet) resultat 2016 blev före finansnetto 620 tkr 
och efter finansnetto 1 961 tkr. Medlemsintäkterna har minskat på grund av 
minskning av antalet medlemmar med försäljningen av administrativa tjänster till 
dotterbolagen och A-kassan har ökat. Förbundet fick också mer i bidrag från TCO 
avseende RSO. Därmed ligger förbundet intäkter i nivå med 2015.  
 
Kostnaderna för förbundets fastighet är högre än 2015. Ökningen av kostnader 
förklaras främst av reparationer och ombyggnationer samt av en höjd fastighetsskatt. 
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 och utgör mer än hälften av förbundets 
förmögenhet. 
 
Övriga kostnader ligger i linje med 2015 trots höjda löner för kanslipersonalen. För 
att anpassa kostnaderna efter intäkterna har personal som gått i pension inte fullt ut 
ersatts, arbetet har effektiviserats och vissa arbetsuppgifter har rationaliserats bort.  
 
Strukturomvandlingen i branschen med stora nedskärningar innebär dock 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 330 tkr och 
utdelningar på aktieplaceringar om 412 tkr under 2016. 
Vinst vid avyttring av fondandelar under 2016 uppgick till 583 tkr. 
 
Journalistförbundets inkomstförsäkring ianspråktas fortfarande i hög grad och 
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 under 2016 att höja premien för alla som är registrerade 
i försäkringen. Från september betalar de som har en lön/inkomst över a-kassetaket 
(25 025 kr) 65 kronor per månad och de med en inkomst under taket 15 kronor per 
månad. 
 
Journalistförbundet prenumererar på tidningen Journalisten åt medlemmarna och 
betalade för det, 6 128 tkr, år 2016. Journalistförbundet annonserade också i 
Journalisten till en kostnad om 400 tkr. Moderföreningen lämnade ett koncernbidrag 
om 1 000 tkr för att täcka en förlust i tidningen 2016. Förlusten beror främst på 
minskade annonsintäkter. Under året Journalisten sammanställt två 
kontrollbalansräkningar eftersom bolagets aktiekapital var förbrukat. 
Förbundsstyrelsen beviljades bolaget ett ovillkorat aktieägartillskott om 430 tkr för 
att tidningen ska kunna investera i en fortsatt verksamhet. 



 
Avtalsrörelsen 2016 avslutades i juni. En avtalsrörelse är en resurskrävande process 
både ekonomiskt och personellt. Kollektivavtalen blev ettåriga vilket innebar att 
avtalsrörelsen 2017 började förberedas i slutet av 2016 och tog avstamp i en 
avtalskonferens i januari 2017. 
 
Dotterbolaget Journalisterna i Sverige AB har inte haft någon verksamhet under 
2016. En utdelning om 18 450 tkr, som bolagsstämman i bolaget beslutade, 
utbetalades under 2016 till moderföreningen, Journalistförbundet. 
 
 
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 2016 
varav en gång var en presentation för förbundsstyrelsen. Förbundets senior advisor 
gick i pension vid årsskiftet och efter beslut i förbundsstyrelsen ersätts hon av 
förbundets kommunikationsansvarige. 
 
Även 2016 rådde oro i marknaderna med stora svängningar, historiskt låga 
räntenivåer, låg inflation och en återhållsam penningpolitik gjorde 
kapitalförvaltningen svår. Då förbundets portfölj präglas av långsiktighet och lågt 
risktagande försöker vi att inte stressa fram ogynnsamma försäljningar eller köp. 
I brist på bra ränteplaceringar har likviden från inlösta obligationer under året satts 
in på ett konto hos SBAB där räntan under året varit positiv. De långa räntorna har 
legat kvar på mycket låga nivåer under 2016 vilket inneburit att ränteplaceringar har 
gett mycket låg avkastning.  
 
Förbundets portfölj bestod vid årsskiftet av fyra aktiefonder (totalt 52 procent), 
ränteobligationer och likvida medel. Under 2016 inlöstes en obligation och likviden 
sattes in på förbundets konto i SBAB. Totala avkastningen i aktieportföljen blev 2016 
till ca 11 procent. Vid årsskiftet hade förbundet en orealiserad vinst om 19 761 tkr i de 
finansiella tillgångarna. Förbundets förmögenhet består också av fastigheten Lagern 
7 på Vasagatan i Stockholm. Fastigheten är värderad till 110 000 tkr. Värderingen 
gjordes senast 2014. 
 



Fastighetsförvaltning 
 
Förbundet anlitade T&T Fastighetsförvaltning AB för den tekniska förvaltningen av 
fastigheten. Under 2016 såldes T&T till SBC som fortsatt driver den tekniska 
förvaltningen åt förbundet. För det 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 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. 
 
Tidningen Journalisten AB flyttade per 31 mars ut ur förbundets fastighet och 
flyttade till lokaler på Södermalm i Stockholm. Det innebar att 145 kvm stod tomma 
från andra kvartalet. För att få ekonomi i fastigheten flyttades kanslipersonalen ihop 
på de två översta våningsplanen och ett plan tomställdes för extern uthyrning.  
Trots ett bra läge visade det sig svårt att hyra ut lokalerna som ansågs omoderna. 
Mäklare anlitades och många visningar genomfördes fram till dess att två nya 
hyresgäster tecknade avtal i slutet av året. Direkt efter årsskiftet påbörjades ett stort 
renoverings- och ombyggnadsprojekt för att anpassa lokalerna till de nya 
hyresgästerna. Per 1 april 2017 flyttades de sedan in. 
 
 
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 2016.  
 
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 tre FS-ledamöter samt 
två ledamöter utsedda av Frilans Riks. Styrelsen har dessutom två suppleanter, en 
utsedd av förbundsstyrelsen och en utsedd av Frilans Riks. 
 
  



Arvoden och förmåner 2016 
  

Bilaga 1 
  

      Arvoden och förmåner till styrelse, revisorer och kanslichef  

    
 

  Skattepliktigt  
 

Namn Arvode, kr  förmånsvärde, kr Förmåner  

    
 

Jonas Nordling, ordförande 945 814    
Ulrica Widsell, vice ordförande 420 477   

 
Petteri Karttunen 23 096   

 
Stephen Lindholm 24 361   

 
Marie Blomgren 40 036               

 
Eddie Pröckl 30 167   

 
Sara Stenman 42 686              

  

 
Natacha Lopez 52 183                       
Carl-Magnus Höglund 59 994  
Thomas Backlund       57 328  
Ulrika Hyllert 47 694  
Anna Flytström 36 637  

    
 

Sven Rydén, revisor 6 592    
 

Hans Zillén, revisor 11 431   
 

  
  

 
Ragna Fahlander, revisorssuppleant 4 114 

  
 

Tommy Lundqvist, revisorssuppleant 5 112 
  

 

  
  

 

 
   

 
Eva-Maria Kollberg, kanslichef 913 052 4 590 Tidning  

    
 

    
 

 
 

 

     
     
     

      
      
     

      
     
     
     
     



Remissyttranden    Bilaga 2 
 
Datalagring och integritet (SOU 2015:31)  Justitiedepartementet 
 
Betänkande av utredningen om kollektiv rättighets- 
förvaltning på upphovsrättsområdet   Justitiedepartementet 
 
Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)   Justitiedepartementet 
 
Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)  Utbildningsdep. 
 
Bestämmelser om sekretess hos Justitiekanslern 
och domstol     Justitiedepartementet 
 
EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare 
och mer europeisk ram för upphovsrätten  Justitiedepartementet 
 
Regeringens utkast till proposition Elektroniskt 
kungörande av författningar   Justitiedepartementet 
 
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner  
med mera (SOU 2015:103)   Justitiedepartementet 
 
Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Justitiedepartementet 
 
Europaparlamentets förslag till reform av unions- 
rättsakten om val till Europaparlamentet  Justitiedepartementet 
 
Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)  Justitiedepartementet 
 
Bekämpning av marknadsmissbruk   Finansdepartementet 
 
EU på hemmaplan (SOU 2016:10)   Kulturdepartementet 
 
En översyn av tobakslagen (SOU 2016:14)  Socialdepartementet 
 
Promemoria om sänkt reklamskatt   Finansdepartementet 
 
TCOs skattepolitiska program   TCO 
 
Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning 
(Ds 2016:12)    Utbildningsdep. 
 
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningar 
om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 2016:11)  Socialdepartementet 
 
Skatteverkets promemoria Samordningsnummer 
till asylsökande    Finansdepartementet 
 
EU-kommissionens förslag om revidering av förordningen 
om konsumentskyddssamarbete   Finansdepartementet 



 
Kompletterande bestämmelser till EUs förordning 
om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade 
investeringsprodukter för icke-professionella 
investerare (Priip-produkter)   Finansdepartementet 
 
Förslag om ändring i offentlighets- och sekretess- 
lagen (SOU 2015:2)    Finansdepartementet 
 
Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)  Kulturdepartementet 
 
Hur står det till med den personliga integriteten? 
(SOU 2016:41)    Justitiedepartementet 
 
Polisens tillgång till information om vissa it- 
incidenter (Ds 2016:22)    Justitiedepartementet 
 
Behandling av personuppgifter inom Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)  Justitiedepartementet 
 
EU-kommissionens förslag till modernisering av 
EUs upphovsrättsreglering KOM (2016) 593-596  Justitiedepartementet 
 
EU-kommissionens förslag om mervärdesskattesats 
för böcker, tidningar och tidskrifter   Finansdepartementet 
 
 
  



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   
Häggblom Anna 
 

Pers ledamot suppl 
  

   
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  
Häggblom Anna Pers ledamot suppl  
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  
Nesser Johannes Pers ledamot suppl  
   



Förbundsstyrelsens 
arbetsgrupper   
   
Yrkesetiska nämnden   
Widsell Ulrica, FS Ordförande  
Stenman Sara, FS Ledamot  
Karlsvärd Mia Ledamot  
Tahir Karwan Ledamot  
Rolén Thomas, allmänhetens repr. Ledamot fr om 2016-10-05 
Carlén Tove, FK Sekreterare  
Trehörning Pär, FK Ledamot/sekr. t o m 2016-06-30 
   
Yttrandefrihetsgruppen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande 

 Hyllert Ulrika, FS Ledamot 
 Andersson Sus Ledamot  

Funcke Nils Ledamot  
Werner Jack Ledamot  
Wilöf Olle, FK Ledamot  
Carlén Tove, FK Sekreterare  
   
   
Arbetsgrupp #otryggimedia   
Werne Kent   
Nordling Jonas   
Dahlskog Katarina   
   
Regionala skyddsombud   
Bennet Justus, 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  t o m 2016-07-31 
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 t o m 2016-05-25 
Sjöstedt Susanne Ledamot  
Kollberg Eva-Maria, FK Ledamot  
Vahlberg Anita, FK Ledamot  
Rydén Sven Revisor  
Zillén Hans Revisor  
   
   
Förhandlingsdelegationer    
   
Avtalsdelegation t o m 2016-06-24  
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  
Lindh Sofia, Bemanning Adjungerad FS 2016-03-09 

 
Suppleant 
  

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  
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 – förhandlingskommittén     
Lif Johan   



   
TCO – 
förbundssekreterarnätverket   
Vahlberg Anita   
   
TCO -J (samråd 
förbundsjurister)   
Dahlskog Katarina   
Trehörning Pär  t o m 2016-07-31 
   
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 Ordförande (TCO) fr o m 2016-05-09 
 Vice ordf. (TCO) t o m 2016-05-08 
   
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  
Lif Johan 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   
Wilöf Olle Ledamot fr o m 2016-04-07 
 Suppleant t o m 2016-04-06 



Lif Johan Suppleant fr o m 2016-04-07 
Nordling Jonas Ledamot t o m 2016-04-06 
   
Bild upphovsrätt i Sverige – 
nämnd för tv-frågor    
Wilöf Olle   
   
Bonus Copyright Access  - 
styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot fr o m 2016-05-14 
Wilöf Olle Suppleant  
Vahlberg Anita Ledamot t o m 2016-05-13 
   
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   
Wilöf Olle Ledamot fr o m 2016-05-25 
Vahlberg Anita Ledamot t o m 2016-05-23 
   
Branschorganisationer   
   
Pressens samarbetsnämnd/Stiftelsen Allmänhetens Pressombudsman 
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica Ledamot  
Vahlberg Anita Suppleant  
   
Pressens Samarbetsnämnd - 
arbetsgrupp Textreklam   
Nordling Jonas Ledamot  
   
Pressens opinionsnämnd   
Rotevatn Rino Ledamot  
Norrby Ann Ledamot  
Gäverth Ola Suppleant  
Juhasz Toth Hedvig Suppleant  



   
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 t o m 2016-07-31 
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   
   
Folksam Saks bolagsstämma   
Lindholm Stephen Ledamot  
Widsell Ulrica Suppleant fr o m 2016-10-01 
Nordling Jonas Suppleant t o m 2016-09-30 
   
Folksam Livs bolagsstämma   
Nordling Jonas Ledamot fr o m 2016-04-14 
   
Försäkringskommitté  
med Bliwa   
Nordling Jonas, FS   
Lindholm Stephen, FS  fr o m 2016-06-02 
Kollberg Eva-Maria, FK   
Ehn Holmström Elisabeth, FK   
Karttunen Petteri, FS  t o m 2016-06-01 
   
Bliwa Skadeförsäkrings 
försäkringsnämd   
Nordling Jonas Suppleant  
   
Bliwa arbetsgrupp för översyn 
av försäkringen   
Nordling Jonas   
Kollberg Eva-Maria 
 
Bliwa fullmäktige 2016-02-09  
Kollberg Eva-Maria Ledamot  
Ehn Holmström Elisabeth Suppleant  
   
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   
Kollberg Eva-Maria Ledamot fr o m 2016-04-26 
Vahlberg Anita Ledamot t o m 2016-04-25 
   



EFJ - Authors Rights Expert 
Group, AREG   
Wilöf Olle Ledamot  
     
EFJ - Freelance Expert Group, 
FREG   
López Natacha, FS Ledamot  
   
IFJ - Executive Committee   
Nordling Jonas Ledamot fr o m 2016-06-10 
   
IFJ – Finance Commission   
Nordling Jonas Ledamot  
   
NJF – presidiet   
Nordling Jonas   
Widsell Ulrica   
Vahlberg Anita   
   
   
Journalisternas 
arbetslöshetskassa – styrelsen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande   
Widsell Ulrica Vice ordförande fr o m 2016-04-13 
Ohlsson Åsa Ledamot fr o m 2016-04-13 
Höök Lovisa Suppleant fr o m 2016-04-13 
Karttunen Petteri, FS Vice ordförande t o m 2016-04-12 
Bergström Håkan, FS Ledamot t o m 2016-04-12 

  
 

   
   

 
 
 


























































































































	Arbetsutskottet

