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Vd Kerstin Neld har ordet
Förändringarnas vindar har fortsatt blåsa över 
mediebranschen under 2019. Såväl Stampen som 
MittMedia fick nya ägare i Schibsted och Bon-
nier. Telia blev en viktig aktör i mediebranschen 
genom köpet av TV4. Även tidskriftssektorn be-
finner sig mitt i en stor strukturomvandling. Ett 
exempel på detta är den sammanslagning av 
Bonnier Magazines & Brands och Bonnier News 
som skedde under året. 
 Genom vår årliga kartläggning av tidskrifts-
branschens omsättning ser vi att intäkterna faller 
snabbare än tidigare. Mellan 2017 och 2018 föll 
omsättningen med fem procent från 8 miljarder 
till 7,6, jämfört med året innan då minskningen 
var 1,5 procent. Minskningen slår över alla in-
täktsslag och den märks tydligast hos de stora 
kommersiella förlagen. Vår bransch jobbar inno-
vativt för att utveckla nya affärsmodeller och in-
täktsslag, men den stora frågan är fortfarande 
hur vi ska kunna ta betalt för vår journalistik på 
digitala plattformar. Intäkterna från läsarna står 
ju för hälften av omsättningen, och de kommer 
nästan uteslutande från papperstidningen. 

Vi har pratat om den digitala omställningen i de-
cennier Många trodde att den skulle gå mycket 
snabbare än den har. Men tjugo år  in i digitalise-
ringens tidsålder kommer över 72 procent av tid-
skriftsbranschens omsättning fortfarande från 
papperstidningen. 
 Visst har det hänt oerhört mycket i mediebran-
schen, men inte det vi från början trodde. Face-
book, Google och andra amerikanska it-jätttar 
påverkar varje del av vår bransch, men deras exis-
tens fanns inte ens i någons fantasi på 90-talet. 
 Människor överallt och i alla åldrar har ändrat 
sina vanor och levnadssätt. I spåren av detta följer 
alla former av sociala medier som erbjuder helt 
nya umgänges- och underhållningsformer som i 
sin tur driver på digitaliseringen. Att kontakten 
med medmänniskor via internet skulle fylla så-
dana behov hade vi heller inte en aning om för 
tjugo år sedan. Marknaden utvecklas snabbt och 
konsumenterna förväntar sig kunna titta på film, 
lyssna på tidskrifter eller njuta av nedladdad mu-
sik på mobilen, surfplattan eller datorn helt söm-
löst dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt. 
Konvergensen är total.  
 Mot bakgrund av detta känns det naturligt att 
vi under 2019 på allvar utredde förutsättningarna 
för ett samgående med dagstidningarnas bransch-
organisation TU – Medier i Sverige. Men det 
som ser ut som en bra idé på pappret kan ändå 
visa sig svår att genomföra i verkligheten. TU – 
medier i Sverige backade från avsiktsförklaringen 
och vi fortsätter därmed att bedriva verksamheter 
var och en för sig. 
 Vi på Sveriges Tidskrifter tror starkt på sam-
verkan, och vi har inlett arbetet med en ny stra-
tegi för verksamheten. Strategin kommer att tas 
fram i dialog med våra medlemmar och vi hop-
pas kunna sjösätta den under 2020. 
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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 
gångna 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 och Elin Dannapfel (jan-aug 
sen föräldraledig) och Anna Öqvist (aug-dec) som 
medlemskoordinator. Win Win Ekonomi AB har 
ansvarat för ekonomi och bokföring.

AVGIFTER
Avgifter för medlemskap i föreningen Sveriges Tid-
skrifter har bestått av: en medlemsavgift och en 
serviceavgift. Medlemsavgiften betalas för varje 
enskild titel och summan är samma för alla. Service-
avgiften beräknas utifrån utgivande förlags omsätt-
ning och är samma summa oavsett antal medlemstit-
lar från en och samma utgivare. 

Så här har avgifterna beräknats:
• Medlemsavgiften har varit 700 kr per titel.
• Serviceavgiften beräknades utifrån det utgivande 
förlagets omsättning i Sverige enligt en trappa för 
omsättning med 33 intervaller för omsättning respek-
tive serviceavgift. Intervallerna för omsättningen var 
under 2019 mellan 499 999 kr - 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 upplagebaserad beräkning (intäktsberäkning) 
eller en redovisningsbaserad beräkning (kostnadsbe-
räkning).

MEDLEMMAR
Under 2019 blev 16 tidskrifter nya medlemmar. Vid 
årsskiftet 2019/2020 var medlemsantalet 351 titlar. 

Följande medlemmar har tillkommit: 
Branschkoll, Börsplus.se, Hänt.se, Lymfan, Målarnas fack-
tidning, Natur & Trädgård, Nya RUM, Officerstidning-
en, RUM, RUM Design, RUM Hemma, RUM Ute, 
Screen & Marknaden, Tidningen Vasaplan och Villa-
fakta.

Följande titlar har begärt utträde:
Bang, Convenience Stores News, Energivärlden, Gallop 
Magazine och Tidningen Njus.

Följande titlar har lagts ner: 
Allt om Fritidshus, Allt om Historia, Bil & Verkstad, 
Båtnytt, Family Living, Golf Digest, Prestigious Women 
Club, SLS Aktuellt, Soldat & Teknik och Veckans Affä-
rer.

ARRANGEMANG
Vi har arrangerat många evenemang under året såsom 
digifrukostar, trendfrukost, organisationspressdag och 
heldagskurser. Vi har också haft större evenemang som 
Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. Nedan listas alla 
arrangemang vi anordnat under året. 

16 januari: MediaAW med trendspaning
MediaAW tillsammans med Adviser. 
Medverkande: Björn Lorentzi, Media720, Gustaf 
Oscarsson, Driva Eget, Rasmus Thomsen och Sebastian 
Tibbling, Adviser och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrif-
ter.

29 januari: Nätverksfrukost för ansvariga 
utgivare
Frukostmöte med Ängla Eklund, Advokatfirman Del-
phi, Helle Klein, Dagens Arbete och Irena Pozar,  
VeckoRevyn.

1 februari: Så skapar vi premiumtjänster som lä-
sarna vill betala för
Digifrukost med Pontus Edman och Susan Garpen-
sund, Market.

13 februari: Kurs för ansvariga utgivare
Heldagsskurs med Anders Ahlberg, publicist och Ängla 
Eklund, Advokatfirman Delphi, Pressombudsmannen 
samt Reklamombudsmannen.

Verksamhetsberättelse 2019
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14 februari: Så gjorde The Local sina läsare till 
medlemmar
Digifrukost med Emma Löfgren, The Local. 

8 mars: Trendfrukost med tema: Ljud
Medverkande: Karen Kaushansky, Robot Futures Con-
sulting, Patrik Syk, Aftonbladet, Annika Seward Jensen, 
Storytel, Kajsa Tretow, och Diana Mosa, Talking to 
me, Mattias Björkman, Bauer Media, Camilla Björk-
man, Breakit Podcast och Stina Abenius, Bonnier News 
Lifestyle.
Moderator: Patrik Hadenius, Utgivarna.

12 mars: Det här behöver du ha koll på när digital-
momsen sänks!
Frukostmöte med Mattias Fri och Stina Victor Ragnå, 
skatterådgivningsbyrån Svalner. 

20 mars: Organisationspressdagen
Halvdag med Kulturminister Amanda Lind, Maria 
Blom, Arkitekten, Johanna Sandahl, Naturskyddsför-
eningen, Ida Strutt, Lärarförbundet, Johan Lindholm, 
Byggnads, Mattias Fri, Svalner, James Savage, The Lo-
cal. Moderator: Olov Carlsson, Dagens Samhälle.

26 mars: Nätverksfrukost för ansvariga 
utgivare
Frukostmöte med Ola Sigvardsson, PO.

27 mars: Hur låter en bra podd?
Heldagskurs med Tomas Jennebo, FOJO.

5 april: Så kan en konverteringsansvarig öka in-
täkterna
Digifrukost med Björn Lorentzi, konsult Media720.

9 april: Sveriges Tidskrifters årsmöte 
Medieanalytikern Olle Lidbom talade om sin bok 101 
händelser som förändrade Mediessverige.
.
25 april: Rörlig förklarande grafik för video och 
eplainers
Heldagsskurs med Anna Jadvi, frilansande animatör 
och grafisk formgivare.

9 maj: Så går den svenska tidskriftsbranschen
Frukostmöte med presentation av årets branschrap-
port. Medverkande var Madeleine Thor, IRM, Kerstin 
Neld, Sveriges Tidskrifter, Anna-Clara Welander, li-
festylegruppen inom Bonnier News, Bodil Ericsson 
Torp, Aller media, Lars Grafström, Alma Talent och
Unn Edberg, Vi Media.

15 maj: Nätverksfrukost för ansvariga 
utgivare
Frukostmöte med Martin Ahlquist, Svenska Dagbladet.

16 maj: Marknadsföring på Facebook & Instagram
Heldagsskurs med Hanaw Rashid och Patrik Holm, 
The Amazing Society.

22 maj: MediaAW: Stolt & nischad
AW tillsammans med Adviser. 
Medverkande: Ann Henriksson, LRF Media, Daniel 
Livensjö, TR-Media, Maria Blom, Arkitekten, Gustaf 
Oscarson, We are Business och Sebastian Tibbling, 
Adviser.

22 maj: Att göra video för webben
Heldagskurs med Lasse Herneklint, FOJO.

Patrik Hadenius, vd Utgivarna var moderator på årets Trendfru-
kost.

Kulturminister Amanda Lind gästade Organisationspressdagen
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24 maj: Så arbetar Dagens Samhälle med mätning 
och analys!
Digifrukost med Lowe Bäckström, konsult.

4 juni: Krönikeskrivande
Halvdagskurs med Patrik Lundberg, kolumnist Expres-
sen.

30 juni: Mingel i Almedalen
Medlemsmingel med trendspaningar i Dagens Sam-
hälles monter.

1 juli: Almedalen: Hur ska kvalitetsjournalistiken 
finansieras?
Medverkande: Anna Careborg, SvD, Unn Edberg, Vi 
media, Helena Giertta, Journalisten och Finansliv, 
Lars Grafström, Alma Talent och Sebastian Tibbling, 
Adviser. Moderator: Olov Carlsson, Dagens Samhälle.

1 juli: Almedalen: Självständig redaktion eller en 
del av kommunikationsstrategin?
Medverkande: Alexander Armiento, Publikt, Tobias 
Olsson, Sveriges Arkitekter, Susanna Lundell, Kommu-
nalarbetaren, Lars Truedson, Institutet för Mediestu-
dier och André Johansson, HSB Riksförbund.
Moderator: Unn Edberg, Vi Media.

3 september: Vad kan vi lära oss av domarna gäl-
lande Ekeroths film och Skyttedals bilder?
Frukostmöte arrangerat ihop med TU med Johan Åberg 
och Maria Bruder, Westermark Anjou.

13 september: Grundkurs i Google Analytics
Heldagskurs med Erik Nettelbrandt, Avantime Group 
AB.

18 september: Så kan du arbeta digitalt som jour-
nalist!
Digifrukost med Martin Schori, Aftonbladet.

3 oktober: MediaAW med tema: digitala läsvanor. 
Kan digital läsning driva printaffären?
AW tillsammans med Adviser och Readly. 
Medverkande: Daniel Hamrin och Maria Hedengren, 
Readly, Jenny Olsson, Aller media och Jonas Mattsson, 
Vetenskapsmedia. 
Moderator: Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

4 oktober: Att möta informationspåverkan
Heldagskurs med Annelie Frank, Faktajouren på
FOJO.

16 oktober: Digital storytelling
Heldagskurs med Lena Grape Lilliehorn, Östgöta
Media.

23 oktober: Sponsormiddag 
Våra partners kring Tidskriftsdagen minglade med ett 
antal inbjudna medlemmar

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

14 november: Kurs för ansvariga utgivare
Heldagskurs med Anders Ahlberg, publicist, Ängla Ek-
lund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Pressom-
budsmannen samt Reklamombudsmannen.

20 november: Hantverket bakom publiceringar 
i sociala medier
Heldagskurs med Jesper Hagel, Länstidningen i Söder-
tälje.

Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan på Cirkus.
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11 december: Så blev 106-åriga Vi digital!
Digifrukost med Unn Edberg, Vi Media.

11 december: Julöl hos Sveriges Tidskrifter

TIDSKRIFTSDAGEN OCH TIDSKRIFTSGALAN
Den 6 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 kartan, att inspirera 
medlemmarna och att premiera goda insatser.
 Eftermiddagens konferensprogram besöktes av 
ca 250 personer. På kvällens galamiddag deltog drygt 
400 personer. 
Tidskriftsdagens programledare var Linnea Isaksson, 
Mama och Olov Carlsson, Dagens Samhälle. Bland de 
medverkande på dagen fanns Jacqui Kavanagh, Refi-
nery29, Sebastian Esser, Krautreporter, Djeiran Amini 
Björklund, Omni och Camilla Gervide, Bloggbevak-
ning.
 Komikern Marika Carlsson ledde Tidskriftsgalan.
Under galamiddagen var det som vanligt stor prisut-
delning av Tidskriftspriset 2019. Prisutdelarna på ga-
lan var Cissi Elwin, Patrik Hadenius, Anna Careborg 
och Negra Efendic.

TIDSKRIFTSPRISET
Tidskriftspriset verkar för en hög kvalitet inom 
tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebil-
der och nyskapande insatser. 
 2019 premierades följande personer/tidskrifter:

Sveriges Tidskrifters Stora Pris:
 Olle Aronsson & Stefan Lundell, Breakit
Årets Skoltidskrift:
 Åssit
Årets Tidskrift Fackpress Print:
 Hemslöjd
Årets Tidskrift Populärpress Print:
 ICON Magazine
Årets Digitala Tidskrift Fackpress:
 Tidskriften Arkitektur
Årets Digitala Tidskrift Populärpress:
 Hänt
Årets Omgörning:
 Företagshistoria
Årets Omslag 
 Filter februari/mars-2019

Årets Utvecklare 
 Teamet bakom Breakits kundlycka
Årets Grepp:
 Offside för #spelstopp
Årets Event
 Litteraturbåten, Tidningen Vi
Årets Journalist:
 Julia Lundin & Yasmine Winberg, Resumé
Årets AD
 Lotta Bergendal, Coop Mer Smak

NÄTVERKSGRUPPER
Under 2018 startade en nätverksgrupp upp i Sveriges 
Tidskrifters regi. Den fortsatte under första halvan av 
2019. Gruppen riktade sig till tidskrifter som ville bli 
mer digitala.
 Gruppen hade två träffar under våren. På den första 
träffen den 6 februari gästade Julia Lundin och Yasmi-
ne Winberg, Resumé. De pratade om digital spridning/
paketering. På den andra träffen pratade konsulten 
Lowe Bäckström om mätning/analys. 
Under året har vi också haft tre nätverksfrukostar för 
ansvariga utgivare.

TIDSKRIFTSBRANSCHEN I SIFFROR
För tredje året i rad presenterade vi branschrapporten 
Tidskriftsbranschen i siffror. Vi som branschorganisa-
tion vill stärka befintliga aktörer i branschen med färsk 
och uppdaterad statistik över omsättning och intäkts-
fördelning, visa på trender över tiden samt förändra 
den traditionella bilden av en tidskrift. Undersökning-
en genomfördes första gången 2017 och har även i år 
gjorts tillsammans med undersökningsföretaget IRM 
(Institutet för reklam- och mediestatistik). I 2019 års 
branschrapport presenterar vi även i år data från RAM 
kring reklameffekt i tidskrifter samt även en jämförel-
se-studie över hur content marketing-innehåll presterar 
jämfört med traditionella annonser i printmagasin. Vi 
presenterade undersökningen genom en digital rapport 
som fanns att ladda ner på vår sajt samt vid ett frukost-
seminarium där en paneldebatt med branschpersoner 
deltog.

EXPERTPANEL – JURIDISK HJÄLP
Sveriges Tidskrifter har en rad experter knutna till sig 
inom områden av betydelse för tidskriftsutgivning. 
Medlemmar i Sveriges Tidskrifter kan utan kostnad ta 
telefon- eller mejlkontakt med en expert och få svar på 
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enklare frågor inom respektive område. Områden som 
experterna hjälpt till med under 2019 är GDPR, moms, 
sociala medier, digital utveckling, marknadsrätt, tryck-
erimoms, tryckerifrågor, management, affärsjuridik, 
medie- och immaterialrätt, pressetik och yttrandefri-
het. 

UTREDNING OM SAMGÅENDE MED TU – 
MEDIER I SVERIGE
I slutet av februari 2019 undertecknade Sveriges Tid-
skrifters styrelse och TU – Medier i Sveriges styrelse en 
avsiktsförklaring med målet att bilda en ny gemensam 
branschorganisation. Förutsättningarna för det plane-
rade samgåendet utreddes under året av en intern ar-
betsgrupp samt med stöd av en extern oberoende kon-
sult. I början av december backade TU – Medier i 
Sverige från avsiktsförklaringen om samgåendet. Det
innebär att de bägge organisationerna fortsätter bedri-
va verksamhet var och en för sig.  Ett arbete med en ny 
framtida strategi har inletts.

UPPLAGEKONTROLL
För medlemstidskrifter med en annonsintäkt som un-
derskrider 23 prisbasbelopp (1 069 500 kr 2019) finns 
det möjlighet att göra den förenklade TS revisionen – 
TS-distribution. TS Mediefakta har tagit fram TS-
distribution exklusivt för Sveriges Tidskrifters med-
lemmar.

PRESSKORT OCH ID-KORT
Under 2019 utställdes 10 nya presskort. Presskorten 
som bär respektive medlems titel, utfärdas till anställda 
journalister efter intyg av chefredaktören. 

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, tidskriftsbranschen som helhet 
och en intresserad omvärld. 
 Magasinet Allt om Tidskrifter, nyhetsbrevet med 
samma namn och organisationens webbplats sveriges-
tidskrifter.se har resursmässigt varit de mest priorite-
rade tillsammans med Tidskriftspodden som produce-
rats i 20 avsnitt. 
 Närvaron i sociala medier (Facebook, Twitter, Insta-
gram och Linkedin) sker dagligen och består i huvud-
sak av att berätta om våra event och övriga verksamhet 
samt uppmärksamma och driva trafik till eget innehåll 
och att rekrytera nya prenumeranter till tidningen och 
nyhetsbrevet. Det förekommer också liveuppdateringar 
från event samt diskussioner i olika branschfrågor.

Kort om kanalerna 
 Sverigestidskrifter.se: – webbplats som är navet i den 
digitala kommunikationen samt även innefattar even-
tinbjudningar och dokumentarkiv, riktlinjer, nyhets-
flöde etc. 

Alla vinnarna av Tidskriftspriset 2019.



sveriges tidskrifter – 9

 Allt om tidskrifter – papperstidning: Gavs ut i 3 utgå-
vor (varav ett dubbelnummer) under året med ett inne-
håll som även distribueras på sverigestidskrifter.se samt 
i sociala medier i vissa fall. 
 Allt om tidskrifter – digitalt nyhetsbrev: Skickades ut i 
22 utgåvor och har i dagsläget cirka 3000 prenumeran-
ter. 
 Tidskriftspodden: Cirka 20 avsnitt producerades med 
aktuella gäster från tidskriftsbranschen och kringlig-
gande branscher. 
 Facebook: Uppdateringar publicerades regelbundet 
med länkar till redaktionellt innehåll, bilder och live-
sändningar från Sveriges Tidskrifters olika event samt 
även länkar till andra medier. 
 Twitter: Korta uppdateringar eller retweets med rele-
vant innehåll för mediebranschen generellt, samt refe-
rat från pågående event och händelser. 
 Instagram: "Bakom kulisserna”-bilder från Sveriges 
Tidskrifters verksamhet samt marknadsföring av event 
och aktiviteter. Även puffar för poddavsnitt och re-
daktinnella artiklar förekom. 
Linkedin: I stort sett samma innehåll som på Facebook 
publicerades här med fokus på länkar till vårt redaktio-
nella innehåll. 

LOBBYING OCH OPINIONSBILDNING 
2019 läggs till handlingarna som ett intensivt och på 
många sätt framgångsrikt lobbyingår. Den 1 juli sänk-
tes äntligen digitalmomsen från 25 till 6%. Det var 
många års lobbyarbete som ledde fram till detta, för 
branschen, mycket viktiga beslut. Våra politiker såg till 
att Sverige var ett av de länder inom EU som snabbast 
införde denna teknikneutrala moms efter att EU under 
2018 öppnat för möjligheten.  
 I april firade tidningsförlag och upphovsrättsinneha-
vare över hela Europa att EU:s parter efter många och 
långa förhandlingar lyckades klubba igenom ett nytt 
upphovsrättsdirektiv. För vår bransch är det införandet 
av en förstärkt upphovsrätt för tidningar och tidskrif-
ter, en s k ”publishers right”, som är viktigast i den nya 
direktivet. Medlemsländerna ska ha implementerat 
dessa nya regler senast den 7 juni 2021. Sveriges Tid-
skrifter har under året deltagit i Justitiedepartementets 
möten kring implementeringen. Vi har också inkom-
mit med skriftliga underlag gällande ”våra” frågor i di-
rektivet.
 E-privacyförordningen reglerar integritet och elek-
tronisk kommunikation och är ett komplement till 

Programgruppen för Tidskriftsdagen hade en workshop den 21 
maj.
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Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i 
alla EU-länder i maj 2018. Initialt var tanken att e-
privacy-förordningen skulle träda i kraft samtidigt som 
GDPR, men det har varit svårt för medlemsländerna 
att enas kring delar av förordningen och arbetet har 
fortgått under hela 2019. För vår bransch är det huvud-
sakligen regler kring telefonförsäljning (lagkrav på 
”opt-in”) och regler kring integritetsinställningar för  
”cookies” som vi bevakar i förordningen. 
 Inför EU-valet i maj 2019, tog vi fram och spred ett 
valmanifest kring de viktigaste EU-frågorna för tid-
skriftsbranschen.
 Under årets Almedalsvecka flyttade vi vårt fram-
gångsrika ”digifrukost” koncept till Visby och arrang-
erade ett seminarium på temat ”Hur ska kvalitetsjour-
nalistiken finansieras?” Vi bjöd också in till ett semina-
rium riktat till organisationspressen. Seminariet tog 
fasta på de argument för självständig oberoende jour-
nalistik som vår organisationspressgrupp jobbat fram 
tillsammans. 
 Två nationella lobbyingfrågor har varit i fokus under 
året. Den nya förordningen för producentansvar gäl-
lande returpapper riskerar att väsentligt höja våra med-
lemmars kostnader för att producera papperstidningar. 
Genom samarbetet ”Papperskretsen” inom Pressretur 
har vi, tillsammans med andra branschorganisationer, 
uppvaktat våra politiker och skrivit debattinlägg. Vi 
hade hoppats på ett undantag för tidningar, men i slu-
tet av december 2019 stod det klart att vi inte fått gehör 
för detta.
 Postnord aviserade sent på året kraftiga ökningar av 

posttidningsportot. För vår bransch, som fortfarande 
är beroende av prenumerationsaffären, slår dessa ökade 
distributionskostnader hårt mot resultatet. Hela vår 
styrelse skrev under ett debattinlägg kring detta, och vi 
uppvaktade både Postnords ledning och berörda politi-
ker under hösten. 
Både frågan om producentansvar för returpapper och 
Postnord kommer att prägla lobbyarbetet även under 
2020.

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 EU:s 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. Genom EMMA och FIPP får vi kontakter 
runt om i världen som ger möjlighet till erfarenhetsut-
byte mellan länderna.

PRESSFRIHET
Pressfrihet och pressetiska frågor är prioriterade inom 
vår organisation. Sedan 2016 har vi ett publiceringse-
tiskt råd som utses av föreningens stämma. Under 2019 
bjöd vi vid två tillfällen in våra medlemmars ansvariga 
utgivare till en kostnadsfri heldagsutbildning kring 

I Almedalen arrangerade vi ett seminarium som handlade om hur man ska finansiera kvalitetsjournalistik. Olov Carlsson, Dagens 
Samhälle modererade och deltog gjorde Unn Edberg, Vi media, Lars Grafström, Alma Talent, Helena Giertta, Journalisten, Anna 
Careborg, Svenska Dagbladet och Sebastian Tibbling, Adviser.
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ansvarigt utgivarskap. 
Sveriges Tidskrifter är en av finansiärerna av Sveriges 
pressetiska system som består av allmänhetens press-
ombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd 
(PON). Regelverket kring PO och PON:s verksamhet 
styrs av Pressens Samarbetsnämnd där vi varit repre-
senterade med tre ledamöter. I PON utser Sveriges 
Tidskrifter två ordinarie ledamöter samt två supplean-
ter. 
 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 TU. Utgivarna har under många år drivit frågan 
om att ersätta PO och PON med ett nytt utvidgat 
medieetiskt system som behandlar inte bara pressen 
utan även etermedierna. Under 2019 fattades slutligen 
det historiska beslut som möjliggör denna utveckling. 
Från och med 2020 kommer Allmänhetens pressom-
budsman istället att vara Medieombudmannen (MO). 
Pressens Opinionsnämnd ersätts av Mediernas Etik-
nämnd (MEN) och Pressens samarbetsnämnd blir 
Medieetikens Förvaltningsorgan (MEFO). 
 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. Under 2019 arrangerades bl a ett tvärpolitiskt 
seminarium i EU-parlamentet. Samtidigt fick alla Eu-
parlamentariker Dawits bok som vi översatt och tryckt 
på både engelska och franska.

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 har förlängts årsvis 
och gällde även under 2019.

UPPHOVSRÄTT OCH KOPIERINGSAVTAL
Sveriges Tidskrifter bevakar och beslutar i vissa upp-

hovsrättsfrågor på uppdrag av våra 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 upp-
hovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access
(BCA). BCA ägs av 16 medlemsorganisationer och fö-
reträder sina medlemmar i förhandlingar med olika 
motparter, ansvarar för inkasserade medels förvaltning 
och fördelar medlen bland medlemmarna enligt fast-
lagda principer. 
 Den största avtalspartnern är Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) som tecknar avtal för de kommu-
nala skolorna – förskolan, grundskolan och gymnasie-
skolan. Ett nytt treårigt avtal tecknades under 2017. 
Avtalet förlängs därefter automatiskt om inte någon av 
parterna säger upp det. Avtalet inbringade till BCA:s 
medlemsföretag under 2019 nästan 150 miljoner kro-
nor. Avtalet ger skolorna rätt att använda den moderna 
digitala tekniken i undervisningen. 
 Ett motsvarande avtal med landets friskolor inbring-
ade nästan 22 miljoner kronor. 
 Även med SHUF (Sveriges Högskole- och Universi-
tetsförbund) har BCA ett löpande avtal, med möjlighet 
till uppsägning årligen. Avtalet ger lärosätena möjlig-
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 2019 
uppgick ersättningen inom denna sektor till 65 miljo-
ner 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 
2019 var inkasseringen 12 miljoner kronor. Även den-
na 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 nästan 15 miljoner kronor under 2019
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 Slutligen inkasserade BCA under året nästan 13 mil-
joner kronor för kopiering ur utländska medier – er-
sättningar som slussas vidare till utländska upphovs-
rättsinnehavare. 
 Totalt inkasserade BCA (inklusive utländska medel) 
2019 ca 275 miljoner kronor. Huvuddelen av ersätt-
ningen fördelas till organisationer inom läromedelsom-
rådet. Sveriges Tidskrifters andel har historiskt legat 
kring drygt 2 procent. På grund av nya och ej slutjuste-
rade undersökningar betalades emellertid inte delar av 
de inkasserade medlen ut under 2019.  Under 2019 an-
ställde BCA en ny vd. Christer Johansson, vd sedan 
många år, gick i pension och ersattes av Nina Waden-
sjö.  

Ny stor undersökning
Fördelningen mellan BCA:s medlemsorganisationer 
bygger på statistiska undersökningar om kopiering och 
användning av de olika materialkategorierna 
(t ex press, läromedel, noter, bilder etc).
 Under 2016 inleddes en ny stor undersökning som 
genererat ett stort statistiskt underlag. Undersökningen 
eller undersökningarna slutfördes under 2019 och bör-
jade även då sammanställas.
 Under perioden 2016-2019 har delar av de inkasse-
rade medlen satts av för att vid senare tillfälle kunna 
fördelas enligt resultatet från de nya undersökningar-
na. I december 2019 togs de första besluten om fördel-
ning enligt de nya undersökningsresultaten. Dessa 
medel kommer att betalas ut till medlemmarna under 
2020, under 2020, varför utdelningen då kommer att 
bli större än vid ett normalår".

Lars Salviusföreningen
Genom Lars Salviusföreningen, som drivs gemensamt 
av Sveriges Tidskrifter, Förläggarföreningen och För-
fattarförbundet, administreras upphovsrättsmedel för 
kopiering av särskilt kopieringskänsligt material ur ve-
tenskapliga tidskrifter. Föreningen delar årligen ut sti-
pendier, projektbidrag och ett särskilt pris, Lars Salvi-
uspriset.
 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. Lars Salviusföreningen delade under 2019 ut 
sammanlagt 1 000 000 kr, varav 480 00 kr i stipendier, 
320 000 kr i projektbidrag samt 200 000 kr till Lars 
Salviuspriset 2018 och 2019.

Lars Salviuspriset
Lars Salviuspriset för 2019, 100 000 kr, har tilldelats 
Svenska Dagbladets Under Strecket. Priset överlämna-
des på Skissernas Museum i Lund redan i november 
2018. Juryns motivering löd: ”Svenska Dagbladets Un-
der Strecket tilldelas Lars Salviuspriset för att dagligen i 
hundra år ha förmedlat kunskap från forskningens alla 
fält till generation efter generation av läsare. Ett oräkne-
ligt antal skribenter har här kunna nå ut med sina insik-
ter om både aktuella och tidlösa frågor. Den pågående 
digitaliseringen av understreckarna gör denna kulturskatt 
tillgänglig för envar".

SÅ ANVÄNDS UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGARNA
Den första januari 2017 trädde en ny lag om kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt i kraft. Lagstiftningen, som 
baseras på ett EU-direktiv, syftar till att garantera en 
välfungerande kollektiv förvaltning av upphovsrätt. 
Lagstiftningen har inneburit att delar av verksamhe-
terna i såväl Bonus Copyright Access som Sveriges Tid-
skrifter behövt ses över. Under 2017 och 2018 har Sve-
riges Tidskrifter därför anpassat verksamheten till de 
nya reglerna, t.ex. genom att ta fram nya styrdoku-
ment. 
 Sveriges Tidskrifter har ca 350 tidskrifter som med-
lemmar. Dessa står för uppskattningsvis 75 % av om-
sättningen för magasin och tidskrifter i Sverige. I prin-
cip alla titlar som har någon större ekonomisk omsätt-
ning är medlemmar i organisationen.
 De avtalslicensbestämmelser i upphovsrättslagen 
som reglerar den kopiering av upphovsrättsligt 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 kopiering sker 
finns inte i dagsläget. Någon form av individuell för-
delning per titel går således ej att genomföra. Det inne-
bär att Sveriges Tidskrifter istället använder de medel 
man erhåller till aktiviteter som gynnar hela branschen, 
inte bara de egna medlemmarna. Som exempel 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 
partner i branschorganisationen EMMA med säte i 
Bryssel och har exempelvis under året varit mycket en-
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gagerade i arbete med det nya DSM-direktivet och då 
särskilt frågan om en stärkt upphovsrätt för tidskrifts-
företag.
 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 deltar under Almedalsveckan med 
öppna seminarier kring frågor som är viktiga för vår 
bransch.
 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 (Rekla-
mombudsmannen).
 Sveriges Tidskrifter är en av organisationerna i Lars 
Salvius-föreningen som årligen delar ut stipendier och 
projektbidrag på över en miljon kronor.
 Sveriges Tidskrifter genomför varje år en större 
branschundersökning som kartlägger branschens in-
täkter och digitala transformation.
 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 i 12 klasser. 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 2019 har följande personer ingått:

Programgruppen för Tidskriftsdagen
Ida Antebro, Aller media
Yasemin Bayramoglu, Driva Eget
Maria Blom, Arkitekten
Olov Carlsson, Dagens Samhälle
Linda Cederberg, LO Mediehus
Sara Grundberg, Aller media
Helena Holmström, Bonnier News Lifestyle
Linnea Isaksson, Mama
Malin Karlunden, Aller media
Cassandra Lindblom, Bonnier News Lifestyle
Irena Pozar, VeckoRevyn
Anders Svensson, Språktidningen
Mia Dahl, Sveriges Tidskrifter

Nätverksgrupp: så kan din tidning bli digital
Katja Alexanderson, Arbetsterapeuten
Roger Andersson, Tidskriften Betong
Kalle Anrell, Telekom idag
Anna Bergén, Röda korset   
Liv Blomberg, Hemslöjd 
Sofia Callius, Civilekonomen
Louise Carlsson Örning, LRF Media 
Maria Diedrichs, Hemslöjd 
Lena Granström, Allergia
Pernilla Halling, Tidningen Balans
Malin Hansson, Tidningen Publikt 
Fredrik Karlsson, VVS-Forum & Elinstallatören  
Nicklas Larson, Dagens Samhälle 
Bo Lindmark, Tidningen Kött & Chark
Viveka Ljungström, Forskning & Framsteg
Charlotta Marténg, Resultat 
Anna Norberg, Tandläkartidningen 
Leon Nudel, Fokus 
Annika Olsson, Allergia   
Mervi Rokka, Ljuskultur  
Eva Ström, Ljuskultur  
Hilda Zollitsch, Tandläkartidningen

Reader Revenuegrupp:
Mikael Bergh, LRF Media
Mattias Carlson, Bonnier News Lifestyle
Unn Edberg, Vi Media
Calle Fleur, Chef
Jens Stenberg, Aller media
Erik Söderholm, Egmont Publishing
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
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Sveriges Tidskrifters styrelse. Bakre raden från vänster: Olov Carlsson, Paul Rapacioli, Kerstin Neld, Helle Klein och Ann Henriksson. 

Främre raden från vänster: Mattias Carlson, Camilla Sjöberg, Johan Taubert, Unn Edberg och Susanna Lundell.

Saknas på bilden: Joakim Allwin, Camilla Björkman, Maria Blom, Cissi Elwin, Claes de Faire, Lars Grafström, Per Kjellander, Martin Kroon, Irena Pozar, 

Brit Stakston, Bodil Ericsson Torp och Anna-Clara Welander.

Organisationspressgruppen:
Alexander Armiento, Publikt
Cathrine Beijer, Extrakt
Ylva Bergman, Omvärlden
Maria Blom, Arkitekten
Pär Gunnarsson, Läkartidningen
Carolina Hemlin, Ottar
Helle Klein, Dagens Arbete
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren
Eva Schoultz, Polistidningen
Anders Tapper, Turist
Lars Tegermark, Vi Anhöriga
Kerstin Weyler, Skolledaren
Hilda Zollitch Grill, Tandläkartidningen
Hanna Hallerheim, Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter 

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

Styrelsens ledamöter har bestått av:
Styrelseordförande: Helle Klein, Dagens Arbete. 

Vice styrelseordförande: Olov Carlsson, Dagens 
Samhälle.
Personlig suppleant: Claes de Faire, Fokus och 
Vetenskapsmedia.

Ledamot: Camilla Björkman, Breakit.
Personlig suppleant: Paul Rapacioli, The Local.

Ledamot: Unn Edberg, Vi Media.
Personlig suppleant: Lars Grafström, Alma Talent.

Ledamot: Ann Henriksson, LRF Media.
Personlig suppleant: Cissi Elwin, Chef.

Ledamot: Per Kjellander, Egmont Publishing.
Personlig suppleant: Johan Taubert, 
Egmont Publishing.
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Ledamot: Martin Kroon, Aller media.
Personlig suppleant: Bodil Ericsson Torp, Aller media.

Ledamot: Susanna Lundell, Kommunalarbetaren. 
Personlig suppleant: Maria Blom, Arkitekten.  

Ledamot: Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg. 
Personlig suppleant: Joakim Allwin, IDG.

Ledamot: Brit Stakston, Blank Spot Project.
Personlig suppleant: Irena Pozar, VeckoRevyn.

Ledamot: Anna-Clara Welander, Bonnier News 
Lifestyle.
Personlig suppleant: Mattias Carlson, Bonnier 
News Lifestyle.

Revisorer har varit: 
Auktoriserade revisorn Ingrid Svedin och Karin Stare, 
Egmont Publishing med auktoriserade revisorn Kata-
rina Nyberg och Kerstin Weyler, Skolledaren som supp-
leanter. Verkställande direktör har varit Kerstin Neld.

Publiceringsetiska rådet har utgjorts av:
Susanna Skarrie, Hem & Hyra, sammankallande,
Martin Ahlquist, Svenska Dagbladet, fristående sak-
kunning och Susanna Lundell, Kommunalarbetaren.

Valnämnden har utgjorts av:
Robert Jonsson, LO Mediahus, sammankallande, Jonas 
Nordling, Dagens Arena och Lotta Cederbom, Aller 
media.

SVERIGES TIDSKRIFTER HAR REPRESENTE-
RATS AV FÖLJANDE PERSONER I:

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

BONUS Copyright Access pressförvaltningsgrupp:
Lars Strandberg.

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

Genomförandegruppen för ett nytt medieetiskt 
system 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

Grafiska Kammaren: 
Anders Forsström, Spearhead Production.

IRM:s styrelse: 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot). 

Lars Salviusföreningens stipendiejury: 
Cecilia Odlind, Medicinsk Vetenskap.

Lars Salviusföreningens styrelse: 
Björn Fjæstad, Sans Magasin (ledamot) och Kerstin 
Neld, Sveriges Tidskrifter (suppleant).

Medlem av Berghs Advisory Board: 
Fredrik Wass, Sveriges Tidskrifter. 

NDM (Näringslivets Delegation för marknadsrätt): 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

Papperskretsens referensgrupp: 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

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

Pressens Samarbetsnämnd: 
Susanna Lundell, Kommunalarbetaren, Jens Stenberg, 
Aller media och Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter.

Reklamombudsmannens (RO) styrelse: 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (vice ordförande på 
NDM:s mandat).

Styrelsen för European Magazine Media Associa-
tion (EMMA): 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot).

TS styrelse: 
Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter (ledamot).

Utgivarnas styrelse: 
Olov Carlsson, Dagens Samhälle (ledamot samt i presi-
diet), Helle Klein, Dagens Arbete (ledamot), Unn Ed-
berg, Vi Media (suppleant) och Kerstin Neld, Sveriges 
Tidskrifter (suppleant).
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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 2019. 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 2019-12-31 2018-12-31

 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag                2     50 000 50 000
Fordringar hos koncernföretag  138 692 118 819
Summa finansiella anläggningstillgångar 188 692 168 819

Summa anläggningstillgångar  188 692 168 819 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  45 676 47 171
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 105 585 96 034 
Summa kortfristiga fordringar  151 261 143 205 

Summa omsättningstillgångar  151 261 143 205 

SUMMA TILLGÅNGAR  339 953 312 024 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 312 024 260 603 
Årets resultat  27 929 51 421
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 339 953 312 024

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   339 953 312 024 

Resultaträkning Not 2019-01-01 2018-01-01
 1 -2019-12-31 -2018-12-31
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter  238 000 257 600  
Summa föreningens intäkter  238 000 257 600 

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader  -215 575 -211 639 
Summa föreningens kostnader  -215 575 -211 639 
Rörelseresultat  22 425 45 961 

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och-
liknande resultatposter  7 000 7 000
Summa finansiella poster  7 000 7 000
Resultat efter finansiella poster  29 425 52 961 

Resultat före skatt  29 425 52 961

Skatter
Skatt på årets resultat  -1 495 –1 540
Årets resultat  27 929 51 421 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för 

fastställelse.

Stockholm den 27 januari 2020

Helle Klein, ordförande Unn Edberg

Per Kjellander Camilla Sjöberg

Brit Stakston  Martin Kroon 

Susanna Lundell Camilla Björkman

Olov Carlsson Ann Henriksson

Anna-Clara Welander 

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2020.

Ingrid Svedin Karin Stare

Auktoriserad revisor Revisor

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016
Medlemsavgifter 238 258 245 158

Resultat efter finansiella poster 36 53 255 -48

Soliditet (%) 100 100 99 4

 

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

Medlemsavgifter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 

intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispo-

sitioner och 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 3 891 390 142 080
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Årsredovisning för Sveriges Tidskrifter AB
Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges tidskrifter AB (556205-3156) avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. 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-
ersättningarna används till aktiviteter som gynnar hela 
branschen, inte enbart medlemmarna. Exempel på 
detta är det självsanerande pressetiska systemet,
medlemskapet i Föreningen Utgivarna samt bransche-
venemanget Tidskriftsdagen och Tidskriftsgalan. 

Förändring av eget kapital     

 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt  

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 840 613 -211 304 3 749 309

Disposition enligt

beslut av årets årsstämma   -211 304 211 304 0

Åtets resultat    142 080 142 080

Belopp vid årets utgång 100 000  20 000 3 629 309 142 080 3 891 389

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 12 722 12 540 12 725 13 085

Soliditet (%) 51 57 69 67 

Resultat efter finansiella poster 285 -401 169 667 

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 3 629 310

 årets vinst 142 080 

 3 771 390

disponeras så att i ny räkning överföres 3 771 390 

 3 771 390

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av ef-
terföljande resultat- och balansräkning med noter.
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 Not 2019-01-01 2018-01-01
 1 -2019-12-31 -2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning 2 12 271 579 12 539 803 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 12 271 579 12 539 803 

Rörelsekostnader 
Kursverksamhet och projektkostnader  - 5 084 723 -5 131 337  
Övriga externa kostnader  -2 582 981 –2 985 627 
Personalkostnader 3 -4 761 827 - 4 812 841 
Summa rörelsekostnader  -12 429 531 –12 929 805 
Rörelseresultat  292 048 -390 002 

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -6 952 –11 227 
Summa finansiella poster  -6 952 -11 227 
Resultat efter finansiella poster  285 096 -401 229 

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder  0 239 000 
Summa bokslutsdispositioner  0 239 000 
Resultat före skatt  285 096 -162 229 

Skatter
Skatt på årets resultat  -143 016 –49 075 
Årets resultat  142 080 -211 304 
 

Resultaträkning
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Balansräkning  Not 2019-12-31 2018-12-31
 1
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar  0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 100 000 100 000
Övriga andelar  1 000 1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar  101 000 101 000
Summa anläggningstillgångar  101 000 101 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   308 606 599 214 
Övriga fordringar  798 212 532 743 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 525 256 415 611 
Summa kortfristiga fordringar  1 632 074 1 547 568 

Kassa och bank   
Kassa och bank   5 924 509 4 919 223 
Summa kassa och bank  5 924 509 4 919 223 
Summa omsättningstillgångar  7 556 583 6 466 791 
SUMMA TILLGÅNGAR  7 567 583 6 567 791 
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 Not 2019-12-31 2018-12-31
 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  3 629 310 3 840 614
Årets resultat  142 080 -211 304
Summa fritt eget kapital  3 771 390 3 629 310
Summa eget kapital  3 891 390 3 749 310

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 418 328 717 862
Skulder till koncernföretag  138 692 118 819
Övriga skulder  306 717  214 901
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 798 225 1 662 668
Summa kortfristiga skulder  3 661 962 2 714 250
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 657 583 6 567 791

Balansräkning
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 
  2019 2018
Nettoomsättningen per rörelsegren
Serviceavgifter  2 509 452  2 496 587
Kopieersättning  7 731 540 7 596 325
Kurs- och projektintäkter  2 347 854 2 309 619
Övriga intäkter  132 733 137 272
  12 721 579 12 539 803 

Not 3 Medelantalet anställda  2019 2018
Medelantalet anställda  5 5

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
 2019-12-31 2018-12-31

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 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

Stockholm den 27 januari 2020.

Helle Klein, ordförande Unn Edberg
Per Kjellander Camilla Sjöberg
Brit Stakston Martin Kroon
Susanna Lundell Olov Carlsson
Camilla Björkman Anna-Clara Welander 
Ann Henriksson Kerstin Neld, Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 3 mars 2020.
Ingrid Svedin
Auktoriserad revisor

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

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 bokslutsdispositioner
och skatter.
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Vasagatan 50, 111 20 Stockholm, telefon 08-545 298 90,
e-post: info@sverigestidskrifter.se,
www.sverigestidskrifter.se


