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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  
 
Förbundsordförande har ordet  
 
Med små resurser, knappt om tid och med allt färre kollegor gör frilansar och anställda 
fantastisk och betydelsefull journalistik. För de flesta av förbundets medlemmar har 2018 
präglats av att det varit valår, både inför själva valet och sedan många månader utan 
regering med allt vad det innebär. En problematisk utveckling under valåret är att politikers 
tonläge och uttalanden i sociala medier om medier och journalister hårdnat.  
 
Mediebranschen fortsätter kämpa med affärsmodellerna och under året har vi sett hur 
mediemarknaden fortsätter förändras bland annat i och med Telias köp av Bonnier 
Broadcasting och hur Mittmedia varit till salu. Nedskärningarna inom dagspress har inte 
stannat av helt även om vi samtidigt ser att det rekryteras till flera redaktioner. De största 
neddragningarna under året har drabbat tidskriftsbranschen.  
 
Under året har arbetet mot sexuella trakasserier utvecklats både på de flesta arbetsplatser och 
inom fackförbunden tack vare #metoo. Mångåriga problem har kommit upp till ytan och har 
äntligen börjat hanteras. #metoo har samtidigt gett upphov till en stor viktig pressetisk 
diskussion som vi inte varit med om på samma sätt tidigare.  
 
2018 har även varit ett kongressår. Förbundet har fått många nya kongressbeslutet att arbeta 
efter och förbundsstyrelsen har fått hela åtta nya ledamöter. Vice ordförande Ulrica Widsell 
lämnade sitt uppdrag medan Jonas Nordling omvaldes till ordförande. Men redan i november 
meddelande Jonas att han lämnar sitt uppdrag på grund av ett allt för lockande jobb som 
chefredaktör på Dagens Arena. Vi är många som saknar Jonas stora engagemang, kunskap 
och fackliga hjärta. Vi som tagit över vill fortsätta utveckla förbundet och bibehålla den styrka 
och skärpa som funnits under Jonas tid.  
 
Ulrika Hyllert  
Förbundsordförande  
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Yrkesetiska nämnden  
 
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd YEN hade under 2018 liksom året dessförinnan 
knappa 40 anmälningar. Av dessa behandlade nämnden endast en anmälan.  
Anledningen att så få anmälningar tas upp till behandling i YEN är att anmälningarna avskrivs 
av främst två skäl. Dels att anmälan gäller publiceringsfrågor som handläggs av Allmänhetens 
pressombudsman PO och därför hänvisas vidare dit. Och dels att den anmälda journalisten 
inte är medlem i Journalistförbundet, vilket är ett krav för att kunna granskas av YEN.  
 
Trots de få anmälningarna bedriver förbundet i övrigt ett aktivt yrkesetiskt arbete. Dels i form 
av etikföreläsningar på redaktioner, förbundets lokala klubbträffar, grundkurser för fackligt 
förtroendevalda och journalistutbildningar. Men också genom att vara ett ”etiskt bollplank” till 
journalister som vänder sig till nämnden för olika typer av etisk rådgivning.  
Ledamöterna i YEN är valda att sitta under en kongressperiod men kan av varje kongress få 
nytt mandat.  
 
Under året höll förbundet kongress vilket innebar att två mycket kompetenta etiska trotjänare 
slutade i YEN. Ulrica Widsell, både ordföranden i YEN och tillika vice ordförande i 
Journalistförbundet avslutade sitt uppdrag efter att ha suttit i nämnden sedan 2011. Lika länge 
har Sara Stenman suttit i YEN som ledamot med också som tf ordförande. Sara har också varit 
ledamot av förbundets styrelse och även hon lämnade sina uppdrag i samband med 
förbundets kongress. Både Ulrica och Sara har genom alla år varit en stor tillgång för det 
yrkesetiska arbetet inom förbundet. De har båda mycket aktivt bidragit till att leda och utveckla 
det etiska arbetet och också varit med och jobbat fram en uppdatering av förbundets 
yrkesetiska regler. Ledamoten Petra Jonsson som valdes in i nämnden 2017 avslutade under 
året sitt arbete i YEN på grund av att hon fick en anställning på Journalistförbundets kansli.  
 
En ny nämnd har tillträtt efter kongressen och består av följande 
Ordförande: Gert Lundstedt, frilans Stockholm 
Ledamot: Karwan Tahir, Sveriges radio Örebro  
Ledamot: Elin Turborn, Västerbottens Kuriren Umeå 
Ledamot: Natalia Kazmierksa, Aftonbladet Stockholm 
Allmänhetens representant  
utsedd av Advokatsamfundet: Thomas Rolén, kammarrättspresident 
Nämndsekreterare/etikombudsman: Justus Bennet, förbundskansliet  
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Yttrandefrihetsgruppen  
 
Yttrandefrihetsgruppens arbete har under 2018 varit viktigt och angeläget. Från politiskt håll 
har vi sett alltfler lagförslag och beslut som innebär att det journalistiska arbetet försvåras samt 
att övervakning och kontroll underlättas på bekostnad av den personliga integriteten och risk 
att källskyddet röjs. GDPR, vars avsikt är att stärka den personliga integriteten, har inneburit att 
journalister fått problem med att begära ut offentliga handlingar och att det i flera fall försvårat 
möjligheten att ta del av dem digitalt. Det här är naturligtvis ett stort problem både för alla 
medborgare och för journalisternas möjlighet att göra sitt jobb. Från att ha haft rutiner där 
offentliga uppgifter blivit alltmer tillgängliga har istället utvecklingen gått flera steg bakåt.  
 
Under hösten har gruppen diskuterat en nystart och vilket fokusgruppen ska ha. 
Yttrandefrihetsfrågor och öppenhetsfrågor är ett oerhört brett område och gruppen har  
diskuterat vilka frågor som bör prioriteras. Under hösten har flera av gruppens externa 
ledamöter haft svårt att närvara, varför diskussionen fick skjutas på till kommande 
verksamhetsår. Utgångspunkten för en nystart har varit att fokusera mer på 
offentlighetsprincipen och källskydd. Gruppen har under året arbetat med att förbereda för att 
ge ut en nyutgåva av Överleva deadline och kommer fortsätta det arbetet även om inriktningen 
i gruppen ändras.  
 
Strax innan sommaren lämnade gruppens ordförande Stephen Lindholm sitt uppdrag. Stephen 
har varit med i gruppen i olika roller sedan den bildades i samband med EU-inträdet på 90-
talet. Gruppens fokus låg då på att bevaka offentlighets- och öppenhetsfrågor kopplat till EU 
eftersom det fanns en risk att öppenheten skulle minska i och med inträdet. Vi ser att det finns 
all anledning att fortsätta bevaka och påverka på just detta område. Stephens stora kunskap, 
driv och intresse för frågorna har varit ovärderligt för gruppen och för förbundets arbete med 
frågorna.  
 
Ulrika Hyllert  
fd ordförande i yttrandefrihetsgruppen  
 
 
Ett händelserikt år för förbundets arbete med yttrandefrihets- och 
demokratifrågor  
 
Under 2018 har mycket skett såväl inom Yttrandefrihetsgruppen som utanför. I samband med 
förbundets kongress på våren valde Stephen Lindholm att lämna både förbundsstyrelsen och 
Yttrandefrihetsgruppen. Som efterträdare utsåg förbundsstyrelsen Journalistförbundets 
dåvarande vice ordförande Ulrika Hyllert. Nils Funcke, som har varit med i gruppen tidigare 
utsågs också till ledamot.  
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Stephen Lindholm avtackades i samband med ett seminarium om yttrandefrihet som gruppen 
arrangerade på Myntkabinettet i juni. Seminariet var ett resultat av långa diskussioner i 
gruppen om hoten mot demokratin och medlemmarnas förutsättningar att bedriva journalistik. 
Lena ten Hoopen ledde ett panelsamtal på detta tema med Martin Schibbye, Berit Önell, Baris 
Kayhan och Lilian Sjölund.  
 
I Almedalen var gruppen med och arrangerade ett seminarium om en fråga som var ständigt 
närvarande under våren – GDPR. EU:s nya dataskyddslagstiftning trädde i kraft den 25 maj 
och på seminariet diskuterades hur de första 90 dagarna med GDPR hade påverkat 
offentlighetsprincipen. Yttrandefrihetsgruppen hade efterlyst exempel från medlemmar och 
kunde visa hur myndigheter, med hänvisning till GDPR, vägrade att lämna ut handlingar 
digitalt. Detta har gjort att frågan om att införa en rätt att ta del av allmänna handlingar 
digitalt är mer akut än någonsin.  
 
Offentlighetsprincipen har som alltid varit högt upp på gruppens agenda. Under året har 
gruppen fokuserat på Utrikesdepartementets (UD) hantering av e-post loggar. När UD vägrade 
lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg valde gruppen att JO-anmäla UD, vilket 
ledde till att departementet ändrade praxis och lämnade ut loggen.  
 
I april skickade gruppen ut en ny enkät om digitalt källskydd. Liknande enkäter har gjorts 
2012 och 2008. För att kvalitetssäkra enkäten tog gruppen hjälpa av TNS Sifo. Resultatet har 
analyserat av Anders Thoresson och kommer att presenteras i samband med Gräv våren 
2019. Tyvärr visar undersökningen att kunskapen om digitalt källskydd fortfarande är låg på 
redaktionerna.  
 
Gruppen har fortsatt att undersöka möjligheterna att hjälpa Tor genom att tillhandahålla så 
kallade Tor-noder. Tor är ett anonymiseringsverktyg på nätet. Samtal har förts med bland 
annat Civil Rights Defenders för att se hur gruppen kan stötta Tor. Under 2018 har flera 
redaktioner börjat använda sig av tipstjänsten Secure Drop som bygger på Tor-tekniken.  
Valåret 2018 var också året då stora förändringar av Tryckfrihetsförordningen och  
Yttrandefrihetsgrundlagen röstades igenom i riksdagen. Journalistförbundet hade motsatt sig 
flera av dessa på grund av att de på olika sätt inskränker yttrandefriheten. Det gäller bland 
annat bestämmelsen om inskränkningar i rätten att publicera känsliga personuppgifter på 
nätet, möjligheten att lämna internationellt rättsligt bistånd och den så kallade 14-dagars 
regeln. Under året har också många andra problematiska förslag lämnats över till regeringen. 
Fler handlar om hemliga tvångsmedel, till exempel utökade möjligheter till telefonavlyssning 
och regler som utökar polisens möjligheter att använda uppgifter från FRA:s signalspaning. 
Även datalagringen har varit föremål för utredning igen men hittills har det kritiserade förslaget 
inte lett till lagstiftning.  
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För att synliggöra gruppens arbete började gruppen under året att skicka ut nyhetsbrev. Hittills 
har tre brev gått ut och gruppen hoppas kunna locka nya prenumeranter 2019.  
I slutet av 2018 stod det klart att Ulrika Hyllert skulle ta över som ordförande i 
Journalistförbundet. I samband med det lämnade Ulrika uppdraget som ordförande i  
Yttrandefrihetsgruppen och förbundsstyrelsen utsåg Hanna Nyberg till efterträdare.  
 
Under året har Yttrandefrihetsgruppen haft fyra sammanträden. 
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Kommunikations- och opinionsarbete   
 
Under första halvan av 2018 genomfördes och påbörjades flera stora projekt och 
förändringar. Arbetet med kongressen och efterföljande beslut, ett nytt medlemsregister  
(MySoft), nya sjf.se och en ny grafisk identitet. Störst fokus under restende 2018 kom att ligga 
på rekrytering av nya medlemmar och det fortsatta arbetet med nya webbplatsen.  
 
Ny webbplats  
En helt ny version av sjf.se lanseras den 25 maj med en del nya/uppdaterade funktioner. 
Under hösten byggdes den på med ytterligare funktionalitet. Arbetet har under 2018 varit mer 
tidskrävande och kostsamt än planerat.  
 
Ny grafisk identitet  
Under 2018 implementerades vår nya grafiska identitet. Bland annat togs nytt 
kommunikationsmaterial fram och klubbar fick riktlinjer och mallar.  
 
Journalistkongressen 2018  
Kongressen i april 2018 krävde en hel del kommunikationsinsatser. Via mail till medlemmar 
och förtroendevalda, på sjf.se, annonser i Journalisten och genom våra sociala medier 
arbetade kansliet för att nå ut till medlemmar och valda ombud inför kongressen, under 
kongressen och efter kongressen. Kommunikationen efter kongressen har fokuserats på 
kongressbesluten och hur de påverkar förbundet och mediebranschen. Hela kongressen 
sändes direkt på sjf.se.  
 
Metoo/Deadline  
I juni startade Journalistförbundet kampanjen “Till mitt yngre jag” för att bland annat stötta 
unga kvinnor som var nya i mediebranschen med råd och information om sexuella 
trakasserier. Vi samlade kvinnliga journalister som jobbat ett tag i branschen och i ett antal 
filmer låtit dem berätta för sina yngre jag vad de önskar att de hade fått veta när de skulle 
börja på sitt första jobb.  
 
Utöver detta har vi fortsatt kommunicerat aktivt med medlemmar och förtroendevalda för att 
sprida information om vart man kan vända sig som utsatt och checklistor för förtroendevalda.  
 
Otryggheten i medierna  
Den sista sammanfattande rapporten från Kent Werne lanserades via en intervjufilm  
I februari, där Kent Werne övergripande berättade om vad han kommit fram till i  
rapporterna och gav sina viktigaste medskick till kongressen. Även förbundsledamöter 
intervjuades i filmen. Journalisten och Medievärlden skrev om rapporten och filmen spreds i 
sociala medier. Kent Werne presenterade även sina slutsatser på kongressen.  
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Opinionsbildning och påverkan  
Under året har förbundet i form av pressmeddelanden, debattartiklar och inlägg i våra sociala 
medie-kanaler bedrivit vårt opinionsarbete. Strejkrätten, upphovsrättsdirektivet i EU, Dawit 
Isaak, Gui Minhai, lägre digitalmoms, fulavtal, oskäliga villkor, arbetsmiljö, PS-utredningen, 
det fria ordet, Lärarförbundets hantering av sina tidningar och Fojos oberoende har varit 
några ämnesområden där vi synts och varit med att påverka.  
 
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  
Vi har under 2018 anordnat egna seminarier och deltagit i andras. På grund av att 
kongressen låg dagarna före Gräv så blev det ingen större satsning på Gräv 2018.  
 
Järvaveckan  
Under 2018 inledde TCO ett samarbete med Järvaveckan och Journalistförbundet genomförde 
tillsammans med Free Dawitgruppen seminariet ”Tre av tusentals personer som  
Journalistförbundet fängslats i kampen mot yttrandefriheten” utifrån situationen för Dawit Isaak, 
Hamza Yalcin och Gui Minhai.  
 
Almedalen  
Journalistförbundet genomförde fem seminarier i Almedalen, Jonas och Ulrika deltog också i 
några externa arrangemang. Vi arrangerade följande seminarier:  

1. 40 dagar med GDPR – hur har offentlighetsprincipen påverkats?  
2. Fackligt arbete utan anställning eller kollektivavtal – hur gör vi det möjligt?  
3. Trollande eller vuxet samtal – riksdagsledamöters mediekritik i sociala medier. 

Samarrangemang med Institutet för mediestudier.  
4. Lagstiftning som i Tyskland – vägen till skälig upphovsrättsersättning?  
5. Vilka perspektiv får synas i svensk nyhetsmedia? Samarrangemang med Fanzingo.  

 
MEG – Mediedagarna och Bokmässan  
Journalistförbundet genomförde två seminarier och Jonas Nordling deltog i ett externt 
arrangemang.  
 

1. Vilka ska hängas ut? Ett samtal om etik, granskning och förtroende ett år efter Metoo. 
Samarrangemang Journalistförbundet, FGJ och Utgivarna.  

2. Hur har journalisterna det egentligen på jobbet?  
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Kommunikationen kring rekrytering  
Journalistförbundet annonserade löpande på Google (sökordsannonsering) och 
Facebook/Instagram (målgruppsstyrda annonser) och i Tidningen Journalisten (annonser 
”Värva en kollega/vikarie”). Annonserna riktade sig till såväl anställda journalister som 
frilansar och studenter. Under hösten 2018 annonserade vi också på digitala tavlor på ett 
antal lärosäten för att nå studenter.  
 
Till befintliga studerandemedlemmar gick en serie med omvandlingsmail till dem som angett att 
de skulle ta examen vid årsskiftet. Kurser med namnet ”Ny som frilans” genomfördes i olika 
delar av landet för att rekrytera nya frilansar.  
 
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.  
 
Journalistförbundet deltog på en manifestation utanför Kinas ambassad med anledning av att 
det var tre år sedan Gui Minhai fängslades.  
 
Journalistpodden, där förbundsordförande Jonas Nordling möter personer kopplade till 
mediebranschen, har fortsatt spelas in under året.  
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Otryggheten i medierna  
 
Den oberoende utredaren Kent Wernes arbete med att undersöka olika delar av otryggheten i 
mediebranschen har pågått under hela kongressperioden. Arbetet har resulterat i sex olika 
rapporter och den sista rapporten ”Tryggare journalistjobb” publicerades den 7 februari 
2018.  
 
I tidigare rapporter har Werne lagt fram olika rekommendationer och i den avslutande 
rapporten lades ett reviderat urval av rekommendationer fram om hur otryggheten i 
mediebranschen kan minska i framtiden. Journalistförbundet producerade en film där Kent 
Werne redogör för sina rekommendationer och där ledamöter i förbundsstyrelsen 
kommenterar dessa och tidigare rapporter.  
 
Till kongressen hade förbundsstyrelsen en skriftlig kommentar till Kent Wernes 
rekommendationer om framtida behov som ett medskick till kommande förbundsledning. Kent 
Wernes arbete med att undersöka otryggheten i mediebranschen avslutades i samband med 
kongressen men arbetet med att minska otryggheten i mediebranschen fortsätter.  
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Förbundets förhandlingsarbete   
 
Antalet förhandlingsärenden gällande uppsägningar har minskat under de senaste åren och så 
har skett även under 2018. Däremot har andra typer av förhandlingsärenden ökat, exempelvis 
har förhandlingar om övergång av verksamhet ökat betydligt från tidigare år. Under året har 
också ett antal arbetsrättsliga tvister i domstol avgjorts.  
 
Tvisten gällande Stampens skyldighet att fullgöra betalning efter rekonstruktionen gentemot 
sexton medlemmar inleddes 2016. Medlemmarna hade i samband med att deras 
anställningar upphörde ingått överenskommelser med företaget och tvisten gällde om den 
överenskomna ersättningen omfattades av ackord eller inte. Innan huvudförhandling i 
arbetsdomstolen som var utsatt till hösten 2018 träffades en förlikning mellan parterna och 
Journalistförbundet kunde återkalla målet i arbetsdomstolen.  
 
I en tvist om en fotograf med journalistutbildning som efter mer än 30 års anställningstid blev 
uppsagd från Östgöta Media hade förbundet stämt gällande brott mot 
omplaceringsskyldigheten samt turordningsbrott. Efter huvudförhandling meddelade 
arbetsdomstolen sitt beslut den 20 juni 2018.  
 
AD sammanfattade att tvisten huvudsakligen gällde om medlemmen hade tillräckliga 
kvalifikationer för att producera nyhetstexter respektive video- och tv-reportage. Domstolen 
konstaterade att de kvalifikationskrav som arbetsgivaren uppställt för respektive befattning var 
sakliga och relevanta samt att dessa krav också tillämpats. Journalistutbildning hade inte ställts 
som krav.  
 
Arbetsdomstolen fann att medlemmen vid tidpunkten för uppsägningen inte uppfyllde 
kvalifikationskraven för någon av de kvarvarande tjänsterna och Journalistförbundets talan 
avslogs. Två av Arbetsdomstolens ledamöter var skiljaktiga och menade att arbetsgivarparten 
inte kunnat styrka att medlemmen saknade tillräckliga kvalifikationer för flertalet av 
befattningarna.  
 
Ytterligare en tvist där förbundet stämt till Arbetsdomstolen förlikades innan huvudförhandling.  
 
Tvisten gällde Sveriges Television och brott mot förhandlingsskyldigheten enligt 
medbestämmandelagen. Bakgrunden var att SvT beslutade att leasa bilar istället för att ha 
egna bilar och tvisten gällde om bolaget varit skyldiga att förhandla innan beslut.  
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Fackliga kurser  
 
Under verksamhetsåret har förbundet anordnat fyra grundkurser, två grundkurser i arbetsmiljö 
för skyddsombud, en lönekurs, en kurs om stress och arbetsbelastning och en frilansfacklig 
kurs. Grundkurserna och arbetsmiljökurserna var tvådagars och övriga kurser endagars. 
Kurserna hölls på olika konferensanläggningar i centrala Stockholm, samt på kansliet på 
Vasagatan 50. Förbundsordförande Jonas Nordling och/eller vice ordförande Ulrika Hyllert 
har medverkat på kurserna.  
 
Utöver de fyra ordinarie grundkurserna hölls även en tvådagarskurs för den nybildade 
klubbstyrelsen på Marieberg Media. Denna finansierades till hälften av företaget efter en 
förhandlingsuppgörelse. Kursen hade speciellt fokus på bemanningsavtalet och hur 
arbetsmiljölagstiftningen fungerar för bemanningsanställda. Dessutom medverkade FS-
ledamoten Anna Flytström på kursen och delade med sig av sina förhandlingserfarenheter från 
Schibsted Media.  
 
Ombudsmän medverkade även i diverse interna fackliga dagar och utbildningar på bland 
annat Utbildningsradion och Sveriges Television.  
 
Endagskursen om löneprocessen, som även gick igenom lagstiftningen kring lönekartläggning 
och gav praktiska förhandlingstips hade 32 deltagare.  
 
Kursen Stress och Arbetsbelastning riktade sig till både skyddsombud och fackligt 
förtroendevalda och tog avstamp i föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA).  
 
Kursdeltagarna fick sedan höra två exempel ur verkligheten om hur klubbar och skyddsombud 
har jobbat med Stress och arbetsbelastning i vardagen. Anders Brage, skyddsombud på 
Mittmedia och Ulrika Hyllert, dåvarande ordförande på Sveriges Radio, berättade om hur de 
arbetsmiljövägen respektive förhandlingsvägen fick arbetsgivaren att tänka om kring 
arbetsbelastningen på redaktionerna. Kursen innehöll även grupparbeten.  
 
Den frilansfackliga utbildningen hölls i år på förbundskansliet. På kursen gick vi igenom 
frilansavtalet, frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn. Elisabet Wahl och Victoria da 
Silva medverkade på kursen och pratade bland annat om hur man kan jobba frilansfackligt i 
praktiken och ledde även en workshop med olika frilansfackliga dilemman som deltagarna fick 
grupparbeta kring.  
 
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 
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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. Kursen avslutas med ett 
grupparbete där deltagarna får tillämpa sina nya kunskaper på faktiska rättsfall.  
 
Grundkursen i arbetsmiljö 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. Under kursen får 
deltagarna använda sina nya kunskaper genom att tillsammans i grupp riskbedöma 
organisations- och lokalförändringar samt arbeta med frågeställningar kring 
rehabiliteringsansvaret.  
 
Sammantaget genomgick omkring 180 (omkring 190 år 2017, omkring 160 år 2016, 100 år 
2015 och 74 år 2014) fackligt förtroendevalda förbundets kurser under 2018.  
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Arbetsmarknadsfrågor  
 
Under året släppte Arbetsförmedlingen Kultur Media två prognoser på arbetsmarknadsläget, 
dels en under september, men sedan även en i december. I prognosen från september visar de 
på att trenden för arbeten inom ord och media är nedåtgående. Inom Journalistförbundets 
organisationsområde räknar Arbetsförmedlingen varken med brist eller överskott på 
arbetstillfällen, men generellt blir det en allt större efterfrågan på digital kompetens. Många  
inom journalistyrket har fått se sig om efter andra möjligheter, som till exempel en yrkesväxling 
mot informationsrelaterade yrken. Man konstaterar också att det skett en drastisk minskning av 
efterfrågan på fotografer. Arbetsförmedlingen lyfter även fram att en stor del av branschen 
förflyttat sig till gig-ekonomin och produktionsbolag och där ser man att äldre personer har 
svårt att få jobb.  
 
Arbetsgivarna inom Public Service har under året signalerat att det har varit svårt att få tag på 
kompetenta vikarier, framförallt ute i landet. AF Kultur Media framhåller dock i sin rapport 
(citat) ”att public service-företagens anställningspolitik (säger upp personal när de närmar sig 
förtursrätt) påverkar hur många man har att välja på vid rekrytering”. I mediehus och 
dagspress säger man sig ha saknat framförallt den digitala kompetensen. Webbredaktörer har 
varit efterfrågade, men inför sommaren var det en stor brist på printredigerare.  
 
70 procent av de sökande på AF Kultur Media använder i dag service på distans, som 
innebär att all kontakt sker interaktivt och ej via fysiska besök. Under 2018 signalerade AF 
Kultur Media att de kommer att digitalisera allt mer. De räknade med en personalnedskärning 
på upp till 50 procent. De fysiska kontoren kommer succesivt att försvinna under 2019.  
 
Arbetssökande som har särskilda behov kommer fortsatt att kunna ha möjlighet till fysiska 
möten via de vanliga arbetsförmedlingarna. Journalistförbundet har ställt sig kritisk till 
utvecklingen och har både i direkt kontakt med Arbetsförmedlingen, men även via KLYS 
framfört det. Under året infördes även layoutare och grafisk formgivare under AF Kultur 
Media. Detta efter förfrågan från Journalistförbundet. Under 2019 kommer en genomlysning 
av samtliga SSYK-koder att göras.  
 
Precis som tidigare 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.  
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Stipendier  
 
Under 2018 tilldelades drygt 400 personer stipendier från Journalistförbundet. Av dessa var 
det 223 som fick dela på cirka 5,2 miljoner kronor i utbildning och 
kompetensutvecklingsstipendium, vilket är det enskilt största stipendiet.  
 
Under året delades också språkstipendier i tyska och franska, spanska och engelska ut liksom 
kreativitetsstipendier i Aten. Förbundet delade också ut ett tiotal stipendium för journalister som 
valde att gå en hot och säkerhetsutbildning hos Försvarsmakten eller Bernadotteakademin. Till 
deltagare i Nordiskt Journalistcenter huvudkurs i Århus delade Journalistförbundet ut stipendier 
till de svenska deltagarna.  
 
Många frilansjournalister och arbetssökande får också varje år stipendium för att gå 
fortbildningskurser som arrangeras av Fojo i Kalmar.  
 
De pengar som Journalistförbundet delar ut i stipendier kommer främst från 
upphovsrättsorganisationerna Bonus Copyright Access samt Copyswede via deras system för 
kopieringsersättning. Utbildningsanordnare som till exempel universitet och högskolor liksom 
myndigheter, enskilda företag och organisationer betalar en licensavgift för rätten att få 
kopiera texter och bilder. Det är dessa pengar som sedan delas ut i stipendier av bland annat 
Journalistförbundet.  
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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.  
 
I oktober stod Journalistförbundet värd när kollegor från hela Europa kom för att delta i en 
workshop om frilansars villkor som förbundet arrangerade i samarbete med EFJ. Workshopen 
var en av totalt fem workshops som anordnas inom ramen för EFJ-projektet ”Managing change 
in media” som Journalistförbundet ingår i.  
 
IFJ har under året inlett ett arbete för att se över federationens etiska regelverk ”the Bordeaux 
Declaration”. Ambitionen är den ska uppdateras i samband med IFJ:s kongress i Tunis våren 
2019. Förbundets internationella sekreterare, Tove Carlén, har på uppdrag av de nordiska 
förbunden ingått i den expertgrupp som arbetar med uppdateringen.  
 
Förbundet har under året varit särskilt aktiv i EFJ/IFJ:s påverkansarbete när det gäller den 
slutliga utformningen av EU:s direktiv om upphovsrätten inom den inre marknaden. Förbundet 
(jurist Olle Wilöf) har tillsammans med företrädare för andra organisationer träffat svenska och 
andra nordiska politiker i parlamentet för att framföra våra argument för hur detta direktiv bör 
vara utformat, till exempel nödvändigheten att införa regler som motverkar oskäliga avtal.  
Eva-Maria Kollberg är ledamot av EFJ:s Finance Commission. EFJ hade årsmöte i Lissabon i 
juni. 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.  
 
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. I början av 2019 avvecklades fonden då 
fondens styrelse konstaterade att målet med fonden är uppfyllt då ingen journalist längre är 
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fängslad i Kalityfängelset. De medel som fanns kvar i fonden beslutades att fördelas lika 
mellan IFJs Safety Fund och arbetet med att frige Dawit Isaak.  
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Förbundets ekonomi  
 
Enligt kongressbeslut ska förbundet ha en ekonomi i balans, det vill säga intäkterna ska täcka 
kostnaderna.  
 
Koncernens resultat 2018 före finansnetto blev - 956 tkr och efter finansnetto -299 tkr, att 
jämföra med 2 522 tkr respektive 2 807 tkr 2017. 2018 blev ett förlustår och förklaringen till 
det är främst på intäktssidan minskade medlemsintäkter med 653 tkr och minskade bidrag från 
TCO och PTK avseende arbetet med regionala skyddsombud respektive försäkringsinformation 
med 650 tkr. Även kostnaderna ökade 2018 främst avseende kostnader för uppgraderat 
medlemsregister och ny webb samt ny grafisk identitet, och kostnader för det förlorade AD-
målet om Östgöta media. Ytterligare ett bidrag till förlusten var kongressen som hölls i april 
2018.  
 
Kongress hålls vart tredje år och innebär en stor kostnad för förbundet. Budgeten för 
kongressår är i stort sett alltid underfinansierad till följd vilket innebär att år däremellan bör gå 
med vinst.  
 
Moderföreningens (Journalistförbundet) resultat 2018 blev före finansnetto - 898 tkr och efter 
finansnetto - 241 tkr. Dotterbolaget Tidningen Journalisten AB gick med vinst 2018 med 49 tkr 
och dotterbolaget SJF’s Frilansjournalisters Serviceaktiebolaget gjorde en förlust om 107 tkr 
före bokslutsdispositioner och skatt.  
 
Förbundets fastighet bär fastighetskostnader helt från 2018. Fastigheten går med vinst med 1 
000 tkr 2018. 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 fortsatta nedskärningar innebär dock större tryck på 
lokala och centrala förhandlingar.  
 
Förbundets kapital har under året varit placerat dels i aktiefonder och i likvida medel. Det låga 
ränteläget i Sverige gör det svårt att hitta bra ränteplaceringar. De likvida medel som 
förbundet har är därför placerade på konto i SBAB där det fortfarande går att få 
ränteavkastning. Finansnettot blev 612 tkr vilket avser utdelningar från aktiefonderna samt vinst 
och förlust vid försäljning och inlösen av aktieplaceringar. Förbundet får, som ideell förening,  
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endast bokföra realiserade finansiella intäkter och kostnader. Marknadsvärdet av förbundets 
finansiella tillgångar överstiger det bokförda värdet med 21 516 tkr per sista december 2018.  
Journalistförbundets inkomstförsäkring ianspråktas fortsatt men vi har kunnat se en minskning 
av ärenden i inkomstförsäkringen under 2018. Efter flera års förlust i försäkringen har det nu 
vänt och försäkringen redovisar en vinst per sista december 2018 om 1 877 tkr. Resultatet i 
försäkringen sätts in i en så kallad buffertfond och tillsammans med förra året vinst uppgår 
buffertfonden till 1 984 tkr per sista december. Det är inte ett självändamål att försäkringen 
ska gå med vinst utan vinsten kan användas till att till exempel förbättra villkoren.  
 
Journalistförbundet prenumererar på tidningen Journalisten åt medlemmarna och betalade för 
det, 6 395 tkr, år 2018. Journalistförbundet annonserade också i Journalisten till en kostnad 
om 400 tkr.  
 
Dotterbolaget Journalisterna i Sverige AB är under likvidation.  
 
Kapitalförvaltning  
Journalistförbundets målsättning är att det ska finnas medel för konfliktersättning motsvarande 
33 procent av den genomsnittliga månadslönen för förbundets yrkesaktiva 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 placeringarna. 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.  
 
Journalistförbundet har ett placeringsråd som har till uppgift att ge förbundet råd i 
kapitalförvaltningsfrågor. Placeringsrådet består av två externa experter, kanslichefen och 
kommunikationschefen under 2018 och från mars 2019 förbundets vice ordförande. Rådet 
träffades fem gånger under 2018 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 är likviden från tidigare 
inlösta obligationer insatt på ett konto hos SBAB där räntan under året varit positiv. Det 
politiska läget i världen med en nyckfull president i USA, förhandlingar om handelsavtal 
mellan Kina och USA, högernationalistiska vindar i Europa och Brexit bland annat har varit 
orosmoln som bidragit till en svårbedömd marknad. För att diversifiera portföljen köptes, under 
2017, andelar i specialfonden Ambrosia. Investeringen bedömdes utifrån track record och de 
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låga avgifterna och bedömdes som en god investering som skulle sprida riskerna. Tyvärr 
meddelade Ambrosia under sommaren 2018 att fonden, på grund av dålig avkastning och 
värdeminskning skulle läggas ned och andelarna inlösas. Affären innebar en förlust för 
förbundet med 764 tkr. För att minska aktieexponering sålde förbundet, i september, andelar i 
AMF Europafond. Försäljningen gav en vinst om 987 tkr.  
 
Förbundets portfölj bestod vid årsskiftet av tre aktiefonder (totalt 53 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 uppgick 2018 till ca -6 
procent. Vid årsskiftet hade förbundet en orealiserad vinst om 21 516 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 2019 då vi räknar med att värdet har stigit till mellan 
140 000 tkr och 150 000 tkr.  
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Fastighetsförvaltning  
 
Förbundet har fram till årsskiftet anlitat SBC för den tekniska förvaltningen av fastigheten. Från 
januari 2019 är Lexium AB vår samarbetspartner i fastighetsskötsel och – administration. 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 2018 brandsäkrades fastigheten vilket innebar indelning av lokalerna i så kallade 
brandceller och en utvändig brandtrappa från våning ner på innergården installerades. Fler 
fönster på våning fem byttes ut under 2018. Lagern 7 är en gammal fastigheten och 
installationer börjar bli gamla och måste förnyas. I slutet av 2018 påbörjades en upphandling 
av uppgradering av ventilationssystemet i huset.  
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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 och tidningen 
Finansliv på uppdrag av Finansförbundet. Styrelsen i bolaget består av förbundsordförande, 
vice förbundsordförande och en tidigare förbundsstyrelseledamot. VD i bolaget är chefredaktör 
Helena Giertta.  
 
Journalisterna i Sverige AB är under likvidation.  
 
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.  
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Kansliets organisation  
 
Förbundskansliet är organiserat i fyra avdelningar och en ledningsgrupp. 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 Journalistförbundet Frilans samt för AU och FS dagordningar och protokoll. 
Förhandlingschefen ansvarar också, tillsammans med förbundsjuristen för 
kollektivavtalsförhandlingar.  
 
Kommunikationsansvarig är chef för ”Kommunikation och medlemsservice” som främst arbetar 
med kommunikation och rekrytering av medlemmar, marknadsföring, administrerar kampanjer 
och utåtriktade projekt, skriver förslag till debattartiklar samt administrerar förbundet 
webbplats.  
 
Kanslichefen är chef över för ”Administration” som främst arbetar med ekonomi, 
medlemsregister, 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.  
 
28 personer (26,2 tjänster) var anställda i Journalistförbundet vid årets slut. Av dessa var 20 
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 37 personer i Journalistförbundet och dess dotterbolag vid 
årsskiftet.  
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Förbundsstyrelsen  
 
Till ny förbundsstyrelse valdes under kongressen i april Jonas Nordling, ordförande, Ulrika 
Hyllert, vice ordförande, ledamöterna Tomas Backlund, Katarina Bjärvall, Anna Flytström, 
Anders Forsström, Elisabeth Hedman, Ann Johansson, Jens Krey, Gert Lundstedt, Gabriella 
Mohoff och Hanna Nyberg.  
 
Förbundsstyrelsens sammansättning var t o m kongressen: 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 i styrelsen under året med Anna Häggblom 
som suppleant.  
 
FS höll under året 13 protokollförda sammanträden.  
 
Arbetsutskottet  
Jonas Nordling, Ulrica Widsell och Anna Flytström utgjorde förbundsstyrelsens arbetsutskott 
fram till kongressen i april. FS beslöt i mars att adjungera Eddie Pröckl till AU-ledamot som 
förstärkning för resten av kongressperioden.  
 
Efter kongressen i april utgjordes AU av Jonas Nordling, Ulrika Hyllert och Anna Flytström. 
Tomas Backlund tillträde som tredje AU-ledamot efter Anna Flytström med överlappning på AU-
mötet den 30/5 då båda deltog. Därefter utgjordes AU av Jonas Nordling, Ulrika Hyllert och 
Tomas Backlund under resten av 2018.  
 
Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer dess 
beslut. AU höll 17 protokollförda sammanträden under året.  
 
Revisorer  
Revisorer under året har varit Sven Rydén och Hans Zillén med Ragna Fahlander och Tommy 
Lundqvist som revisorssuppleanter. Samtliga fyra omvaldes på kongressen.  
Thomas Lönnström från EY var förbundets ansvarige auktoriserade revisor under året fram till 
FS den 4/9 då FS, på revisorernas förslag, beslöt att utse PwC till auktoriserade revisorer med 
Veronica Carlsson som ansvarig revisor.  
 
Motioner till förbundsstyrelsen  
Under året inkom och besvarades fyra motioner till förbundsstyrelsen.  
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Två av dessa motioner kom från Frilans Riks, och den andra motionen var en uppföljande 
motion på den första. De två motionerna behandlade Dubbelanslutningsavtal med 
Lärarförbundet.  
 
En motion kom från Sydsvenskans journalistklubb och behandlade Koncernfackligt arbete och 
den fjärde motionen lämnades av medlemmen Signe Lidén och behandlade Permission vid 
nära anhörigs frånfälle.  
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