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Vd Kerstin Neld har ordet
Man måste vara beväpnad med mycket tåla-
mod om man ska jobba med lobbying. Un-
der många år har vi på Sveriges Tidskrifter 
drivit frågan om en teknikneutral moms. 
Idag är momsen i Sverige för en tryckt tid-
ning 6 procent medan motsvarande digitala 
tidskrift är belagd med 25 procent moms.  
Moms är en fråga som styrs från EU och 
Bryssel. Utan förändringar av det sjätte 
momsdirektivet kan inte Sverige besluta om 
en likvärdig och låg moms för tryckta och 
digitala tidningar, tidskrifter och böcker. 
Efter många år av intensivt lobbyingarbete 
fanns under 2017 äntligen ett bra underlag 
färdigt för beslut inom EU. Beslutet krävde 
ett enhälligt JA från alla medlemsländer för 
att träda i kraft. Tjeckien valde, som enda 
land, att rösta nej. Nu riskerar vi att moms-
frågan läggs in i ett större momsbeslut som 
kan innebära flera år av utredning inom 
EU. Vi kommer att fortsätta bevaka denna, 
för vår bransch avgörande framtidsfråga. 

Under 2017 har pressetiken varit mer än 
vanligt i fokus med anledning av #metoo-
kampanjen och den situation där medierna 
granskade varandra som den ledde till. Ex-
pressen granskade Aftonbladet som gran-
skade TV4 och så vidare. Allt det här har 
varit utmärkta belägg för att vi inom de eta-
blerade medierna inte håller varandra om 
ryggen, något som alltfler medborgare tycks 
tro. Pressfrihet och pressetiska frågor är vik-
tiga och prioriterade inom Sveriges Tid-
skrifter. Sedan 2016 har vi ett särskilt Press-
etiskt råd inom föreningen. Under 2017 bjöd 
vi vid två tillfällen in samtliga våra medlem-
mars ansvariga utgivare till en kostnadsfri 
heldagsutbildning kring ansvarigt utgivar-
skap. Denna satsning kommer att fortsätta 
under 2018. 
 I en tid när många organisationer ser över 
sin kommunikation och val av kanaler fort-
sätter diskussionen om organisationspres-
sens roll och förutsättningar att engagera. 
Vår organisationspressdag under våren och 
vårt seminarium under Almedalsveckan 
lyfte upp en viktig diskussion kring den 
oberoende förbundsjournalistiken. 
 En ljuspunkt under 2017 har varit ut-
vecklingen av digitala läsarintäkter. Äntli-
gen ser vi en tillväxt i denna strategiskt vik-
tiga del av våra affärer. Just nu är det mest 
signifikant hos dagstidningarna, men det 
märkts allt tydligare också i tidskriftsvärl-
den. Tidskriftsbranschens utmaning är, att 
med mindre resurser och räckvidd, försöka 
lära av dagstidningarna och anpassa oss till 
en värld med vikande pappersintäkter. Men 
också att tillvarata det som är tidskrifternas 
stora styrka – relationen till målgruppen, 
oavsett om det handlar om läsarna av en 
tidning i papper eller online, besökare på ett 
event, lyssnare på en podcast eller deltagare 
på en kurs. 
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Sveriges Tidskrifter är en ideell förening (Föreningen 
Sveriges Tidskrifter) som bildades 1997 när Föreningen 
Svensk Fackpress (Fackpressen) och Veckotidningarnas 
utgivareorganisation (VECTU) gick samman. Fören-
ingen Svensk Fackpress bildades 1931. Verksamheten 
bedrivs i huvudsak genom det helägda Sveriges Tid-
skrifter AB. Verksamhetsberättelsen beskriver det gång-
na årets arbete, oberoende av om verksamheten fallit 
inom föreningens eller dess bolags ansvarsområde.

KONTOR
Sveriges Tidskrifter har kontor på Vasagatan 50 i 
Stockholm. Personalen har bestått av Kerstin Neld, vd, 
Mia Dahl, Hanna Hallerheim, projektledare, Fredrik 
Wass, omvärldsbevakare, Federica Palombo (t o m 31 
mars), Elin Dannapfel  (from 7 augusti) administratö-
rer och Johan Kellman Larsson  (deltid), redaktör. 
Win Win Ekonomi AB har ansvarat för ekonomi och 
bokföring.

AVGIFTER
För beräkning av serviceavgiften 2017 användes en jus-
terad version av 2016 års avgiftsmodell för att nå en 
mer rättvisande beräkning. 

Avgifterna var enligt följande:
• Medlemsavgiften 700 kr per medlemstitel.
• Serviceavgiften beräknades utifrån det utgivande för-
lagets omsättning i Sverige enligt en trappa för omsätt-
ning med 33 intervaller. Intervallerna för omsättning-
en var mellan 0- 750 000 000 kr och för serviceavgift 
mellan 1 000 kr - 175 000 kr.

För beräkning av serviceavgiften, när medlemstiteln 
eller titlarna inte ligger i eget bolag, användes anting-
en en upplage- och annonsbaserad beräkning (intäkts-
beräkning) eller en redovisningsbaserad beräkning 
(kostnadsberäkning). 

MEDLEMMAR
Under 2017 blev 15 tidskrifter nya medlemmar. Vid 
årsskiftet 2017/18 var medlemsantalet 346 titlar.

Följande medlemmar har tillkommit: 
Baaam, Dagens Arena, Dagens Muslim, Extrakt, 
Faktum, Gala Magazine, Gaudeamus, Hänt i Veckan, 

ICON Magazine, Kungliga Magasinet, Le Prestige 
Magazine, Realtid, TV-guiden, WWF Eko och Veckans 
NU.

Följande titlar har begärt utträde:  
Aktuella Byggen, Bensin & Butik, Fotografen, Hälsa & 
Fitness, Livsmedel i Fokus, Lantbrukets affärer, Modern 
Interiör, Nyfiken Grå, Nordisk Energi, Nordisk Infra-
struktur, Personal & Ledarskap, Projektvärlden, Svensk 
Cycling Plus, Vi Bilägare och Viola.

Följande titlar har lagts ner:  
Arena, BIZ, Chic, ERA, Fjärrvärmetidningen, Modern 
Filosofi, Shape Up och Solo.

ARRANGEMANG
Sveriges Tidskrifter har arrangerat många evenemang 
under året. Vi har haft frukostmöten så som digifru-
kostar, trendfrukost, organisationspressdag och hel- 
och halvdagskurser. Vi har också haft större 
evenemang som Tidskriftsdagen, Tidskriftsgalan och
Medieruset. Nedan listas alla arrangemang vi anordnat 
under året. 

9 februari: Trendfrukost 2017 - tema data
Frukostseminarium med Leonard Wallentin och Jens 
Finnäs, Journalism++, Anna Åberg, DN.se, Julia 
Lundmark, Bonnier News och Jack Werner. 
Moderator: Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.

24 februari: Så kan du arbeta med influencers
Digifrukost med Helena Holmström, Aller media, Lin-
da Hörnfeldt, Influencers of Sweden och Terese Alvén,  
Amelia.

17 mars Organisationspressdag – Ägarmakt, fejkny-
heter och vita fläckar - Organisationspressens roll i 
ett nytt medielandskap.
Frukostseminarium med Berit Högman, (S), Carl 
Osvalds, RFSU, Carolina Hemlin, Ottar, Erika 
Svanström, Sveriges Åkeriföretag, Helle Klein, Dagens 
Arbete, Jonas Nordling, Journalistförbundet, Magnus 
Eriksson, Research Institute of Sweden, Morten 
Postrup, tidningskonsult, Susanna Lundell, Kommu-
nalarbetaren och Ylva Bergman, Omvärlden. 
Moderator: Nicklas Mattsson, Entreprenör.

Verksamhetsberättelse 2017
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23 mars: Kurs för ansvariga utgivare
Heldagskurs med Anders Ahlberg och Alexandra 
Sackemark.  
Medverkande: Ola Sigvardsson, PO, Gunilla Welan-
der, Reklamombudsmannen Anna Skarhed, JK
Unn Edberg, Susanna Skarrie, Sveriges Tidskrifter, 
Johan T Lindwall, Aller media, Åsa Lundegård, Bon-
nier Magazines & Brands, Thomas Eriksson, Egmont 
Publishing, Susanna Lundell, LO Mediehus, Patrik 
Hadenius, Vetenskapsmedia och Frida Boisen Bonnier 
Magazines & Brands.

25 april: VIO - Ny betaltjänst för digital journalistik 

Digifrukost med Miriam Øyna, VIO.

28 april: Sveriges Tidskrifters årsmöte
Medverkande: Sofia Wadensjö Karén, Utgivarna. 

17 maj: Så går den svenska tidskriftsmarknaden
Frukostmöte med Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, 
Madeleine Thor, IRM, Helena Holmström, Aller media, 
Patrik Hadenius, Vetenskapsmedia, Mikael Bergh, LRF 
Media och Thomas Eriksson, Egmont Publishing.
 
31 maj: Så går den svenska tidskriftsmarknaden
Eftermiddagsprogram i Malmö med Fredrik Wass, 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, Martin Kroon, Aller 
media, Marika Bark, Egmont Publishing och Magnus 
Bergsten, Bonnier Publications.

20 juni: Nya riktlinjer för native advertising
Digifrukost med Thomas Eriksson, Egmont Publishing, 
Helena Holmström, Aller media, Camilla Sandström, 
Bonnier Magazines & Brands, Kristofer Steneberg, Chef 
och Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.

21 juni: Medieruset
Vi arrangerade motionsloppet Medieruset för 17:e året 
i rad. I mix/herrlagstävlingen vann TU-PO-Medie-
världen. I tjejlagsklassen tog Mediakraft hem segern. I 

damklassen vann Maria Larsson från Dagens Arbete 
och Otto Morin, Digitala Medier, Bonnier Magazines 
& Brands vann herrklassen. Snabbaste kvinnan i 
”mördarbacken” var Sousie Saboh, Mediakraft och 
snabbaste mannen var Benjamin Stoffel, team Adsales.
Medieruset arrangerades för sista gången av Sveriges 
Tidskrifter och överläts under året till Tidningen 
Journalisten som kommer fortsätta att arrangera 
loppet.

3 juli:  Står mediernas trovärdighet på spel?
Två panelsamtal i Almedalen.

Misstroendet mot medierna och journalistens roll
Medverkande: Martin Ahlquist, Expressen, Sofia 
Wadensjö Karén, tidningen Vi, Lars Truedson, Institutet 
för Mediestudier och Ylva Bergman, Omvärlden. 
Moderator: Brit Stakston, Blankspot.

Kommunikation vs journalistik – en utmaning för 
organisationspressen
Medverkande:  Alexandra Kindblom, Intellecta Corpo-
rate, Caroline Thunved, Scouterna, Helle Klein, Dagens 
Arbete, Jonas Nordling, Journalistförbundet och 
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren.
Moderator: Örjan Björklund, Lärarnas Tidning.

Starten av Medieruset på Stockholms Stadion.Trendfukosten den 9 februari.
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6 september: Presentera journalistik på digitala 
plattformar
Heldagskurs med Lasse Herneklint, FOJO.

8 och 12 september: Framgångsrik digital journalis-
tik
Digifrukost med Thomas Arnroth, KIT.

4 oktober: Kurs för ansvariga utgivare
Heldagskurs med Anders Ahlberg och Ängla Eklund.
Bland de medverkande fanns: Ola Sigvardsson, PO, 
Elisabeth Trotzig, RO, Susanna Skarrie, Sveriges 
Tidskrifter, Sofia Wadensjö Karén, Utgivarna, Frida 
Boisen, Bonnier Magazines & Brands, Irena Pozar, 
veckorevyn.com och Thomas Eriksson, Egmont 
Publishing.

5 oktober: GDPR för medlemstidskrifter
Frukostmöte med Caroline Olstedt Carlström, 
Advokatfirman Lindahl.

12 oktober: GDPR - vad innebär det för tidskrifts-
branschen
Frukostmöte med Caroline Olstedt Carlström, 
Advokatfirman Lindahl.

18 oktober: Så gör du lönsamma event
Minikonferens med Morten Postrup. 
Medverkande: Marit Nordkvist, Icanyheter, Christina 
Kennedy, Dagens Medicin och Roger Andersson, 
Tidskriften Betong.

25 oktober: Vässa texterna
Heldagskurs med Mattias Göransson, Filter.

8 november: Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Seminarium och galamiddag på Cirkus i Stockholm. 
Läs mer längre fram.

15 november: Så kan du hålla koll på kanalerna!
Digifrukost med Sara Grundberg, Baaam och Mattias 
Kristiansson, VEGO.

30 november: Hur kan vi förebygga hat och hot  mot 
journalister
Digifrukost med Hanna Andersson, FOJO.

12 december: Julöl hos Sveriges Tidskrifter

TIDSKRIFTSDAGEN OCH TIDSKRIFTSGALAN
Den 8 november arrangerades Tidskriftsdagen och 
Tidskriftsgalan på Cirkus i Stockholm. Syftet med da-
gen och kvällen, som engagerar stora delar av bran-
schen, är att sätta tidskrifterna på dagordningen, att 
inspirera medlemmarna och att premiera goda insatser.
 Eftermiddagens konferensprogram besöktes av 
dryga 300 personer. På kvällens galamiddag deltog 
över 500 personer. 
Tidskriftsdagens programledare var Helle Klein, Da-
gens Arbete och Irena Pozar, veckorevyn.com. Bland 
de medverkande på dagen fanns Robin Raven från The 
Economist, Kine B Hartz från den norska tidningen 
Costume. Tidskriftsdagen avslutades med Emil Persson 
och Cafés Fördomspodden. 
 Galakvällens programledare var Thomas Mattsson, 
chefredaktör Expressen och Jan Helin, programdirek-
tör SVT. Komikern Shanthi Rydwall Menon underhöll 
på galan.
Under galamiddagen var det som vanligt stor prisut-
delning av Tidskriftspriset 2017.

Robin Raven från The Economist pratade på Tidskriftsdagen.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke inledde Tidskriftsdagen.
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TIDSKRIFTSPRISET
Tidskriftspriset verkar för en hög kvalitet inom 
tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebil-
der och nyskapande insatser. 
 2017 premierades följande personer/tidskrifter:

Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
 Sofia Wadensjö Karén 
Årets Tidskrift Fackpress Print (10 000 kr):
 Svensk Polis
Årets Tidskrift Populärpress Print (10 000 kr):
 Bamse
Årets Digitala Tidskrift Fackpress (10 000 kr):
 Breakit
Årets Digitala Tidskrift Populärpress (10 000 kr):
 Travronden
Årets Omgörning (10 000 kr):
 Resumé
Årets Omslag (10 000 kr): 
 Golf Digest nr 7, 2016
Årets Utvecklare (10 000 kr): 
 Utvecklingsteamet för Chef

Årets Tidskriftsevent (10 000 kr):
 Vi:s Litteraturbåt
Årets Journalist (10 000 kr):
 Emil Persson, Café
Årets AD (10 000 kr):
 Agnes Dunder, Språktidningen och Modern Psykologi
Årets Mediesäljare (10 000 kr):
 Ida Lindström, Bonnier Magazine & Brands
Årets Medierådgivare (10 000 kr):
 Nike Bergström, Mindshare
Årets Hederspris: 
 Brita Bülow

Programledare på Tidskriftsgalan var Thomas Mattsson och 
Jan Helin.

Tidskriftsgalan i stora salongen på  Cirkus.

Fördomspodden med Emil Persson avslutade Tidskriftsdagen. 
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EXPERTPANEL
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig 
inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. Som 
medlem i Sveriges Tidskrifter kan man utan kostnad ta 
telefon- eller mejlkontakt med den expert man behöver 
anlita och få svar på enklare frågor inom respektive 
område. Områdena som experterna hjälpt till med un-
der 2017 är: GDPR, sociala medier, digital utveckling, 
marknadsrätt, tryckerimoms, tryckerifrågor, manage-
ment, affärsjuridik, medie- och immaterialrätt, moms, 
pressetik och upphovsrätt. Bland experterna finns 
bland andra Mattias Fri, Nils Funcke, Caroline Olstedt 
Carlström och Brit Stakston.

PRESSKORT OCH ID-KORT
Under 2017 utställdes tre nya presskort. Presskorten 
som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda 
journalister efter intyg av chefredaktören. 

UPPLAGEKONTROLL
För medlemstidskrifter med en annonsintäkt som un-
derskrider 23 prisbasbelopp (1 030 400 kr 2017) finns 
det möjlighet att göra den förenklade TS revisionen – 
TS-distribution. TS Mediefakta har tagit fram TS-
distribution exklusivt för Sveriges Tidskrifters med-
lemmar. 

VÅRA KANALER
Sveriges Tidskrifter har under året haft en löpande när-
varo i en mängd olika kommunikationskanaler, alla 
med syfte att lyfta fram branschens aktörer, aktuella 
händelser och värdeskapande innehåll för Sveriges Tid-
skrifters medlemmar.
 Magasinet Allt om Tidskrifter, nyhetsbrevet med 
samma namn och organisationens webbplats sveriges-
tidskrifter.se har resursmässigt varit de mest priorite-
rade. 
 Tidskriftspodden har producerats i 20 avsnitt och 
lyssnandet fortsätter öka. Närvaron i sociala medier 
(Facebook, Twitter och Instagram) sker dagligen och 
består i huvudsak av att uppmärksamma och driva tra-
fik till eget innehåll och att rekrytera nya prenumeran-
ter till tidningen och nyhetsbrevet. 
 Under året har webbplatsen utvecklats ytterligare. 
Bland annat har kommunikationen kring Tidskrifts-
dagen och Tidskriftsgalan förstärkts genom en helt ny 
eventsajt som ryms inom ramen för den befintliga web-
ben. Även informationen med statistik och bransch-
fakta har omarbetats och ett antal undersidor har upp-
daterats. 
 Redaktionella artiklar från tidningen Allt om Tid-
skrifter har bearbetats för webbpublicering i större om-
fattning än tidigare vilket även märkts i besöksstatisti-
ken då just dessa artiklar varit några av de mest lästa 
under året. 

Alla vinnarna av Tidskriftspriset 2017.
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Kort om kanalerna
 Sverigestidskrifter.se – webbplats som är navet i 
den digitala kommunikationen samt även innefattar 
eventinbjudningar och anmälningssystem samt doku-
mentarkiv, riktlinjer, nyhetsflödet etc. 
 Allt om tidskrifter – papperstidning: Gavs ut i 4 
utgåvor under året med ett innehåll som även distribu-
eras på sverigestidskrifter.se samt i sociala medier i 
vissa fall. 
 Allt om tidskrifter – digitalt nyhetsbrev: Skicka-
des ut i 22 utgåvor och har i dagsläget cirka 3200 pre-
numeranter.
 Tidskriftspodden – 20 avsnitt producerades med 
aktuella gäster från tidskriftsbranschen och kringlig-
gande branscher.
 Facebook.com/sverigestidskrifter: Uppdateringar 
publicerades dagligen med länkar till redaktionellt 
innehåll, bilder och livesändningar från Sveriges Tid-
skrifters olika event samt även länkar till andra medier.
 Twitter.com/svtidskrifter: Korta uppdateringar el-
ler retweets med relevant innehåll för mediebranschen 
generellt, samt referat från pågående event och händel-
ser.
 Instagram.com/svtidskrifter: Korta personporträtt 
under vinjetten #människorimedia samt “bakom 
kulisserna”-bilder från Sveriges Tidskrifters verksam-
het. Även puffar för poddavsnitt och redaktionella ar-
tiklar förekom.

LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING 
Förhoppningarna var stora att EU under 2017 skulle 
besluta om möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa 
en teknikneutral moms. I början av året skrev vår kul-
turminister tillsammans med finansministern ett de-
battinlägg och förklarade att Sverige står beredda att 
införa en lägre moms även på digitala publikationer så 
snart EU öppnat upp för möjligheten. Lobbyingen 
kring den teknikneutrala momsen har pågått sedan 
2010/2011 då man inom EU inledde översynen av det 
sjätte momsdirektivet. Sveriges Tidskrifter har under 
hela perioden varit aktiva i frågan, både i Bryssel och 
gentemot våra svenska politiker. Äntligen låg nu på 
bordet ett bra förslag som skulle möjliggöra en sänk-
ning från 25 till 6% digitalmoms här i Sverige. Dess-
värre valde Tjeckien att som enda land att rösta nej till 
förslaget. Eftersom beslutet var tvunget att vara enhäl-
ligt riskerar vi nu att denna, för vår bransch så avgö-
rande fråga, hamnar inom ramen för ett större moms-Vår vd Kerstin Neld på ett av sina Lobbyingbesök i Bryssel.
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beslut som kan ta år att gå i mål med.
Under 2017 har vi även varit aktiva i lobbyingen kring 
e-privacyförordningen. E-privacyförordningen reglerar 
integritet och elektronisk kommunikation och är ett 
komplement till Dataskyddsförordningen (GDPR) 
som träder i kraft i alla EU-länder i maj 2018. Initialt 
var tanken att e-privacyförordningen skulle träda i 
kraft samtidigt som GDPR, men den är inte färdigför-
handlad och få tror att den kommer att bli klar under 
2018. Hur e-privacyförordningen utformas kommer 
bland annat att påverka användandet av cookies samt 
även förutsättningarna för telefonförsäljning.
 Under 2017 har Sveriges Tidskrifter också arbetat 
intensivt med frågan om införande av en särskild när-
stående rättighet för tidnings- och tidskriftsföretag. 
Frågan behandlas inom ramen för EU:s pågående ar-
bete med att reformera upphovsrättslagstiftningen och 
syftet med det ursprungliga förslaget var att komma 
tillrätta med svårigheter att träffa breda licensavtal och 
för att kunna beivra olovlig användning av innehållet. 
Genom en ny självständig rättighet ville Kommissio-
nen ge tidnings- och tidskriftsföretagen en starkare för-
handlingsposition gentemot bl.a. nyhetsaggregatorer 
och sökmotorer, för att på så vis kunna underlätta för 
de aktörer som bekostar produktion av journalistiskt 
material att få  tillbaks en del av sina investeringar.  
Sverige var ett av de få länder som motsatte sig införan-
det av en sådan rättighet. Sveriges Tidskrifter har där-

för uppvaktat både Kultur- och Justitiedepartementet 
och understrukit vikten av att även tidskriftsföretagen 
– på motsvarande sätt som idag gäller för film- och mu-
sikproducenter - får en självständig rättighet till sitt 
redaktionella material. Vid årsskiftet var frågan fortfa-
rande föremål för förhandlingar mellan medlemssta-
terna. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Sveriges Tidskrifter har en styrelseplats i EMMA (Eu-
ropean Magazine Media Association) och jobbar nära 
dem i vårt lobbyingarbete. 60% av svensk lagstiftning 
härstammar från Bryssel men EUs påverkan sträcker 
sig betydligt längre än svensk lagstiftning. EMMA har 
sitt kontor  i Bryssel och  via kontakten med dem  hål-
ler vi oss à jour om de frågor som förbereds och be-
handlas inom EU.
 Sveriges Tidskrifter är också medlemmar i FIPP, 
världsorganisationen för tidskrifter som har sitt säte i 
London. Under 2017 deltog vi i den världkongress för 
tidskrifter i London som FIPP arrangerade. Genom 
EMMA och FIPP får vi kontakter runt om i världen 
som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan länder-
na.

PRESSFRIHET
Sällan har pressfrihet  och utgivarfrågor varit mer i fo-
kus än under de senaste året. 2018 års världskongress 

Ett axplock från vårt instragramkonto under året.
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för tidskrifter skulle ha hållits i Warsawa med tvinga-
des flytta till London på grund av den polska regeringens 
inskränkningar av medias oberoende. Samma utveckling 
har också setts i Ungern och inte minst  i Turkiet. Do-
nald Trump för ett krig mot de oberoende medierna 
som man inte skulle trott vara möjligt för några år se-
dan.
 Hemma i Sverige har pressetiken varit mer än van-
ligt i fokus med anledning av #metoo-kampanjen och 
den situation där medierna granskade varandra som 
den ledde till. Expressen granskade Aftonbladet som 
granskade TV4 o s v . Allt det här har varit utmärkta 
exempel på att de etablerade medierna inte håller var-
andra bakom ryggen, något som alltfler medborgare 
tycks tro.  
 Pressfrihet och pressetiska frågor är prioriterade 
inom vår organisation. Sedan 2016 har vi ett publice-
ringsetiskt råd som utses av föreningens stämma. Un-
der 2017 bjöd vi vid två tillfällen in samtliga våra med-
lemmars ansvariga utgivare till en kostnadsfri heldags-
utbildning kring ansvarigt utgivarskap. Denna sats-
ning fortsätter under 2018. 
 Sveriges Tidskrifter är också en av finansiärerna av 
Sveriges pressetiska system som består av allmänhetens 
pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd 
(PON).  Regelverket kring PO och PON:s verksamhet 
styrs av Pressens Samarbetsnämnd där vi är represente-
rade med tre ledamöter. I PON utser Sveriges Tidskrif-
ter två ordinarie ledamöter samt två suppleanter. PO 
hjälper personer som känner sig utsatta för oförsvarliga
publicitetsskador genom det som skrivits om dem i 
papperstidningar, på tidningars hemsidor eller vissa 
konton på sociala medier. Den som känner sig person-
ligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en 
tidningspublicering kan vända sig till PO. Överinstans 
till PO är PON som slutligt avgör om en tidning ska 
fällas eller frias för en publicering.
 Sveriges Tidskrifter är också en av grundarna till Ut-
givarna. Utgivarna är en intresseorganisation för publi-
cistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar 
medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistis-
ka oberoendet. Övriga medlemmar är TV4-gruppen, 
Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion 
och Tidningsutgivarna. Under 2017 har ordförande-
posten i Utgivarna axlats av Sveriges Tidskrifter genom 
Sofia Wadensjö Karén. Frågor som drivits inom ramen 
för Utgivarna under 2017 är bland andra den om ett 
medieetiskt system som behandlar inte bara pressen 

utan även etermedierna samt frågan om förtroende för 
medierna.
 Den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak har 
suttit fängslad i Eritrea utan rättegång sedan den 23 
september 2001. Sveriges Tidskrifter har under många 
år varit aktiva i stödgruppen som arbetar för hans fri-
givning.

AVTAL MED BUS
Sveriges Tidskrifter har ett medlemsavtal med BUS – 
Bildkonst och Upphovsrätt i Sverige. Avtalet ger våra 
medlemmar rätt att till kraftigt rabatterat pris publi-
cera ett antal konstnärers konstverk och bilder i tryckt 
och digitalt redaktionellt material.
Avtalet administreras av Sveriges Tidskrifter och be-
kostas av de berörda tidskrifterna. Ett nytt tvåårigt av-
tal mellan BUS och Sveriges Tidskrifters medlemmar 
trädde i kraft 1/1 2015. Detta avtal förlängdes till att 
även gälla 2017.

UPPHOVSRÄTT OCH KOPIERINGSAVTAL
Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upp-
hovsrättsfrågor på uppdrag av sina medlemmar. Kopie-
ringsrättigheterna för undervisningsändamål i bland 
annat skolor, universitet och högskolor samt på arbets-
platser med licensavtal innehas av Sveriges Tidskrifter 
AB. 
 Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i 
upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access 
(BCA). BCA ägs av 16 medlemsorganisationer och 
företräder sina medlemmar i förhandlingar med olika 
motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning 
och fördelar medlen bland medlemmarna enligt 
fastlagda principer. 
 Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) som tecknar avtal för de kom-
munala skolorna – förskolan, grundskolan och gymna-
sieskolan. Ett nytt treårigt avtal tecknades under 2017. 
Avtalet förlängs därefter automatiskt om inte någon av 
parterna säger upp det. Avtalet inbringade under 2017 
drygt 128 miljoner kronor. Avtalet ger skolorna rätt att 
använda den moderna digitala tekniken i undervis-
ningen. 
 Ett motsvarande avtal med landets friskolor inbring-
ade drygt 18 miljoner kronor. 
 Även med SHUF (Sveriges Högskole- och Universi-
tetsförbund) har BCA ett löpande avtal, med möjlighet 
till uppsägning årligen. Avtalet ger lärosätena möjlig-
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heter till digital kopiering och möjligheter till exempel-
vis den högre utbildningens distansundervisning. Av-
talet är helt anpassat efter den nya digitala tekniken 
och därmed ett av Europas modernaste. Under 2017 
uppgick ersättningen inom denna sektor till drygt 61 
miljoner kronor. 
 Sedan många år upplåter även BCA, enligt en sär-
skild frivillig licens, kopieringsrätt ur tidningar, tid-
skrifter och böcker för intern information inom före-
tag, organisationer och myndigheter. Upplåtelsen sker 
genom att abonnenterna tecknar separata avtal. Under 
2017 var inkasseringen drygt 11 miljoner kronor. Även 
denna licens ger en rad digitala möjligheter som t ex att 
ladda ner, skriva ut, skanna och kopiera för att lägga in 
i presentationer för utbildning, internkonferenser, etc. 
Det är också tillåtet att spara digitala kopior på exem-
pelvis interna nätverk och USB. 
 Förutom de uppräknade avtalen tillkommer vissa 
mindre avtal för kopiering i de kommunala musiksko-
lorna, för arbetsmarknadsutbildning och för studiecir-
kelverksamhet. Sammanlagt för dessa mindre avtal 
kom det in drygt 14 miljoner kr. 
 Slutligen inkasserade BCA under året nästan 10 mil-
joner kronor för kopiering ur utländska medier – er-
sättningar som slussas vidare till utländska upphovs-
rättsinnehavare. 
 Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel) 
2017 ca 243 miljoner kronor. Huvuddelen av ersätt-
ningen fördelas till organisationer inom läromedelsom-
rådet. Sveriges Tidskrifters andel var knappt 4 procent 
eller ca 8,5 miljoner kronor. 

Lars Salvius-föreningen
Genom Lars Salvius-föreningen, som drivs gemensamt 
av Sveriges Tidskrifter, Förläggarföreningen och För-
fattarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för 
kopiering av särskilt känsligt material ur vetenskapliga 
tidskrifter. Föreningen delar årligen ut stipendier, pro-
jektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salvius-priset.
Även författare och utgivare som inte är medlemmar i 
eller på annat sätt är knutna till stiftarorganisationerna 
har rätt att söka och erhålla stipendier och projektbi-
drag. Lars Salviusföreningen delade under 2017 ut 
sammanlagt 800 000 kr, varav 510 00 kr i stipendier, 
190 000 kr i projektbidrag samt 100 000 kr i Lars Sal-
viuspriset.

Lars Salvius-priset
Lars Salvius-priset för 2017, 100 000 kr, har tilldelats 
Torbjörn Åkerstedt, professor, föreståndare Stockholm 
Stress Center, vid Stockholms universitet.
Priset överlämnades i samband med Almedalsveckan 
2017 i Visby, den 4 juli 2017. 
  Juryns motivering: ”Torbjörn Åkerstedt förmedlar 
på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt kunskap 
om sömnens och återhämtningens betydelse för män-
niskors prestation och hälsa. På ett stimulerande och 
övertygande sätt låter han oss alla ta del av vad som 
händer i oss när vi sover och hur vi bäst använder den 
kunskapen för vårt välbefinnande.”

SÅ ANVÄNDS UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGARNA
Vid årsskiftet trädde en ny lag om kollektiv förvaltning 
av upphovsrätt i kraft. Lagstiftningen, som baseras på 
ett EU-direktiv, syftar till att garantera en välfungeran-
de kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagstiftningen 
har inneburit att delar av verksamheterna i såväl Bonus 
Copyright Access som Sveriges Tidskrifter behövt ses 
över. Under året har Sveriges Tidskrifter därför inlett 
arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reg-
lerna, t.ex. genom att ta fram nya styrdokument. Arbe-
tet kommer att fortsätta under 2018.
 Sveriges Tidskrifter har ca 350 tidskrifter som med-
lemmar. Dessa står för uppskattningsvis 75-80 % av 
omsättningen för magasin och tidskrifter i Sverige. 
Siffran är inofficiell, men nästan alla titlar som har nå-
gon större ekonomisk omsättning är medlemmar i or-
ganisationen.
 De avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen 
som reglerar den kopiering av upphovsrättslig skyddat 
material ur bl.a. tidskrifter som görs inom utbildnings-
området och internt inom företag är utformade så, att 
den organisation som representerar ett flertal av tid-
skrifterna anses representera samtliga.
Någon information om ur vilka titlar som kopiering 
sker finns inte i dagsläget. Någon form av individuell 
fördelning per titel går således ej att genomföra. Det 
innebär att Sveriges Tidskrifter istället använder de 
medel man erhåller till aktiviteter som gynnar hela 
branschen, inte bara de egna medlemmarna. Som ex-
empel kan nämnas följande:
 Sveriges Tidskrifter arbetar med påverkansarbete för 
att lyfta och synliggöra frågor av vikt för tidskrifts-
branschen. Påverkansarbetet bedrivs både i Sverige och 
på internationell nivå. Sveriges Tidskrifter är en aktiv 
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partner i branschorganisationen EMMA, med säte i 
Bryssel och har exempelvis under året varit mycket en-
gagerade i frågan om en stärkt upphovsrätt för tid-
skriftsföretag.
 Sveriges Tidskrifter är också remissinstans i frågor 
som rör tidskriftsbranschen.
 Sveriges Tidskrifter är en av grundarna av Utgivarna 
och är med och finansierar det publicistiska lobbying-
arbete som drivs inom ramen för denna organisation.
 Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som 
finansierar det självsanerande pressetiska systemet med 
Pressens Opinionsnämnd och Pressombudsmannen 
(PO).
 Sveriges Tidskrifter är med och finansierar Institutet 
för reklam- och mediestatistik (IRM) och RO (reklam-
ombudsmannen).
 Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars 
Salvius-föreningen som årligen delar ut stipendier och 
projektbidrag på över en miljon kronor.
 Sveriges Tidskrifter delar årligen ut Sveriges Tid-
skrifters Stora Pris till en person, en tidskrift eller ett 
företag inom vår bransch som gjort betydande insatser 
för tidskriftsbranschen. Det kan också tilldelas en ex-
tern person/organisation som på ett förtjänstfullt sätt 
synliggjort och verkat för tidskrifternas roll och bety-
delse i samhället.
 Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang 
under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 
Evenemanget innehåller bl.a. föredrag och utdelning 
av Tidskriftspriset. Såväl tävlingen som evenemanget i 
övrigt är öppet för alla i Sverige utgivna tidskrifter.
 Sveriges Tidskrifter bevakar och informerar om ut-
vecklingen inom tidskriftsbranschen genom ett eget 
magasin, ett nyhetsbrev och en tidskriftspodd. Infor-
mationen går ut till såväl medlemmar som icke-med-
lemmar.
 Sveriges Tidskrifter arbetar aktivt med, och delfi-
nansierar, kampanjer för att frige Dawit Isaak.
 

GRUPPER
Inom Sveriges Tidskrifter finns flera rådgivande refens-
grupper. Under 2017 har följande personer ingått:

Organisationspressgruppen:
Alexander Armiento, Publikt
Örjan Björklund, Lärarnas Tidning
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Per Manns, Spoon
Nicklas Mattsson , Entreprenör
Hilda Zollitch Grill, Tandläkartidningen
Ylva Bergman, Omvärlden
Carolina Hemlin, Ottar
Mattias Wising Bonde, Friskispressen
Pär Gunnarsson, Läkartidningen
Cathrine Beijer, Extrakt
Kerstin Weyler, Skolledaren
Eva Schoultz, Polistidningen
Helle Klein, Dagens Arbete, styrelserepresentant
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, sammankallande

Programgruppen
Camilla Björkman, Breakit
Annika Almgren, Dagens Samhälle
Roger Andersson, Tidskriften Betong
Helena Ingvarsdotter, Förskolan/Fritidspedagogik/Uttryck 
Mona Johansson, Civilekonomen
Estelle Ejdeholm, Land
Ylva Sjölund, Aller media
Eva Nordlinder, Hembakat
Johan Såthe, Resumé
Anna-Lena Sventelius, Lantliv
Klaus Bengtsson, Budra Nordic
Gunilla Argården,, Elinstallatören och VVS-Forum
Maria Sjölander, Aller media
Christina Öst, Karriär
Cassandra Lindblom, FAB Media
Niklas Sessler, Bonnier Magazines & Brands
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter

Taskforce Native advertising:
Thomas Eriksson, Egmont Publishing
Helena Holmström, Aller media
Camilla Sandström, Bonnier Magazines & Brands
Kristofer Steneberg, Chef
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter
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De ordinarie ledamöterna i Sveriges Tidskrifters styrelse: Bakre raden från vänster: Unn Edberg, Martin Kroon, Camilla Sjöberg, Ulf 
Magnusson, Helle Klein och Per Kjellander. Främre raden från vänster: Brit Stakston, Patrik Hadenius, Kerstin Neld, Sofia Wadensjö Karén 
och Lars Dahmén. 

Programgruppen för Tidskriftsdagen:
Estelle Ejdeholm, Land
Carolina Hemlin, Ottar
Helena Holmström, Aller media
Helena Ingvarsdotter, Förskolan/Fritidspedagogik/Uttryck

Linnea Isaksson, Bonnier Magazines & Brands
Morten Postrup, konsult
Niklas Sessler, Damernas värld
Warda Khaldi, Alma Talent
Helle Klein, Dagens Arbete
Tina Reuterswärd, Friskispressen
Brit Stakston, Blankspot
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter

STYRELSER, REVISORER MM 
Sveriges Tidskrifters styrelse har haft fem sammanträ-
den under året. 

Styrelsen ordinarie ledamöter har bestått av:
Unn Edberg , Chef, ordförande 
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, vice ordförande 
Lars Dahmén, Bonnier Magazines & Brands 
Patrik Hadenius, Forskning & Framsteg, 
Vetenskapsmedia 

Per Kjellander, Egmont Publishing
Helle Klein, Dagens Arbete
Martin Kroon, Aller media
Ulf Magnusson, Alma Talent 
Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg 
Brit Stakston, Blank Spot  
Sofia Wadensjö Karén, Tidningen Vi
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Personliga suppleanter har varit:
Anders Tapper, Turist
suppleant till Susanna Skarrie
Åsa Rydgren, Bonnier Magazines & Brands,
suppleant till Lars Dahmén.
Jonas Mattsson, Modern Psykologi, 
suppleant till Patrik Hadenius
Johan Taubert, Egmont Publishing, 
suppleant till Per Kjellander
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren, 
suppleant till Helle Klein
Bodil Ericsson Torp, Aller media, 
suppleant till Martin Kroon.
Erik Wahlin, Affärsvärlden,
suppleant till Ulf Magnusson
Janet Svensson, Albinsson & Sjöberg, 
suppleant till Camilla Sjöberg
Martin Schibbye, Blank Spot, 
suppleant till Brit Stakston
Markus Wilhelmson, Vi Media AB, 
suppleant till Sofia Wadensjö Karén

Revisorer har varit: 
Auktoriserade revisorn Ingrid Svedin och Bettan An-
dersson , PRO Pensionären, med auktoriserade revisorn 
Leif Lüch och Helena Ingvarsdotter, Förskolan/Fritids-
pedagogik/Uttryck som suppleanter. Verkställande di-
rektör har varit Kerstin Neld.

Publiceringsetiska rådet har utgjorts av:
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, sammankallande, 
Martin Ahlquist, Expressen, Patrik Hadenius , Forsk-
ning & Framsteg och Vetenskapsmedia och Susanna 
Lundell , Kommunalarbetaren.

Valnämnden har utgjorts av:
Alexander Armiento, Publikt, sammankallande, Ann 
Fredlund , Bonnier Magazines & Brands och  
Lena Thelenius , Tidningen Vi.

SVERIGES TIDSKRIFTER HAR REPRESENTE-
RATS AV FÖLJANDE PERSONER I:

BONUS Copyright Access styrelse: 
Lars Strandberg (andre vice ordförande).

BONUS Copyright access pressförvaltningsgrupp:
Lars Strandberg.

Styrelsen för European Magazine Media Association 
(EMMA): Kerstin Neld (ledamot).

IRM:s styrelse: 
Kerstin Neld (ledamot). 

Styrelsen för Lars Salvius-föreningen: 
Björn Fjæstad, Sans Magasin (ledamot) och Kerstin Neld 
(suppleant).

Lars Salvius-föreningens stipendiejury: 
Henrik Höjer, Forskning & Framsteg.

Föreningen NIX-telefons styrelse: 
Kerstin Neld (ledamot).

TS styrelse: 
Kerstin Neld (ledamot).

Utgivarnas styrelse: 
Sofia Wadensjö Karén, Vi Media (ordförande) Unn Ed-
berg, Chef (ledamot), Susanna Skarrie, Hem & Hyra 
(suppleant). Kerstin Neld (suppleant).

Grafiska Kammaren: 
Anders Forsström, Spearhead Production.

Papperskretsens referensgrupp: 
Kerstin Neld.

Pressens Opinionsnämnd: 
Ann Marie Bergström, och Hans Larsson, ordinarie leda-
möter. Carina Löfkvist och Per Melander, suppleanter.

Pressens samarbetsnämnd: 
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, Pia Ljungqvist, Hem-
mets Veckotidning och Kerstin Neld.

TS Mediekommitté: 
Helena Taube Rehnmark, Bonnier Annons AB och Mi-
kael Sagström, Svenska Media Docu AB.

Medlem av Berghs Advisory Board: 
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter.
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Årsredovisning för Föreningen Sveriges Tidskrifter
Styrelsen för Föreningen Sveriges Tidskrifter (org.nr: 802003-3323) får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-
året 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse 
Verksamheten
Föreningen Sveriges Tidskrifters uppgift är att synliggöra branschens utveckling, verka för samarbete mellan 
publicister och värna pressetiken. Föreningens organisation bygger på värderingar som värnar grundläggande 
demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors 
lika värde. Föreningen ska förmedla medlemmarnas röst, lyfta branschfrågor, skapa opinion och vara branschens 
naturliga mötesplats för nätverkande och medlemstjänster. Därutöver ska föreningen bevaka medlemmarnas 
upphovsrättsliga intressen. Föreningens serviceverksamhet bedrivs inom föreningens helägda dotterbolag Sveriges 
Tidskrifter AB. Dotterbolaget innehar de kopieringsrättigheter som omfattas av Bonus Copyright Access AB:s 
verksamhet. Användningen av upphovsrättsersättningarna beskrivs i Sveriges Tidskrifters separata verksamhetsbe-
rättelse.

Föreningen har sitt säte i Stockholms Län.

Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                 2     50 000 50 000
Fordringar hos koncernföretag  68 392 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 118 392 50 000

Summa anläggningstillgångar  118 392 50 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  50 251 50 251
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 93 500 84 700
Summa kortfristiga fordringar  143 751 134 951

Summa omsättningstillgångar  143 751 134 951

SUMMA TILLGÅNGAR  262 143 184 951

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 7 097 56 560 
Årets resultat  253 506 -49 463
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 260 603 7 097

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  0 156 729 
Summa långfristiga skulder  0 156 729 

Kortfristiga skulder
Skatteskulder  1540 0      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 21 125 
Summa kortfristiga skulder  1540 21 125

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  262 143 184 951

Resultaträkning Not 2017-01-01 2016-01-01
 1 -2017-12-31 -2016-12-31
Föreningens intäkter
Övriga rörelseintäkter  245 308 157 500
Summa föreningens intäkter  245 308 157 500

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader  -197 262 -212 682 
Summa föreningens kostnader  -197 262 -212 682 
Rörelseresultat  48 046 -55 182

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 200 000 0
Övriga ränteintäkter och-
liknande resultatposter  7 000 7 259
Summa finansiella poster  207 000 7 259
Resultat efter finansiella poster  255 046 –47 923

Resultat före skatt  255 046 -47 923

Skatter
Skatt på årets resultat  –1 540 –1 540
Årets resultat  253 506 -49 463
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Stockholm den 15 februari 2018

Unn Edberg, ordförande Ulf Magnusson

Sofia Wadensjö Karén Per Kjellander

Camilla Sjöberg Susanna Skarrie

Lars Dahmén Helle Klein

Patrik Hadenius Brit Stakston

Martin Kroon

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2018.

Ingrid Svedin Bettan Andersson

Auktoriserad revisor 

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 245 158 170 175

Resultat efter finansiella poster 255 -48 -49 -22

Soliditet (%) 99 4 31 100 

För definitioner av nyckeltal, se  Not 1 Redovisningsprinciper.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning 

i mindre företag. 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt in-

täktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Specifikation andelar i koncernföretag

Sveriges Tidskrifter AB
 Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
 100 100 1 000 50 000
    50 000
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat

 556205-3156 Stockholm 3 960 614 89 197
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Årsredovisning för Sveriges Tidskrifter AB
Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Tidskrifter AB (556205-3156) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten
Bolaget bedriver utbildnings- och 
informationsverksamhet, utvecklar och tillhandahåller 
tjänster som främjar Sveriges Tidskrifters verksamhet i 
ekonomiskt, tekniskt och redaktionellt hänseende. 
 Verksamheten finansieras huvudsakligen av service-
avgifter från medlemmar och kopieringsersättningar. 
De senare inkasseras av Bonus Copyright Access ek 
förening som är en upphovsrättsorganisation där Sveri-
ges Tidskrifter AB är en av huvudmännen. Kopierings-
intäkterna används till aktiviteter som gynnar hela 
branschen, inte enbart medlemmarna. Exempel på 
detta är det självsanerande pressetiska systemet,
medlemskapet i  Föreningen Utgivarna samt bransch-
evenemanget Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 

Förändring av eget kapital     

 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt  

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 681 596 269 820 4 071 416

Disposition enligt

beslut av årets årsstämma   269 820 -269 820 0

Utdelning   - 200 000  -200 000

Åtets resultat    89 197 89 197

Belopp vid årets utgång 100 000  20 000 3 751 416 89 197 3 960 613

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 12 725 13 085 13 967 14 040

Soliditet (%) 69 67 62 66 

Resultat efter finansiella poster 169 667 151 -88

För definitioner av nyckeltal, se  Not 1 Redovisningsprinciper.

Ägarförhållanden
Sveriges Tidskrifter AB ägs till 100 % av Föreningen 
Sveriges Tidskrifter org. nr: 802003-3323. 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 balanserad vinst 3 751 417

 årets vinst 89 197 

 3 840 614

disponeras så att i ny räkning överföres 3 840 614 

 3 840 614

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av ef-
terföljande resultat- och balansräkning med noter.
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 Not 2017-01-01 2016-01-01
 1 -2017-12-31 -2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning 2 12 724 686 13 084 671 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 12 724 686 13 084 671 

Rörelsekostnader 
Kursverksamhet och projektkostnader  -4 780 235 –5 102 676 
Övriga externa kostnader  –3 190 327 –3 141 909
Personalkostnader 3 - 4 577 057 –4 165 725 
Summa rörelsekostnader  –12 547 619 –12 410 310
Rörelseresultat  177 067 674 361

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 493
Räntekostnader och liknande resultatposter  –7 731 –7 931
Summa finansiella poster  –7 720 -7 438
Resultat efter finansiella poster  169 347 666 923

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder  0 -239 000
Summa bokslutsdispositioner  0 -239000
Resultat före skatt  169 347 427 923

Skatter
Skatt på årets resultat  –80 150 –158 103
Årets resultat  89 197 269 820

Resultaträkning



20 – sveriges tidskrifter

Balansräkning
 Not 2017-12-31 2016-12-31
 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar  0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 100 000 100 000
Fordringar hos koncernföretag  0 156 729
Övriga andelar  1 000 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar  101 000 257 729
Summa annläggningstillgångar  101 000 257 729

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   340 530 2 202 556
Övriga fordringar  295 983 352 026
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  486 875 377 558 
Summa kortfristiga fordringar  1 123 388 2 932 140

Kassa och bank   
Kassa och bank   7 297 721 3 181 725
Summa kassa och bank  7 297 721 3 181 725
Summa omsättningstillgångar  8 421 109  6 113 865

SUMMA TILLGÅNGAR  8 522 109 6 371 594
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 Not 2017-12-31 2016-12-31
 1
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 000 100 000
Reservfond  20 000 20 000
Summa bundet eget kapital  120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  3 751 417 3 681 597
Årets resultat  89 197 269 820 
Summa fritt eget kapital  3 840 614 3 951 417
Summa eget kapital  3 960 614 4 071 417

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder  239 000 239 000
Summa obeskattade reserver  239 000 239 000

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  104 231 104  231
Summa långfristiga skulder  104 231 104 231

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 849 511 1 018 156
Skulder till koncernföretag  68 392 0
Skatteskulder  38 433 12 680
Övriga skulder  185 661 183 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 076 267 742 434
Summa kortfristiga skulder  4 218 264 1 956 946
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  8 522 109 6 371 594

Balansräkning



22 – sveriges tidskrifter

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
  2017 2016
Nettoomsättningen per rörelsegren
Serviceavgifter  2 815 308 3 005 998
Kopieersättning  7 365 073 7 270 169
Kurs- och projektintäkter  2 432 766 2 689 004
Övriga intäkter  111 539 119 500
  12 724 686 13 084 671

Not 3 Medelantalet anställda  2017 2016
Medelantalet anställda  5 5
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 809 437 809 437
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 809 437 809 437

Ingående avskrivningar -809 437 -809 437
Utgående ackumulerande avskrivningar -809 437 -809 437

Utgående redovisat värde             0              0

Not 5 Specifikation andelar koncernföretag

Namn                              Kapitalandel       Rösträttsandel        Antal andelar        Bokfört värde
Svensk Upplagekontroll AB            100 %                      100%                         1 000                     100 000
                                       100 000

                                          Org.nr                  Säte                       Eget kapital          Resultat
Svensk Upplagekontroll AB     556525-8794          Stockholm                         104  231                      0

Stockholm den 15 februari 2018.

Unn Edberg, ordförande Per Kjellander
Susanna Skarrie Sofia Wadensjö Karén
Camilla Sjöberg Lars Dahmén
Brit Stakston Patrik Hadenius
Helle Klein  Ulf Magnusson 
Martin Kroon Kerstin Neld, Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2018.
Ingrid Svedin
Auktoriserad revisor

Tilläggsupplysningar

Not 1
Redovisningsningsprin-
ciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är 
upprättad enlighet med 
årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning 
i mindre företag.

Avskrivning
Tillämpade avskrivningsti-
der: 5 år
Inventarier, verktyg och 
installationer: 20 %

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, 
fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäkts-
korrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget 
kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

Resultat efter finansiella 
poster
Resultat efter finansiella in-
täkter och kostnader, men 
före skatter.
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Vasagatan 50, 111 20 Stockholm, telefon 08-545 298 90,
e-post: info@sverigestidskrifter.se,
www.sverigestidskrifter.se


