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Vd Kerstin Neld har ordet
Starten på 2015 gick i sorgens tecken. Den 7 janu-
ari utsattes den franska satirtidskriften Charlie 
Hebdo för ett terrorattentat. Tolv människor miste 
livet. Flera var verksamma i den franska tidskrifts-
branschen. 
 Tryck- och yttrandefriheten hamnade i fokus 
världen över. Snaran dras åt kring det fria ordet; 
journalister fängslas, misshandlas och dödas. Varje 
våldshandling mot medier och enskilda journalis-
ter hotar den rätt allmänheten har till mångsidig 
information och kunskap. Det fria ordet och den 
fria bilden utgör fundament för byggandet av fung-
erande samhällen. Vi får aldrig någonsin 
acceptera att våld stryper tillgången till journalis-
tik.
 Under 2016 fyller den svenska tryckfrihetsför-
ordning 250 år. Vår grundlagsstadgade tryckfrihet 
är äldst i världen. Det enda värdiga sättet att fira 
det är att skärpa kampen för yttrandefrihet i alla 
länder inklusive vårt eget.  
 Under 2015 har den s k tryckerimomshärvan 
fortsatt att ligga som en skugga över vår bransch. 
Högsta förvaltningsdomstolens domar under 2014 

innebar att många av våra medlemmar - tryckerier-
nas kunder - tvingades att även driva sina mål civil-
rättsligt.
 I slutet av 2015 kom så Högsta Domstolens 
dom som klargjorde det vi som bransch envetet 
hävdat: tryckerierna skall återbetala den tryckeri-
moms de fått av staten till sina kunder. Vi på 
Sveriges Tidskrifter har under hela denna kafka-
liknande process stöttat vår bransch med juridisk 
rådgivning, opinionsbildning och lobbyingarbete. 
Vi gläds åt att vårt rättsväsende nu äntligen fattat 
ett beslut i rätt riktning. Men än återstår många 
frågor angående tryckerikonkurser, räntor och 
marknadseffekter, och vi kommer självklart att 
fortsätta att stötta och ge råd till våra medlemmar.
 Digitaliseringen har under många år starkt präg-
lat utvecklingen på tidskriftsmarknaden. Förutom 
att tidskrifter fått konkurrens om läsare, köpare 
och mediatid av de digitala kanalerna, måste vi 
själva hantera läsares, prenumeranters och annon-
sörers förväntningar på de nya plattformarna. Att 
svara på frågan ”vad är en tidskrift?” har aldrig va-
rit svårare än idag.  För att fortsatt kunna represen-
tera en bransch som befinner sig i så snabb utveck-
ling, har vi på Sveriges Tidskrifter under 2015 ge-
nomfört ett omfattande strategiskt arbete. Arbetet, 
som genomförts i samarbete med våra medlemmar, 
har mynnat ut i en ny vision och en ny målgrupps- 
formulering. Som ett resultat av detta kommer vi 
att föreslå förändringar i våra stadgar och i vår av-
giftsstruktur på årsmötet 2016. Vi ser fram emot 
att tillsammans med våra medlemmar, oavsett vil-
ken publiceringsform de väljer, jobba för att skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för tidskriftsme-
dier och deras olika affärsmodeller. 
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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 cen-
trala Stockholm. Personalen har bestått av Kerstin 
Neld, vd, Mia Dahl, Hanna Hallerheim, Anette Pers-
son (deltid t.o.m oktober) projektledare, Tobias Lind-
berg (deltid t.o.m september), omvärldsanalytiker, Jo-
han Kellman Larsson (deltid sedan september), redak-
tör och Federica Palombo, administratör.
 Win Win Ekonomi AB ansvarar för ekonomi och 
bokföring.

AVGIFTER
Medlems- och serviceavgiften var oförändrad under 
2015.
 Serviceavgiften för tryckta tidskrifter till Sveriges 
Tidskrifter AB beräknas utifrån respektive titels uppla-
ga och annonsintäkt. För digitala tidskrifter beräknas 
serviceavgiften utifrån unika besökare per vecka/digi-
tala prenumeranter och respektive titels annonsintäkt.
 Avgifterna för 2015 har tagits ut enligt följande:
 Medlemsavgift per tryckt eller digital titel .........500 kr

SERVICEAVGIFT FÖR TRYCKT TIDSKRIFT:
1. Avgift baserad på upplaga per utgivningstillfälle 
 färre än 1500 ex ..............................0 kr
 1500 och 5 000 ex ....................... 2 250 kr
 5 001–10 000 ex ....................... 4 750 kr
 10 001–30 000 ex ....................... 5 750 kr
 fler än 30 000 ex ....................... 6 750 kr

2. Avgift baserad på årlig annonsintäkt 
 mindre än 100 000 kr ..............................0 kr
 100 000–1000 000 kr ....................... 5 250 kr
 1000 001–5 000 000 kr ....................... 7 250 kr
 5 000 001–10 000 000 kr ....................... 8 250 kr
 över 10 000 000 kr ....................... 9 250 kr

SERVICEAVGIFT FÖR DIGITAL TIDSKRIFT:
1.  Avgift baserad på unika besökare per vecka/digitala 

prenumeranter
 färre än 1 000 unika besökare ...........................0 kr
 1 000–50 000 unika besökare .................... 2 500 kr
 50 001–100 000 unika besökare .................... 5 000 kr
 fler än 100 000 unika besökare .................... 7 500 kr

2. Avgift baserad på årlig annonsintäkt:
 mindre än  50 000 kr ...........................0 kr
 50 000–1000 000 kr .................... 2 500 kr
 1000 001–5 000 000 kr .................... 5 000 kr
 över  5 000 000 kr .................... 7 500 kr

FÖRLAGSRABATT
Förlagsrabatt på serviceavgifterna utgår när ett förlag 
har minst sex medlemstitlar i Sveriges Tidskrifter. Ra-
batten är 3 procent per titel från den första titeln till 
och med den tionde. För varje tillkommande tidskrift 
utöver de tio första tillkommer 1 procents rabatt. Mins-
ta nettoavgift för en tillkommande titel är 2 500 kro-
nor. Vid nytt medlemskap under året beräknas årsav-
giften fr o m månaden efter inträdesmånaden.
 Avgifterna för tryckta tidskrifter gäller från och med 
den 29 mars 2007 och tills årsmötet beslutar om änd-
ring.
 Avgifterna för digitala tidskrifter gäller från och med 
den 10 september 2010 och tills årsmötet beslutar om 
ändring.

MEDLEMMAR
Under 2015 blev tio tidskrifter nya medlemmar. Vid 
årsskiftet 2015/16 var medlemsantalet 334 titlar.

Följande medlemmar har tillkommit:
  Blank Spot Project, Folkhögskolan, Modern Filosofi, 

Nyfiken Grå, Nära Barn, Tidningen Gymnasiet, 
Travronden, Vi Läser, VEGO och Äldreomsorg.

Följande titlar har begärt utträde:
  Du & Jobbet, Energimagasinet, Får jag lov, Kyrkans 

Tidning, LCHF-magasinet, Nötkött, och Motdrag.

Följande titlar har lagts ner:
  4 Wheel Drive, Antikvärlden, Datormagazine, Foto,  

Kulturens Värld, Mediatrender, 

Verksamhetsberättelse 2015



sveriges tidskrifter – 5

Papper & Kontor,  PC Gamer, Social Qrage, Têtê a têtê, 
Traktorvärlden och Yrke.

Följande titlar har bytt namn:
Digitalfoto har bytt namn till Fotografen.
Jusektidningen har bytt namn till Karriär. 
Position har bytt namn till Chef & Karriär.
Veteranen har bytt namn till Senioren.

ARRANGEMANG
29 januari: Trendfrukost: Tidskrifterna 2015 – så blir det
Trend och framtidsspaningar med Ida Hult, trendetno-
log, Mikael Marklund, vd Medievärlden, Johan Blom-
gren, formgivare och Tobias Lindberg, omvärldsanalyti-
ker, Sveriges Tidskrifter.

12 februari: Kom och se framtidens prenumerationssystem
Frukostmöte med Fredrik Odell, Susema.

19 februari: Digifrukost #6: Digitala tjänster
Frukostmöte med Johan Ploski, Yomaco.

4 mars: Ung medielogik 2015
Frukostmöte med Adam Chrigström, Ungdomsbaro-
metern.

6 mars: Om jag inte hade en medlemstidning skulle jag 
starta en på studs” - därför är organisationstidningar 
framtidens vinnare
Halvdagsseminarium med bl a Tobias Baudin, LO:s 
förste vice ordförande, Marie Linder, Hyresgästfören-
ingens ordförande, Christina Rogestam, SPF:s ordfö-
rande och  Peter Nygård, STF:s ordförande.

12 mars Digital annonsförsäljning
Frukostmöte med Eric Gisaeus, Hyper Valley.

19 mars: Skapa ett vinnande tidskriftsteam – och hitta 
nya lönande intäktsben
Heldagskurs med Anders Andersson och 
Camilla Björkman, Driva Eget.

27 mars: Sveriges Tidskrifters årsmöte
Medverkande: Jonathan Lundqvist, ordf. Reportrar 
utan gränser.
 
15 april: De 6 viktigaste punkterna i säljprocessen
Halvdagskurs med Valentino Rongione, Asp Sälj.

21 april: DTR, dag 1, Cross Media
Erik Modig, konstnär och forskare vid Handelshögsko-
lan med fokus på konsumentpsykologi och effektiv 
kommunikation. Sven Törnkvist, affärsområdeschef på 
Google

23 april: Digifrukost #7: Vår digitala omvärld
Frukostmöte med Thomas Eriksson, digital förlagsre-
daktör, Egmont Publishing AB.

BG Nilensjö och Maria Larsson vann Medieruset 2015.

Den 29 januari hade vi en trendfrukost på restaurang Himlen i 
Skrapan.
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6 maj: Datajournalistik
Halvdagskurs med Erik Söderholm, digital journalist, 
Auto Motor & Sport. 

7 maj: Start för Mentorprogrammet 2015/2016

20 maj: Digifrukost #8: Google Analytics 
Frukostmöte med Hannes Söderlund, Curamando

26 maj: DTR, dag 2, Innovation
Eva Åberg konsult inom innovationer, kreativitet och 
idéutveckling. Mats Lewan, författare, föreläsare och 
reporter på tidningen Ny Teknik.

3 juni: Digifrukost #9: Bloggar 
Frukostmöte med Charlotta Flinkenberg, Chic.se och 
Johanna Ewerbring, Damernasvarld.se. 

17 juni: Medieruset
Vi arrangerade motionsloppet Medieruset för 15:e året 
i rad. Som vanligt var det start och mål på Stockholms 
Stadion och picknick efter loppet på Idrottshögskolan 
(GIH). Över 500 personer var anmälda till 2015 års 
lopp. Mediakraft & Vänner 1 vann lagklassen. I tjejlags-
klassen tog Råd & Rön hem segern. I damklassen hette 
segraren Maria Larsson, Team DA och BG Nilensjö 
Mediakraft & Vänner - killarna  vann herrklassen. 
Snabbast i ”mördarbacken” var Mark Karijodimedjo 
från EMG.

30 juni: Vadå tidningskris? Om medlemstidningarnas 
framtid
Paneldebatt i Almedalen med Tobias Baudin, LO, 
Marie Linder, Hyresgästföreningen, Eric Tegnander, 
Ungdomens nykterhetsförbund och Monica Lindstedt, 
ordförande Företagarna.

9 september: Digifrukost #9: Medievärldens resa från 
print till digitalt 
Frukostmöte med Mikael Marklund, Medievärlden.

22 september:  DTR, dag 3, Innovation
Hanna Backman, Commercial Unit Lead på undersök-
ningsföretaget NEPA.

24-27 september: Bok & bibliotek i Göteborg
Sveriges Tidskrifter hade en stor monter på  
Bokmässan. Läs mer på sid 8.

7 oktober: Viktigt om förutsättningarna för framtidens 
marknadsföring
Frukostmöte med Axel Tandberg, Swedma angående 
den nya dataskyddsförordningen.

8 oktober: Digifrukost #11: Publicera och sprida material 
via YouTube
Frukostmöte med Jessica Westin, Head of Communica-
tions på United Screens.

20 oktober: DTR, dag 4, Trend
Sofia Svantesson om trender som kommer att påverka fö-
retagens marknadsföring.

21 oktober: Skapa ett lönsamt nyhetsbrev
Halvdagskurs med Urban Lindstedt, redaktör för ny-
hetsbrevet Jajja Magazine.

22 oktober: Konjunkturfrukost
Frukostmöte med Annika Creutzer, journalist och eko-
nomisk expert, Madeleine Thor, IRM. Peter Söderstam, 
Media720 och Peter Callius, TNS Sifo. 

23 oktober: Nomineringsfrukost 
Frukost för alla nominerade till Tidskriftspriset 2015. 

5 och 6 november: TS Sales Academy
2-dagarskurs med Thomas Juréhn, Smart Company.

13 november: Vässa texterna
Heldagskurs med Mattias Göransson, Filter.

Den 19 november hade vi ett halvdagsseminarium om native 
adveritisning. 
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19 november: Att lyckas med native advertising
Halvdagsseminarium med Anna Kult, Schibsted Li-
festyle Online, Daniel Roos, Make Your Mark och Tho-
mas Eriksson, Egmont Publishing. Moderator var  
Nicklas Mattsson, Entreprenör.

26 november: Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan
Seminarium och galamiddag på Annexet i Stockholm. 
Läs mer nedan.

16 december: Julöl hos Sveriges Tidskrifter.

TIDSKRIFTSDAGEN OCH TIDSKRIFTSGALAN
Den 26 november arrangerades Tidskriftsdagen och 
Tidskriftsgalan på Annexet, Globen i Stockholm. Syf-
tet med Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan, som 
engagerar stora delar av branschen, är att sätta tidskrif-
terna på dagordningen, att inspirera medlemmarna 
och att premiera goda insatser.
 Eftermiddagens konferensprogram besöktes av cirka 
400 personer. På kvällens galamiddag deltog nästan 
600 personer. Bland de medverkande på dagen fanns-
Rob Wijberg, Hanna Stjärne, Marianne Brandt, Lars 

Dahmén, Ehsan Fadakar och Peder Bonnier. Dagens 
konferencier var Morgan Olofsson. Årets sidekicks var 
Linnea Isaksson, veckoRevyn och Calle Fleur, tidning-
en Chef.
 Galakvällens programledare var Rachel Mohlin.  
Under galamiddagen var det stor prisutdelning av Tid-
skriftspriset 2015. Årets prisutdelare var Hanna Stjär-
ne, Cilla Benkö, Fredric Karén och Casten Almqvist.

Under Tidskriftsdagen hade elever från Hyper Island en magazine-
hack där de skulle jobba fram digitala idéer.

Claes de Faire, Thomas Peterssohn och Hanna stjärne deltog i en 
panel om journalistik i en ny tid under Tidskriftsdagen.

Ordförande Unn Edberg och vd kerstin Neld hälsar välkomna till 
Tidskriftsgalan. .

Tidskriftsdagen och Tidsrkiftsgalan leddes av Morgan Olofsson 
resp Rachel Mohlin.

Nästan 600 personer deltog på Tidskriftsgalans middag. 
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TIDSKRIFTSPRISET
2015 premierades följande personer/tidskrifter:
Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
 Ulf Stolt, Situation Sthlm
Årets Tidskrift Fackpress Print (10 000 kr):
 Pedagogiska Magasinet
Årets Tidskrift Populärpress Print (10 000 kr):
 Språktidningen
Årets Digitala Tidskrift Fackpress (10 000 kr):
 Råd & Rön, radron.se
Årets Digitala Tidskrift Populärpress (10 000 kr):
 KIT
Årets Fotografi (10 000 kr):
 Vi Läser
Årets Omgörning (10 000 kr):
 Akademikern
Årets Omslag (10 000 kr): 
 Vi Läser nr 3, 2015
Årets Skoltidskrift (10 000 kr)
 Cumulus, Åva gymnasium
Årets Tidskriftsevent (10 000 kr):
 ELLE-galan, ELLE:
Årets Journalist (10 000 kr):
 Magda Gad, Café, Modern Psykologi och Vi
Årets AD (10 000 kr):
 Anna Lundin, Forskning & Framsteg
Årets Annonssäljare (10 000 kr):
 Helen Dahlberg, Egmont Publishing
Årets Medierådgivare (10 000 kr):
 Ingela Urholm, Mediacom Göteborg

DIPLOMERAD TIDSKRIFTSRÅDGIVARE
Diplomerad Tidskriftsrådgivare (DTR) är en utbild-
ning skräddarsydd för projektledare och medierådgi-
vare på mediebyrå. Syftet är att uppdatera deltagarnas 
kunskaper om tidskriftsmediet och dess plattformar. I 
denna åttonde omgång av DTR blev 22 medierådgi-
vare och projektledare diplomerade. Totalt har 209 di-
plom delats ut under de åtta år vi har genomfört utbild-
ningen

BOK & BIBLIOTEK
Bokmässan 2015 i Göteborg besöktes av 94 715 perso-
ner. Av dessa tyckte 16 procent att tidningar och tid-
skrifter var det som intresserade dem mest. Hela 70 
procent uppgav att de var mycket intresserade av att 
besöka bokmässan även nästa år.

Blank Spot Project hade en programpunkt i vår monter på 
Bokmässan.

Vinnarna av Tidskriftspriset 2015.
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  På scenen kunde man bland mycket annat få lära sig 
”Hur du startar en tidning” och få veta mer om ”10 
otroliga magasinstrender” Vi fick besök av The Blank 
Spot Project, magikern Carl-Einar Häckner och många 
fler.
 Gratispall, där våra medlemmar fick chansen att 
dela ut sin tidskrift gratis till mässans besökare, var ett 
mycket populärt inslag.

VÅRA PUBLIKATIONER
Sveriges Tidskrifter gav under året ut 4 utgåvor av det 
tryckta magasinet Allt om tidskrifter. Den tidigare 
tryckta publikationen Tidskriftsfakta publicerades digi-
talt på vår hemsida. 
  Under 2015 gav Sveriges Tidskrifter också ut 20 
nummer av nyhetsbrevet Nyheter från Allt om tidskrif-
ter. Syftet med nyhetsbrevet är att ge aktuella och nyt-
tiga inblickar i mediebranschen. Antal mottagare är ca 
4 500. Syftet med våra publikationer är att erbjuda 
branschen och andra intresserade ökade kunskaper om 
tidskrifterna och deras roll i samhället.
 
TIDSKRIFTEN I SKOLAN
För att lyfta fram tidskriftens roll som kunskapskälla, 
opinionsbildare och underhållning bland ungdomar 
delas utmärkelsen Årets Skoltidskrift ut varje år i sam-
arbete med PostNord. Till 2015 års skoltidskrift utsågs 
Cumulus utgiven av Åva gymnasium. Vinnarna tillde-
las ett diplom och en prissumma på 10 000 kr.

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig 
inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. Av 
dessa experter kan medlemmarna få kostnadsfri tele-
fonrådgivning i frågor som behandlar tryckerimoms, 
tryckerifrågor,  annonsförsäljning, management, med-
ie- och immaterialrätt, moms, affärsjuridik, och  
reklamjuridik.

PRESSKORT OCH ID-KORT
Under 2015 utställdes 11 nya presskort. Presskorten 
som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda 
journalister efter intyg av chefredaktören. För övriga 
anställda såsom t ex annonssäljare, kan ID-kort utfär-
das med tidskriftens namn.

Cumulus från Åva gymnasium vann pis som Årets Skoltidskrift.

 I Sveriges Tidskrifters monter var det som vanligt 
full fart. Spännande och välbesökta programpunkter 
på vår scen och långa köer till kiosken där vi som van-
ligt sålde tidskrifter till mycket förmånliga priser. 



10 – sveriges tidskrifter

UPPLAGEKONTROLL
För medlemstidskrifter med en annonsintäkt över 23 
prisbasbelopp (1 023 500 kr 2015) är det enligt våra 
stadgar obligatoriskt att låta TS (TS Mediefakta) revi-
dera upplagan genom TS Upplaga. Till de medlems-
tidskrifter som har en annonsintäkt under 23 prisbas-
belopp, erbjuder vi den förenklade TS revisionen – TS 
distribution. Under 2015 valde 34 medlemstidskrifter 
att göra TS Distribution.

LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING
Sveriges Tidskrifters lobbyingverksamhet syftar till att 
skapa positiva förutsättningar för våra medlemmars 
långsiktiga utveckling. 
Via vårt medlemskap i Utgivarna bedrivs lobbyingar-
bete kring branschgemensamma publicistiska frågor. 
 Under de senaste tre åren har Sveriges Tidskrifter 
varit djupt engagerade i den s k tryckerimomshärvan.  
Frågan har varit fortsatt aktuell under 2015. I decem-
ber 2015 kom den dom i Högsta Domstolen som bran-
schen väntat på. Domen slår tydligt fast att tryckerier-
na skall återbetala den tryckerimoms de fått av staten 
till sina kunder. Som en följd av detta försattes Sörm-
lands Grafiska i konkurs i januari 2016. Redan 2014 
konstaterade Högsta förvaltningsrätten att om det blir 
omöjligt eller orimligt svårt att erhålla återbetalning 
från tryckeriet så ska förlagen kunna kräva återbetal-
ning direkt från Skatteverket (SKV). SKV meddelade 
mot bakgrund av detta i sitt ställningstagande att för-
lagen inte ska behöva betala den skatt de blivit följd-
ändrade för, när tryckeriet är försatt i konkurs. SKV 
uppställer dock som villkor i denna situation att kon-
kursen i princip ska vara avslutad. Med stor sannolik-

het medför detta att de förlag som t ex drabbats av 
Sörmlands Grafiskas konkurs riskerar att behöva vänta 
ett antal år innan beslut fattas om att efterbeskattning 
inte kommer att ske. Det är viktigt att förlagen anting-
en har riktat krav eller stämt tryckeriet för att fordran 
ska kunna göras gällande i konkursen. I avvaktan på 
konkursavslut kommer anstånd fortsatt att meddelas 
för förlagen efter ansökan.
 I de fall man har process mot tryckeri som ej gått i 
konkurs så kommer SKV att upphäva 
anstånden. För att möjliggöra för förlagen att hinna få 
tillbaka sina pengar från tryckerierna innan de skall 
betala till SKV, kommer SKV att tillämpa 90 dagars 
betalning.  
 Under hela denna process  har vi erbjudit våra med-
lemmar juridiskt stöd via våra juridiska expertfunktio-
ner. Vi har även uppvaktat SKV ett antal gånger samt 
drivit opinion i olika medier. 
 På vår lobbyingagenda har även möjligheten att till-
lämpa en teknikneutral moms funnits med. EU–kom-
missionens ordförande Jean-Claude Juncker bekräfta-
de den 6 maj 2015 i ett tal på ett tidningsevent i Brys-
sel, att kommissionen under 2016 kommer att föreslå 
möjlighet till reducerad moms för den digitala pressen 
i EU:s medlemsländer. Detta var en milstolpe för oss, 
som under flera år jobbat med lobbying både bland po-
litiker i Sverige och i Bryssel (tillsammans med andra 
länder) Trots Junckers löften verkar processen dra ut på 
tiden. I mars 2016 ska en handlingsplan presenteras. 
För att förslaget ska träda i kraft måste det godkännas 
av alla 28 medlemsstater. Det blir sedan upp till res-
pektive medlemsland att införa möjligheten. Sveriges 
Tidskrifter kommer självklart att forsätta att bevaka 

Deltagarna i utbildningen Diplomerad Tidskriftsrådgivare.
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frågan.
 Under Almedalsveckan fanns Sveriges Tidskrifter 
på plats. Vi ordnade ett välbesökt seminarium om 
medlemstidskrifter. Vi riktade inbjudan särskilt till 
förbundsordförande som har medlemstidskrift hos oss.  
Dessutom deltog vi i seminarier arrangerade via 
Utgivarna. 

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Det internationella samarbetet sker främst genom vår
Europaorganisation EMMA (European Magazine Me-
dia Association), där vi har en styrelseplats. EMMA:s
kontor ligger i Bryssel och de jobbar intensivt med lob-
byingarbetet gällande frågor som är viktiga för tid-
skriftsbranschen. Deras jurister håller oss löpande upp-
daterade om ärenden som förbereds och behandlas i 
Bryssel och som kan komma att ha inverkan på våra 
medlemmars verksamhet.
 Sveriges Tidskrifter är också medlem i FIPP (The 
Worldwide Magazine Media Association), tidskrifts-
branschens världsorganisation, med säte i London. Ge-
nom EMMA och FIPP får vi kontakter runt om i värl-
den som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan 
länderna. 
 I januari arrangerade Sveriges Tidskrifter en 
nordisk konferens dit vi bjöd våra kolleger från 
Danmark, Finland och Norge. Förhoppningsvis var 
detta starten på ett återkommande erfarenhetsutbyte 
mellan våra grannländer. 

PRESSFRIHET
Pressfrihet och pressetik är viktiga och prioriterade frå-
gor för vår organisation. Sveriges Tidskrifter är en av 
finansiärerna av Sveriges självsanerande pressetiska sys-
tem.  Genom medlemskapet hos oss är man med och 
stöttar det pressetiska systemet som består av allmän-
hetens pressombudsman (PO) och Pressens Opinions-
nämnd (PON).  Regelverket kring PO och PON:s 
verksamhet styrs av Pressens Samarbetsnämnd där vi 
är representerade med tre ledamöter. I PON utser Sve-
riges Tidskrifter två ordinarie ledamöter samt två 
suppleanter. PO hjälper personer som känner sig ut-
satta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som 
skrivits om dem i papperstidningar, på tidningars hem-
sidor eller vissa konton på sociala medier. Den som 
känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orätt-
vist 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. 
 Under 2012 var Sveriges Tidskrifter med och grun-
dade samarbetsorganisationen Utgivarna. Utgivarna är 
en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i 
Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår 
vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Övriga 
medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sve-
riges Radio, Utbildningsradion och Tidningsutgivar-
na.
 Frågan om ett nytt medieetiskt system har varit högt 
upp på Utgivarnas agenda. Ett system som inte bara 
behandlar pressen, utan även etermedierna. För att 
möjliggöra detta lämnade Utgivarna i början av 2015 
in en begäran om lagändring till Kulturdepartementet. 
Utgivarna rekommenderar en lösning med frivillighet 
som bygger på ändringar i sändningsvillkoren för pu-
blic service i kombination med ändring av radio- och 
tv-lagen.
 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 aktiv i stödgruppen som arbetar för hans frigiv-
ning. Stödgruppen Free Dawit sökte och beviljades un-
der 2014 bidrag från Postkodlotteriets kulturfond. Stö-
det förnyades under 2015. Tack vare dessa pengar har 
gruppens hemsida kunnat göras om, samt att en mer 
långsiktig strategi för gruppens arbete har kunnat tas. 

AVTAL MED BUS
Sveriges Tidskrifter har sedan många år ett medlems-
avtal med BUS – Bildkonst och upphovsrätt i Sverige. 
Avtalet ger våra medlemmar rätt att till kraftigt rabat-
terat pris publicera 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. 

UPPHOVSRÄTT OCH KOPIERINGSAVTAL
Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upp-
hovrättsliga frågor på uppdrag av sina medlemmar. 
Genom beslut på föreningens årsmöte är kopieringsrät-
tigheterna för undervisningsändamål i bland annat 
skolor, universitet och högskolor samt på arbetsplatser 
med licensavtal överlåtna på Sveriges Tidskrifter AB. 
 Sveriges Tidskrifter AB är i sin tur medlem i 
upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access 
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(BCA). BCA ägs av 15 medlemsorganisationer och 
företräder sina medlemmar i förhandlingar med olika 
motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning 
och fördelar medlen bland medlemmarna enligt 
fastlagda principer. 2015 delade medlemsorganisatio-
nerna på ca 187 miljoner kronor
 Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) som tecknar avtal för de kom-
munala skolorna – förskolan, grundskolan och gymna-
sieskolan. Avtalet är treårigt och 2015 var det sista av 
de tre avtalsåren. Avtalet ger drygt 117 miljoner kro-
nor. Avtalet ger skolorna rätt att använda den moderna 
digitala tekniken i undervisningen.
 Ett motsvarande avtal med landets friskolor inbring-
ade drygt 16 miljoner kronor.
 Även med SHUF (Sveriges Högskole- och Universi-
tetsförbund) har BCA ett treårigt avtal där 2015 var  
det sista avtalsåret. Avtalet ger lärosätena möjligheter 
till digital kopiering och även möjligheter till exempel-
vis den högre utbildningens distansundervisning. Av-
talet är jämfört med övriga Europa antagligen det mest 
moderna. Under 2015 uppgick ersättningen inom den-
na sektor till drygt 60 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 2015 var inkasseringen nästan 12 miljoner 
kronor. Från och med 2014 omfattar denna licens en 
rad nya digitala möjligheter som t ex att ladda ner, skri-

va ut, skanna och kopiera för att lägga in i presentatio-
ner för utbildning, internkonferenser, etc. Det är också 
tillåtet att spara digitala kopior på exempelvis interna 
nätverk och USB. Den nya licensen började marknads-
föras på allvar under våren 2014.  
 Förutom de uppräknade avtalen tillkommer vissa 
mindre avtal för kopiering i de kommunala musiksko-
lorna, för arbetsmarknads- utbildning och för studie-
cirkelverksamhet. Sammanlagt för dessa mindre avtal 
kom det in drygt 14 miljoner kronor
 Slutligen inkasserade BCA under året nästan 8 mil-
joner kronor för kopiering ur utländska medier – er-
sättningar som till viss del slussas vidare till utländska 
upphovsrättsinnehavare.
 Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel) 
2015 närmare 230 miljoner kronor. Huvuddelen av er-
sättningen fördelas till organisationer inom lärome-
delsområdet. Sveriges Tidskrifters andel är knappt fyra 
procent eller nästan åtta miljoner kronor brutto.
 Fördelat på de olika avtalsområdena ger ersättning-
en från högskoleavtalet mest – ca 4,2 miljoner, från 
skolavtalet kommer nästan 3 miljoner och från arbets-
platsavtalen drygt 400 000 kr. Därtill kommer utländ-
ska ersättningar med drygt 210 000 kr och diverse 
mindre avtal på tillsammans nästan 100 000 kr, dvs 
totalt nästan 8 miljoner kronor. Från det drar BCA en 
administrationskostnad på nästan 900 000 kr. 

Lars Salvius-föreningen
Genom Lars Salvius-föreningen, som drivs gemensamt 
av Sveriges Tidskrifter, Förläggareföreningen 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 stiftarorganisationer-
na har rätt att söka och erhålla stipendier och projekt-
bidrag.
 2015 delade föreningen ut 17 stipendier á 30 000 
kronor och fyra projektbidrag på 80 000, 50 000, 30 
000 respektive 30 000 kronor. 

Lars Salvius-priset
Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och 
delas ut till enskild person eller till personer eller orga-
nisation/institution som gjort betydande och framstå-
ende insatser inom vetenskaplig och populärvetenskap-

Vi hade många besökare i vår monter på bokmässan.
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lig kommunikation. Priset är skattefritt för mottaga-
ren.
 Lars Salvius-priset för 2015, 100 000 kr, tilldelades 
Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, Göte-
borgs universitet. Hon får det bl a för sitt ”orädda ifrå-
gasättande av invanda föreställningar och vrångbilder 
om livet i mikro- och makrovärldarna. Med intelligens 
och slagfärdighet har hon avslöjat diskrimineringen av 
kvinnliga akademiker samt medicinska myter och 
övertron på hälsoråd".
 Sammanlagt delade Lars Salviusföreningen 2015 ut 
1,4 miljoner kronor

SÅ ANVÄNDS UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGARNA
Sveriges Tidskrifter har nära  340 tidskrifter som med-
lemmar. Dessa står för uppskattningsvis 80–90 pro-
cent av omsättningen för magasin och tidskrifter i Sve-
rige. Siffran är inofficiell, men nästan alla titlar som 
har någon större ekonomisk omsättning är medlem-
mar i organisationen.
 Avtalslicensen för kopiering av upphovsrättsligt 
skyddat material ur bl a tidskrifter som finns inom ut-
bildningsområdet och intern information på företag är 
utformad så, att den organisation som representerar 
huvuddelen av tidskrifterna representerar samtliga. 
 Någon information om ur vilka titlar som kopie-
ringen sker finns inte. Någon form av individuell för-
delning 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.
 Eftersom Sveriges Tidskrifter på detta sätt använder 
ersättningarna till kollektiva ändamål görs ingen åt-
skillnad från vilket avtal ersättningar kommer från. 
Här redovisas ett antal exempel på hur Sveriges Tid-
skrifter använder upphovsrättsersättningarna för ända-
mål som gynnar hela branschen.
 Sveriges Tidskrifter är en av de organisationer som 
finansierar det självsanerande pressetiska systemet med 
Pressens Opinionsnämnd och Pressombudsmannen 
(PO).
 Sveriges Tidskrifter driver lobbyarbete för att få 
momsen för digitala tidskrifter sänkt till samma nivå 
som den för papperspublikationer.
 Sveriges Tidskrifter driver en omfattande kampanj 
för att en ändrad tillämpning av momslagstiftningen 
för tryckeritjänster inte ska belasta tidskrifterna orätt-
vist. 

 Sveriges Tidskrifter är en aktiv partner i den interna-
tionella branschorganisationen EMMA, med säte i 
Bryssel och lägger ner stora resurser på detta.
 Sveriges Tidskrifter är en av grundarna till Utgivar-
na och är med och finansierar det publicistiska lobby-
ing arbete som drivs inom ramen för denna organisa-
tion. 
 Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars 
Salviusföreningen som årligen delar ut stipendier och 
projektbidrag på över en miljon kronor.
 Sedan flera år genomför Sveriges Tidskrifter en kva-
lificerad utbildning för landets medierådgivare. Målet 
är att uppmärksamma medierådgivarna på tidskrifter-
nas fördelar när det gäller att få ut företagens reklam-
budskap.
 Sveriges Tidskrifter genomför årligen ett evenemang 
under namnet Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 
Evenemanget innehåller föredrag, underhållning och 
utdelning av Tidskriftspriset (läs mer på sid 7). Täv-
lingen är öppen för alla i Sverige utgivna tidskrifter. 
Sveriges Tidskrifter tar ut samma avgift för deltagande 
i evenemanget oavsett om man är medlem eller icke 
medlem.
 Sveriges Tidskrifter är med och finansierar Institutet 
för reklam- och mediestatistik (IRM).
 Sveriges Tidskrifter är med och finansierar RO (re-
klamombudsmannen).
 Sveriges Tidskrifter ger ut ett eget magasin samt ett 
digitalt nyhetsbrev som bevakar utvecklingen inom 
tidskriftsmarknaden.  Magasinet och nyhetsbrevet går 
till tidskriftsbranschen, marknads-och annonschefer 
på större och medelstora företag, anställda på medieby-
råer samt politiker och opinionsbildare. 

STYRELSE, REVISORER MM
Sveriges Tidskrifters styrelse har haft fem sammanträ-
den under året. 
Styrelsen ordinarie ledamöter har bestått av Unn Ed-
berg (Finansliv) ordförande, Susanna Skarrie (Hem & 
Hyra) 2:a vice ordförande, Mats Carleson (Bonnier 
Tidskrifter) 1:e vice ordförande tom 2015-10-21, Lars 
Dahmén (Bonnier Tidskrifter) fr o m 2015-10-22, Bo-
dil Ericsson Torp (Aller media), Anders Forsström (Spear-
head Production), Ruben Jacobsson (LRF Media), Per 
Kjellander (Egmont Publishing), Camilla Sjöberg (Al-
binsson & Sjöberg) och Sofia Wadensjö Karén (Vi Me-
dia).
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Sveriges Tidskrifters styrelse: Bakre raden från vänster: Unn Edberg, Lars Grafström, Bodil Ericsson Torp, Camilla Sjöberg och Ruben 
Jacobsson. Främre raden från vänster: Jon Åsberg, Helle Klein, Kerstin Neld och Mats Carleson. 
Saknas på bilden: Cissi Elwin, Anders Forsström, Per Kjellander, Susanna Skarrie och Sofia Wadensjö Karén.

Suppleanter har varit:
Cissi Elwin (Chef), Lars Grafström (Fokus), Helle Klein 
(Dagens Arbete) och Jon Åsberg (Affärsvärlden).

Revisorer har varit: 
Auktoriserade revisorn Gunilla Hedqvist och Bettan 
Andersson (PRO Pensionären) med auktoriserade revi-
sorn Leif Lüsch och Helena Ingvarsdotter (Förskolan, 
Uttryck, miVIDA). Verkställande direktör har varit 
Kerstin Neld.

Granskningsnämnden har utgjorts av:
Jan Rosén (Stockholms universitet) ordförande, Unn 
Edberg (Finansliv), Ingrid Hegg (Egmont Publishing) 
och Kerstin Neld (Sveriges Tidskrifter).

Valnämnden har utgjorts av:
Carl-Axel Fall (Sveriges Natur) ordförande, Åsa Ryd-
gren (Bonnier Tidskrifter) och Ann Spaak (Lärartid-
ningar Produktion).

SVERIGES TIDSKRIFTER HAR REPRESENTE-
RATS AV FÖLJANDE PERSONER I:
BONUS Copyright Access styrelse: Lars Strandberg 
(andre vice ordförande).

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 (leda-
mot).

TS styrelse: Kerstin Neld (ledamot).
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Utgivarnas styrelse: Unn Edberg, Finansliv (ledamot), 
Susanna Skarrie, Hem & Hyra (ledamot). Kerstin Neld 
(suppleant), och Hans Larsson (suppleant).

BONUS Copyright access pressförvaltningsgrupp:
Lars Strandberg.

Grafiska Kammaren: Anders Forsström, Spearhead Pro-
duction.

Kommittén för tidskriftsannonsering (KTA): Kerstin 
Neld .

Papperskretsens referensgrupp: Kerstin Neld.

Pressens Opinionsnämnd: Ordinarie ledamöter: Lena 
Hörngren och Hans Larsson. Suppleanter: Ann Marie 
Bergström, Karriär och Per Melander, Egmont Publis-
hing.

Pressens samarbetsnämnd: Unn Edberg, Finansliv, Pia 
Ljungqvist, Hemmets Journal och Kerstin Neld.

TS Mediekommitté:  Carola Faulkner, Bonnier Tid-
skrifter, Ulf Jansson, Läkartidningen och Karin Stare, 
Egmont Publishing.

GRUPPER
Inom Sveriges Tidskrifter finns flera rådgivande refens-
grupper. Under 2015 har följande personer ingått.

Organisationstidningsgruppen:
Alexander Armiento, Publikt
Örjan Björklund, Tandläkartidningen
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Per Manns, Spoon
Nicklas Mattsson , Entreprenör
Hilda Zollitch Grill, Fysioterapeuterna
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, styrelserepresentant
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter, sammankallande

Digitalrådet:
Katarina Ellemark, Talentum Media
Kajsa Medin Hansen,  Aller media
Malin Petré, LRF Media
John Severinson, Egmont Publishing
Sanna Wijkström, Bonnier Tidskrifter 
Unn Edberg, Finansliv, styrelserepresentant, sammankallande

Mia Dahl, Sveriges Tidskrifter

Programgruppen:
Camilla Björkman, Driva Eget, sammankallande
Dag Bremberg, Kollega
Jonas Eklöf, Vi Läser
Calle Fleur, Chef
Isak Krantz; Dagens Arbete
Henrik Nygård, Elinstallatören
Mikael Sagström, Svenska Media Docu AB
Caroline Swartling, Gård & Torp
Johan Såthe, Affärsvärlden
Maria Torshall, Hälsa
Sara  Valfridsson, Hälsa & Fitness
Sofia Wadensjö Karén, Vi Media, styrelesrepresentant
Kerstin Weyler, Skolledaren

Referensgrupp för Tidskriftsdagen:
Malin Vessby, Hemslöjd
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Liselotte Ståhlberg, MåBra
Rebecka Aldén Edgren, Damernas Värld
Anna Sönne, Dagens Samhälle
Helena Taube Rehnmark, Egmont Publishing
Calle Fleur, Chef
Jon Åsberg, Affärsvärlden
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Henrik Frenkel, redaktör, Tidskriftsdagen, samman-
kallande.

Referensgrupp för Tidskriftspriset:
Olle Lidbom, konsult
Agneta Ljungman, Bonnier Tidskrifter
Linnea Isaksson, VeckoRevyn
Konrad Olsson, Plaza Magazine
Per Melander, Egmont Publishing
Karin Lennmor, Svensk Damtidning
Johan Sjöholm, Byggnadsarbetaren
Maria Sjölander, Aller media
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Tobias Lindberg, Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
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Årsredovisning för Föreningen Sveriges Tidskrifter
Styrelsen och verkställande direktören för Föreningen Sveriges Tidskrifter (org.nr: 802003-3323) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse 
Information om verksamheten
Föreningen har till uppgift att främja en utveckling inom massmediesek-

torn där utgivning av tidskrifter med en seriös och bred eller specialiserad 

inriktning tillgodoser medborgarnas olika intressen och yrkesbehov.

 Föreningen ska tillvarata medlemmarnas särskilda intressen och verka 

för samarbete mellan medlemmarna i marknadsföring och i redaktionella, 

tekniska och ekonomiska frågor samt bedriva vidareutbildning för bran-

schens anställda. Därtill ska föreningen främja ett gott förhållande till 

andra utgivare- och branschorganisationer.

 Föreningens serviceverksamhet bedrivs inom föreningens helägda ser-

vicebolag.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr):

 balanserad vinst   107 531

 årets förlust   –50 971

   56 560

disponeras så att

 i ny räkning överföres   56 560

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 

och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfö-

ringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till de belopp 

varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits 

till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är 

oförändrade jämfört med föregående år.

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 3 801 597 18 749

Stockholm den 3 februari 2016

Unn Edberg, ordförande Camilla Sjöberg

Lars Dahmén Sofia Wadensjö Karén

Per Kjellander Bodil Ericsson Torp

Ruben Jacobsson Susanna Skarrie

Anders Forsström 

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 februari 2016.

Gunilla Hedqvist Bettan Andersson

Auktoriserad revisor 

Resultaträkning Not 2015-01-01 2014-01-01
 1 -2015-12-31 -2014-12-31
Rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter  170 500 174 665
Summa rörelseintäkter  170 500 174 665

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader  –227 094 –203 477
Summa rörelsekostnader  -227 094 -203 477
Rörelseresultat  –56 594 –28 812

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter  7 163 7 115
Summa finansiella poster  7 163 7 115
Resultat efter finansiella poster  –49 431 –21697
Resultat före skatt  –49 431 –21 697

Skatter
Skatt på årets resultat  –1 540 –1 540
Årets resultat  –50 971 –23 237

Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                 2     50 000 50 000
Fordringar hos koncernföretag  0 30 763
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 000 80 763

Summa anläggningstillgångar  50 000 80 763

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  35 675 26 768
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 94 035 0
Summa kortfristiga fordringar  129 710 26 768

Summa omsättninstillgångar  129 710 26 768
Summa tillgångar  179 710 107 531

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  107 531 130 768
Årets resultat  –50 971 –23 237
Summa fritt eget kapital  56 560 107 531
Summa eget kapital  56 560 107 531

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  123 150 0
Summa långfristiga skulder  123 150 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  179 710 107 531

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten
Sveriges Tidskrifter AB bedriver utbildnings- och 
informationsverksamhet, utvecklar och tillhandahåller 
tjänster som främjar Sveriges tidskrifter i ekonomiskt, 
tekniskt och redaktionellt hänseende. 
 Verksamheten finansieras huvudsakligen av service-
avgifter från medlemmar och kopieringsersättningar 
från Bonus Copyright Access. Intäkterna från Bonus 
Copyright Access används till aktiviteter som gynnar 
hela branschen, inte enbart medlemmarna. Exempel på 
detta är det självsanerande pressetiska systemet,
medlemskapet i Utgivarna samt branschevenemanget 
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 

Ägarförhållanden
Företaget är ett moderföretag till ett helägt vilande 
dotterföretag. Med hänvisning till undantagsreglerna i

årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen kon-
cernredovisning. Moderföretag för hela koncernen är
Föreningen Sveriges Tidskrifter. org.nr. 802003-3323 

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

 balanserad vinst 3 662 848

 årets vinst 18 749

 3 681 597

disponeras så att

 i ny räkning överföres 3 681 597

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av ef-
terföljande resultat- och balansräkning med tilläggs-
upplysningar.

Årsredovisning för Sveriges Tidskrifter AB
Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Tidskrifter AB (556205-3156) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015.

Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 13 967 14 040 14 627 13 882

Soliditet (%) 62 66 52 59 

Resultat efter finansiella poster 151 -88 272 -14

För definitioner av nyckeltal, se  Not 1 Redovisningsprinciper.
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 Not 2015-01-01 2014-01-01
 1 -2015-12-31 -2014-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning  13 967 299 14 040 210
Övriga rörelseintäkter  0 3 216 449
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 13 967 299 17 256 659

Rörelsekostnader 
Kursverksamhet och projektkostnader  –6 136 606 –6 331 913
Övriga externa kostnader  –2 820 181 –6 396 727
Personalkostnader 2 –4 847 074 –4 468 658
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  –5 000 –129 054
Summa rörelsekostnader  –13 808 861 –17 326 352
Rörelseresultat  158 438 -69 693

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 837 3 545
Räntekostnader och liknande resultatposter  –8 568 –21 505
Summa finansiella poster  –7 731 -17 960
Resultat efter finansiella poster  150 707 -87 653

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder  0 229 000
Summa bokslutsdispositioner  0 229 000
Resultat före skatt  150 707 141 347

Skatter
Skatt på årets resultat  –131 958 –119 231
Årets resultat  18 749 22 116

Resultaträkning
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 0 5 000
Summa materiella anläggningstillgångar  0 5 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 100 000 100 000
Fordringar hos koncernföretag  123 150 0
Summa finansiella anläggningstillgångar  223 150 100 000
Summa annläggningstillgångar  223 150 105 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   903 864 1 138 246
Övriga fordringar  353 571 308 351
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  255 894 267 766
Summa kortfristiga fordringar  1 513 329 1 714 363

Kassa och bank   
Kassa och bank   4 429 770 3 897 832
Summa kassa och bank  4 429 770 3 897 832  
Summa omsättningstillgångar  5 943 099 5 612 195

SUMMA TILLGÅNGAR  6 166 249 5 717 195

Balansräkning
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
 1
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 5
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  3 662 848 3 640 732
Årets resultat  18 749 22 116 
Summa fritt eget kapital  3 681 597 3 662 848
Summa eget kapital  3 801 597 3 782 848

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 442 610 1 050 481
Skulder till koncernföretag  0 30 763
Skatteskulder  62 553 137 655
Övriga skulder  161 181 178 506
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  594 077 432 711
Summa kortfristiga skulder  2 260 421 1 830 116
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 166 249 5 717 195

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Balansräkning
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Not 2 Anställda och personalkostnader 
  2015 2014
   
Medelantalet anställda
Kvinnor  5 5
Män  1 1 
  6 6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 065 452 1 030 944
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 1 859 926 1 882 091
Pensionskostnader till VD  516 402 263 857
Pensionskostnader till övriga anställda  183 780 165 666
Övriga sociala kostnader  1 089 048 1 009 373
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader  4 714 608 4 351 931

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
  2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden  809 437 809 437
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 809 437 809 437

Ingående avskrivningar  –804 437 -765 383
Årets avskrivningar  –5 000 –39 054
Utgående ackumulerade avskrivningar  –809 437 –804 437

Utgående redovisat värde  0 5 000

Tilläggsupplysningar

Not 1
Redovisningsningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningsla-
gen och BFNAR 2008:1 Årsre-
dovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivning
Tillämpade 
avskrivningstider: 5 år
Inventarier: 20 %

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, faktu-
rerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital 
och obeskattade reserver med av-
drag för uppskjuten skatt) i pro-
cent av balansomslutning.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader, men före extraor-
dinära intäkter och kostnader.
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Not 4 Specifikation andelar i 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

Not 5 Förändring av eget kapital

 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 640 731    22 116
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:   22 116  -22 116
Årets resultat      18 749
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 3 662 847    18 749

Stockholm den 3 februari 2016.

Unn Edberg, ordförande Camilla Sjöberg
Lars Dahmén Bodil Ericsson Torp
Per Kjellander Sofia Wadensjö Karén
Ruben Jacobsson Susanna Skarrie
Anders Forsström Kerstin Neld, Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 19 februari 2016.
Gunilla Hedqvist, Auktoriserad revisor
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Vasagatan 50, 111 20 Stockholm, telefon 08-545 298 90,
e-post: info@sverigestidskrifter.se,
www.sverigestidskrifter.se


