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Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, vid kongressen 2021.  

1. Förbundets ordförande har ordet  
Journalistförbundet har fyllt hela 120 år under året! Precis som när vi bildades 1901 är 
insikten densamma om att vi mest framgångsrikt kan förbättra villkoren och arbeta med 
yrkesfrågorna om vi gör det organiserat och tillsammans. 

När vi bildades var få tillsvidareanställda, du kunde bli sparkad på dagen, ingen lägsta 
lön fanns och arbetstiden var inte reglerad. Journalister hade dessutom väldigt dåligt 
rykte.  

De första stadgarna hade tydliga mål: 
”Föreningens ändamål är att tillvarata tidningsmedarbetarnas intressen och höja kårens 
ekonomiska och sociala ställning samt inom densamma befrämja en god och kollegial 
andra. I detta syfte skall föreningen särskilt verka för fastställande af skälig minimilön åt 
kårens medlemmar med lönetillägg för regelbundet nattarbete; för tillförsäkrande från 
tidningarnas sida af understöd vid sjukdom och pension vid ålderdom och invaliditet; för 
stipulerande av 36 timmars sammanhängande fritid i veckan och minst en månads årlig 
semester.”  
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Vid bildandet slogs även fast att medarbetare skulle kunna vägra förödmjukande 
uppdrag, och att medlemmarna skulle uppträda etiskt i yrkesutövningen. Detta är viktiga 
delar av vårt yrke än idag och frågor som är ständigt aktuella. 
Genom åren har våra tidigare fackföreningskamrater och kollegor nått framgång med de 
grundläggande kraven i stadgarna och de har utvecklat och breddat vår förening på ett 
framgångsrikt sätt.  

Idag har vi kollektivavtal, frilansavtal, genomarbetade yrkesregler och gott fackligt 
inflytande på många arbetsplatser. Det är något att vara tacksam över, inspireras av och 
ständigt arbeta vidare med. För även om villkoren är långt bättre än 1901 finns det mycket 
att arbeta med tillsammans, fackligt arbete blir aldrig klart. Under året firades också att 
frilansar varit en del av förbundet i över 50 år, vilket idag är en självklarhet. Vi har fortsatt 
utveckla förbundets på olika sätt och i slutet av året stod det klart att de två 
bildjournalistorganisationerna, PFK och BLF, kommer bli en välkommen del av förbundet.  

Under året har många saker hänt. Tre kollektivavtal har tecknats och en helt digital 
avtalsrörelse avslutades. Pandemin har fortsatt påverka arbetet för medlemmarna på olika 
sätt. Vi har fortsatt kräva rimliga och bättre utformade stöd för frilansar som haft 
ytterligare ett tufft år även om flera rapporterat om att tillvaron blivit bättre. 

I oktober höll vi kongress och beslutade om viktiga frågor för oss alla och valde en ny 
förbundsstyrelse. Det nya idéprogrammet och handlingsplanen är tillsammans med 
kongressuppdragen ett bevis på det stora engagemang som finns för verksamheten och en 
bra grund att arbeta vidare utifrån när vi de kommande tre åren ska göra allt vi kan för att 
tillvarata medlemmarnas intresse på bästa sätt. 

Engagemanget och solidariteten för kollegor i utsatta länder som bland annat Belarus och 
Afghanistan har varit stort bland förbundets medlemmar. Tyvärr minskar pressfriheten i 
världen, därför var det fantastiskt att Nobels fredspris gick till de två journalisterna Maria 
Ressa och Dmitry Muratov. Priset är en viktig signal om att fria medier och journalistisk 
bidrar till fred.  

Ulrika Hyllert  
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2. Arbetet i Yrkesetiska nämnden 
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) bedriver ett aktivt arbete för att skapa 
förtroende för journalister och journalistiken genom att dels opinionsbilda och utbilda i 
yrkesetiska frågor, dels behandla anmälningar mot journalister som anses ha brutit mot 
någon av de tretton yrkesetiska reglerna.  

Det opinionsbildande och utbildande arbetet består bland annat i att besöka och föreläsa 
på redaktioner och lokala klubbträffar samt på flera av landets journalistutbildningar. 
Årets besök har på grund av fortsatt pandemi mestadels varit digitala. Nämndens 
ordförande har bland annat föreläst för journaliststudenter på journalisthögskolan i 
Stockholm och på Södertörns högskola. 

Förbundets etikombudsman och YEN-sekreterare har bland annat föreläst i medieetik för 
journaliststudenter i Lund, Malmö och Vara.  

YEN har för avsikt att vara synlig gentemot allmänheten och opinionsbildande i 
yrkesetiska frågor, och fungera som ”bollplank” för journalister som vänder sig till 
nämnden med yrkesetiska frågor. På förbundets hemsida finns information om nämndens 
arbete, liksom beslut i de ärenden mot anmälda journalister som nämnden behandlat.  

                En av de yrkesetiska reglerna bildsatt på förbundets hemsida.  

Nämndens andra viktiga uppgift, vid sidan av att opinionsbilda och utbilda, är att ta emot 
anmälningar mot journalister som anses ha överträtt de yrkesetiska reglerna. Under 2021 
inkom ett fyrtiotal anmälningar. I inget av de ärenden som YEN behandlade under året 
klandrades någon Journalist. Av det fyrtiotalet anmälningar som inkom under 
verksamhetsåret kunde bara ett fåtal tas upp då majoriteten anmälningar avskrivs av 
framför allt två skäl: för att den anmälda journalisten inte är medlem i Journalistförbundet  
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– ett krav för att anmälan ska kunna behandlas – eller för att anmälan inte faller inom de 
yrkesetiska reglerna då det är fråga om en publiceringsskada, vilket handläggs av 
Medieombudsmannen (MO). Anmälan hänvisas då dit. 
  
På Journalistförbundets kongress 2021 togs beslut om att yrkesetikens plats i förbundet ska 
utredas med sikte på att få medlemmar och klubbar mer engagerade i frågorna. 

Ordförande och ledamöter 2021 
Ledamoten Karwan Tahir som suttit i nämnden sedan 2011 avgick också under året och 
ersattes av Alisa Bosnic Sveriges Radio P4 Uppland. 

Ordförande: Gert Lundstedt, frilans, Stockholm. Ledamöter: Natalia Kazmierska, 
Aftonbladet, Stockholm, Elin Turborn, Västerbottens-Kuriren, Umeå, Karwan Tahir, 
Sveriges Radio, Örebro Alisa Bosnic Sveriges Radio P4 Uppland. 

Allmänhetens representant, utsedd av Advokatsamfundet: Daniel Gustavsson, hovrättsråd 
och vice ordförande i Svea hovrätt – en tjänst han för närvarande är tjänstledig ifrån för 
att tjänstgöra som huvudsekreterare i 2020 års Grundlagskommitté. Nämndsekreterare /
etikombudsman: Justus Bennet, förbundskansliet  

3. Arbetet i Yttrandefrihetsgruppen 
I början av året kom gruppens nya upplaga av Stieg Larssons handbok ”Överleva 
deadline” från tryckeriet och distribuerades till utvalda målgrupper bland journalister, 
redaktörer och mediechefer. Lanseringen uppmärksammades via Journalistförbundets 
hemsida, nyhetsbrev och övriga kommunikationskanaler.  

	 Tove Carlén, sekreterare i Yttrandefrihetsgruppen, med nyutgåvan. 
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Den 16 augusti publicerades en debattartikel om inskränkningar i offentlighetsprincipen 
och meddelarskyddet på DN Debatt under rubriken ”Offentlighetsprincipen har 
kringskurits efter EU-inträdet”. Debattartikeln var undertecknad av gruppens ordförande 
Stephen Lindholm och Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert och skapade ringar 
på vattnet i den offentliga debatten. 

Under september deltog gruppens ordförande Hanna Nyberg i ett panelsamtal under 
Grävseminariet i Borås om tillståndet, utmaningarna och arbetsvillkoren för den grävande 
journalistiken på dagens redaktioner i Sverige. 

Under våren tog gruppens medlemmar över produktionen av förbundets podd 
”Journalistpodden” och producerade totalt fyra poddavsnitt på temat yttrandefrihet. Det 
första poddavsnittet behandlade offentlighetsprincipen under pandemin. Därefter följde ett 
poddavsnitt på temat hot och hat mot journalister. Det tredje poddavsnittet fokuserade på 
hur yttrandefriheten kan skyddas genom en ny upphovsrättslag. I det sista poddavsnittet 
diskuterades frågor rörande digitalt källskydd, distansarbete och kommunikation kring 
känsliga uppgifter. Poddavsnitten finns på Journalistförbundets hemsida samt på Acast, 
Itunes och Libsyn. 

                            Inspelning av Yttrandefrihetsgruppens podd.  

Under året har flera av gruppens medlemmar deltagit i aktiviteter för att uppmärksamma 
den svenske förläggaren Gui Minhai som sitter frihetsberövad i Kina sen han kidnappades 
i Thailand 2015. I samband med Fängslade författares dag i oktober höll gruppens 
ordförande Hanna Nyberg ett tal vid en stödmanifestation för hans frihet utanför Kinas 
ambassad i Stockholm. Kinas ambassad reagerade på stödmanifestationen genom att 
skicka ett hotfullt mejl till initiativtagaren vilket fördömdes i ett öppet brev till Kinas  
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ambassadör från Journalistförbundet och en rad andra yttrandefrihetsorganisationer. På 
Fängslade författares dag publicerade även gruppens ordförande Hanna Nyberg 
tillsammans med journalisten och författaren Kurdo Baksi en debattartikel på Expressen 
Kultur om tryck av svenska böcker i Kina. Detta som en påminnelse om vikten av att stå 
upp för yttrandefriheten – i alla led. 

Pandemin fortsatte att påverka gruppens verksamhet under året, inte minst eftersom 
möjligheten att ses för fysiska möten och evenemang var begränsad. Även yttrandefriheten 
påverkades negativt med flera uppmärksammade fall där kommuner och myndigheter 
förbjudit personal att prata med journalister, alternativt inte lämnade ut uppgifter 
kopplade till pandemin. 

Under hösten inledde gruppen ett projekt för att upprätta Öppenhetsdatabasen under 
ledning av Leo Wallentin. Initiativet går ut på att klassificera alla lagändringar i 
Offentlighets- och sekretesslagen under mandatperioden 2018–2022 för att se om dessa 
har förbättrat eller försämrat allmänhetens möjligheter till insyn i det offentliga genom att 
ta del av allmänna handlingar. En arbetsgrupp tillsattes för att samordna workshops, 
lansering och kommunikationsinsatser kopplat till Öppenhetsdatabasen.  

Yttrandefrihetsgruppen har haft flera inbjudna gäster till årets möten. Under 
septembermötet rapporterade en erfaren frilansjournalist om sina ansträngningar för att få 
ut offentliga handlingar från EU:s olika institutioner. Vid gruppens heldagsmöte i november 
fick gruppen besök av två turkiska exiljournalister som berättade om sina erfarenheter av 
våld, trakasserier, hot och hat i såväl Turkiet som Sverige. Dessutom diskuterade gruppen 
mediestöd, yttrandefrihet och politisk styrning med en journalistikforskare som även är 
ledamot i den statliga Mediestödsnämnden.  

Fram till augusti var Stephen Lindholm tillförordnad ordförande för gruppen, därefter 
återinträdde gruppens ordinarie ordförande Hanna Nyberg på ordförandeposten under 
perioden hösten. Hanna Nyberg avgick som ordförande och efterträddes av 
lokalredaktören Erika Wiman Snäll i december.  

I början av juni utsåg förbundsstyrelsen journalisterna Leo Wallentin och Marina 
Ferhatovic till nya ledamöter i förbundets Yttrandefrihetsgrupp. De ersatte Lena Sundström 
och Anders Thoresson som valde att lämna gruppen.  

I övrigt har gruppen under året bestått av Mira Hjort, Nils Funcke och Olle Wilöf. Tove 
Carlén var sekreterare under perioden januari-juni och Anna Widmark under perioden 
augusti-december. Under gruppens heldagsmöte i november deltog även juristen Pär 
Trehörning som tillfällig ersättare för Nils Funcke. Under året har Yttrandefrihetsgruppen 
haft fem sammanträden. 
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4. Arbetet med kongressen  
Den 6–7 oktober 2021 ägde Journalistförbundets kongress rum. För första gången i 
förbundets historia genomfördes kongressen digitalt, som en konsekvens av pandemin. 
Dock var förbundsstyrelsen, presidium och kanslipersonal samlade i samma lokaler i TCO- 
huset i Stockholm. Även vissa ombud valde att sitta tillsammans runt om i Sverige.  

                          Ulrika Hyllert välkomnade ombuden till kongressen.  

Valet av ombud till kongressen genomfördes i maj och 7,3 procent av de yrkesverksamma 
och röstberättigade medlemmarna röstade. Det kan jämföras med ett valdeltagande på 9 
procent i valet av ombud till kongressen 2018.  

42 motioner kom in till kongressen. Kongressen tog även ställning till förbundsstyrelsens 
förslag till förändringar i förbundets stadgar, nya medlemsavgifter, nytt idéprogram och ny 
handlingsplan. Inför kongressen presenterades förbundsstyrelsens förslag via digitala 
seminarier.  

5. Arbetet med opinion och kommunikation 
Förbundets kongress tog 2021 mycket av förbundets resurser för kommunikation och 
medlemskontakt. Bland annat när det gällde att samla kandidater till valet av 
kongressombud, att genomföra ombudsvalet och att uppdatera löpande information under 
pågående kongress.  
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Efter att kongressen var genomförd fanns fokus på att kommunicera de beslut som togs av 
kongressens ombud. Till exempel nya medlemsavgifter, medlemsomröstning om 
Huvudavtalet och att studenter enklare ska kunna bli aktiva medlemmar.  

Flera uttalanden antogs på kongressen, vilket kommunicerades. Bland annat med stöd till 
kollegor i Belarus och Afghanistan. Samt att Dawit Isaak och Gui Minhai ska friges.  

Fler insatser för att uppmärksamma och hjälpa kollegor i Belarus och Afghanistan har skett 
under året. Europeiska journalistfederationen EFJ har samordnad stödet till 
journalistförbundet i Belarus, BAJ. En person från styrelsen i BAJ deltog och talade på 
förbundets kongress. Av säkerhetsskäl ej namngiven. Förbundsstyrelsen har vid flera 
tillfällen kommunicerat förbundets stöd till BAJ, bland annat via brev till fängslade 
journalister i Belarus.  

Förbundet deltog aktivt i ett arbete med att hjälpa journalister och andra personer i 
Afghanistan, i behov att fly på grund av den nya ledningen i landet. Via offentliga brev 
ställde vi krav till svenska UD och vi har arbetat tillsammans med internationella 
journalistfederationen IFJ. Bland annat via IFJ:s insamling av ekonomiskt stöd. Den 
afghanska journalisten Najwa Alimi deltog och talade på förbundets kongress. 

	   Den afghanska journalisten Najwa Alimi på förbundets kongress. 

Internationellt har förbundet under 2021 haft fortsatt fokus på kommunikation om de 
fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak i Eritrea och Gui Minhai i Kina. Förbundet 
har deltagit i manifestationer, skickat nedskrivna krav på att de släpps fria och protesterat 
i sociala medier.  Varje vecka har vi uppmärksammat Dawit Isaak och Gui Minhai på 
förbundets twitterkonto. 

	              9 



  	           Ulrika Hyllert och Tomas Backlund den 23 september 2021.  

Den 23 september 2021 uppmärksammades Dawit Isaak särskilt. Det hade gått 20 år 
sedan han frihetsberövades. Detta uppmärksammades av förbundet på Bokmässan i 
Göteborg och att vi skickade ett medlemsbrev helt dedikerat Dawit Isaak och kravet på att 
han ska släppas fri.  

Förbundet fortsatte efter årsskiftet 2020/2021 att kommunicera med medlemmar om de 
fortsatta förhandlingarna om kollektivavtal för anställda i mediebolag. Bland annat fanns 
en samlingssida på sjf.se med enbart nyheter och information om avtalsrörelsen.  
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Hösten 2021 genomfördes en ny mejlkampanj till förtroendevalda om att rekrytera alla 
som hör hemma i vårt förbund. Den inleddes i september och följdes av en serie mejl med 
tips.  

Den 21 oktober fyllde vi som organisation 120 år. En artikel publicerades på sjf.se med en 
tillbakablick av förbundets ordförande Ulrika Hyllert.  

Journalistförbundet genomförde under året flera seminarier i digital form. Bland annat i 
forumet “Journalistklubben” vi skapat i den för 2021 nya appen Clubhouse. Där hade vi  
seminarium kring aktuell fråga varje fredag lunch under våren.  

Tre delningsbilder i sociala medier om förbundets seminarier i Clubhouse.  

Det blev däremot inga seminarier i Visby sommaren 2021, eftersom förbundet ej deltog i 
Almedalsveckan som detta år arrangerades i digital form. Under december hade 
förbundet en kampanj om yrkesetik med en yrkesetisk julkalender. Förbundet släppte även 
två avsnitt av Journalistförbundets Frilanspodd, med fokus på arvoden. Vi kunde även i 
december informera om förbundets svar på remissen om hur Sverige ska införa EU:s 
upphovsrättsdirektiv, DSM-direktivet, i svensk lag. 

Andra exempel på frågor som förbundet lyft under året i form av texter, seminarier eller i 
möten är att stoppa fulavtal och oskäliga villkor, ett bättre pandemistöd till 
egenföretagare, stoppa utlämningen till USA av Julian Assange, villkoren för public 
service, bevarandet av källskyddet, vikten av bildjournalistik, vikten av yttrandefrihet, 
arbetet mot trakasserier, våra svenska fristäder, LAS, arbetsmiljö och vikten av pressfrihet.  

Journalistförbundet annonserade löpande på Google, Facebook/Instagram och i 
tidningen Journalisten. Annonserna riktade sig till såväl anställda journalister som frilansar 
och studenter. 
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6. Arbetet med Avtal 2020 
Avtalsrörelsen från 2020 fortsatte under början av 2021, och under januari och februari 
tecknade vi avtal för tidskrifter, etermedia och bemanningsföretag. Resultatet av den 
inledande delen av avtalsrörelsen finns beskrivet i förra verksamhetsberättelsen för 2020. 
Vi har fortsatt arbetet med att teckna avtal med nya företag, både genom medlemskap i 
Medieföretagen eller annan arbetsgivarorganisation och genom hängavtal. Vi har särskilt 
arbetat gentemot produktionsbolagssfären. 
  
Arbetet med det nya huvudavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv har fortsatt under 
2021, och har aktivt bevakats av Journalistförbundet inom ramen för PTK. Avtalet var 
föremål för diskussion under förbundets kongress i oktober, med resultatet att antagandet 
på förbundsnivå sommaren 2022 ska föregås av en medlemsomröstning. 

7. Arbetet med fackliga kurser 
Under 2021 har alla ordinarie fackliga utbildningar i förbundets regi hållits online, via 
Zoom. Kurserna har utvecklats till att bli mer blandat lärande, med föruppgifter, 
mellanuppgifter och ökad variation mellan föreläsning och gruppövningar på de 
lärarledda kurstillfällena.  

Tvådagarskurserna, facklig grundkurs och arbetsmiljökurs, har precis som under 2020 
hållits på två kursdagar med en veckas mellanrum där det ges tid för reflektion och 
”hemarbete” mellan kurstillfällena. 

Sammanlagt har 132 förtroendevalda gått förbundets ordinarie fackliga utbildningar. 
Under året har tre fackliga grundkurser, två arbetsmiljökurser, en löneutbildning, en 
valberedningskurs och en styrelsekurs hållits. Styrelsekursen gjordes på önskemål av 
frilansfackliga och riktade sig delvis därför enbart till frilansar, men också för att en 
introduktion till styrelsearbetet i viss mån ingår i facklig grundkurs för anställda.  

Det var även planerat för en introduktionskurs för frilansfackliga (halvdag), en kurs i att 
förhandla arbetsbristuppsägningar (en dag), en kurs om sexuella trakasserier (en dag) 
och en kurs för skyddsombud om AFS:en organisatorisk och social arbetsmiljö (en dag), 
men dessa tre fick ställas in på grund av för få anmälda. 

Utöver de ordinarie kurserna har förbundets ombudsmän även hållit företagsinterna 
utbildningar både online och på plats. Framför allt har detta skett efter önskemål inom 
public service, där det regelbundet anordnas så kallade rookiekurser, där förbundet 
medverkar. På arbetsmiljösidan har bland annat en gemensam utbildning för 
skyddsombuden inom Bonnier hållits. 
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8. Arbetet med frilanskurser  
Journalistförbundet Frilans, den del av förbundskansliet som uteslutande ägnar sig åt 
frilansfrågor, har under året genomfört 22 kurser. Samtliga kurser utom två var digitala. 
Sammanlagt hade de 22 kurstillfällena nästan 650 deltagare.  
  
Här ett urval av 2021 års kurser:  
Beräkna ditt arvode, Deklarationskurs, Få koll på avtal och fakturor, Välj rätt 
företagsform, Pensionskurs för frilansar, Statistik för frilansar, Få EU-koll på ditt 
bevakningsområde, Kom igång att filma med mobilen, Skriva reportagebok och Bli en 
bättre redaktör.  

Journalistförbundet Frilans, vars huvudsakliga uppgift är att hjälpa enskilda medlemmar på 
olika sätt, ansvarar även för frilansjouren. De flesta frågorna rör arvoden och upphovsrätt. 
Förbundet har också via Journalistförbundet Frilans hjälpt till att driva in obetalda fakturor, 
stötta i trygghetsfrågor och hjälpa studenter på väg ut i frilanslivet. 
  

9. Arbetet med stipendier 
Även under 2021 påverkades stipendieverksamheten av pandemins framfart. 
En del stipendiekurser fick flyttas fram i tiden till 2022. När det gällde antal sökande så 
märktes en pandemieffekt främst på utbildning och kompetensstipendiet där sökantalet 
närmast halverades. En anledning till det är att många som söker det stipendiet söker 
utbildningar, konferenser med mera som hålls utomlands. 

Pandemin hade en annan effekt också. Det var att förbundet skapade två 
kreativitetsstipendier i Sverige liknande det som redan finns i Aten sedan många år 
tillbaka. De två nya stipendierna innebar fritt boende en vecka i eget hus/lägenhet i byn 
Bonäs utanför Mora och på lantgården Parboäng på södra Öland. Söktrycket på dessa 
platser var så stort att stipendierna kommer att utlysas även under 2022. 

Under 2021 arbetade förbundet med följande stipendier 
Geodata: En kurs i geodata hölls av i Stockholm av Journalist ++ för 20 stipendiater. 

Säkerhetskurs: För ett tiotal deltagare hölls en kurs i personlig säkerhet genom företaget 
Metris. Försvarsmaktens säkerhetskurs Uppdrag i konfliktzon blev inställd 2021 på grund 
av pandemin. 

13 



Utbildning och kompetensutveckling:  Sett till ekonomi och antal beviljade sökande så är 
utbildning och kompetensstipendiet störst. Under 2021 tilldelades 223 personer detta 
stipendium och fick dela på närmare 5,4 miljoner kronor.  

Medieinstitutet Fojo: Under 2021 har sammanlagt 40 000 kr betalats ut till att delta i 
kurser anordnade av Fojo.   

Nordisk Journalistcenter, NJC: Flera av kurserna har påverkats av pandemin och blivit 
uppskjutna till 2022. Dock kunde Roadtrip i Barentsregionen med 11 stipendiater 
genomföras i september 2021. Också kursen Klimatet efter corona på Island med 9 
stipendiater genomfördes i oktober 2021. Brysseldelen av Århuskursen från 2020 
genomfördes i december 2021. Under 2021 har vi betalat ut nästan 1,1 miljoner till NJC.  

Kreativitetsstipendium i Aten: Hösten 2020 utlystes stipendier till Aten för våren 2021. På 
grund av pandemin har dessa blivit uppskjutna till 2022. Ingen utlysning av fler Aten-
stipendier görs förrän hösten 2022.  

Kreativitetsstipendium i Dalarna: Nytt stipendium utlystes våren 2021 i form av att kunna 
bo en vecka i en stuga i Bonäs utanför Mora under hösten 2021. 92 ansökningar kom in 
och 14 stipendiater valdes ut.    

Kreativitetsstipendium på Öland: På Parboängsgård på Södra Öland utlystes också ett nytt 
kreativitetsstipendium. Där kunde två olika boenden sökas. Drygt 150 ansökningar kom in 
och 23 stipendier valdes ut. 

Språkstipendier: I oktober 2021 kunde de stipendiater som egentligen skulle åt hösten 
2020 åka till Berlin, Brighton och Aix-en-Provence (Aix kultur). 10 stipendiater läste 
franska med kulturinriktning i Aix-en-Provence. 23 stipendiater läste tyska i Berlin. 16 
stipendiater läste professionell engelska i Brighton. Franska i Aix och spanska i Madrid 
kunde inte genomföras våren 2021 på grund av pandemin och blev uppskjutna till 2022. 

10. Förbundets internationella samarbete 
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.  
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Omställningen till digitala möten möjliggjorde för NJF, Nordiska journalistfederationen, att 
hålla fler möten. Vi i Sverige var ordförandeland fram till september 2021 då Danmark 
tog över.  

Under året har förbundet undertecknat och ställt sig bakom en rad brev, protester och 
upprop efter initiativ från NFJ, EFJ och IFJ. Initiativen har bland annat rört den hotade 
pressfriheten i Afghanistan och Belarus. Journalistförbundet har genom en rad olika 
aktiviteter, kanaler och forum stöttat utsatta kollegor i Afghanistan och Belarus. Under året 
har förbundet haft flera besök och presentationer från journalister som rapporterar om 
sina hemländer i exil.  

	   Vår förbundsstyrelse på bild med brev till fängslade journalister  
	   i Belarus och ett stöd till BAJ, journalistförbundet i Belarus.  

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 biståndsmyndigheten Sida.  

I oktober delades Daphne Caruana Galizia-priset ut till grävprojektet The Pegasus Project. 
Sverige representerades i juryn av Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. Priset 
instiftades av Europaparlamentet 2021 och kommer att delas ut på årligen runt 16 
oktober, det datum då journalisten Daphne Caruana Galizia mördades på Malta. 

Året innehöll också goda nyheter internationellt. EFJ fortsatte implementeringen av 
projektet ”Health and safety of journalists” som syftar till att öka journalisters säkerhet  
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med projektstöd från EU. Journalistförbundet ingår som en partner i projektet tillsammans 
med förbund från Kroatien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Projektet kommer att 
fortsätta under 2022 och ska bland annat resultera i en online-plattform med verktyg för 
riskbedömning av journalistisk verksamhet, samt utbildningar online samt på plats i 
Stockholm.  

11. Arbetet med förbundets ekonomi 
Journalistförbundets verksamhetsresultat landar 2021 på - 262 tkr (1 654). Budgeterat 
verksamhetsresultat var – 1 343 tkr och det budgeterade minusresultatet berodde på att 
förbundet höll kongressen under året.  

Tack vare lägre kostnader än budgeterat för framförallt kongressen, tvisteförhandlingar 
och för fackliga kurser som hållits digitalt under pandemin, blev dock 
verksamhetsresultatet bättre än beräknat. Finansnettot blev 2 519 tkr på grund av 
omplacering av förbundets finansiella tillgångar. Efter finansnetto blev förbundets resultat 
2 257 tkr. 

Tidningen Journalisten AB gick 2021 med 302 tkr i vinst tack vare högre annonsintäkter än 
budget och en anpassning av kostnaderna.Verksamheten i SJF’s Frilansjournalisters 
serviceaktiebolag överfördes per årsskiftet 2020/2021 till moderföreningen.  

Intäkterna från medlemsavgifterna minskade med drygt 800 tkr och fastighetsintäkterna 
minskade med ca 600 tkr jämfört med 2020. Den främsta anledningen till minskade 
medlemsavgiftsintäkter är färre yrkesverksamma medlemmar jämfört med 2020, en 
minskning med 214 (76). Det är också fler som betalar den lägsta medlemsavgiften vilket 
förklaras av att förbundet har fler medlemmar som delvis arbetar med journalistik och 
inkomsten för det journalistiska arbetet därför är lägre.  

Under 2021 har ett våningsplan stått outhyrt vilket inneburit att hyresintäkterna påverkats 
negativt med drygt 500 tkr jämfört med 2020. Pandemin har påverkat möjligheten att få 
kontorslokaler uthyrda. Företag har avvaktat med att satsa på nya lokaler då medarbetare 
arbetat hemifrån. 

Jämfört med förväntade hyresintäkter blev utfallet knapp 2 000 tkr lägre. Trots minskade 
kostnader för bland annat reparationer går fastigheten med förlust med drygt 300 tkr 
under 2021.  
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Journalistförbundets kansli flyttade per först september 
till Visions fastighet på Kungsgatan 28A. Lokalerna 
delas med fackförbundet Forena vilket har inneburit att 
vi kunna få ned kostnader för it och telefoni, då vi har 
dessa funktioner gemensamt med Forena. 

För att ytterligare anpassa kostnaderna efter intäkterna 
har personal som gått i pension inte fullt ut ersatts, 
arbetet har effektiviserats och vissa arbetsuppgifter har 
rationaliserats bort.  

Förbundets kapital har under året varit placerat dels i 
aktiefonder dels i likvida medel. Det låga ränteläget i 
Sverige och världen gör det svårt att hitta bra 
ränteplaceringar. De likvida medel som förbundet har 
är därför placerade på konton i SBAB där det 
fortfarande går att få ränteavkastning.  

Finansnettot blev 2 019 tkr vilket avser ränteintäkter, utdelningar från aktiefonderna och 
vinst vid försäljning av fondandelar. Förbundet får, som ideell förening, endast bokföra 
realiserade finansiella intäkter och kostnader. Marknadsvärdet av förbundets finansiella 
tillgångar överstiger det bokförda värdet med 34 509 tkr per sista december 2021. 

Journalistförbundets inkomstförsäkring ianspråktas fortsatt men inte i så stor utsträckning 
som tidigare tack vare det höjda taket i a-kassan. Försäkringen redovisar även 2021 en 
vinst och per sista december uppgick den till 5 920 tkr. Eftersom försäkringen gått med 
vinst utökades per den första april 2021 antalet ersättningsdagar i försäkringen från 100 
till 120 dagar samt premien för de som betalat 65 kronor per måndag sänktes till 60 
kronor per månad. Förbundsstyrelsen beslutade dock att sänka premien ytterligare per 
den 1 januari 2022 med 10 kronor till 50 kronor per månad. 

Journalistförbundet prenumererar på tidningen Journalisten åt medlemmarna vilket under 
året kostade förbundet 5 850 tkr (5 973 tkr). Journalistförbundet annonserade också i 
Journalisten till en kostnad om 400 tkr.   

12. 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  
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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 förbundets vice ordförande och 
kanslichefen samt två externa oberoende finansexperter. Rådet träffades fyra gånger 
digitalt under 2021.  

Trots stor oro under pandemin på de finansiella marknaderna ökade värdet på världens 
börser under 2021. När vaccin blev tillgängliga och man kunde se en ände på pandemin 
lugnade sig läget något men världspolitiken har dock gjort marknaderna svårbedömda. 
Räntorna har fortsatt varit mycket låga och det har varit svårt att hitta bra 
ränteplaceringar så placeringsrådet har konstaterat att det inte varit lönsamt att placera i 
obligationer. I brist på bra ränteplaceringar är likviden från tidigare inlösta obligationer 
och försäljningar av fondandelar placerat hos SBAB där räntan under året varit positiv. 
För att ökat ränteintäkterna har viss del av pengarna på SBAB låsts, under en 
tidsbegränsad period, i så kallade placeringskonton. Under året har allokeringen mellan 
de svenska aktiefonderna i förbundets portfölj ändrats vilket innebar en försäljning som 
gav en vinst om 1 762 tkr.  

Förbundets portfölj bestod vid årsskiftet av fyra aktiefonder (52 procent), en alternativ 
placering (3 procent) och likvida medel på konto i SBAB och i Swedbank. Totala 
avkastningen i aktieportföljen uppgick 2021 till ca 32,5 procent. Vid årsskiftet hade 
förbundet en orealiserad vinst om 34 509 tkr i de finansiella tillgångarna.  

Förbundets förmögenhet består också av fastigheten Lagern 7 på Vasagatan i Stockholm. 
Fastigheten är värderad till 260 000 tkr. Värderingen gjordes under 2021.  

13. Fastighetsförvaltning 
Hela fastigheten har under tidigare år varit uthyrd dels till externa hyresgäster dels till 
förbundets kansli. Från januari 2020 har dock en lokal om 274 kvm stått outhyrd och i 
februari 2021 flyttade Journalisternas A-kassa ut vilket innebar ytterligare 181 kvm 
outhyrd yta.  

Under coronapandemin har lokalhyresmarknaden blivit orolig och en hyresgäst sa upp sitt 
kontrakt under året och flyttad ut vid årsskiftet. Ytterligare två hyresgäster har aviserat 
utflyttning under 2022. Coronapandemin har gjort att möjligheten att hyra ut 
kontorslokaler försvårats. Företag som tittat på nya lokaler har blivit mycket försiktiga och 
man har insett att man inte behöver så stora lokaler.  

Pressklubben och Duvel Cafés hyresavtal som skulle ha omförhandlats till höjd hyra under 
2020, förlängdes med ett år på samma hyresnivå som tidigare eftersom 
restaurangnäringen tappat i lönsamhet. Nya förhandlingar genomfördes under 2021. 
Dessa avslutades med ett marknadshyresutlåtande från Hyresnämnden.  
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Pressklubben anmälda Journalistförbundet till Hyresnämnden och yrkade på sänkt hyra. 
Hyresnämndens yttrande innebär att hyran förblir densamma som tidigare i ytterligare tre 
år. 

14. Förbundets dotterbolag 
Journalistförbundet är moderförening i en koncern med två helägda dotterbolag, SJF:s 
Frilansjournalisters Serviceaktiebolag (Servicebolaget) 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 
Stephen Lindholm. VD i bolaget är chefredaktör Helena Giertta. 

Servicebolagets verksamhet överfördes per den första januari 2021 till Journalistförbundet 
Frilans i förbundet. Verksamheten utgörs där fortsatt av råd till förbundets 
frilansmedlemmar i deras egenskap av egenföretagare samt arrangerande av kostnadsfria 
kurser för i första hand frilansmedlemmar. Andra medlemmar kan gå kurserna, men då till 
en avgift. 

Samtliga förbundets frilansmedlemmar är medlemmar i Journalistförbundet Frilans och de 
betalar en avdragsgill serviceavgift och en reducerad medlemsavgift till förbundet. SJF’s 
Frilansjournalisters Serviceaktiebolag har ingen verksamhet. 

15. Arbetet i förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen (FS) utgjordes fram till kongressen 6-7 oktober 2021av Ulrika Hyllert, 
ordförande, Tomas Backlund, vice ordförande, ledamöterna Katarina Bjärvall, Anna Roos 
(Flytström), Anders Forsström, Elisabeth Hedman, Ann Johansson, Jens Krey, Gert 
Lundstedt, Gabriella Mohoff och Hanna Nyberg.  

Ny förbundsstyrelse valdes på kongressen och utgörs av Ulrika Hyllert, ordförande, Tomas 
Backlund, vice ordförande, ledamöterna Ann Johansson, Jens Krey, Gert Lundstedt, 
Gabriella Mohoff, Hanna Nyberg, Anna Herdenstam, Erika Wiman Snäll, Gunilla Kracht, 
Noa Söderberg och Zenaida Hedzimahovic.  
	                
Victoria da Silva har varit ordinarie personalledamot i styrelsen med Åse Harding som 
suppleant.  

FS höll under året 17 protokollförda sammanträden. 
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                Förbundsstyrelsen som valdes av kongressen 2021. På bilden saknas Gunilla Kracht.  
                Foto Jonas Eng. 

16. Arbetet i arbetsutskottet  
Ulrika Hyllert, Tomas Backlund och Anders Forsström utgjorde förbundsstyrelsens 
arbetsutskott till och med kongressen 6 - 7 oktober. Därefter utgjordes AU av Ulrika 
Hyllert, Tomas Backlund och Ann Johansson. 

Arbetsutskottet förbereder frågor inför förbundsstyrelsens behandling och verkställer dess 
beslut. AU höll 12 protokollförda sammanträden under året. 

17. Revisorernas arbete 
Revisorer var fram till kongressen 6 – 7 oktober Sven Rydén och Hans Zillén med Ragna 
Fahlander och Tommy Lundqvist som revisorssuppleanter. På kongressen valdes Hans 
Zillén, Bertholof Brännström, med Anna Bubenko och Anna Fantenberg som 
revisorssuppleanter. 

PricewaterhouseCoopers, PWC, med ansvarig auktoriserad revisor Veronica Carlsson, var 
förbundets revisionsbyrå. 
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Svenska Journalistförbundet

802001-6492

Förvaltningsberättelse

(Siffror inom parentes i förvaltningsberättelsen avser förra årets siffror.)

Information om verksamheten

Journalistförbundet har till uppgift att tillvarata sina medlemmars fackliga, ekonomiska, sociala och ideella intressen

samt verka för en god yrkesetik. Journalistförbundet är moderförening i en koncern med två helägda dotterbolag,

SJF's Frilansjournalisters Serviceaktiebolag och Tidningen Journalisten AB.

Internationellt arbete

Journalistförbundet samarbetar internationellt på tre nivåer: globalt genom Internationella Journalistfederationen, IFJ  på europeisk

nivå via European Federation of Journalists, EFJ (IFJ:s regionala organisationsled i Europa) och i Norden genom Nordiska 

Journalistförbundet, NJF. Mellan de nordiska förbunden finns ett beslut om att stötta varandra ekonomiskt genom lån.

Antal medlemmar

Under 2021 minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med 214 (76) till 13 929. Antalet seniormedlemmar minskade 2021 

med 59 till 2 513 jämfört med 2020 då antalet seniormedlemmar minskade med 104. Per sista december 2021 hade antalet 

studerandemedlemmar minskat med 51 till 762, jämfört med sista december 2020.

Totalt lämnade 346 (143) medlemmar förbundet. Det minskade antalet fullbetalande medlemmar har inneburit att intäkterna

minskat med 866 (953) tkr. 

Medlemsrekrytering är ett arbete som prioriteras.Trots det är inflödet av nya medlemmar fortfarande lägre än utflödet. 

Den främsta och viktigaste förklaringen till det är att många journalister lämnar yrket. Under många år har det skett en

strukturomvandling i branschen. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Coronapandemin

Sedan mars 2020 har världen och Journalistförbundet levt med en coronapandemi. 

Förbundets och Tidningen Journalistens medarbetare har sedan första rekommendationen om hemarbete arbetat hemifrån.

Efter en kort återgång till arbete på kontoret under hösten 2021 tog smittan ny fart och nya rekommendationer om hemarbete

infördes vilket innebar att medarbetarna på nytt jobbade hemifrån fram till 1 mars 2022.

Journalistförbundets ekonomi har påverkats under coronapandemin genom att hyresintäkterna minskat på grund av att

hyresgäster har flyttat ut och att det har varit svårt att få in nya hyresgäster. Ett våningsplan har stått tomt under 2021.  

Hyreskontraktet förhandlades med Pressklubben, som gick till Hyresnämnden för ett marknadshyresyttrande. Yttrandet landade

på samma nivå som restaurangen haft de senaste fyra åren och den nivån gäller nu framåt i tre år.

Kongress 2021

Förbundet höll en digital kongress, den 6-7 oktober, till vilken 42 motioner hade skickats in. 111 ombud samlades digitalt   

under två dagara och beslutade bland annat om nya stadgar, idéprogram och handlingsplan, nya avgifter och behandlade

motionerna.Sista dagen valdes en ny förbundsstyrelse.

Förbundets kansli flyttade

Den första september 2021 flyttade förbundets kansli verksamheten till fackförbundets Visions fastigheten på Kungsgatan 28A.

Kontoret delas på Kungsgatan med fackförbundet Forena som ett led i att kunna minska kostnader genom samarbete.

Tidningen Journalisten AB

Tidningen Journalisten AB har klarat sig väl under 2021 genom att annonsintäkterna blev något högre än budget och att

kostnaderna minskat till följd av nya upphandlingar av leverantörer och effektiviseringar.

SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag

I början av 2020 beslöts att verksamheten i dotterbolaget ska läggas över i moderföreningen Journalistförbundet från årsskiftet

2020/2021 och att bolaget därefter ska likvideras. De två medarbetare som var anställda i bolaget flyttades per årsskiftet 

över till förbundet.
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Svenska Journalistförbundet
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Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer

Mediebranschen har under lång tid varit under förändring med nedskärningar och samgåenden av medieföretag.

Många journalister som har fått lämna sina arbeten väljer att lämna branschen och lämnar därmed också förbundet.

En risk för Journalistförbundet är att antalet medlemmar minskar så att förbundet inte kan bedriva den verksamhet som efterfrågas.

Medlemsrekrytering kommer därför fortsatt vara prioriterat både på kanslinivå och inom hela organisationen. 

Tack vare det höjda A-kassataket har inte inkomstförsäkringen utnyttjats i så stor omfattning som befarades när pandemin slog till.  

Det innebär att försäkringen fortsätter att gå med vinst vilket den har gjort sedan 2017. Resultatet i försäkringen redovisas i en 

så kallad buffertfond. Det är Journalistförbundet som står risken vid ett underskott i försäkringen. Per den sista december 2021 

var överskottet 5 920 tkr (3 909 tkr). Ett överskott i försäkringen kan användas till att till exempel sänka premien eller förbättra

villkoren. I början av 2021 beslöt förbundsstyrelsen att utöka antalet ersättningsdagar från 100 till 120 dagar i basförsäkringen 

samt sänka premien, för dem med lön över a-kassetaket, från 65 kronor per månad till 60 kronor per månad. 

Förändringen trädde i kraft från den första april 2021. Från 1 januari 2022 sänktes premien ytterligare med 10 kronor till 50 kronor 

per månad.

Den kollektiva gruppolycksfallsförsäkringen upphörde den 1 april 2021.

Hållbarhet

Journalistförbundet jobbar medvetet med hållbarhet på olika plan, inte minst avspeglar kollektivavtalen det genom att verka för ett 

hållbart yrkesliv, med t ex kompetensutveckling, jämställdhet och en löneprocess som ska spegla kompetens och prestation

oavsett kön. Förbundet arbetar systematiskt med arbetsmiljön för kanslimedarbetare och för medlemmar. När det gäller förbundets 

kapital placeras det i tillgångar som är etiskt och miljömässigt hållbara. Vidare har förbundet en resepolicy för alla som reser 

på förbundets uppdrag, som i stora delar utgår ifrån resandets klimatpåverkan. Även stipendier som innebär resor har setts över för  

att minska resandet och därmed påverkan på klimatet. Förbundets policy vid inköp av varor och tjänster är att leverantören ska ha 

kollektivavtal samt att voror som köps in ska vara miljömässigt hållbara. Förbundet kommer också ta fram en hållbarhetspolicy 

avseende inköp av kost och material m m vid fackliga evenemang inom organisationen.

Finansiella instrument

Journalistförbundet har kapitalet placerat i aktiefonder och likvida medel. Ränteläget i Sverige är historiskt lågt vilket innebär att det

är svårt att hitta lönsamma obligationer. I väntan på bättre ränteläge för ränteplaceringar placeras likvida medel i konto hos 

SBAB som hittills har gett bättre ränta än ett vanlig bankkonto. Förvaltningen präglas av långsiktighet och lågt risktagande. 

Förbundsstyrelsen har fastställt ett placeringsreglemente som reglerar hur ansvarfördelningen i förvaltningen ska se ut, hur stora

finansiella risker förbundet får ta samt vilka etiska hänsyn som måste tas i placeringarna.

Målsättningen med kapitalförvaltningen är att det ska finnas medel för konfliktersättning motsvarande 33 procent av den 

genomsnittliga månadslönen för förbundets anställda medlemmar. I konfliktberedskapen ingår också marknadsvärdet av 

förbundets fastighet.
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Ekonomi

Verksamhetens kostnader redovisas i en funktionsindelad resultaträkning baserad på fördelningen av personella resurser uppdelat 

på facklig verksamhet, fastighetsförvaltning, stipendier, tidningen samt administration. 

Kongressen har fattat beslut om att förbundet ska ha konfliktmedel för konfliktersättning motsvarande 33 procent av den 

genomsnittliga månadslönen för förbundets anställda medlemmar. Per den sista december 2021 uppfyllde förbundet kravet med 

305 (319) procent. Journalistförbundet är skyldigt att betala inkomstskatt på näringsverksamhet, fastighetsinkomster och 

kapitalinkomster. Förbundet betalar också fastighetsskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Medlemsavgifterna och övriga intäkter uppgick i moderföreningen till 60 912 tkr (54 683 tkr) och kostnader för verksamheten till 

61 174 tkr (54 550 tkr). Skillnaden mot förra året beror på att den del av upphovsrättsintäkter och motsvarande kostnader, som inte 

upplösts mot avsättningar, har bokförts över resultaträkningen. Medarbetarnas löner revideras enligt journalistavtalet för dagspress.

Resultatet från kapitalförvaltningen uppgick till 2 519 tkr (3 756 tkr), vilket omfattar utdelningar och resultat från övriga 

värdepappersinnehav. Skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde på förbundets finansiella tillgångar uppgår till 34 509 tkr

(23 880 tkr). Journalistförbundet uppvisar ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på 1 620 tkr (6 826 tkr).

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 85 454 tkr (83 834 tkr). Under 2021 fick Journalistförbundet 1 315 tkr (1 029 tkr) i bidrag 

från TCO för förbundets arbete med regionala skyddsombud. 

Flerårsöversikt koncernen  2021 2020 2019 2018 2017

Medlemsintäkter (tkr) 40 557 41 423 42 382 43 313 44 060

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 261 5 410 9 678 -265 2 807

Rörelsemarginal (%) 0,3% 2,5% 0,9% -1,2% 3,1%

Avkastning på eget kapital (%) 3,2% 6,4% 12,5% -0,5% 3,7%

Balansomslutning (tkr) 155 884 134 531 121 153 115 508 111 932

Soliditet (%) 56% 64% 68% 65% 68,0%

Antal anställda 37 39 39 35 36

Antal medlemmar 13 929 14 275 14 418 14 775 15 499

Flerårsöversikt Moderföreningen  2021 2020 2019 2018 2017

Medlemsintäkter (tkr) 40 554 39 155 40 109 40 981 41 633

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 257 3 889 9 552 -241 2 464

Rörelsemarginal (%) -0,4% 0,2% 0,8% -1,2% 2,8%

Avkastning på eget kapital (%) 2,7% 0,2% 12,3% -0,3% 3,4%

Balansomslutning (tkr) 150 772 128 522 118 344 112 264 109 463

Soliditet (%) 57% 65% 69% 66% 69%

Antal anställda 27 27 27 27 27

Antal medlemmar 13 929 14 275 14 418 14 775 15 499

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
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Förändring av eget kapital

Koncernen Konfliktfond Bundet Balanserat Totalt

kapital resultat

Ingående balans 2020-01-01 55 582 4 441 22 115 82 138

Uttag ur konfliktfond -2 500 0 2 500 0

Avsättning till konfliktfond 0 0 0

Överfört från bundet kapital 0 -4 009 4 009 0

Årets resultat 0 0 3 723 3 723

Utgående balans 2020-12-31 53 082 432 32 347 85 861

Avsättning till konfliktfond 0 0

Uttag ur konfliktfond 0

Överfört från bundet kapital 111 -111 0

Omräkningsdifferenser 0 0 4 4

Årets resultat 1 513 1 513

Utgående balans 2021-12-31 53 082 543 33 753 87 378

Moderföreningen Konfliktfond Bundet Balanserat Totalt

kapital resultat

Ingående balans 2020-01-01 55 582 21 426 77 007

Uttag ur konfliktfond -2 500 2 500 0

Avsättning till konfliktfond 0 0 0

Årets resultat 0 6 826 6 826

Utgående balans 2020-12-31 53 082 30 752 83 833

Avsättning till konfliktfond 0 0 0

Uttag ur konfliktfond 0 0 0

Årets resultat 1 620 1 620

Utgående balans 2021-12-31 53 082 32 372 85 453

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 30 752

Årets resultat 1 620

32 372

disponeras så att

i ny räkning överföres 32 372

32 372

Enligt beslut på kongressen 2018 är det förbundsstyrelsen som beslutar om avsättning till konfliktfonden.

Då konfliktberedskapen uppgår till 305 procent per 31 december 2021 beslöt förbundsstyrelsen att avsättning inte ska göras 2021.
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Koncernens resultaträkning

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Intäkter

Medlemsintäkter 40 557 41 423

Nettoomsättning 2 24 452 18 393

Övriga rörelseintäkter 5 773 6 210

70 782 66 026

Rörelsens kostnader

Facklig och internationell verksamhet 2,4,5,6,7 -21 067 -17 456

Administration och förbundsstyrelse 2,3,4,5,6,7 -21 402 -23 479

Tidningen Journalisten 4,5,6 -15 384 -14 644

Fastighetsförvaltning 5 -6 894 -6 293

Stipendier och administration av stipendier 8 -5 791 -2 500

-70 538 -64 372

Rörelseresultat 244 1 654

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 10 1 878 3 678

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 147 82

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -8 -4

2 017 3 756

Resultat efter finansiella poster 2 261 5 410

Skatt på årets resultat 14 -748 -1 687

 

Årets resultat 1 513 3 723
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Koncernens balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för IT system 15 2 740 4 014

2 740 4 014

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad 16 22 265 23 193

Pågående nyanläggning byggnad 17 3 255 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet 18 1 954 1 097

Inventarier och installationer 19 1 796 661

29 270 24 951

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 17 496 16 180

Uppskjuten skattefordran 25 976 1 636

18 472 17 816

Summa anläggningstillgångar 50 482 46 781

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 668 871

Fordran medlemsavgifter 526 511

Aktuell skattefordran 2 424 1 280

Övriga fordringar 1 755 1 259

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 2 619 2 014

7 992 5 935

Kassa och bank 27 97 410 81 815

Summa omsättningstillgångar 105 402 87 750

SUMMA TILLGÅNGAR 155 884 134 531
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Koncernens balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Ändamålsbestämt kapital (konfliktfond) 53 082 53 082

Bundna reserver 543 432

Balanserat resultat och periodens resultat 33 753 32 347

Eget kapital 87 378 85 861

Avsättningar

Avsättning av upphovsrättsmedel 28 0 6 610

0 6 610

Långfristiga skulder

Erhållna ej utbetalda stipendier 29 50 923 23 867

Övriga skulder 30 1 339 1 170

52 262 25 037

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 220 2 986

Övriga skulder 1 685 1 784

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 11 339 12 253

16 244 17 023

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155 884 134 531
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Koncernens kassaflödesanalys

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 244 1 654

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 2 801 2 548

     Förändring uppskjuten skatt 661 1 431

     Förlust vid utrangering av inventarier 50 155

     Förändring i avsättningar 20 446 10 201

24 202 15 989

Resultat från finansiella poster 2 017 3 756

Betald inkomstskatt -1 892 -4 761

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 24 327 14 984

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -914 3 452

Förändring av rörelseskulder -779 1 225

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 634 19 661

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 811 -3 821

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -84 -450

Förvärv av finansiella tillgångar -2 659 -2 307

Försäljning av anläggningstillgångar 1 342 2 628

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 212 -3 950

Finansieringsverksamheten

Förändring av långfristiga skulder 169 292

Omräkningsdifferenser 4 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 173 292

Årets kassaflöde 15 595 16 002

Likvida medel vid årets början 81 815 65 812

Likvida medel vid årets slut 27 97 410 81 815
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Moderföreningens resultaträkning

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Medlemsintäkter 40 554 39 155

Nettoomsättning 2,5,6 13 798 7 897

Övriga rörelseintäkter 6 560 7 631

60 912 54 683

Rörelsens kostnader

Facklig och internationell verksamhet 2,4,5,6,7 -26 587 -22 278

Administration och förbundsstyrelse 2,3,4,5,6,7 -21 402 -23 479

Fastighetsförvaltning 5 -6 894 -6 293

Stipendier och administration av stipendier 8 -6 291 -2 500

-61 174 -54 550

Rörelseresultat -262 133

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 10 2 378 3 678

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 147 81

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -6 -4

2 519 3 755

Resultat efter finansiella poster 2 257 3 888

Bokslutsdispositioner 13 5 448

Resultat före skatt 2 257 9 336

Skatt på årets resultat 14 -637 -2 510

Årets resultat 1 620 6 826
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Moderföreningens balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för IT system 15 2 740 4 014

2 740 4 014

Materiella anläggningstillgångar

Byggnad 16 22 265 23 193

Pågående nyanläggning fastighet 17 3 255 0

Förbättringsutgifter på annans fastighet 18 1 777 1 097

Inventarier, verktyg och installationer 19 1 755 439

29 052 24 729

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 20, 21 830 830

Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 17 496 16 180

Uppskjuten skattefordran 25 1 107 1 743

19 433 18 753

Summa anläggningstillgångar 51 225 47 496

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 634

Fordringar hos koncernföretag 0 2

Fordran medlemsavgifter 526 451

Aktuell skattefordran 2 310 1 054

Övriga fordringar 1 473 859

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 2 449 1 798

6 784 4 798

Kassa och bank 27 92 763 76 228

Summa omsättningstillgångar 99 547 81 026

SUMMA TILLGÅNGAR 150 772 128 522
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Moderföreningens balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Ändamålsbestämt kapital 

Konfliktfond 53 082 53 082

53 082 53 082

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 30 752 23 925

Årets resultat 1 620 6 826

32 372 30 751

85 454 83 833

Avsättningar

Avsättningar upphovsrättsmedel 28 0 6 610

0 6 610

Långfristiga skulder

Erhållna ej utbetalda stipendier 29 50 923 23 867

Övriga skulder 30 1 339 1 170

52 262 25 037

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 316 1 880

Skulder till koncernföretag 364 0

Aktuella skatteskulder 0

Övriga skulder 1 376 1 410

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 9 000 9 752

13 056 13 042

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 150 772 128 522
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Moderföreningens kassaflödesanalys

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -262 133

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 2 770 2 454

     Realisationsresultat 50 155

     Förändring uppskjuten skatt 637 2 513

     Förändring avsättningar 20 446 10 201

23 641 15 456

Resultat från finansiella poster 2 519 3 755

Betald inkomstskatt -1 894 -5 627

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 266 13 584

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -729 3 220

Förändring av rörelseskulder 14 369

Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 551 17 173

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 785 -3 810

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -84 -450

Förvärv av finansiella tillgångar -2 659 -2 307

Försäljning av anläggningstillgångar 1 342 2 628

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 186 -3 939

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 170 292

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 170 292

Årets kassaflöde 16 535 13 526

Likvida medel vid årets början 76 228 62 702

Likvida medel vid årets slut 27 92 763 76 228
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Noter

Not 1  Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Bedömningar och uppskattningar

Det återfinns inga väsentliga bedömningar.

Funktionsredovisning

Verksamhetsgemensamma kostnader för lokaler och administration har fördelats utifrån personalens nedlagda tid.

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Annonsintäkter i Tidningen Journalisten AB bokförs när annonsen faktureras. Prenumerationsintäkter periodiseras över 

prenumerationstiden. Bidrag bokförs som intäkt när inbetalning skett och upphovsrättsintäkter har bokförts motsvarande kostnader.

Leasingavtal

Koncernen som leasetagare

Operationell leasing

Ersättningar till anställda

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföreningen samt dess dotterföretag. 

Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföreningen, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser detta 

företag där moderföreningen innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den dagen koncernen 

erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med 

koncernens redovisningsprinciper i övrigt. 

Medlemsintäkter och övriga intäkter bokförs enligt god redovisningssed och intäktsförs i den period de avser.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten

skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och

eget kapital.

De tillgångar som koncernen är leasegivare av avser fastigheten som redovisas som anläggningstillgångar. Leasingavgiften (hyran) 

fastställs då hyresavtalen omförhandlas eller då ny hyresgäst tillträder. Hyresintäkten redovisas linjärt över hyresperioden.

Koncernen är leasetagare genom så kallade operationella leasingavtal. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, 

redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar innefattar bland 

annat löner, betald semester och betald frånvaro. Redovisning sker i takt med intjänandet. I moderföreningen och koncernen finns både 

premiebestämda (avgiftsbestämda) och förmånsbestämda pensioner. Moderföreningens och koncernens förmånsbestämda 

pensionsplaner där en pensionspremie betalas redovisas som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1. 

Pensionspremierna redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Stipendieverksamhet

Förbundet fakturerar Bonus Copyright Access och Copyswede upphovsrättsmedel utifrån underlag som erhålls efter 

respektive förenings fördelningsmöten. Från 2020 bokförs upphovsrättsmedlen som skuld för erhållna ej utbetalda 

stipendier till den del de inte har nyttjats. Detta är en förändring av redovisningsprinciper mot tidigare då de erhållna medlen 

till fullo redovisades som intäkt oavsett nyttjande. Till den del de inte nyttjades bokades då istället en kostnad och avsättning 

upp för mellanskillnaden. Utdelade stipendiemedel för 2021 har dels nyttjats mot avsättningar dels mot skuld för erhållna 

ej utnyttjade bidrag. Dessa har således inte medfört någon resultateffekt 2021. Erhållna stipendiemedlen för 2021 har till 

den del de inte nyttjas för stipendieutdelning bokförts som skuld för erhållna ej utnyttjade bidrag.

Skatt

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Anläggningstillgångar

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas 

direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella

nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt 

över den förväntade nyttjandeperioden.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 

redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 

balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som 

uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.  Uppskjuten skatt 

beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen 

lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna 

realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 

som avsättning. 
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Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Lokalhyresavtal 5 år

Balanserade utgifter för IT system 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

Tak 40 år

Stomme 100 år

Fasad 40 år

Fönster 40 år

Golv/väggar/innertak 30 år

Stammar 40 år

Investeringar i annans fastighet 20 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Elinstallationer 40 år

Ventilation 20 år

Hissar 20 år

Värme-/kylinstallationer 20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Finansiella instrument  

Förbundets finansiella placeringar bokförs enligt anskaffningsvärdet och värderas enligt portföljmetoden. 

Övervärden mot marknadsvärden bokförs inte. Om anskaffningsvärdet för totala portföljen skulle understiga marknadsvärdet på

balansdagen skrivs tillgångarna ned motsvarande undervärdet. 

Fordringar, skulder och avsättningar

Redovisningsprinciper - Moderföreningen

Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen

Koncernbidrag

Andelar i koncernföretag

Andelar i intresseföretag 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas

bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till

anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intäkt, 

även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat 

beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intäkt, 

även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten.

16  (27)  



Svenska Journalistförbundet

802001-6492

Nyckeltalsdefinition

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 2  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:                Koncernen                      Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Tidningen Journalisten 10 654 10 673 0 0

Faktureringsavgift 730 439 730 439

Administration 228 353 228 530

Fastigheten 6 549 6 928 6 549 6 928

Kollektiv upphovsrättsersättning 6 291 0 6 291 0

24 452 18 393 13 798 7 897

Not 3  Arvode till revisorer

               Koncernen                      Moderföreningen

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdraget 412 305 332 265

412 305 332 265

Not 4  Leasingavtal - leasetagare

Operationell leasing                Koncernen                      Moderföretaget

2021 2020 2021 2020

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 119 143 119 143

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 

uppsägningsbara operationella 

leasingavtal:

     Ska betalas inom 1 år 78 119 78 119

     Ska betalas inom 1-5 år 157 150 157 159

235 269 235 278

Not 5  Leasingavtal - leasegivare

Operationell leasing

följande väsentliga hyresavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal: Vasagatan 50 Restaurang AB, 

Primona AB, Vesterlins AB, Vigiti AB samt Redgert AB.

               Koncernen                      Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Intäktsförda leasingintäkter avseende operationella leasingavtal 6 549 6 719 6 549 6 897

Hyresavtal som ska omförhandlas inom 1 år 1 292 5 804 1 292 5 804

Hyresavtal som ska omförhandlas inom 2-5 år 5 684 1 304 5 684 1 304

6 976 7 108 6 976 7 108

Hyresavtal som ska omförhandlas inom ett år är två stycken med en yta om 316 kvm. Hyresavtal som ska omförhandlas inom

2-5 år är ett med en yta om totalt 1 331 kvm. Två lokaler om totalt 452 kvm har varit vakanta under 2021. 

Från 2022 är ytterligare 1 049 kvm vakanta.

I enligthet med BFNAR 2012:1 redovisas lokalhyresintäkter som operationell leasing. Koncernen/moderföreningen har ingått 
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Not 6  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Antal

anställda

Varav

män

Antal

anställda

Varav

män

Moderföreningen

Verksamhet 18 50% 17 47%

Administration 8 0% 10 0%

26 35% 27 29%

Dotterföretag

Tidningen Journalisten AB 10 40% 10 40%

SJF's Frilansjournalisters Serviceaktiebolag 0 0% 2 0%

10 40% 12 33%

Koncernen totalt 36 33% 39 31%

Löner och andra ersättningar

Löner och

andra

ersättningar

Sociala

kostnader

(varav

pensions-

kostnader)

Löner och

andra

ersättningar

Sociala

kostnader

(varav

pensions-

kostnader)

Moderföreningen 15 941 8 228 15 424 6 798

(3 079) (2 446)

Dotterföretag 6 108 3 164 6 938 3 059

(1 254) (1 162)

Koncernen totalt 22 049 11 392 22 362 9 857

Av Moderföreningens pensionskostnader avser 788 (709) gruppen styrelse och kanslichef (kc).

Föreningens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Av Koncernens pensionskostnader avser 1 412 (1 262) gruppen styrelse och kanslichef (kc)/VD.

Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och kanslichef (kc)/VD resp. övriga anställda. 

2021

20202021

2020
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Styrelse och 

kc/VD (varav

tantiem o.d.)

Övriga

anställda

Styrelse och 

kc/VD (varav

tantiem o.d.)

Övriga

anställda

Moderföreningen 2 519 13 422 2 687 12 737

(0) (0)

Dotterföretag 1 122 4 986 1 084 5 843

(0) (0)

Koncernen totalt 3 641 18 408 3 771 18 580

Löner och andra ersättningar

2021 2020 2021 2020

Styrelse och kanslichef/VD 3 641 3 771 2 519 2 687

Härav tantiem (0) (0) (0) (0)

Övriga anställda 18 408 18 591 13 422 12 737

22 049 22 362 15 941 15 424

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och kanslichef/VD 1 412 1 262 788 709

Pensionskostnader övriga anställda 2 921 2 346 2 291 1 737

Övriga sociala kostnader 7 059 6 249 5 149 4 352

11 392 9 857 8 228 6 798

Pensionsförpliktelser

Några pensionsförpliktelser för styrelse och kanslichef/VD föreligger inte. 

Pensionspremier enligt ITP-avtalet betalas för ordförande, vice ordförande, kanslichef och VD i dotterbolaget.

Några avtal om avgångsvederlag för styrelse och kanslichef/VD föreligger inte.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 59% 59% 67% 64%

Andel män i styrelsen 41% 41% 33% 36%

Andel kvinnor bland övriga ledande

befattningshavare 60% 60% 50% 50%

Andel män bland övriga ledande

befattningshavare 40% 40% 50% 50%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 7  Av- och nedskrivningarnas fördelning per funktion

               Koncernen                      Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Fastighetsförvaltning 929 819 929 819

Administration och förbundsstyrelse 1 841 1 598 1 841 1 598

Tidningen Journalisten AB 31 263 0 0

2 801 2 680 2 770 2 417

2021

Koncernen Moderföreningen

Koncernen Moderföreningen

2020
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Not 8  Stipendier och administration av stipendier

               Koncernen                      Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Utdelade stipendier 8 380 13 096 8 380 13 096

Annonser avseende utlysande av stipendier 500 430 500 430

Medlemsavgift upphovsrättsorganisation 226 291 226 291

Garantiavgift till upphovsrättsorganisation 575 464 575 464

Administration av stipendier 2 503 1 633 3 003 1 633

Övrigt 217 237 217 237

Upplösning av tidigare avsättning -6 610 -13 651 -6 610 -13 651

5 791 2 500 6 291 2 500

För 2021 har utdelade stipendier och stipendiekostnader nyttjats dels mot avsättningar dels mot skuld för erhållna 

ej nyttjade bidrag, varmed dessa inte har medfört någon resultateffekt. 

De kvarstående 2 500 år 2020 avsåg stipendier utdelade från "krisfonden för frilansar" som bildades under pandemin 2020.

"Krisfonden" finansierades genom uttag ur konfliktkassan.

Not 9  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2021 2020

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom

koncernen 20% 23%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 

inom koncernen 3% 2%

Not 10  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

               Koncernen                     Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Erhållna utdelningar 145 307 145 307

Resultat vid avyttringar 1 733 3 371 2 233 3 371

1 878 3 678 2 378 3 678

Not 11  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

               Koncernen                      Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Övriga ränteintäkter 147 81 147 81

147 81 147 81

Not 12  Räntekostnader och liknande resultatposter

               Koncernen                      Moderföreningen

2021 2020 2021 2020

Övriga räntekostnader -8 -4 -6 -4

-8 -4 -6 -4

Moderföreningen
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Not 13  Bokslutsdispositioner

2021 2020

Återföring från periodiseringsfond 0 5 448

Avsättning till periodiseringsfond 0 0

0 5 448

Not 14  Skatt på årets resultat

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt -83 -257 0 0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -665 -1 430 -637 -2 510

Summa redovisad skatt -748 -1 687 -637 -2 510

Redovisat resultat före skatt i skattepliktiga verksamhetsdelar

     Fastighetsförvaltning 1 110 2 634 1 110 2 634

     Värdepappersförvaltning 1 828 3 604 1 828 3 604

     Övrig näringsverksamhet -6 069 -12 069 -6 610 -13 666

     Redovisat resultat före skatt -3 131 -5 831 -3 672 -7 428

     Skatt på redovisat resultat enligt 

     gällande skattesats (20,6 %): 645 1 248 756 1 590

Skatteeffekt av:

     Schablonintäkt periodiseringsfond 0 -7 0 -6

     Schablonintäkt värdepappersfonder -31 -36 -31 -36

     Årets bokslutsdispositioner 0 0 0 -1 166

    Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 362 -2 892 -1 362 -2 892

    Övriga justeringar 0 0 0

Redovisad skatt -748 -1 687 -637 -2 510

Effektiv skattesats 23,9% 28,9% 17,3% 33,8%

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld

Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 25 Uppskjuten skattefordran

Koncernen Moderföreningen

Moderföreningen

21  (27)  



Svenska Journalistförbundet

802001-6492

Not 15  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och it-system

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 652 9 202 9 030 8 580

Årets anskaffningar 84 450 84 450

Försäljningar/utrangeringar -740 0 -121 0

Utgående ackumulerade 8 996 9 652 8 993 9 030

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -5 638 -4 244 -5 016 -3 702

Försäljningar/utrangeringar 740 0 121 0

Årets avskrivningar -1 358 -1 394 -1 358 -1 314

Utgående ackumulerade -6 256 -5 638 -6 253 -5 016

avskrivningar

Utgående redovisat värde 2 740 4 014 2 740 4 014

Not 16  Byggnad

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 34 766 24 772 34 766 24 772

Årets anskaffningar 0 10 963 0 10 963

Försäljningar/utrangeringar 0 -969 0 -969

Utgående ackumulerade 34 766 34 766 34 766 34 766

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -11 573 -11 588 -11 573 -11 588

Försäljningar/utrangeringar 0 824 0 824

Årets avskrivningar -929 -809 -929 -809

Utgående ackumulerade -12 502 -11 573 -12 502 -11 573

avskrivningar

Utgående redovisat värde 22 264 23 193 22 264 23 193

Taxeringsvärde, byggnad 48 000 48 000 48 000 48 000

Taxeringsvärde, mark (tomträtt) 87 000 102 000 87 000 102 000

I början av 2021 värderades fastigheten till 260 000 000 kronor.

Not 17  Pågående nyanläggning byggnad

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 8 558 0 8 558

Årets anskaffningar 3 255 0 3 255 0

Omklassificeringar 0 -8 558 0 -8 558

Utgående ackumulerade 3 255 0 3 255 0

anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 3 255 0 3 255 0

Koncernen

Moderföreningen

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen
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Not 18  Förbättringsutgifter på annans fastighet

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 343 246 1 097 0

Årets anskaffningar 807 1 097 807 1 097

Utgående ackumulerade 2 150 1 343 1 904 1 097

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -58 -45 0 0

Årets avskrivningar -139 -13 -127 0

Utgående ackumulerad -197 -58 -127 0

avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 953 1 285 1 777 1 097

Förbättringsutgifter på annans fastighet har omklassidicerats från pågående nyanläggning byggnad.

Not 19  Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 182 2 955 2 380 2 165

Årets anskaffningar 1 752 336 1 725 310

Försäljningar/utrangeringar -941 -109 -600 -95

Utgående ackumulerade 3 993 3 182 3 505 2 380

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -2 521 -2 258 -1 941 -1 694

Försäljningar/utrangeringar 699 99 546 85

Årets avskrivningar -375 -362 -355 -332

Utgående ackumulerade -2 197 -2 521 -1 750 -1 941

avskrivningar

Utgående redovisat värde 1 796 661 1 755 439

Not 20  Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 830 830

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 830 830

Utgående redovisat värde 830 830

Koncernen Moderföreningen

Moderföreningen

      Koncernen Moderföretaget
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Not 21  Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

andel andel

Antal

andelar värde

SJF's Frilansjournalisters Serviceaktiebolag 100% 100% 300 300

Tidningen Journalisten AB 100% 100% 100 530

830

Org.nr. Säte

SJF's Frilansjournalisters Serviceaktiebolag 556562-8756 Stockholm

Tidningen Journalisten AB 556899-9477 Stockholm

Not 22  Andelar i intresseföretag

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 788 788 788 788

Utgående ackumulerade 788 788 788 788

Ingående nedskrivningar -788 -788 -788 -788

Utgående ackumulerade -788 -788 -788 -788

nedskrivningar

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

Not 23  Specifikation av andelar i  intresseföretag

Namn Antal andelar

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Bokfört värde 

moder-

företaget 

Futurion AB 10 1% 1% 0

0

Org. nr. Säte

Futurion AB 559008-4967 Stockholm

Not 24  Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 16 180 16 501 16 180 16 501

Årets anskaffningar 2 659 2 308 2 659 2 308

Försäljningar -1 343 -2 629 -1 343 -2 629

Utgående ackumulerade 17 496 16 180 17 496 16 180

anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde 17 496 16 180 17 496 16 180

Marknadsvärde 52 005 40 060 52 005 40 060

Journalistförbundets värdepappersinnehav består av 21 procent svenska aktiefonder och 31 procent globala aktiefonder, 

totalt 52 procent i aktiefonder. Förbundets resterande kapital återfinns bland likvida medel.

Proportioneringen är beräknad utifrån portföljens marknadsvärde.

Namn

Koncernen Moderföreningen

Koncernen Moderföretaget
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Not 25  Uppskjuten skattefordran

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående saldo 1 636 3 067 1 743 4 254

Tillkommande/avgående skattefordringar -660 -1 431 -636 -2 511

976 1 636 1 107 1 743

Se även not 14  Skatt på årets resultat och not 27 Avsättningar upphovsrättsmedel

Uppskjuten skattefordran avser skatt på avsättningar av upphovsrättsmedel i moderföreningen. I koncernen nettoredovisas  

uppskjutna skattefordringar avseende upphovsrättsmedel och uppskjutna skatteskulder avseende obeskattade reserver.

Not 26  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 0 50 0 50

Upplupna bidrag TCO/PTK 368 428 368 428

Förutbetalda fastighetskostnader 612 705 612 705

Kompensation höga sjuklönekostnader 41 48 0 7

Förutbetald lokalhyra 835 148 679 0

Övriga förutbetalda kostnader 763 635 790 608

2 619 2 014 2 449 1 798

Not 27  Kassa och bank

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Kassamedel 3 3 3 3

Disponibla tillgodohavanden 97 407 81 812 92 760 76 225

97 410 81 815 92 763 76 228

Not 28  Avsättningar upphovsrättsmedel

Koncernen Moderföreningen

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Övriga avsättningar

Belopp vid årets ingång 6 610 20 276 6 610 20 276

Årets avsättning av upphovsrättsmedel 0 0 0

Årets upplösning av tidigare avsatt upphovsrättsmedel -6 610 -13 666 -6 610 -13 666

0 6 610 0 6 610

Intäkter och kostnader för stipendier och administration av stipendier bokförs från räkenskapsåret 2020 direkt mot balansräkningen.

Kostnader under 2020 är täckta av tidigare inkomna medel som avsatts i balansräkningen. Avsättningar upphovsrättsmedel har

upplösts med årets kostnader.

Not 29  Erhållna ej utbetalda stipendiemedel

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Årets erhållna ej utbetalda stipendiemedel 50 923 23 867 50 923 23 867

50 923 23 867 50 923 23 867

Koncernen

Koncernen Moderföreningen

Moderföreningen

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföreningen
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Not 30  Långfristiga skulder

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter

balansdagen 0 0 0

Övriga skulder  1 238 589 1 238 589

1 238 589 1 238 589

Förfaller senare än 5 år efter

balansdagen

Övriga skulder  101 581 101 581

1 339 1 170 1 339 1 170

Not 31  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner och förrättningsarvode inklusive sociala avgifter 123 674 123 561

Upplupna semesterlöner 3 821 3 926 2 721 2 790

Upplupna sociala avgifter på semesterskuld 1 201 1 238 855 881

Upplupna pensionskostnader 2 174 2 170 2 174 2 170

Ej beviljad del av periodiskt stöd frånTillväxtverket 204 204 0 0

Övriga upplupna kostnader 1 920 2 627 1 269 1 935

Förutbetalda hyresintäkter 1 896 1 415 1 858 1 415

11 339 12 254 9 000 9 752

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Enligt kongressbeslut ändrades avgiftstrappan från fem steg till fyra och avgifterna höjdes per den 1 januari 2022. 

Fördelningen serviceavgift och fackförbundsavgift förändrades till att 66 procent av frilansars totala avgift till förbundet avser 

serviceavgift mot tidigare 43 procent. Premien till inkomstförsäkringen sänktes från 60 kronor till 50 per månad den 1 januari 2022. 

Förbundsstyrelsen beslutade sedan i februari 2022 att sänka premien till inkomstförsäkirngen med ytterligare 10 kronor för de 

med en inkomst över a-kassetaket och med fem kronor till 10 kronor per månad för de med inkomst under a-kassetaket.

Bildleverantörernas förening, BLF och Pressfotografernas klubb, PFK, införlivades i förbundet per den 1 januari 2022. 

Det innebär en satsning på bildjournalistik för förbundet. Kongressen beslutade att förbundet ska genomföra en medlems-

omröstning om huvudavtalet i trygghetsöverenskommelsen. Arbetet med att informera om överenskommelsen och förbereda

inför medlemsomrösningen påbörjades i början av 2022.

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Förbundet startade strax efter en insamlingsfond till journalisters arbete i 

Ukraina. Förbundets finansiella placeringar sågs över för att utesluta placeringar i Ryssland och minska risken i portföljen.

Koncernen Moderföreningen

Koncernen Moderföreningen
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Stockholm den dag som framgår av våra digitala signaturer

Ulrika Hyllert Tomas Backlund

Ordförande Vice ordförande

Anna Herdenstam Jens Krey

Erika Wiman Snäll Noa Söderberg

Ann Johansson Gunilla Kracht

Gabriella Mohoff Gert Lundstedt

Hanna Nyberg Zenaida Hadzimahovic

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av våra digitala signaturer

Hans Zillén Bertholof Brännström

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Veronica Carlsson

Auktoriserad Revisor
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