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Förbundsordförande har ordet 
 
Det är naturligtvis rätt talande att nyhetsåret 2017 tog fart med tillsättningen av 
Donald Trump som USA:s president. Allt som därefter följt, inte minst diskussionen 
om journalistikens roll i samhället, kommer naturligtvis att prägla det offentliga 
samtalet i många år framåt. Effekten på nyhetsbranschens affärsmodeller ska inte 
heller underskattas; det lär säkert ha haft avgörande betydelse för flera 
amerikanska mediebolag. 
 
Utifrån ett förbundsperspektiv på hemmaplan präglades året naturligtvis av en 
långdragen avtalsrörelse, som inte avslutades förrän långt in på sommaren. 
Resultatet av förhandlingarna blev kanske ett av de viktigare genom åren, på det 
sätt att vi säkrade pensionsavsättningar som är i nivå med övriga privatanställda 
tjänstemän. 
 
Året avslutades dessutom med metoo-rörelsens omskakning av våra 
samhällsstrukturer, där inte minst fackliga arbetsmetoder stod i centrum i 
diskussionen om tänkbara lösningar. Men som även ställde pressetiken inför stora 
utmaningar. Förhoppningsvis kommer alla dessa händelser och vittnesmål 
vitalisera många delar av utvecklingen för oss journalister, såväl som det samhälle 
vi vill värna. 
 
 
Jonas Nordling 
Förbundsordförande 
 
 
Ett yrkesetiskt arbete vi kan vara stolta över 
 
2017 har varit det första året med allmänhetens representant i Yrkesetiska 
nämnden. Från slutet av 2016 har vi haft Thomas Rolén som ledamot, utsedd av 
Advokatsamfundet. Att få in nya perspektiv från en samhällsengagerad person som 
står utanför branschen har precis som vi hoppades lyft vårt arbete och våra 
diskussioner. Erfarenheten hittills är, kanske överraskande, att vi har en stor 
samsyn om vad som är rätt och fel, både när det gäller journalistiska 
arbetsmetoder och vad som krävs för trovärdighet.  
 
Medlemmar signalerar gång på gång att de rankar etikfrågor högt och tycker att 
dessa bör få mer plats i debatten och i vardagen på redaktionerna. För framtiden 
hoppas vi på fler relevanta anmälningar till nämnden, och att övriga aktörer i 
branschen i ökande grad ser vikten av det arbete vi bedriver. 
 
Vi fortsätter hantera anmälningar med stor noggrannhet. Men kom ihåg att vi inte 
är någon domstol. En anmälan till Yrkesetiska nämnden är inget straff, och ett 
eventuellt klander är ingen dom. Möjligen en pekpinne och en påminnelse, och 
definitivt ett viktigt medel i arbetet för god journalistisk yrkesetik. Ett arbete vi ska 
vara stolta över och vårda. 



 
Sara Stenman 
Ledamot i Yrkesetiska nämnden (YEN) 
 
 
Yrkesetiska nämnden – få behandlade ärenden, men aktivt 
yrkesetiskt arbete 
 
Under 2017 inkom 35 anmälningar varav två behandlades av nämnden medan övriga 
33 anmälningar avskrevs.  
 
Den främsta anledningen till att anmälningar avskrevs var för att de saknade bäring 
på yrkesreglerna, och i stället handlade om publiceringsfrågor. En annan vanlig orsak 
var att de anmälda journalisterna inte var medlemmar i Journalistförbundet vilket är 
ett krav för att kunna anmälas till YEN. 
 
Ingen av de anmälda journalisterna i de ärenden som varit uppe till behandling 
klandrades. 
  
Trots att nämnden behandlade få anmälningar har den varit mycket aktiv i det 
utåtriktade etiska arbetet. 
 
Nämndens ordförande Ulrica Widsell har föreläst på ett flertal journalistutbildningar, 
besökt förbundets klubbar och pratat etik, samt föreläst på grundkurser för 
förtroendevalda.  
 
Ulrica Widsell medverkade även under Almedalsveckan på Gotland och deltog bland 
annat i två etikseminarier. 
 
Under året har Mia Karlsvärd slutat som ledamot och ersatts av Petra Jonsson från 
Gotlands Media. Nämndens sekreterare Tove Carlén ersattes under året av Justus 
Bennet. 
 
Nämnden har under året haft två sammanträden. 
 
 
 
Stärkt meddelarskydd – en viktig framgång 
 
Äntligen fick vi under året en lag om utvidgat meddelarskydd. Det omfattar nu 
också anställda i privat verksamhet inom vård, skola och omsorg som finansieras 
med offentliga medel. 
 
Yttrandefrihetsgruppen har under flera år arbetat för detta. Och det känns bra att 
lagen nu är på plats. Gruppen har tagit fram en lathund för att sprida kunskap om 
den nya lagen. Meddelarskydd var också temat för ett av förbundets seminarier i 
Almedalen där det också genomfördes en kampanj med 
meddelarskyddsambassadörer.  
 



Vårt mål är att meddelarskyddet ska gälla på hela arbetsmarknaden. Gruppen har 
under året diskuterat vilka nya verksamheter som bör stå på tur för en ytterligare 
utvidgning. 
 
Samtidigt har vi tyvärr ständigt påmints om att journalistikens betydelse i 
demokratin, behovet av öppenhet och insyn i offentlig verksamhet samt respekten 
för källskyddet ständigt måste försvaras. 
 
Gruppen har i olika sammanhang diskuterat hur mycket övervakning, kontroll och 
minskad insyn som demokratin tål. 
 
Vi har bevakat ett antal utredningar och lagförslag som riskerar att leda till 
inskränkt öppenhet och underminerat källskydd.  
 
Yttrandefrihetsgruppen har även uppmärksammat brister i tillämpningen av den 
offentlighetsprincip vi har i dag. 
 
Det blir allt svårare för journalister att värna källskyddet. Gruppen har under året 
tagit fram ett förslag om att förbundet ska installera en TOR-nod, ett verktyg för 
anonymitet på nätet. Förslaget utreds nu i förbundet. Förhoppningsvis kan en 
sådan nod vara på plats under nästa år. 
 
Vi har förberett en ny enkät för att få svar på hur enskilda journalister och 
redaktioner arbetar för att värna källskyddet. 
 
Hat och hot mot journalister är ett hot mot demokratin. Men journalister får ibland 
betala ett högt personligt pris för den viktiga journalistik de bedriver. Det kan leda 
till att angelägna debatter, reportage och avslöjanden inte blir av om journalister 
skräms till tystnad. 
 
Gruppen har under året fortsatt arbetet med att ställa krav på polisen att de tar 
anmälningar om hot mot journalister på större allvar. Och på politikerna att 
straffen för hot mot journalister måste skärpas. Detta arbete tror vi kommer att bli 
minst lika viktigt under valåret 2018. 
 
Stephen Lindholm 
Ordförande i Yttrandefrihetsgruppen 
 
 
Yttrandefrihetsgruppen – frågan om hot mot journalister har varit 
ständigt närvarande 
 
Under våren utsåg Förbundsstyrelsen två nya ledamöter i Yttrandefrihetsgruppen 
sedan Sus Andersson och Nils Funcke valt att lämna gruppen. Till nya ledamöter 
valdes Anders Thoresson och Lena Sundström. 
 
Den tekniska utvecklingen gör att förutsättningarna för journalister att skydda sina 
källor digitalt hela tiden förändras. Under 2017 har gruppen slutfört arbetet med att 
uppdatera texter på hemsidan om digitalt källskydd. Gruppen har också inlett arbetet 
med att göra en ny enkät om digitalt källskydd. 



 
Frågan om hot mot journalister har varit ständigt närvarande under året. Bland 
annat presenterade regeringen under sommaren sin handlingsplan mot hot mot 
journalister. Under Mediedagarna i Göteborg, MEG, anordnade förbundet ett 
panelsamtal, med bland andra kulturminister Alice Bah Kuhnke, om hot mot 
journalister. För att informera medlemmar om det arbete som pågår arrangerade 
Yttrandefrihetsgruppen ett samtal om hot mot journalister i slutet av året.  
 
Även internationellt har säkerheten för journalister varit i fokus. I augusti fängslades 
en svensk medborgare, journalisten och författaren Hamza Yalcin, i Barcelona. 
Anledningen var att han var efterlyst via Interpol av regimen i Turkiet. Stephen 
Lindholm deltog i en manifestation till stöd för Hamza Yalcin utanför Turkiets 
ambassad i september. 
 
I slutet av 2016 tog Yttrandefrihetsgruppen fram en film om olika 
yttrandefrihetsfrågor som offentlighetsprincipen och källskyddet. Filmen har visats 
bland annat i samband med att förbundet föreläser på journalistutbildningarna. 
 
Offentlighetsprincipen är fortsatt under hård press. Yttrandefrihetsgruppen har 
under året haft särskilt fokus på frågan om avgiften för att ta del av allmänna 
handlingar. Gruppen har efterfrågat exempel från medlemmar som fått betala för att 
ta del av allmänna handlingar digitalt. Förutom en rad exempel har initiativet lett till 
en JO-anmälan som i sin tur ledde till att en kommun valde att göra om sin 
avgiftstaxa för allmänna handlingar. Gruppen har även tagit fram en guide om 
avgifter för allmänna handlingar. 
 
Yttrandefrihetsgruppen har tidigare samarbetet med JMK för att testa hur 
offentlighetsprincipen fungerar i praktiken på myndigheterna. En av studenterna 
valde att följa upp det projektet genom att testa och indexera hur Sveriges kommuner 
lever upp till offentlighetsprincipen. Projektet som gick under namnet Undervaka 
presenterades på ett av Journalistförbundets seminarier i Almedalen. 
 
Regeringen har under året presenterat flera statliga utredningar som påverkar 
yttrandefrihetsområdet. EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla i början av nästa 
år. Enligt det förslag som presenterats kommer tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen fortsatt att gälla framför skyddet för personuppgifter. 
Under året har det presenterats flera utredningar som är problematiska ur ett 
yttrandefrihetsperspektiv, till exempel förslaget om en ny lag om 
företagshemligheter, utredningen om datalagring och EU-rätten, samt förslaget om 
att tillåta hemlig dataavläsning. Positivt är dock att arbetet med att få fram ett EU-
direktiv till skydd för visselblåsare fortsatt. 

 
Under året har Yttrandefrihetsgruppen haft fem sammanträden. 
  



Ett aktivt kommunikationsarbete i många olika delar 
 
Journalistförbundets kommunikation under 2017 kan övergripande delas in i tre 
olika typer: 
 
1. Rekrytering av nya medlemmar  
2. Kommunikation till befintliga medlemmar och förtroendevalda 
3. Opinionsbildning och påverkan 
 
Rekrytering av nya medlemmar 
Under året har störst fokus lagts på att rekrytera journaliststudenter och på att 
omvandla befintliga journaliststudenter till yrkesaktiva medlemmar. Men utökad 
digital marknadsföring har också riktats mot potentiella medlemmar bland anställda 
och frilansande journalister.  
 
Nya studerandemedlemmar 
Skolbesöken på landets journalistutbildningar har fortsatt, och är fortfarande den 
viktigaste kanalen för att rekrytera studerandemedlemmar.  
 
Journalistförbundet startade i maj upp en ny webbplats, www.journaliststudent.se, 
där samlas innehåll riktat mot studenter och de som är helt nya i yrket. Eftersom 
www.sjf.se inte fungerar väl för besökare från mobiltelefon var det nödvändigt att 
skapa en plattform anpassad till målgruppens surfbeteende och intressen.  
 
Innehållet på webbplatsen har, i kombination med tillfälliga erbjudanden, använts 
för geografiskt och intressestyrd digital marknadsföring på Facebook och Instagram 
riktat mot journaliststudenter vid utbildningar i hela landet.  
 
Det andra halvåret blev klart mer framgångsrikt ur ett rekryteringsperspektiv.  
 
Omvandla studerandemedlemmar till yrkesaktiva medlemmar 
Tidigare år har ingen aktiv kommunikation från förbundet riktats mot 
studerandemedlemmar som närmar sig, eller har tagit, sin examen. Under hösten 
2017 startades därför ett nyhetsbrev som kom var tredje vecka från september och 
året ut, riktat till alla studerandemedlemmar som tog sin examen under 2017. 
Innehållet specialproducerades på kronologiska teman som ”söka jobb”, 
”jobbintervjun”, ”löneförhandling”, ”första veckorna på nytt jobb”.  
 
Målet var ett ge journaliststudenter tips, stöd och inspiration i sitt jobbsökande, och 
även under de första veckorna på ett nytt jobb. De har erbjudits en månads gratis 
medlemskap när de omvandlar till ett medlemskap för yrkesaktiva. Nyhetsbrevet har 
blivit mycket uppskattat av de cirka 300 mottagarna. 
 
Anställda och frilansande journalister 
Utöver den medlemsrekrytering som görs av förtroendevalda ute på arbetsplatserna 
har förbundet startat upp digital medlemsrekrytering.  
 
Under året har Google-annonsering satts upp, och riktats mot potentiella 
medlemmar. ”Värva en kollega”-kampanjer har också genomförts där premier på 100 
kronor i form av olika presentkort har delats ut till medlemmar som värvar kollegor. 



Kampanjerna har gått på Facebook, Instagram, Journalisten.se och även i förbundets 
nyhetsbrev till medlemmar/förtroendevalda.  
 
Utöver rena värvande kampanjer har olika fördelar med att vara medlem lyfts fram i 
sociala medier, och i perioder sponsrats upp för att synas även för icke-
medlemmar/personer som inte redan följer förbundet i sociala medier.  
 
Kommunikation till befintliga medlemmar och förtroendevalda 
Första halvan av året präglades av avtalsrörelsen, den senare delen av kongressen 
2018 och Metoo/Deadline. 
 
Avtal17 
Avtalsrörelsen blev långdragen och kommunikationen från förbundet till medlemmar 
och förtroendevalda pågick under perioden januari till slutet av juni. Mycket av 
kommunikationen gick via de förtroendevalda i avtalsdelegationen, som 
vidareförmedlade information till sina distrikt och klubbar. Kansliet kommunicerade 
också bredare framförallt via mail. Men även sjf.se, Journalistförbundets 
Facebooksida och intervjuer i tidningen Journalisten var viktiga kanaler.  
 
Kommunikationen under avtalsrörelsen hade flera syften. Dels att förklara vad 
förbundets avtalskrav innebär och varför de är viktiga för medlemmarna. Dels att 
förklara förhandlingsprocessen, inklusive motpartens krav och vad parterna var 
oense om. Dessa delar skapade sedan en beredskap för en eventuell konflikt.   
 
Målet var att i slutändan skapa förståelse bland medlemmarna för de avtal som 
tecknades i slutet av juni.  
 
Journalistkongressen 2018 
Kongressen i april 2018 har krävt en hel del kommunikationsinsatser redan under 
2017. Via mail till medlemmar och förtroendevalda, på sjf.se, annonser i Journalisten 
och genom sociala medier har kansliet arbetat för att få personer att ställa upp som 
kongressombud, rösta i kongressombudsvalet och informera om hur de motionerar.  
 
Metoo/Deadline 
I samband med att vittnesmålen inom ramen för Metoo/Deadline spreds har 
Journalistförbundet kommunicerat aktivt med medlemmar och förtroendevalda. 
Information om vart man kan vända sig som utsatt, checklistor för förtroendevalda, 
debattartiklar och en livesänd diskussion om vägen framåt är några av de 
kommunikationsinsatser som gjorts under hösten.  
 
Utöver detta har femton medlemsbrev skickats ut under 2017 med information om en 
mängd olika saker.  
 
Opinionsbildning och påverkan 
Opinionsbildningen har fokuserat på hot mot journalister och journalistiken och 
frilansjournalisters situation.  
 
Debattartiklar  
Av de totalt femton debattartiklar som Journalistförbundet skrivit under året har 
nästan hälften handlat om hot mot journalister och det fria ordet, en tredjedel om 



frilansjournalisters villkor (upphovsrätt, arbetsmiljö, möjlighet till lokalt fackligt 
arbete och samarbete mellan frilansare och anställda).  
 
Övriga tre har behandlat sexuella trakasserier, finansieringen av public service och 
studenttidningars redaktionella oberoende.  
 
De ämnen som tagits upp i debattartiklar har legat till grund för 
engagemangsskapande aktiviteter i sociala medier. Bland annat har förbundet 
tillsammans med Frilans Riks arbetat med kampanjen ”Fulavtalsfighten” om 
frilansare upphovsrätt och ”Bli meddelarskyddsambassadör” tillsammans med 
Föreningen Grävande Journalister.   
 
Representanter från förbundet har också träffat politiker och tjänstemän inom 
regering och riksdag för att föra fram de politiska förslag vi adresserar i 
debattartiklarna. I mötena har fokus legat på lagstiftning kopplat till hot mot 
journalister och frilansares arbetsmiljö och upphovsrätt.   
 
Seminarier och evenemangsdeltagande 
Journalistförbundet har genomfört egna seminarier och deltagit i andras på 
Grävseminariet, Almedalsveckan, Mediedagarna. Vi har också arrangerat några egna 
seminarier i kansliets lokaler som handlat om Kent Wernes rapporter om otrygga 
jobb, hot mot journalister och sexuella trakasserier. 
 
Grävseminariet april. 
Förbundet deltog med en monter där besökare kunde lära sig mer om den nya lagen 
om meddelarskydd i välfärdsfinansierade verksamheter, och bli 
meddelarskyddsambassadörer. Vilket ett hundratal besökande journalister valde att 
bli.  
 
Almedalen juni. 
Sju seminarier där förbundet fanns med som arrangör genomfördes. De allra flesta 
välbesökta. Ämnena var: 
  

1. Meddelarskydd för anställda i välfärdsfinansierad vård/skola/omsorg  
2. Journalistik vs content. Ett yrkesetiskt perspektiv.  
3. Hot och hat mot journalister. Med anledning av den nya lagen om ofredande 

på nätet.  
4. Offentlighetsprincipen i Sveriges kommuner. Presentation av rapport från 

undervaka.se. 
5. Mediernas trovärdighet inom olika politikområden. Tillsammans med 

institutet för mediestudier. 
6. Trygghetssystem för frilansare. Tillsammans med KLYS.  
7. Hur påverkar fake news världsutvecklingen och demokratin. Med Union To 

Union. 
 
Utöver detta deltog Jonas Nordling och Ulrica Widsell i knappt tio externa 
programpunkter under veckan.   
 
MEG – Mediedagarna i Göteborg september. 



Journalistförbundet arrangerade tillsammans med MEG två seminarier, ett om hot 
mot journalister och ett om kompetensutveckling för anställda över 40 år. Utöver 
detta deltog Jonas Nordling i tre externa programpunkter.  
 
Sociala medier och webbplatstrafik.  
Trafiken på förbundets hemsida låg på samma nivå som föregående år. Räckvidd och 
engagemang för Journalistförbundets inlägg i sociala medier mer än fördubblades 
under året.  
 
Journalistförbundet har knappt 7000 följare på Twitter och 6000 ”gillare” på 
Facebook.  
 
 
Övrigt  
Förbundet har under året fortsatt sitt engagemang i Dawit Isaaks öde. Bland annat 
genom att medarbetare från förbundet deltagit i det veckovisa överlämnandet av 
protestbrev till Eritreas ambassad/president, genom att varje fredag uppmärksamma 
Dawit Isaak i våra sociala medier och genom deltagande i möten i mediegruppen. 
 
Journalistpodden, där förbundsordförande Jonas Nordling möter personer kopplade 
till mediebranschen, har fortsatt spelas in under året.  
 
 
 
Otryggheten i medierna – en femte rapport inför slutarbetet 
 
Den oberoende utredaren Kent Wernes arbete med att undersöka olika delar av 
otryggheten i mediebranschen har pågått under hela kongressperioden och kommer 
slutföras innan kongressen 2018.  
 
Under 2017 har arbetet resulterat i en femte rapport, ”Omställningen”, som 
presenterades på ett seminarium den 23 maj. I denna rapport satte Kent Werne fokus 
på vad som händer med de journalister som till följd av nedskärningar och 
omorganisationer blivit uppsagda och hur stödet de erbjuds via omställningsavtalen 
fungerar. 
 
 
Deadline, domstolstvister och arbetsmiljöfrågor – förbundets 
förhandlingsarbete under 2017 
 
Efter de senaste åren stora nedskärningar i branschen är arbetsmiljön på 
redaktionerna en fråga som både diskuterats och resulterat i ett antal 
förhandlingsärenden. Det handlar om allt från stress, arbetstider och rehabilitering 
av sjukskrivna.  
 
Uppropet Deadline och #metoo har satt fokus på de sexuella trakasserier som 
förekommer i branschen och har också inneburit konkreta förhandlingsärenden både 
för journalistklubbar och för förbundet centralt. Rådgivningen har också handlat om 
hur arbete ska göras i förebyggande syfte för en arbetsmiljö på redaktionerna utan 
sexuella trakasserier. 



 
Arbetet efter Stampens rekonstruktion har fortsatt under 2017. Journalistförbundet 
har drivit att bolaget har en skyldighet att fullgöra sina betalningar till våra 
medlemmar i enlighet med de överenskommelser som träffats i samband med 
anställningarnas upphörande och att bolaget inte kan frigöra sig från de ingångna 
avtalen genom rekonstruktion. Tvisten kommer att avgöras i Arbetsdomstolen under 
nästa år. 
 
Journalistförbundet har även drivit ett antal andra tvister och i några av dessa har 
förbundet stämt till Arbetsdomstolen. En tvist gäller den fotograf som efter 30 års 
anställning blev uppsagd från Östgöta Media. Där driver förbundet att bolaget i första 
hand gjort sig skyldig till brott mot omplaceringsskyldigheten och i andra hand 
turordningsbrott.   
 
Ytterligare en tvist där förbundet stämt till Arbetsdomstolen handlar om brott mot 
förhandlingsskyldigheten enligt MBL och gäller SVT. I samband med att SVT 
beslutade att leasa bilar istället för att ha egna bilar så förhandlade arbetsgivaren inte 
detta innan beslut. Då leasingbilarna inte får byggas om blir lastning, säkring och 
lossning av tunga kamerautrustningar med mera extra påfrestande och innebär en 
hälsorisk. Då beslutet har en direkt påverkan på de anställdas arbetsmiljö fanns det 
skäl till varför det var viktigt för klubben att förhandla innan arbetsgivaren fattade 
sitt beslut. 
 
 
Treårigt kollektivavtal efter långa förhandlingar 
 
Journalistförbundets fem kollektivavtal med Medieföretagen löpte ut den 31 mars 
2017. Årets avtalsrörelse tog sin början med en avtalskonferens, gemensam för alla 
avtalsområden, på Djurönäset den 17-18 januari 2017. Den första dagen var utformad 
som en facklig utbildning, medan den andra dagen var en traditionell konferens om 
kraven i avtalsrörelsen. Drygt 110 förtroendevalda medverkade under konferensen, 
som bland annat gästades av Medieföretagens förhandlingschef Hans O Andersson 
och dess ordförande Bengt Ottosson. Inbjuden föreläsare var Maria Steinberg, 
universitetslektor i arbetsmiljörätt, som talade om skyddsombudens 
påverkansmöjligheter. 
 
Avtalskonferensen valde delegationer till samtliga avtalsområden och 
rekommenderade delegationerna att driva ett antal frågor. Särskild tonvikt låg i årets 
rekommendationer på frågor kring arbetstider och arbetsmiljö. 
Arbetstidsförkortningar och tydliga regleringar av det så kallade gränslösa arbetet var 
prioriterade frågor. 
 
Journalistförbundet valde att genomföra en gemensam avtalskonferens för alla 
avtalsområden för att bibehålla den långsiktiga visionen om ett journalistavtal – men 
i full medvetenhet om att detta för närvarande knappast är mer än just en vision. I 
praktiken har förbundet under avtalsrörelsen separatbehandlat public service-avtalet, 
med flera möten enskilt med just denna delegation och med möten tillsammans med 
Unionens delegerade och avtalsansvariga. Förbundet har sett det som en prioriterad 
fråga att undvika att de båda förbunden spelas ut mot varandra på public service-
området. 
 



Ungefär samtidigt som förbundets avtalskonferens arrangerades gjorde Unionen och 
Sveriges Ingenjörer upp med Almega om den stora tvistefrågan i 2016 års 
avtalsrörelse – flexpensionen.  
 
Flexpension innebär dels förstärkta avsättningar till tjänstepensionen, dels en 
förstärkt möjlighet för äldre att gå ned i tid i pensioneringssyfte. Parterna enades om 
ett ”paket”, där flexpensionen infördes mot andra förändringar i de allmänna 
villkoren i parternas kollektivavtal – i första hand förändringar i 
anställningsformerna, men också av reglerna kring beredskap, med mera. 
 
När Journalistförbundets avtalsdelegation skulle påbörja sitt arbete i februari 2017 
var delegationen tvungen att förhålla sig till denna uppgörelse. Om 
Journalistförbundet skulle gå in i avtalsrörelsen utan att med kraft driva frågan om 
ytterligare pensionsavsättningar även för våra avtalsområden, skulle konsekvensen 
ha blivit en sämre pensionsutveckling för journalisterna jämfört med andra 
tjänstemän. 
 
En sådan utveckling kunde avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen inte riskera – 
och frågan om flexpension kom i hög grad att hamna i fokus för årets 
avtalsförhandlingar. 
 
Förhandlingsarbetet pågick under hela våren och en bra bit in på försommaren 2017. 
Delegationen kallades in till åtta formella möten, ofta med intensiva och långvariga 
diskussioner. Därutöver hölls flera möten med avtalsdelegerade i mindre 
konstellationer. Den 21 juni träffade förbundet kollektivavtal för public service, 
tidskrifter och kommersiella etermedier, och den 30 juni träffades avtal för dagspress 
och bemanning. Samtliga avtal är treåriga och innehåller löneökningar på 6,1 
procent. 
 
Avtalen innehåller också samma regler om flexpension som i tjänstemannaavtalet. I 
alla avtal utom public service och bemanning har det därtill skett förändringar i 
uppsägningstiderna. Dessa har anpassats till samma uppsägningstider i 
tjänstemannaavtalet, dock med övergångsregler som skyddar uppsägningstiderna för 
befintligt anställda medarbetare. 
 
I public service-avtalet har förbundet bland annat infört samma 
programanställningsavtal som i Unionens avtal – med konsekvensen att den 
”avtalsshopping” som pågått sedan 2013 från och med nu är omöjliggjord. 
 
I uppgörelsen om dagspressavtal ingår att de centrala parterna bildar en arbetsgrupp 
för arbetstidsfrågor, som både ska arbeta avtalsutvecklande och fungera som ett 
tvistelösande avtalsråd i olika uppkomna lokala arbetstidsfrågor. På public service-
områden finns också en arbetsgrupp om arbetstider, liksom en arbetsgrupp om 
upphovsrättsreglerna – det senare ett resultat av ett prioriterat krav från förbundet. 
 
Under hösten 2017 har förbundet informerat om de nya avtalen i allmänhet och om 
flexpensionsuppgörelsen i synnerhet – både på fackliga kurser och under särskilda 
informationsträffar på enskilda företag. 
  



Stor efterfrågan ledde till fler fackliga kurser  
 
Under verksamhetsåret har förbundet anordnat fyra grundkurser, två grundkurser i 
arbetsmiljö för skyddsombud, tre fördjupningskurser och en frilansfacklig kurs. 
Grundkurserna och arbetsmiljökurserna var tvådagars och övriga kurser endagars. 
Alla planerade förbundskurser hölls på Dalarnas hus på Vasagatan 46 i Stockholm. 
Förbundsordförande Jonas Nordling har medverkat på alla tvådagarsutbildningar, 
samt på den frilansfackliga kursen. 
 
Utöver de fyra ordinarie grundkurserna hölls även tre endagskurser på beställning av 
tre företagsklubbar. 
 
Efterfrågan på kurser för förtroendevalda som redan har gått grundkursen eller 
grundkursen för skyddsombud har varit stort och därför har förbundet under 2017 
erbjudit tre fördjupningskurser: en om att förhandla arbetsbristuppsägningar, en om 
stress och arbetsbelastning och en om hot och våld mot journalister. Den sistnämnda 
fick dock tyvärr ställas in på grund av för få anmälningar. I gengäld var efterfrågan på 
ytterligare en grundkurs för skyddsombud så stor att förbundet utökade kursutbudet 
under hösten så att det blev sammanlagt två grundkurser för skyddsombud under 
året istället för en, som planerat. 
 
Den frilansfackliga utbildningen koncentrerades i år till en heldag på Dalarnas hus, 
istället för tre halvdagar runtom i landet som förbundet anordnade föregående år. 
Frilanskursen var uppdelad i en grundläggande utbildning på förmiddagen där 
frilansstrategin, grunderna i det frilansfackliga arbetet, frilansavtalet, 
frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn gicks igenom. Eftermiddagen var en 
fördjupningsdel där förbundsjurist Olle Wilöf talade om upphovsrätt och hur man 
som frilansfacklig kan motverka så kallade ”fulavtal”. 
 
Grundkursen tar upp rekrytering, klubbens roll på arbetsplatsen och kollektivavtalets 
värde. Grunderna i förtroendemannalagen och medbestämmandelagen gås igenom 
med hänvisning till utvecklingsavtalet. Här får deltagarna även förhandlingstips och 
råd kring information till medlemmar. De förtroendevalda får 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. Dessutom har förbundets vice ordförande och 
ordförande i Yrkesetiska nämnden, Ulrica Widsell, alternativt sekreteraren i YEN haft 
en kortare genomgång av och diskussion kring de yrkesetiska reglerna. 
 
Grundkursen för skyddsombud tar upp arbetsgivarens ansvar enligt 
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Kursen går även igenom skyddsombudets roll och rättigheter samt tittar närmare på 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan och ska bedrivas lokalt. Då de mer 
psykosociala och organisatoriska frågorna är fortsatt högaktuella fokuserar en stor 
del av kursen på stress och arbetsbelastning, hot och våld, sexuella trakasserier och 
andra kränkningar samt arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering och 
arbetsanpassning. Vid kursen går vi även igenom arbetsgivarens ansvar vid 
arbetsskador, samt de försäkringar som finns i förbundets kollektivavtal.  
 
Sammantaget genomgick omkring 190 (omkring 160 år 2016, 100 år 2015 och 74 år 
2014) fackligt förtroendevalda förbundets kurser under 2017.  



Öppna arbetslösheten oförändrad bland journalister 
 
Antalet öppet arbetslösa journalister som är inskrivna på Arbetsförmedlingen Kultur 
Media är lika många i slutet av 2017 som de var motsvarande tid 2016: cirka 350 
stycken. Totalt inskrivna journalister ligger på cirka 1 500. Av dessa har en dryg 
tredjedel jobb men vill byta medan de övriga antingen är helt arbetslösa eller har 
någon form av kortare anställning eller omfattas av något arbetsmarknadspolitiskt 
program.  
 
Under året har Arbetsförmedlingen infört ett mer digitaliserat arbetssätt vilket gör att 
de arbetssökande inte personligen behöver besöka Arbetsbetsförmedlingens kontor i 
samma utsträckning som tidigare. Istället satsar förmedlingen på distansservice via 
bland annat internet och telefon. Detta sköts främst från ett distansservicecenter i 
Malmö. Ett av syftena med detta är att arbetsförmedlarna istället ska kunna öka 
kontakten med arbetsgivarna för att därigenom få fram fler jobb som man kan 
förmedla. 
 
Det återstår att se om det kommer fungera som det är tänkt med tanke på att en äldre 
uppskattning kring hur journalister får arbete visar att det i cirka 75 procent av fallen 
sker genom personliga kontakter och inte via annonser om lediga jobb. 
 
Bland de arbetssökande som får jobb finns det en ökande grupp som lämnar 
mediebranschen och istället sadlar om och då främst till kommunikatörer eller till 
lärare.  
 
När det gäller det arbetsmarknadspolitiska arbetet är Journalistförbundet bland 
annat representerat på ett mandat från KLYS i Arbetsförmedlingens råd för 
Kulturarbetsmarknaden. Förbundet har även en representant med i 
Arbetsförmedlingens Nationella branschråd för ord och media. 
 
 
Närmare 400 personer fick stipendier från Journalistförbundet 
 
Journalistförbundet delar årligen ut stipendier som bygger på pengar som främst 
kommer från upphovsrättsorganisationerna Bonus Copyrigth Access samt 
Copyswede via deras system för kopieringsersättning som bland annat skolor, 
myndigheter och organisationer betalar. 
 
Av de närmare 400 personer som under 2017 fick stipendier från Journalistförbundet 
var det hela 239 stycken som fick dela på cirka 5,3 miljoner kronor i utbildning och 
kompetensutvecklingsstipendium, vilket är det enskilt största stipendiet.  
 
Övriga stipendier som delades ut var bland annat språkstipendier i tyska och franska, 
vistelsestipendium på Riva del Sole i Italien, kreativitetsstipendier i Aten samt 
stipendium för säkerhetsutbildning i riskzoner hos Försvarsmakten eller 
Bernadotteakademin. Många frilansjournalister och arbetssökande får också varje år 
stipendium för att gå fortbildningskurser hos Fojo. 
 
 
 



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.  
 
Eva-Maria Kollberg är ledamot av EFJ:s Finance Commission. EFJ hade årsmöte i 
Bukarest i maj. 
 
Jonas Nordling är ledamot i IFJ:s styrelse (exekutivkommittén). 
 
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/IFJ:s projekt i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och 
Östeuropa. Jonas Nordling är vice ordförande i Union to Union. 
 
Tove Carlén efterträdde under våren Anita Vahlberg som internationell sekreterare. 
Ulrica Widsell deltog som observatör vid Unescos generalkonferens i Paris i 
november. 
 
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. 
 
 
 
Kansliets organisation – ny indelning i avdelningar 
 
Förbundskansliet har under hälften av 2017 varit organiserat i fyra avdelningar och 
en ledningsgrupp. Dessförinnan var kansliet organiserat i två avdelningar. 
Avdelningarna är ”Förhandlingar”, ”Kommunikation och medlemsservice”, ”Politik 
och yrkesfrågor” samt ”Administration”. I ledningsgruppen ingår kanslichefen, 
förbundsjuristen, förhandlingschefen och kommunikationschefen.  
 
Förbundsjuristen är chef för ”Förhandlingar” som främst arbetar med 
kollektivavtalsförhandlingar, hängavtal, tvisteförhandlingar, jämställdhet, 
diskrimineringsärenden, avtalspensioner, frilansavtal, arbetsmiljöfrågor, klubbstöd 
och fackliga kurser. 
 
Förhandlingschefen är chef för ”Politik och yrkesfrågor” som främst arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor, yrkesetik, yttrande- och tryckfrihetsfrågor, branschbevakning, 
frågor om sekretess och öppenhet, upphovsrätt, stipendier samt besvarar remisser. 



Avdelningen ansvarar också för AU och FS dagordningar och protokoll. 
Förhandlingschefen ansvarar också för arbetet inom Servicebolaget. 
 
Kommunikationschefen är chef för ”Kommunikation och medlemsservice” som 
främst arbetar med kommunikation och rekrytering av medlemmar, marknadsföring, 
medlemsregistret, förtroendemannaregistret, administrerar kampanjer och 
utåtriktade projekt, skriver förslag till debattartiklar samt administrerar förbundets 
webbplats. 
 
Kanslichefen är chef över för ”Administration” som främst arbetar med ekonomi, 
personalfrågor, reception och växel, IT och fastighetsförvaltning samt driver 
administrativ och teknisk utveckling. Den administrativa avdelningen sköter också 
ekonomi- och löneadministrationen åt förbundets dotterbolag. Kanslichefen har 
övergripande ansvar för all verksamhet. 
 
Även om medarbetarna är fördelade i olika avdelningar är samarbetet och utbytet  
mellan avdelningarna stor. Ledningsgruppen planerar det övergripande arbetet 
genom verksamhetsplaner samt fördelar resurser inom kansliet utifrån förbundets 
uppdrag. 
 
27 personer (26 tjänster) var anställda i Journalistförbundet vid årets slut. Av dessa 
var 19 kvinnor och 8 män. 7 personer (6,5 tjänster) var anställda i Tidningen 
Journalisten AB, 4 kvinnor och 3 män. Två kvinnor var anställda i SJFs 
Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, totalt 1,6 tjänster. Totalt arbetade 36 personer 
i Journalistförbundet och dess dotterbolag. 
 
 
En ekonomi i balans 
 
Enligt kongressbeslut ska förbundet ha en ekonomi i balans, det vill säga intäkterna 
ska täcka kostnaderna.  
 
Koncernens resultat 2017 före finansnetto blev 2 522 tkr och efter finansnetto  
2 807 tkr, att jämföra med – 394 tkr respektive 982 tkr. Förbundet gör en vinst 2017 
trots minskade medlemsintäkter med knappt två miljoner kronor. Förklaringen till 
det är främst på intäktssidan ökade bidrag för arbetet med regionala skyddsombud, 
högre hyresintäkter till följd av mer uthyrd yta samt högre intäkter för administrativa 
tjänster. Kostnadssidan bidrar till vinsten genom lägre kostnader för tidningen 
Journalisten, mindre kostnader för tvister samt mindre personalkostnader till följd 
av pensioneringar som inte ersatts.  
 
Moderföreningens (Journalistförbundet) resultat 2017 blev före finansnetto 2 179 tkr 
och efter finansnetto 2 464 tkr. Båda dotterbolagen gick också med vinst 2017. 
Servicebolaget gjorde en vinst om 187 tkr före bokslutsdispositioner och skatt och 
Tidningen Journalisten gjorde motsvarande vinst med 167 tkr. 
 
Kostnaderna för förbundets fastighet är något högre än 2016. Ökningen av kostnader 
avser främst renoveringen av våning ett våningsplan som från 2017 hyrs ut till extern 
hyresgäst. Från 2018 bär fastighetens hyresintäkter helt kostnaderna. 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. Fastigheten är obelånad.  
 
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 också större 
tryck på lokala och centrala förhandlingar. En omfördelning av personalstyrkan har 
inneburit att förbundet har kunnat anställa ytterligare en förhandlande ombudsman.  
 
Förbundets kapital har under året varit placerat dels i aktiefonder, dels i 
företagsobligationer och likvida medel. Obligationerna förfallit under året och inga 
nya har köpts då det idag är svårt att finna bra ränteplaceringar. De likvida medel 
som förbundet har är placerade på konto i SBAB. Finansnettot blev endast 285 tkr 
vilket främst avser utdelningar från aktiefonderna. Förbundet får, som ideell 
förening, endast bokföra realiserade finansiella intäkter och kostnader. 
Marknadsvärdet av förbundets finansiella tillgångar överstiger det bokförda värdet 
med 25 360 tkr. 
 
Journalistförbundets inkomstförsäkring har fortsatt ianspråktagits i relativt hög grad 
men under senare delen av 2017 har vi kunnat se en minskning av ärenden i 
inkomstförsäkringen. Efter flera års förlust i försäkringen har det nu vänt och 
försäkringen redovisar en vinst om 107 tkr.  För att vända det negativa resultatet i 
försäkringen 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. Justeringen av premien har således gett positiv effekt. 
 
Journalistförbundet prenumererar på tidningen Journalisten åt medlemmarna och 
betalade för det, 6 039 tkr, år 2017. Journalistförbundet annonserade också i 
Journalisten till en kostnad om 400 tkr.  
 
Avtalsrörelsen 2017 avslutades i juni med ett treårigt avtal. En avtalsrörelse är en 
resurskrävande process både ekonomiskt och personellt. Tack vara effektivare 
delegationsmöten och fler icke fysiska möten har dock kostnaden för 
delegationsarbetet kunnat hållas nere. 
 
Dotterbolaget Journalisterna i Sverige AB har inte haft någon verksamhet under 
2017.  
 
 
En fortsatt trygg 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 på första förbundsstyrelsemötet varje år. Under 2017 beslutade 
förbundsstyrelsen att revidera placeringsreglementet så att max 25 procent av 
kapitalet kan placeras i specialfonder. 
 
Journalistförbundet har ett placeringsråd som har till uppgift att ge förbundet råd i 
kapitalförvaltningsfrågor. Placeringsrådet består av två externa experter, 
kanslichefen och kommunikationschefen. Rådet träffades fem gånger under 2017 
varav en gång var en presentation för förbundsstyrelsen.  
 
2017 präglades åter av oro i marknaderna med stora svängningar, låga räntenivåer, 
låg inflation och en återhållsam penningpolitik gjorde kapitalförvaltningen svår. Det 
låga ränteläget har varit alla placerares dilemma och placeringsrådet har konstaterat 
att det inte varit lönsamt att placera i obligationer. 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 olika politiska valen i Europa samt Brexit har varit 
orosmoln som bidragit till en volatil och svårbedömd marknad. För att diversifiera 
portföljen har förbundet köpt andelar i specialfonden Ambrosia. Avgiften i fonderna 
är en viktig faktor tillsammans med förvaltning och resultat vid val av nya 
placeringar. Ambrosia har låga avgifter och har hittills haft ett bra track record. I en 
orolig marknad gäller det att komma ihåg att förbundets portfölj präglas av 
långsiktighet och lågt risktagande vilket innebär att ogynnsamma försäljningar eller 
köp inte ska stressas fram utan noga övervägas. 
 
Förbundets portfölj bestod vid årsskiftet av fyra aktiefonder (totalt 54 procent), en 
specialfond (18 procent) och likvida medel på konto i SBAB och i Swedbank. Under 
2017 inlöstes tre obligationer och likviden sattes in på förbundets konto i SBAB. 
Totala avkastningen i aktieportföljen blev 2017 till ca 10 procent. Vid årsskiftet hade 
förbundet en orealiserad vinst om 25 360 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. En ny 
värdering kommer att genomföras under 2018 då vi räknar med att värdet har stigit 
till mellan 130 000 tkr och 150 000 tkr. 
 
Inga outhyrda lokaler i fastigheten 
 
Förbundet anlitar SBC för den tekniska förvaltningen av fastigheten. Avtalet med 
SBC är dock uppsagt per sista december 2018 och ny teknisk förvaltare kommer 
avtalas inför 2019. För de dagliga vaktmästartjänsterna delar förbundet och 
Vasabyrån AB (granne som ägs av fyra Saco-förbund) på en vaktmästare. 
 
71 procent av fastigheten hyrs ut till externa hyresgäster och resten bor 
Journalistförbundets kansli i. Inga lokaler i fastigheten står outhyrda.  
Under 2017 påbörjades ett arbete med att brandsäkra fastigheten och själva 
byggandet av brandsäkringsåtgärderna genomförs under 2018. På grund av 
vattenskadade fönster och väggar på våning fem i fastigheten har fönstren på det 
våningsplanet fått bytas ut och väggar torkas och renoveras. Precis innan Lucia 2017 



drabbades fastigheten av översvämning i källaren till följd av ett stopp i Stockholm 
Vattens dagvattenledning. Skadeanmälan har gjort till Stockholm Vatten för att 
kunna begära ersättning för skadorna.   
 
En koncern med tre 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 2017.  
 
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. 
 
 
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 Flanagan Karttunen, 
Stephen Lindholm, Natacha López, Eddie Pröckl och Sara Stenman.   
Ragnar Forsén har varit ordinarie personalledamot med Anna Häggblom som 
suppleant. 
 
FS höll under året 13 protokollförda sammanträden. 
 
Arbetsutskottet  
Jonas Nordling, Ulrica Widsell och Tomas Backlund utgjorde förbundsstyrelsens 
arbetsutskott till och med AU den 25/9, då både Tomas Backlund och Anna Flytström 
deltog för överlämnande. Därefter utgjordes AU av Jonas Nordling, Ulrica Widsell 
och Anna Flytström. 
 
Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer 
dess beslut. AU höll 18 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 Frilans Riks arbetar för en bättre arbetsmiljö 
för frilansjournalister utifrån den statliga utredningen”, ” Om 
satsningar på medborgarjournalistik finansierade med medel från det 
offentliga och EU”, samt ”Om att SJFs förhandlingsjour redovisar 
omfattningen av och i vilka frågor frilansjournalister hör av sig till 
jouren, för att ge frilansklubbar och Frilans Riks möjlighet att snabbare 
och bättre kunna agera i för medlemmarna viktiga frilansfrågor”. 
 
 
 
  



 
Representation  Bilaga  
    
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 
  

   
Servicebolagets styrelse 2017  
Nordling Jonas  Ordförande 

 Blomgren Marie                             Ledamot   
Pröckl Eddie                                  Ledamot   
Schüsseleder Göran        Ledamot   
López Natacha                                 Ledamot  
Nilén Holger Ledamot t o m 2017-05-30 
Höglund Carl-Magnus  Suppleant 

 Agnes Arpi Ledamot fr o m 2017-05-30 
Victoria da Silva                Suppleant t o m 2017-05-16 
Henrik Simonsen Suppleant fr o m 2017-05-15 
Ragnar Forsén,                                      Personalledamot  
Zillén Hans                                           Revisor 

 
  

   
Tidningen Journalisten AB  
– styrelsen   
Nordling Jonas, FS Ordförande  
Lindholm Stephen, FS Ledamot  
Stenman Sara, FS Ledamot  
Nesser Johannes Personalledamot  
   
   
Förbundsstyrelsens 
arbetsgrupper   
   
Yrkesetiska nämnden   



Yrkesetiska nämnden 
 

 
Widsell Ulrica, FS Ordförande  
Justus Bennet Sekreterare fr om 2017-05-31 
Stenman Sara, FS Ledamot  
Tahir Karwan Ledamot 

 Jonsson Petra Ledamot fr o m 2017-06-01 
Karlsvärd Mia Ledamot t o m 2017-05-31 
Rolén Thomas, allmänhetens repr. Ledamot  
Carlén Tove, FK Sekreterare t o m 2017-05-31 
 
Yttrandefrihetsgruppen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande 

 Hyllert Ulrika, FS Ledamot 
 Werner Jack Ledamot  

Sundström Lena Ledamot fr o m 2017-04-27 
Thoresson Anders Ledamot fr o m 2017-04-27 
Wilöf Olle, FK Ledamot  
Andersson Sus Ledamot t o m 2017-04-26 
Funcke Nils Ledamot t o m 2017-04-26 
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 
Tolstav Karolina, FK  fr o m 2017-12-08 
Wilöf Olle, FK   
   
   
   
Västernorrlands Journalisters 
Ideella Stiftelse 
- Styrelse   
Näslund Pernilla Ledamot  
Sjöstedt Susanne Ledamot  
Kollberg Eva-Maria, FK Ledamot  
Vahlberg Anita, FK Ledamot  
Rydén Sven Revisor  
Zillén Hans Revisor  



   
   
Förhandlingsdelegationer    
   
Avtalsdelegation fr o m 2017-01-18  
Forsström Anders, Dagspress Ledamot  
Johansson Maria, Dagspress Ledamot  
Juhasz Toth Hedvig, Dagspress Ledamot  
Fjeldstad Oda, Bemanning Ledamot  
Mankefors Linda, Bemanning Ledamot  
Nilsson Lars, Public service Ledamot  
Hultgren Mette, Public service Ledamot  
Schulz Marie, Tidskrift Ledamot  
Boltegård Annika, Tidskrift Ledamot  
Johansson Ann, Etermedier Ledamot  
   
Vidlund Susanna, Dagspress Suppleant  
Sjöberg Karin, Dagspress Suppleant  
Fagerström Eskil, Dagspress Suppleant  
Björnlund Tove, Bemanning Suppleant  
Åhman Emma, Bemanning Suppleant  
Nyberg Hanna, Public service Suppleant  
Gjerdingen Thomas, Public service Suppleant  
Jenkinson Charlotte, Tidskrift Suppleant  
Grant Sara, Tidskrift Suppleant  
Niklasson Susanna, Etermedier Suppleant  
   
Samarbetskommittén med 
Almega Medieföretagen   
Lif Johan   
   
   
Representation TCO   
   
TCO – styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica 1a suppleant  
Kollberg Eva-Maria 2a suppleant fr o m 2017-02-16 
Vahlberg Anita 2a suppleant t o m 2017-02-15 
   
TCO – förhandlingskommittén     
Lif Johan   
   
   
TCO -J (samråd 
förbundsjurister)   
Dahlskog Katarina   
   
  
TCO – globala nätverket   
Nordling Jonas   



Carlén Tove   
   
TCO - nätverket för  
likabehandling  
Forsén Ragnar  
  
TCO:s Kulturpris – jurymedverkan  
Ulrica Widsell  
  
Union To Union – verksamhetsrådet  
Tillström Maria   
  
Union To Union – styrelsen  
Nordling Jonas Ordförande (TCO)  
   
TAM-Arkiv-styrelsen        
Gillberg Brandt Margaret Suppleant  
   
   
Representation PTK   
  
PTK:s stämma   
Widsell Ulrica   
   
PTK:s överstyrelse   
Nordling Jonas Ledamot  
Dahlskog Katarina Suppleant  
Widsell Ulrica Suppleant  
  
PTK:s styrelse   
Nordling Jonas Ledamot  
Dahlskog Katarina Suppleant  
   
PTK:s 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   
   
   
Upphovsrättsorganisationer   
   
ALIS – styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot 

 Wilöf Olle Suppleant  
Pröckl Eddie Suppleant fr o m 2017-10-20 
 Ordförande fr o m 2017-10-20 
Andersson Sus Suppleant t o m 2017-10-19 
 Ordförande t o m 2017-10-19 
   
   
Bild upphovsrätt i Sverige – 
styrelsen   
Wilöf Olle Ledamot  
Lif Johan Suppleant  
   
Bild upphovsrätt i Sverige – 
nämnd för tv-frågor    
Wilöf Olle   
   
Bonus Copyright Access  - 
styrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
Wilöf Olle Suppleant  
   
Bonus Copyright Access  - 
bildförvaltningsgruppen   
Wilöf Olle Ledamot  
Dahlskog Katarina Suppleant  
  
Bonus Copyright Access – 
pressförvaltningsgrupp  
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 
   



Branschorganisationer   
   
Pressens samarbetsnämnd/Stiftelsen Allmänhetens Pressombudsman 
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica Ledamot  
Carlén Tove Suppleant  
   
Pressens Samarbetsnämnd - 
arbetsgrupp Textreklam   
Nordling Jonas Ledamot  
   
Pressens opinionsnämnd   
Norrby Ann Ledamot  
Gäverth Ola Ledamot fr o m 2017-07-01 
 Suppleant t o m 2017-06-30 
Rotevatn Rino Ledamot t o m 2017-06-30 
Juhasz Toth Hedvig Suppleant  
Johansson Ann Suppleant fr o m 2017-07-01 
   
PP Pension – presidiet    
Nordling Jonas Vice ordförande  
   
PP Pensions – styrelsen   
Nordling Jonas Vice ordförande  
Kollberg Eva-Maria Ledamot  
Ahlqvist Stefan Revisor    
   
   
PP Pension - 
fondbolagsstyrelsen   
Nordling Jonas Ledamot  
   
KLYS – nämnden   
Nordling Jonas Ledamot  
Widsell Ulrica 1:e suppleant  
Wilöf Olle 2:e suppleant  
   
KLYS – arbetsutskottet   
Widsell Ulrica Ledamot  
   
KLYS – valberedningen     
Nordling Jonas Ledamot  
   
KLYS – nätverk och 
arbetsgrupp för upphovsrätt   
Wilöf Olle   
   
KLYS – nätverk för 
arbetsmarknads- och 
socialförsäkringsfrågor   
Bennet Justus   



 
  

   
KLYS – nätverk för 
mediefrågor och yttrandefrihet   
Carlén Tove   
  
KLYS – nätverk för skattefrågor  
da Silva Victoria  
   
Mediekampanjen för Dawit 
Isaak   
Pröckl Eddie, FS   
Lapidus Jacob, FK   
   
Kalityfonden   
Nordling Jonas Ledamot  
Kollberg Eva-Maria Kassör  
Rydén Sven Revisor  
   
   
Utbildningsorgan   
   
Föreningen Pressinstitutet – 
styrelsen   
Bennett Justus Ledamot fr o m 2017-11-16 
Vahlberg Anita Ledamot  t o m 2017-11-15 
Ahlqvist Stefan   Revisor  
   
FOJO – styrelsen    
Blomgren Marie, FS Ledamot  
   
Södertörns högskola – 
branschråd   
Widsell Ulrica  Ledamot  
   
   
Stipendieorgan   
   
Journalistfonden för vidareutbildning – 
styrelsen           
Gäverth Ola Ledamot  
Johansson Maria Suppleant fr o m 2017-08-21 
Cederquist Caroline Suppleant t o m 2017-08-20 
Rydén Sven Revisor  
   
Pressinstitutets representant i Journalistfonden 
– styrelsen  
Bennett Justus Suppleant fr o m 2017-11-16 
Vahlberg Anita Suppleant t o m 2017-11-15 
 
   



Sveriges Tidskrifters/Journalistförbundets 
tidskriftsstipendier  
Lindholm Stephen     
   
Försäkringar   
   
Folksam Saks bolagsstämma   
Lindholm Stephen Ledamot  
Lif Johan Suppleant  
   
Folksam Livs styrelse   
Nordling Jonas Ledamot  
   
Försäkringskommitté  
med Bliwa   
Nordling Jonas, FS   
Lindholm Stephen, FS   
Kollberg Eva-Maria, FK   
Ehn Holmström Elisabeth, FK   
   
Bliwa Skadeförsäkrings 
försäkringsnämd   
Nordling Jonas Suppleant  
   
Bliwa arbetsgrupp för översyn 
av försäkringen   
Nordling Jonas   
Kollberg Eva-Maria 
 
Bliwa fullmäktige   
Kollberg Eva-Maria Ledamot  
Ehn Holmström Elisabeth Suppleant  
   
Försäkringskommitté med  
PP Pension 

 
 

Nordling Jonas, FS   
Lindholm Stephen, FS  

 Lif Johan, FK   
Carlson Sara, FK   
   
Försäkringskommitté med 
Gefvert   
Lif Johan Ledamot  
Schüsseleder Göran Ledamot  
da Silva Victoria Adjungerad  
   
   
Internationella organisationer   
   
EFJ - Finance Commisson   
Kollberg Eva-Maria Ledamot  



   
EFJ - Authors Rights Expert 
Group, AREG   
Wilöf Olle Ledamot  
     
EFJ - Freelance Expert Group, 
FREG   
López Natacha, FS Ledamot  
   
IFJ - Executive Committee   
Nordling Jonas Ledamot  
   
IFJ – Finance Commission   
Nordling Jonas Ledamot  
   
NJF – presidiet   
Nordling Jonas   
Widsell Ulrica   
Carlén Tove   
   
   
Journalisternas 
arbetslöshetskassa – styrelsen   
Lindholm Stephen, FS Ordförande   
Widsell Ulrica Vice ordförande  
Ohlsson Åsa Ledamot  
Höök Lovisa Suppleant  
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