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StyreLSe
SLFF:s styrelse har haft följande sammansättning.

Ordförande:
Wiwi Ahlberg, Johanneshov (2017–2019)
Övriga ledamöter:
Dan Andersson, Aplared (2017–2019)
Pia Cederholm, Rimbo (2018–2020)
Leif Jarlén, Lidköping (2017–2019)
Pierre Lafolie, Stockholm (2018–2020)
Hans Persson, Nacka (2017–2019)
Lena Wennberg Trolleberg, Luleå (2018–2020)
Hampe Widberg, Stockholm (2017–2019)

Inom styrelsen har Leif Jarlén varit vice ordförande. Arbetsutskottet har bestått av Wiwi Ahlberg, 
Leif Jarlén, Hans Persson och Hampe Widberg. Förbundsdirektör Jenny Lundström har varit före-
dragande och protokollförare tillsammans med förbundssekreterare Christina Laurin och kanslichef 
Per Solnes. Styrelsen har under 2018 haft sex sammanträden och arbetsutskottet har sammanträtt 
fem gånger.

reviSorer
2018 års verksamhet, förvaltning och räkenskaper har granskats av auktoriserad revisor Mattias 
Kjellman från revisionsbyrån Grant Thornton, Stockholm, samt av SLFF:s medlemsrevisorer Björn 
Thunberg, Nyköping (2017–2019) och Hans Almgren, Arboga (2018–2019).

vaLberedning
Valberedningen valdes för två år (2017–2019) och har haft följande sammansättning: Lena Odeldahl, 
Älvsjö, Mona Gidhagen, Kungälv och Stefan Melin, Uppsala. Lena Odeldahl har varit sammankallande. 

kanSLi
Förbundsdirektör/jurist Jenny Lundström, fram t.o.m. 31 maj.
Förbundssekreterare Christina Laurin
Kanslichef Per Solnes, även tf vd 1 juni–30 november samt vd fr.o.m. 1 december
Informatör/webbredaktör Anita Hyttinen
Medlemsombud Frida Engman, föräldraledig fr.o.m. mars 
Handläggare Maria Ljungdahl
Förbundsjurist Johan Ingildsen-Olsson, fr.o.m. augusti

Personalen är anställd i SLFF:s servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB). LISAB har 
kollektivavtal genom sitt medlemskap i Arbetsgivaralliansen.

verkSamhetSberätteLSe 2018
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF), org. nr 802007-0333 och säte i Stockholm, 
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
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medLemmar
Antagning av nya medlemmar har av styrelsen varit delegerad till SLFF:s antagningsnämnd bestå-
ende av vice ordförande Leif Jarlén (sammankallande), styrelseledamot Hans Persson, förbundsse-
kreterare Christina Laurin samt handläggare Maria Ljungdahl.

Antal medlemmar 2018-01-01   1 505

Nya medlemmar 2018 166

Antal medlemmar 2018-12-31 1 502
– därav med reducerad avgift/         
    seniormedlemskap  60
– därav kvinnor (52 procent) 782
– därav män (48 procent) 720

medLemSvärvning
Ett prioriterat mål för SLFF är att bli fler medlemmar. Under året påbörjades arbetet med att ta fram 
en plan för hur SLFF:s strategiska arbete med medlemsvärvning ska bedrivas. En prioriterad grupp 
för medlemsvärvning är läromedelsförfattare som blir beviljade stipendium, men som inte är med-
lemmar än. Under året gjordes en riktad insats till den gruppen. Av de cirka 300 läromedelsförfat-
tare som kontaktades blev 115 nya medlemmar i förbundet (merparten av dessa registrerades under 
januari 2019). 

Under hösten har SLFF erbjudit en reducerad medlemsavgift för den som antagits som medlem 
innan årsskiftet. För endast 300 kronor har man då blivit medlem till och med juni 2019. Detta er-
bjudande har SLFF haft som en sedvanlig medlemsvärvningskampanj de senaste åren. 
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StipendieverkSamhet
Stipendienämnden har för den treårsperiod som 
omfattar åren 2017–2019 till sin disposition för 
utdelning av stipendier till läromedelsförfattare 
kopierade i Sverige, Norge respektive Finland fått 
ett takbelopp som beräknas till 48 miljoner kr.

Under 2018 har beslutats att dela ut 19 150 000 kr 
i stipendier till läromedelsförfattare. Ambitionen 
är att säkerställa att en likartad meritering ska 
ge samma stipendiebelopp, under hela treårs-
perioden. Strävan är också att se till att den andel 
av totalt utdelade medel, som tillfaller lärome-
delsförfattare inom högskolesektorn, ska vara 
densamma som den andel av totala medel som 
härrör från högskoleavtalet och som SLFF genom 
sitt servicebolag LISAB erhåller för denna sek-
tor. Det innebär bland annat att läromedels- och 
kurslitteraturförfattare i högskolesektorn under 
innevarande år kan tilldelas högst 40 000 kr. För 
verk som kopierats inom grundskola och gymna-
sium kan tilldelas högst 130 000 kr.

Författarstipendium för offentliggjorda 
läromedel kopierade i Sverige
Berättigad att söka är den som ensam eller till-
sammans med någon annan författat minst ett 
läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sve-
rige. Läromedlet ska ha offentliggjorts i Sverige. 
Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, 
högskolor och/eller andra utbildningsanordnare 
med vilka vi genom Bonus Copyright Access har 
kopieringsavtal. Sådana är t.ex. förskolor, grund-
skolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor samt 
vissa friskolor.

Författarstipendium för offentliggjorda  
läromedel kopierade i Norge respektive 
Finland
Berättigad att söka är den som ensam eller till-
sammans med någon annan författat minst ett lä-
romedel som kan antas ha blivit kopierat i Norge 
respektive Finland. Läromedlet ska ha offentlig-
gjorts i Sverige eller Norge respektive Finland. 
Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, 
högskolor och/eller andra utbildningsanordnare 
med vilka norska Kopinor respektive finska Kopi-
osto har kopieringsavtal. Verket kan vara utgivet 

genom licensavtal eller motsvarande i Norge eller 
Finland. Finns inte direkt utgivning på norskt el-
ler finskt förlag, måste det kunna styrkas att läro-
medlet används i Norge respektive Finland. 

Utlysningen av stipendierna har, i samma ut-
sträckning som under tidigare år, offentliggjorts i 
fackpress såväl i tryckta som i digitala annonser, 
samt genom anslag på olika undervisningsinsti-
tutioner och på SLFF:s webbplats och Facebook.

digitaLt anSökningSSyStem för 
författarStipendium
Vårt digitala ansökningssystem för lärome-
delsförfattarstipendium har under året fortsatt 
utvecklats och förfinats. Detta för att underlätta 
ansökningsförfarandet för läromedelsförfattarna, 
det administrativa arbetet med alla ansökningar 
samt stipendienämndens arbete. Att ansöka, 
e-ansökan, görs digitalt på SLFF:s webbplats,  
www.slff.se/Stipendium

Stipendienämnden har under året haft följande 
sammansättning: Leif Jarlén (ordförande), Wiwi 
Ahlberg, Christina Laurin, Maria Ljungdahl och 
Per Solnes. 
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för verk kopierade i Sverige, norge reSpektive finLand
Antal sökande: 758
Antal utdelade stipendier: 615
Antal avslag: 143
Totalt utdelat belopp: 19 150 000 tkr

Ansökningar och utdelade stipendier fördelade efter stadier

Stadium Antal
sökande

Andel av
alla sökande

Erhållit
stipendier

Andel av alla  
stipendiater Utdelat belopp Andel av

utdelat belopp

Skola  446  59 % 374 61 % 15 043 000 kr  79 %

Högskola
och övriga

312  41 % 241 39 %   4 107 000 kr 21 %

Summa
758  100 % 615 100 % 19 150 000 kr 100 %

Fördelning på medlemmar och icke medlemmar
Antal
sökande

Andel av
alla sökande

Erhållit 
stipendier

Andel av 
stipendiater Utdelat belopp Andel av

utdelat belopp

Medlemmar 451  59 %  380  62 %   14 029 000 kr   73 %

Icke
medlemmar

307  41 %  235  38 %   5 121 000 kr 27 %

Summa 758 100 % 615 100 % 19 150 000 kr 100 %
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åretS LäromedeLS-
författarpriS
Läromedelsförfattarpriset Lärkan delades ut för 
sjunde året i rad och för femte året i rad delades 
debutantpriset Lärkungen ut. Prisutdelningen 
ägde rum på Skolforummässan i Stockholm den 
29 oktober och prisutdelare var Anna Ekström, 
gymnasie- och kunskapslyftsminister. SLFF:s 
ordförande Wiwi Ahlberg presenterade förbun-
det och hälsade Anna Ekström välkommen. Mi-
nistern höll ett anförande varefter hon övergick 
till utdelningsceremonin där hon läste upp moti-
veringarna och överlämnade diplomen.

Med SLFF:s läromedelsförfattarpriser vill vi 
uppmärksamma läromedlens roll i utbildnings-
systemet. Vi vill premiera gott författarskap och 
stärka läromedelsförfattarnas ställning som vik-
tiga kulturbärare.

Lärkan
Priset delades ut i sex kategorier och de sam-
manlagt nio pristagarna fick diplom samt 50 000 
kronor per kategori.

Kategori Förskola tilldelades Linda Palm.
Kategori Lågstadium tilldelades Cecilia Augu-
tis.
Kategori Mellanstadium tilldelades Eva Ingel-
sten och Lillemor Pollack.
Kategori Högstadium tilldelades Urs Göbel, 
Monica Gustafsson Christensson och Hans 
Sölch.
Kategori Gymnasium tilldelades Fredrik Har-
stad. 
Kategori Universitet/Högskola tilldelades Tho-
mas Johansson.

debutantpriSet Lärkungen
Debutantpriset Lärkungen tilldelades Katja Ro-
selli med diplom och 25 000 kronor.

LäromedeLS-
författarnaS huS
Läromedelsförfattarnas Hus i Visby erbjuder en 
inspirerande miljö för SLFF-medlemmar. Det 
har även under sjunde uthyrningsåret varit stor 
efterfrågan och skrivarlyan i Visby har varit ut-
hyrd i stort sett under årets alla veckor. SLFF ser 

Vinnare av SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen 2018 samt prisutdelare Anna 
Ekström. Från vänster: Monica Gustafsson Christensson, Urs Göbel, Johan Lindgren (förläggare som mottog Thomas 
Johanssons pris), Anna Ekström, Lillemor Pollack, Eva Ingelsten, Cecilia Augutis, Fredrik Harstad, Linda Palm och 
Katja Roselli. Saknas: pristagarna Thomas Johansson och Hans Sölch.
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tillbaka på ett fullbokat och av medlemmarna 
ytterligare uppskattat år som husägare. Hyresti-
den är normalt en vecka och bokning kan endast 
göras av medlem i SLFF. Fördelning sker i hu-
vudsak genom lottdragning, men med förtur för 
dem som inte vistats där tidigare. Hyran är till 
reducerat självkostnadspris.

Mer information om Läromedelsförfattarnas 
Hus finns på SLFF:s webbplats under Mina sidor, 
www.slff.se/medlemskap/mina-sidor/larome-
delsforfattarnas-hus/ (inloggning krävs)

forSkningSrådet 
SLFF:s forskningsråd har till uppgift att dela ut 
forskningsbidrag med det övergripande syftet att 
uppmuntra forskning med inriktning på lärome-
del i olika former. Medel beviljas för forsknings-
uppgifter med läromedelsinriktning, vilka inte 
finansieras på annat sätt. Under året har inget 
forskningsbidrag slutförts och inget forsknings-
bidrag har därför utbetalats. 

Forskningsrådet har bestått av: Klas-Göran 
Karlsson, professor i historia samt Monica Reic-
henberg, professor, docent och doktor inom läs-
ning och läsförståelse.

upphovSrätten i 
nordiSkt och i  
eu-fokuS
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund arbetar 
aktivt med att se till att förutsättningarna för lä-
romedelsförfattare att verka på en kommersiell 

marknad är så bra som möjligt.
Våra svenska och nordiska upphovsrättslagar 
kommer framöver att påverkas mer av EU-rätts-
liga direktiv som därefter ska implementeras i 
svensk rätt. Detta betyder att det blir mer viktigt 
att arbeta för och få ansvariga politiker att se till 
att direktiven i EU blir så bra som möjligt för 
upphovspersonerna, vari läromedelsförfattarna 
ingår. Upphovsrättslagstiftningen är en skydds-
lagstiftning som ska se till att upphovsperso-
nernas rättigheter skyddas. En upphovspersons 
rättigheter får endast inskränkas eller förses med 
undantag som inte gör intrång i det normala 
utnyttjandet av verket och inte heller oskäligt in-
kräktar på legitima intressen. 

Det är därför viktigt att skapa en tydlig balans 
mellan upphovspersonernas rättigheter och 
möjligheter att nå försäljningsframgång på den 
kommersiella marknaden å ena sidan, och an-
vändares krav på tillhandahållande och distribu-
tion av verk å andra sidan. Användares krav på 
inskränkningar eller undantag kan aldrig och får 
inte inverka negativt på upphovpersonernas rät-
tigheter. 

Det EU-direktiv som har bearbetats under se-
nare tid är Digital Single Market (DSM). Syftet 
med DSM-direktivet är att ytterligare harmoni-
sera den upphovsrättsliga unionslagstiftningen 
inom ramen för den inre marknaden med sär-
skild hänsyn till digital och gränsöverskridande 
användning av skyddat innehåll. Direktivet inne-
håller tre huvudområden:

•	 Åtgärder för att anpassa undantag och in-
skränkningar till en digital och gränsöver-
skridande miljö,

•	 Åtgärder för att förbättra licensieringspraxis 
och säkerställa bredare tillgång till innehåll,

•	 Åtgärder för att uppnå en välfungerande 
marknadsplats för upphovsrätt.

Inom två år från att ett beslut om ett direktiv är 
fattat ska det vara implementerat i medlemslän-
dernas egen lagstiftning.

SLFF har via European Writers Council (EWC) 
och andra organisationer noga följt utvecklingen 
kring detta direktiv.
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remiSSer och  
yttranden
Under verksamhetsåret har SLFF yttrat sig över 
två remisser:

Sou 2018:23 
konStnär – oavSett viLLkor
Vi har i detta yttrande valt att koncentrera oss på 
de delar i utredningen som tydligast berör våra 
medlemmar och lyfter fram våra synpunkter en-
bart i sammanfattning. I övrigt ansluter vi oss till 
KLYS yttrande över utredningen. 

Sammanfattning
Utredningen föreslår i sin bedömning att man 
fortsättningsvis använder ordet konstnär istället 
för kulturskapare, men samtidigt ska man vara 
öppen för nya uttryck och inkludera nya yrken 
och professioner. Läromedelsförfattare har svårt 
att identifiera sig som konstnärer och föredrar 
därför begreppet kulturskapare. Det är ett mer 
inkluderande uttryck för en grupp som har 
många gemensamma beröringspunkter när det 
gäller upphovsrätt.

Upphovsrätt är ett mycket viktigt område för 
samtliga kulturskapare vars verksamhet till stor 
del bygger på upphovsrättsliga inkomster. SLFF:s 
uppfattning är att det alltid ska utgå skälig ersätt-
ning när vidareanvändning av upphovsrättsligt 
skyddat material sker. När det gäller de 100 
miljoner kronor som utredningen vill satsa på 
digitalisering skulle SLFF vilja se tydligare vad 
medlen skulle användas till. 

En samlad strategi för digitaliseringens påverkan 
kan vara ett bra första steg, liksom de föreslagna 
åtgärderna för att stärka upphovsrätten. Våra 
medlemmar får ofta en lägre ersättning för sitt 
arbete när deras verk tillgängliggörs digitalt än 
när de publiceras i tryckt form. Det är något vi 
upplever som ett allvarligt problem.

Vi förordar också en momssänkning när det 
gäller digitala verk. Momsen borde vara lika för 
digitala som tryckta verk, d.v.s. 6 procent. Åtgär-
der för att öka den sociala tryggheten för dem 

som helt eller delvis försörjer sig genom enskild 
näringsverksamhet ser vi som nödvändigt. SLFF 
förordar i likhet med utredarna att punktstipen-
dier även fortsättningsvis ska vara skattebefriade. 

f12018/03828/S2 
promemoria om Sänkt 
mervärdeSSkatt på eLektroniSka 
pubLikationer
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) 
har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget om att sänka mervärdesskatten för elek-
troniska publikationer till 6 procent.

SLFF välkomnar förslaget som skulle medföra 
att alla publikationer oavsett distributionssätt 
får samma skattesats. Förslaget antas leda till 
ökad tillgänglighet vilket främjar såväl läsandet 
som demokratiska värden. SLFF förutsätter att 
även digitala interaktiva läromedel ges den lägre 
momsen även om dessa innehåller filmsekvenser.

Juridik

utveckLingen inom 
upphovSrätten
SLFF bevakar via förbundsjuristen utvecklingen 
på upphovsrättsområdet. Den mest intressanta 
utvecklingen inom upphovsrätten har ägt rum 
på EU-nivå. Ett nytt upphovsrättsdirektiv, kort 
kallat DSM-direktivet, har tröskats i de olika EU-
institutionerna. Projektet har pågått i flera år. 

DSM-direktivet syftar till att stärka upphovsrät-
ten inom hela EU, med ett särskilt fokus på att 
skaparnas villkor och ställning på internet ska bli 
bättre. Ett av målen är att minska det så kallade 
värdegapet som finns mellan nätjättar och upp-
hovspersoner. I dagsläget tjänar dessa nätjättar 
på att tillgängliggöra material på sina plattformar 
utan att upphovspersonerna ersätts. I direktivet 
finns regler om bland annat krav på vissa större 
aktörer på nätet att teckna avtalslicenser för an-
vändandet av upphovsrättsskyddat material. 



11

förhandLingSverkSamhet
Under hösten har SLFF, företrädd av ordföran-
den och förbundsjuristen, förhandlat fram ett 
nytt överenskommet ramavtal med Liber. Ram-
avtalet, som består av förlagsavtal och avtals-
villkor, syftar till att ge läromedelsförfattare en 
grundläggande trygghet när de är i färd med att 
teckna förlagsavtal med Liber. En viktig punkt 
i det nya avtalet handlade om uppdatering av 
digitala läromedel. Där finns nu en begränsning 
i hur ofta författaren är skyldig att göra detta. I 
avtalet framgår att det ska ske vartannat år. Den 
frågan ansåg vi vara en av de viktigaste eftersom 
vi fått många frågor kring detta via rådgivning-
en. 

SLff:S förhandLingSdeLegation
SLFF:s förhandlingsdelegation bestod fram 
till juni 2018 av förbundsdirektör Jenny Lund-
ström och förbundsordförande Wiwi Ahlberg. 
Från den 20 augusti har förbundsjurist Johan 
Ingildsen-Olsson ersatt Jenny Lundström. För-
handlingsdelegationens ansvar är att förhandla 
med läromedelsförlag om förlagsavtal och tillhö-
rande avtalsvillkor.

rådgivningSverkSamhet
Som medlem i SLFF erbjuds du viss fri juridisk, 
ekonomisk, avtals- och förhandlingsrådgivning. 
Rådgivningen omfattar flera delar, en juridisk 
och en ekonomisk samt allmänna förhandlings-
frågor. 

De allra flesta som hör av sig har frågor om avtal 
och om förhandlingsråd i olika sammanhang. 
Rekommendationer, förhandlingsråd, avtalsfor-
mulär och avtalsvillkor tas löpande fram för att 
bistå medlemmarna. Förhandlingsråd i avtalssi-
tuationer, avtalsmallar samt rekommendationer 
finns på SLFF:s webbplats. 
Under året har avtalsmallarna på webbplatsen 
reviderats. Innehållet har uppdaterats och av-
talens struktur har genomarbetats så att de nu 
följer samma systematik.   

Rådgivningen ingår till viss del i medlemsavgif-
ten, till exempel: Vi går igenom avtal och ger råd 
innan undertecknande, vi ger råd inför förhand-
lingar och vi svarar på frågor som gäller förfat-

tarskapet. I övrigt erbjuds tjänster mot timtaxa. 
En timmes rådgivning erbjuds utan kostnad, 
därefter tillämpas timtaxa på 1 500 kr per timme 
plus moms.

SLFF:s rådgivning har skötts av ordföranden, 
förbundsdirektör Jenny Lundström och kansli-
chef/VD Per Solnes fram till juni 2018 då Jenny 
Lundström slutade sin anställning. Från juni 
till augusti sköttes rådgivningen av ordförande 
fram till att Johan Ingildsen-Olsson började som 
förbundsjurist på kansliet vid slutet av augusti. 
Därefter har ordförande, kanslichef/VD samt 
förbundsjuristen skött rådgivningen. Ordförande 
och jurist har haft ett tätt samarbete i de juri-
diska frågorna kring avtalsrätt och upphovsrätt 
medan kanslichef/VD har tagit hand om frågor 
av ekonomisk karaktär.

gdpr
I maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning, 
GDPR, i kraft. Förordningen syftar till att stärka 
individers personliga integritet och reglerar på 
vilket sätt behandling av personuppgifter får ske. 
Det är av yttersta vikt att all behandling av per-
sonuppgifter sker på ett korrekt och rättssäkert 
sätt. SLFF påbörjade arbetet med att anpassa 
verksamheten redan innan förordningen trädde i 
kraft, bland annat genom att upprätta en integri-
tetspolicy. 

Under hösten intensifierades arbetet på olika sätt. 
Den nya förbundsjuristen har till exempel ge-
nomfört regelbundna internutbildningar för per-
sonalen på kansliet samt utformat vägledningar 
för det dagliga arbetet. Arbetet fortgår löpande. 

Samarbete med andra  
organiSationer

adminiStration av Litterära 
rättigheter i Sverige – aLiS
SLFF är en av ALIS fyra stiftarorganisationer. 
ALIS uppgift är att företräda anslutna upphovs-
personer vid förhandlingar i olika sammanhang 
rörande vidareanvändning av deras verk. ALIS 
är en kollektiv förvaltningsorganisation på upp-
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hovsrättsområdet. Avtalsförhandlingar har förts 
på ordområdet och ALIS har fortsatt sin vidare-
utveckling av administrativa rutiner för att han-
tera olika typer av utbetalningar till författare.

Den 31 maj ägde ALIS föreningsstämma rum, 
samt konstituerande styrelsesammanträde. 
SLFF:s representanter i ALIS styrelse har varit 
Per Solnes, ordinarie ledamot och Leif Jarlén för-
ste suppleant samt Pia Cederholm andre supple-
ant. ALIS har under 2018 betalat ut 12 545 000 
kr, varav 7 212 000 kr avser talboksmedel och 
5 333 000 kr från övriga avtal. 

Årets ALIS-pris Upphovsrättens hjälte delades 
ut för sjuttonde året i rad. Årets pristagare blev 
vår medlem Katrin Byréus. Hon fick priset för 
att hon under sitt långa och aktiva arbetsliv som 
läromedelsförfattare vågat ta flera tuffa fajter 
mot stora, etablerade aktörer som plagierat hen-
nes texter, detta trots att det kan innebära färre 
framtida uppdrag. Hennes enträgna arbete har 
resulterat i offentlig ursäkt och erkännanden 
från intrångsgörarna och visar på att kamp för 
upphovsrätten ger resultat. Genom att reagera på 
upphovsrättsintrång har hon försvarat inte bara 
sina rättigheter, utan också agerat som en före-
bild för hela upphovspersonskollektivet.

bonuS copyright acceSS

Allmänt
SLFF är medlem i Bonus Copyright Access 
(Bonus), som är en kollektiv förvaltningsor-
ganisation på upphovsrättsområdet. Bonus är 
en ekonomisk förening och består av 14 med-
lemsorganisationer inom upphovsrättsområdet. 
Uppdraget är att tillvarata och bevaka medlem-
marnas upphovsrättsliga intressen, förhandla 
fram och upprätta avtalslicensavtal med skolor, 
universitet, företag, myndigheter och organisa-
tioner angående kopieringen. 

Bonus har för verksamhetsåret 2018 inkasserat 
kopieringsersättningar om totalt 249,8 miljoner 
kronor från svenska avtalsparter och 13,4 mil-
joner kronor från utländska avtalsparter. Detta 
innebär en total ersättning om 263,2 miljoner 
kronor vilket är en ökning från föregående år 
med 7,8 procent.

SLFF har genom sitt servicebolag Läromedels-
författarna i Sverige AB (LISAB) från kopierings-
ersättningarna för grund- och gymnasieskolor 
inkasserat 22,065 miljoner kr 2018 (23,9 mil-
joner 2017). Från kopieringsersättningarna för 
högskolor och universitet har LISAB inkasserat 
4,312 miljoner kr 2018 (4,7 miljoner kr 2017).

Styrelsen i Bonus beslutade att under 2018 reser-
vera en femtedel av budgeterad skol- och hög-
skoleinkassering i avvaktan på analysen av den 
genomförda statistikundersökningen som också 
väntas påverka den kommande fördelningsför-
handlingen mellan de olika medlemsorganisatio-
nerna i Bonus.

Bonus styrelse
Bonus styrelse består av 16 styrelsemedlemmar, 
åtta ledamöter och åtta suppleanter. SLFF:s för-
bundsordförande Wiwi Ahlberg är ordinarie le-
damot och SLFF:s förbundsdirektör Jenny Lund-
ström är suppleant.

Nordiskt stormöte i Stockholm
Bonus Copyright Access var värd för det nord-
iska stormötet som hölls på Clarion Sign i 
Stockholm 29–30 augusti. SLFF/LISAB represen-
terades av förbundsordförande Wiwi Ahlberg. 
Samtliga nordiska länder var representerade 
av styrelseledamöter och anställda i respektive 
lands rättighetsförvaltarorganisation.

Mötet bjöd på spännande och intressanta före-
läsningar och bra diskussioner. Skilda ämnen 
behandlades, däribland utvecklingstendenser i 
Norden och Europa kring upphovsrätt, lagstift-
ning och kollektiv licensiering, nya former av 
mångfaldigande och spridning av skyddade verk 
samt utmaningar vid kollektiv samverkan.

Det var också intressant att få höra vilka problem 
man brottas med inom varje lands rättighetsför-
valtningsorganisation. 

Kopieringsavtalen
Avtal om kopieringsavtal för förskola, grundsko-
la och gymnasium träffas med Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL. Avtal om kopierings-
avtal för högskola och universitet träffas med 
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, 
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SUHF. Kopieringsavtalen ska underlätta lärarnas 
yrkesutövning, och syftet med kopieringen är 
endast att komplettera den läromedelslitteratur 
som normalt förutsätts användas i undervis-
ningen. Det är inte tillåtet att kopiera med syfte 
att ersätta eller minska nyanskaffning av lärome-
delslitteratur. Personal och elever/studenter på 
skolan/högskola/universitet får kopiera och dela 
upphovsrättsligt skyddat material för den peda-
gogiska verksamheten.

Kopieringsavtal – skolområdet
För kopiering på skolområdet finns ett ramavtal 
med SKL. SKL rekommenderar sedan kom-
muner och landsting att teckna kopieringsavtal. 
Bonus Copyright Access träffar därefter avtal 
om kopiering i skolor med varje kommun och 
landsting för sig, vanligtvis för ett läsår i taget. 
Det finns även ett ramavtal med Friskolornas 
Riksförbund. Här gäller samma villkor som för 
skolor med kommunalt huvudmannaskap. 

Licenser till olika aktörer inom utbildnings-
sektorn kommer fortsatt att vara den särklass 
viktigaste marknaden för oss i Bonus Copyright 
Access. Särskilt viktig är skolsektorn som svarar 
för drygt 60 procent av den totala inkasseringen.

Under 2017 beslutades om en förlängning av det 
nuvarande avtalet med SKL, till och med den 31 
december 2017, samt att nya priser ska gälla för 
åren 2018, 2019 och 2020.

Det nya avtalet kommer att löpa kalenderårsvis 
istället för läsårsvis från och med 2018. Priserna 
justeras för att bättre stämma överens med den 
faktiska kopieringen. Under tre år ökar priserna 
totalt med ca 4,5 procent per år. Priserna per 
barn 3–5 år i förskola och elever i förskoleklass 
tredubblas under avtalsperioden. Det här ger en 
total prishöjning om cirka 15–18 procent från 
hösten 2017 till och med årsskiftet 2020.

SLFF har genom sitt servicebolag LISAB haft en 
fördelningsnyckel om 44,547 procent till lärome-
delsgruppen. Dessa medel har sedan delats med 
läromedelsförläggarnas branschorganisation som 
under året bytt namn från Svenska Läromedel 
till Läromedelsföretagen. Under året har en stor 
statistikundersökning pågått och denna ska bilda 

underlag för ny fördelningsförhandling av all ko-
pieringsersättning.

Kopieringsavtal – högskoleområdet  
För kopiering på högskoleområdet finns ett 
ramavtal med staten. Förhandlare för staten är 
SUHF. De enskilda högskolorna och universi-
teten tecknar sedan enskilda kopieringsavtal i 
anslutning till detta ramavtal. Ramavtalet gäller 
i två år och förlängs därefter med ett år i sänder 
om ingen av parterna säger upp det senast sex 
månader före avtalstidens utgång. Det gäller 
kalenderårsvis och följer utvecklingen av konsu-
mentprisindex om avtalet förlängs. 

Förhandlingen med högskolesektorn om utöka-
de digitala kopieringsmöjligheter slutfördes före 
årsskiftet 2014 och resulterade i ett tvåårsavtal.

Enligt överenskommelsen höjdes priset per stu-
dent i två steg till 200 kr. Vid utebliven uppsäg-
ning av avtalet följer elevpriset från och med 
2016 utvecklingen av konsumentprisindex. För 
2018 innebär det ett beräknat elevpris på cirka 
205,95 kr och en beräknad total inkassering till 
Bonus Copyright Access på cirka 61,0 Mkr.
SLFF har genom sitt servicebolag LISAB haft en 
fördelningsnyckel om 24,453 procent på hög-
skoleavtalet till läromedelsgruppen. Den ersätt-
ningen delas sedan med läromedelsförläggarnas 
branschorganisation Läromedelsföretagen. Pre-
cis som när det gäller skolavtalet kommer också 
nya fördelningsförhandlingar ske utifrån den nya 
statistiken.

copySwede
SLFF är medlem i Copyswede, som är en kol-
lektiv förvaltningsorganisation på upphovsrätts-
området. Copyswede är en ekonomisk förening 
och består av 14 medlemsorganisationer. SLFF:s 
medlemskap i Copyswede innebär insyn och 
möjlighet att lämna SLFF:s syn på avtal inom de 
områden där Copyswede verkar. Dessa områden 
är främst nyttjanden av upphovsrättsligt skyd-
dat material av ljud och rörliga bilder genom 
sändning via satellit, kabel eller liknande, där 
medlemsorganisationerna lämnat uppdraget till 
Copyswede att träffa avtal, inkassera och fördela 
ersättningar. Copyswede administrerar bland an-
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nat de avtal som ger skolor rätt att banda radio- 
och tv-program för användning i undervisning.

SLFF har ingen styrelseplats i Copyswede utan 
företräds precis som övriga ordorganisationer av 
en representant från Svenska Journalistförbun-
det. SLFF:s ordförande deltog i Copyswedes års-
stämma som ägde rum 30 maj 2018.

konStnärLiga och Litterära 
yrkeSutövareS SamarbetSnämnd 
– kLyS
SLFF är medlem i KLYS. KLYS består av 15 med-
lemsorganisationer och dess uppgift är att verka 
för samarbete mellan medlemsorganisationerna 
och för medlemmarnas aktuella frågor. KLYS fö-
reträder medlemsorganisationerna i frågor som 
rör lagstiftning och kulturpolitik. KLYS samord-
nar remissvar från medlemsorganisationerna 
och sammanställer sedan huvuddokument. 
KLYS engagerar sig särskilt inom upphovsrätt 
och kulturpolitiska frågor. 

SLFF:s ledamot i KLYS nämnd, dess högsta be-
slutande organ, har under året varit Leif Jarlén. 
Förste ersättare har varit Hampe Widberg och 
andre ersättare Wiwi Ahlberg. SLFF har varit re-
presenterat i KLYS upphovsrättsgrupp och skat-
tegrupp genom Jenny Lundström. 

nationeLLa 
SkoLbibLiotekSgruppen
SLFF ingår i den Nationella skolbiblioteks-
gruppen, NSG, som är ett nätverk där bland annat 
Sveriges Kommuner och Landsting, fackliga lärar- 
och skolledarorganisationer samt olika författar- 
och biblioteksorganisationer är representerade.

SvenSk bokkonSt
SLFF är medlem i Svensk Bokkonst. Förbundet 
har representerats av Christina Laurin.  

upphovSrättSLiga föreningen
LISAB är stödjande medlem i Svenska fören-
ingen för upphovsrätt. LISAB och förbundet 
har representerats av förbundsdirektör Jenny 
Lundström och förbundsjurist Johan Ingildsen-
Olsson.

internationeLL 
verkSamhet

nordiSkt författar- och 
överSättarråd – nför
SLFF är medlem i Nordiskt Författar- och 
Översättarråd, NFÖR, som omfattar 19 förfat-
tarorganisationer från Sverige, Norge, Dan-
mark, Finland, Färöarna, Island och Grönland. 
Tillsammans har organisationerna cirka 20 000 
medlemmar. Rådsmöten äger rum vartannat år 
och 2018 inföll inget rådsmöte.

nordiSk fackförfattarkonferenS
De nordiska fackförfattarna, där läromedelsför-
fattarna ingår, samlas årligen till en konferens för 
att diskutera för fackförfattarna viktiga frågor. 

År 2018 hölls fackförfattarkonferensen i Reykja-
vik på Island 19–21 september. Från SLFF deltog 
ordförande Wiwi Ahlberg, vice ordförande Leif 
Jarlén och styrelseledamot Pierre Lafolie. Det 
som diskuterades under dagarna var gemensam-
ma utmaningar och glädjeämnen. 

I alla nordiska länder finns hot mot upphovs-
rättshavarnas rättigheter när det gäller digitalise-
ring, och det saknas enkla och rättvisa modeller 
för ersättning av digitalt material. På många 
ställen styr förlagen mot en situation där de 
själva äger texten, och författaren reduceras till 
en innehållsleverantör.  Det finns inga tydliga 
gemensamma kvalitetsregler. Kvalitetsregler be-
höver anpassas för att omfatta olika typer av ma-
terial (övningsmaterial/böcker), och fungera på 
olika plattformar (analogt/digitalt). Alla verkade 
vara ense om att det också måste finnas pedago-
giska principer, en tydlig målgrupp, ett sakligt 
korrekt innehåll, bra språk och en läroplan att 
luta sig mot, för att ett material ska få kallas lä-
romedel. I de flesta nordiska länder är författare 
personer som är lärare och väl insatta i sina om-
råden. Mycket få av de nordiska fackförfattarna 
kan leva enbart på sitt författarskap.
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european writerS’ counciL 
– ewc
SLFF är medlem i EWC som är en sammanslut-
ning av europeiska författarorganisationer. EWC 
arbetar bland annat för författares upphovsrätts-
liga krav inom Europa och har sitt kontor i Brys-
sel. Generalsekreterare är Myriam Diocaretz. 

SLFF har representerats av ordförande Wiwi 
Ahlberg, som också fått ett bra stöd av förbunds-
jurist Johan Ingildsen-Olsson när det gäller den 
mycket omfattande mejltrafik som främst rört 
DSM-direktivet. SLFF har deltagit i lobbyverk-
samheten kring direktivet på flera olika sätt; med 
skrivelser, undertecknat petitioner, tagit kontakt 
med politiker i frågan.

Den 2–4 juni 2018 hölls EWC:s årsmöte i Minsk 
där Wiwi Ahlberg deltog. Anledningen till att 
mötet förlades till Belarus istället för i Brys-
sel som vanligt var för att stödja de belarusiska 
författarna. På årsmötet deltog det Belarusiska 
Författarförbundets modiga ordförande som 
berättade om situationen som råder med förfat-
tare som fängslas bara för att de skriver på sitt 
modersmål! Årsmötesförhandlingarna avlöpte 
på sedvanligt vis, men p.g.a. att styrelsen inte 
var fulltalig valdes en ny valberedning som ska 
försöka lösa problemet under 2019. Ordförande 
i EWC var under 2018 Gunnar Ardelius f.d. ord-
förande i Sveriges Författarförbund. 

internationaL federation of 
reproduction rightS 
organizationS – ifrro
SLFF:s servicebolag LISAB är medlem i Bonus 
Copyright Access som innehar medlemskap i 
IFRRO. Det är en internationell sammanslutning 
av kollektiva rättighetsförvaltningsorganisatio-
ner, liknande Bonus Copyright Access. Den be-
står av både upphovspersonsorganisationer och 
förläggar- och utgivarorganisationer. I anslut-
ning till IFRRO har upphovspersonsorganisatio-
nerna bildat Authors’ Forum, som tar upp och 
diskuterar för upphovspersonerna viktiga frågor 
inom upphovsrätten.

internationaL authorS’ forum 
– iaf
SLFF är medlem i organisationen International 
Authors Forum (IAF), en internationell upp-
hovsrättsorganisation som driver viktiga sakfrå-
gor angående upphovsrätt. IAF har ett trettiotal 
medlemmar från länder på flera kontinenter.  

kommunikation
webbpLatS, facebook
I april 2018 lanserade vi vår nya webbplats, www.
slff.se. Vi vill att våra användare ska kunna ta del 
av vår information oavsett hur och oavsett var. 
Därför förnyade vi vår webbplats till innehåll, 
funktion och till ett modernare utseende – till en 
responsiv webbplats som gör att användaren lätt-
are kan ta del av vår webbplats, såväl via datorer 
som via läs- och surfplattor och mobiltelefoner. 

Syftet med SLFF:s webbplats är att ge informa-
tion till förbundets medlemmar och andra som 
har intresse av eller berörs av förbundet och dess 
verksamhet, och för att bidra till en effektiv ad-
ministration av SLFF:s verksamhet.

På webbplatsen finns även information som 
enbart förbundets medlemmar har tillgång till 
genom att logga in på Mina sidor. Inloggningen 
förbättrades under 2018 genom att varje medlem 
registrerar sig med sitt personnummer, e-post-
adress och ett eget lösenord för att få tillgång till 
medlemssidorna.

När det kommer till sociala medier är Facebook 
den kanal SLFF använder. Under året har ande-
len följare ökat och vi ser Facebook som en vik-
tig kanal för att nå ut.
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medLemSutSkick
Medlemmarna har under året fått medlemsut-
skick innehållande facklig och juridisk informa-
tion, SLFF-nytt, tidskriften Manus, inbjudan till 
kurser, förbundsmöten, lokal verksamhet samt 
utlysning av och information gällande SLFF:s 
författarstipendium.

företagSförSäkring för 
LäromedeLSförfattare
SLFF har ett samarbetsavtal med Försäkrings-
mäklare L-E Gefvert AB. Försäkringen är en 
gruppförsäkring som innebär att medlemmarna 
i SLFF, via L-E Gefvert AB, kan teckna anslut-
ning till företagsförsäkring, specifikt anpassad 
för författarverksamhet. Företagsförsäkringen är 
en försäkring som bland annat inkluderar brand, 
inbrott och vattenskador för egendom upp till 
100 000 kr. I försäkringen ingår också ett rätts-
skydd med ett försäkringsbelopp om fem basbe-
lopp. Rättsskyddet innefattar även upphovsrätts-
tvister, något som annars är undantaget.

tidSkriften manuS
Tidskriften Manus har under 2018 utkommit 
med fyra nummer. Manus har bland annat inne-
hållit facklig och juridisk information, informa-

tion om förbundsmötet, Almedalen, utdelningen 
av våra läromedelsförfattarpriser Lärkan och 
Lärkungen och SETT-dagarna samt andra artik-
lar av intresse för läromedelsförfattare.

Redaktör: SLFF:s informatör/webbredaktör 
Anita Hyttinen. I redaktionen: Anita Hyttinen 
och Lena Odeldahl. I redaktionsrådet under året 
även Pia Cederholm, Hans Persson, Dan An-
dersson och Pierre Lafolie. Ansvarig utgivare har 
varit Jenny Lundström (t.o.m. nr 2) och Wiwi 
Ahlberg (fr.o.m. nr 3).

aLmedaLen
För tionde året i rad deltog SLFF under Al-
medalsveckan, som hölls på Gotland i juli. SLFF 
arrangerade tillsammans med förlagens bransch-
organisation Läromedelsföretagen (då Svenska 
Läromedel) ett seminarium om läromedel med 
rubriken: Brist på läromedel – Vad händer med 
lärarnas undervisning och kunskapsresultaten? 

Skolans stora utmaningar är lärarbristen, integra-
tionen och digitaliseringen. Att möta dessa är av-
görande för individens möjligheter i livet, skolans 
kapacitet och Sverige som kunskapsnation. Det 
handlar om likvärdighet för alla elever och kun-
skapsresultat. Läromedel som verktyg för lärare, 
ger alla elever en gemensam kunskapsbas och 
som fyller digitaliseringen med innehåll. Men 
vad händer om det saknas både lärare och läro-
medel? Får alla elever en likvärdig och gemensam 
grund i skolan? Ger satsningarna på digitalise-
ring någon utdelning utan kunskapsinnehåll?

Dessa frågor diskuterades under seminariet 
med en panel bestående av: Tim Oates, läro-
plansforskare vid Cambridge Assessment, Anna 
Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, 
Erik Bengtzboe, riksdagsledamot för Modera-
terna, Robert Fahlgren andre vice ordförande 
i Lärarförbundet, Olle Burell, skolborgarråd i 
Stockholm stad (S) och Åsa Fahlén, ordförande 
i Lärarnas Riksförbund. Moderator var Pelle 
Thörnberg.

mäSSor
SLFF deltog för fjärde året i rad med monter på 
SETT-mässan. SETT (Scandinavian Technology 

Tidskriften Manus.
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Författare fick pris!

Publiken bjöd på stående 

ovationer när årets lä-
romedelsförfattarpriser 
Lärkan och Lärkungen 
delades ut på Skolforum 

den 29 oktober. 
Prisceremoni För sjunde året i 

rad kunde ett antal av Sveriges 

läromedelsförfattare träda fram 

i rampljuset och hyllas för sitt 

författarskap. Prisutdelare var 

Anna Ekström, gymnasie- och 

kunskapsminister, och de tio 

pristagarna tog emot en sam-
manlagd prissumma av 325 
000 kr; 50 000 per Lärkankate-

gori samt 25 000 för debutant-

priset Lärkungen.SLFF:s ordförande Wiwi Ahl-

berg inledde prisceremonin 
med en presentation av förbun-

det innan hon hälsade Anna 
Ekström välkommen. Anna 
höll ett kort anförande innan 
hon övergick till prisutdelning-

en, där hon läste upp prismoti-

veringarna och med varm hand 

överlämnade prisdiplom. 
Priset, som instiftades år 

2012, är avsett att framhäva för-

fattarens roll när det gäller att 

ta fram läromedel i tryckt eller 

digital form. Med priserna vill 

SLFF premiera god textkvalitet 

samt goda pedagogiska och 
didaktiska egenskaper i förfat-
tarskapet.

Debutantpris Lärkungen
Katja Roselli från Grängesberg 

tilldelades priset för sitt läro-

medel i spanska för åk 6–9, 
Dos semanas en julio. Utgivare 

är Natur & Kultur.
LärkanpriserLärkan 2018 delades ut i sex 

kategorier:I kategori Förskola tilldela-
des Linda Palm från Lidköping 

priset för sina läromedel i so-
cialkompetens och värdegrund 

samt matematik. Utgivare är 
Natur & Kultur.

Från vänster: Monica Gustafsson Christensson, Urs Göbel, Johan Lindgren, Anna Ekström, Lillemor Pollack, Eva Ingelsten, 

Cecilia Augutis, Fredrik Harstad, Linda Palm och Katja Roselli.
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Effektiv användning av IKT 

i undervisningen  sidan 4–5

12 saker som bara 

läromedelsförfattare 

tänker på

Textproduktion är en 

kvalificerad syssla. Det 

är mycket en författare 

ska ha i åtanke. Men det 

ansvar som vilar på en 

läromedelsförfattares 

axlar har ytterligare åt-

minstone 12 dimensioner, 

hävdar Pia Cederholm.

1. Tiden

Vi lever i en föränderlig värld, 

där verkligheten ständigt över-

raskar med oväntade vändning-

ar. För andra sorters författare 

är detta oproblematiskt efter-

som deras läsare kan förmodas 

sätta innehållet i förhållande 

till den tidpunkt när det skrevs. 

Så är det inte för läromedels-

författare. Våra läsare tolkar det 

vi skriver som eviga sanningar. 

Och vi kan tyvärr inte förutspå 

framtida fakta.

2. Forskningen

Aldrig förr har det forskats, 

uppfunnits, omtolkats som 

nu. Runt varje hörn väntar ett 

forskningsgenombrott som 

kullkastar vad vi just nu håller 

för sant. Det samlade vetandet 

växer med accelererande has-

tighet. Det är nu länge sedan 

någon form av överskådlighet 

var möjlig, också inom det lilla 

område man råkar vara expert 

på. Så det vi nu gör vårt yt-

tersta för att förklara korrekt för 

morgondagens studenter kan 

mycket väl vara föråldrat redan 

nästa termin.

Utan läroböcker inga Nobelpris. På Nobelmuseet i Stockholm blir sambandet mellan boken och tankeförmågan uppenbar.
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Stockholms stad visar vägen  
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Medlemsprofil – sidan 13

Forskning: Att bygga 
broar ...

Varför behövs en läromedels-policy?  
             

 
 

               Debatt – sidan 3Manus
sidan 8–9

Dags att ta ett brutalt elevperspektiv!

Omge dig med människor ...

Den viktiga upphovsrätten!

sidan 14–15

S V e r i g e S  l ä r o m e d e l S f ö r f a t t a r e S  f ö r b u n d S  t i d S k r i f t

Fortsättning på sidan 4–6.

 sidan 10-11

Politik, forskning och grit 
SLFF:s författarkonferens 26–27 
april i Stockholm blev mer intensiv 
än vanligt. Ett knappt dygn var 
avsatt, ändå hann vi både umgås, 
roa oss och sova mellan program-
punkterna. 

PrOgram Att temperaturen under denna 
årets största medlemsträff var förhöjd 
märktes direkt. En anledning är förstås det 
stundande valet som sammanfaller med att 
svensk skola står inför en historisk lärar-
brist. Frågan om tillgången till läromedel 

har aldrig känts mer akut. Allra först fick vi lyssna på läromedelsgu-
run Tim Oates (se s. 5–6). Nästa höjdpunkt 
var paneldebatten med inbjudna politiker 
och skolexperter. Väsentliga delar av riks-
dagens utbildningsutskott fanns på plats: 

Författarkonferensen:

Tim Oates föreläser under rubriken "No Textbooks – No Wonder Children aren’t learning" vid SLFF:s 
författarkonferens.

foto: anita Hyttinen
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Rimliga ersättningar 
- internationellt het
fråga! 

    Ledaren – sidan 2

nR 3
sept
2018

Medlemsprofil – sidan 8–9

Forskning: 
Interaktivt 
läromedel

Kundnära 
kontakt
saknas ...             

     Debatt – sidan 3

Manus
sidan 6–7

Programmera för flera
Våga göra det du tror på! Lustfyllt lärande leder förlaget

sidan 10–11
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Fortsättning på sidan 4.

 Förlagsprofil – sidan 11

Viktig 
läromedelsdebatt
i Almedalen! 

I år arrangerade SLFF 

en debatt tillsammans 

med förlagens bransch-

organisation Svenska 

Läromedel, i Almedalen 

den 5 juli, under temat 

läromedel.

Det är alltid extra viktigt att pas-

sa på när det är valår för att få 

sina hjärtefrågor belysta i den 

politiska debatten. Frågeställ-

ningen för debattdeltagarna 

denna gång var i princip den-

samma som under årets förfat-

tarkonferens i april: Hur ska 

utbildningen i Sverige fungera 

utan tillgång till vare sig utbil-

dade lärare eller läromedel?

Kvalitativa läromedels 

funktion
Först ut och keynote-speaker 

var Tim Oates, brittisk skolfors-

kare. Han pekade bland annat 

ut alla de funktioner som ett 

kvalitativt läromedel har, det 

vill säga att ett sådant:

•	 reducerar lärarnas arbete

•	 visar kärninnehållet i ett 

ämne/en kurs
•	 underlättar tolkningen av 

styrdokumenten

•	 visar lärarna vilket kun-

skapsdjup som gäller

•	 stödjer elevernas egen pro-

duktion av kunskap

•	 visar på olika idéer för 

eleverna

•	 underlättar lärarnas forma-

tiva bedömning
•	 stödjer reformer i skolan

•	 modererar skillnader i 

lärares skicklighet. Eller 

som vi i SLFF brukar säga: 

läromedel är en garant för 

likvärdighet.
Tim Oates menade också att en 

fördel som tryckta läromedel 

har framför digitala är att det är 

lätt att röra sig både framåt och 

bakåt i en bok. 

Från vänster: Robert Fahlgren, andre 

vice ordförande i Lärarförbundet, 

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas 

Riksförbund, Olle Burell (S), 

skolborgarråd i Stockholm stad, Erik 

Bengtzboe (M), utbildningsutskottet 

samt moderator Pelle Thörnberg. 

foto: WiWi ahlbeRg
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Transformation) är en mötesplats inom det mo-
derna och innovativa lärandet och hölls den 11–
13 april på Kistamässan i Stockholm. I SLFF:s 
monter kunde mässbesökarna få svar på frågor 
om läromedel, författande och upphovsrätt, från 
såväl SLFF:s styrelseledamöter, kansli som från 
medlemmar.

SLFF:s informatör Anita Hyttinen ansvarar och 
planerar för SLFF:s mässverksamhet. SLFF:s ar-
betsgrupp för förbundets verksamhet vid mässor 
bestod av: Frida Engman, Anita Hyttinen, Hans 
Persson och Lena Wennberg Trolleberg.

kompetenShöJande 
verkSamhet

författarkonferenS
SLFF:s författarkonferenser syftar till att ge med-
lemmar kompetensutveckling samt att stärka 
sammanhållningen mellan läromedelsförfattare. 

Hjärnan och lärandet
2018 års författarkonferens hade rubriken Hjär-
nan och lärandet och ägde rum i Stockholm. 
Under två dagar i april samlades drygt 120 lä-
romedelsförfattare för att lyssna till vilken roll 
läroboken har, hur lärande och motivation är 
kopplat till varandra och till en debatt om likvär-
dig tillgång till kunskap. Årets författarkonferens 
ägde rum under vardag istället för som tidigare 
under helg, vilket inte påverkade deltagarantalet 
negativt.

Konferensen inleddes med en föreläsning av 
Tim Oates. Tim Oates är forskningsledare och 
läroplans- och läromedelsexpert vid Cambridge 
Assessment Group, och har bland annat upp-
märksammats för sin utredning Why textbooks 
count där han analyserar betydelsen av lärome-
del. Tim Oates föreläste om lärobokens roll och 
betonade att kvalitet och likvärdighet kräver bra 
läroböcker.

Deltagarna fick också lyssna till en paneldebatt 
med politiker från utbildningsutskottet; Matilda 
Ernkrans ordförande (S), Christer Nylander vice 
ordförande (L), Erik Bengtzboe (M), Elisabeth 

Knutsson (MP) och Fredrik Christensson (C), 
med skolexperterna Johan Kant och Per Korn-
hall samt med SLFF:s ordförande Wiwi Ahlberg. 
Ämnet för debatten var hur det problem som 
uppstår i kombinationen av att vi har stor lärar-
brist och brist på läromedel, kan lösas. Modera-
tor var Pelle Thörnberg. 

Under konferensens andra dag föreläste Torkel 
Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap 
och internationellt känd för sin forskning om 
barns hjärnutveckling och inlärning. Han är för-
fattare till tre böcker om barnhjärnan: Den över-
svämmade hjärnan (2009), Den lärande hjärnan 
(2011) samt Hjärna, gener och jävlar anamma: 
Hur barn lär (2016). Under sin föreläsning gav 
han deltagarna inblickar i ny forskning om lä-
rande och hjärnan.

kurSer
SLFF arrangerar årligen kurser som syftar till att 
erbjuda läromedelsförfattare kunskap i frågor 
som rör författarskapets villkor. SLFF arrang-
erade tre kurser under året, samtliga med mycket 
gott deltagarantal och gensvar från de lärome-
delsförfattare som deltog.

Utveckla dina texter – från strama 
faktatexter till levande sakprosa
Deltagarna arbetade, genom andras och egna 
texter, med frågor som: Hur fångar vi och behål-
ler vi våra läsare? Hur kan strukturen hjälpa oss 
att skriva bättre och tydligare texter? Hur kan 
vi använda oss av skönlitteraturens berättartek-
nik och dramaturgi i sakprosaskrivandet? Hur 
konstruerar och hur varierar vi uppgifter? Och 

SLFF:s monter på SETT 2018. 
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hur samspelar text och bild? Kursen innehöll 
textanalyser, praktiska skrivövningar genom så-
väl enskilt arbete som grupparbete. Målet med 
kursen var att få syn på det egna skrivandet och 
upptäcka styrkor och svagheter i sitt författar-
skap.

Kursen hölls i Göteborg den 3–4 februari. Kurs-
ledare var Pär Sahlin, lärare, läromedelsförfat-
tare, skönlitterär författare och SLFF-medlem.

Skatt och deklaration, avtalsvillkor 
och upphovsrätt – för läromedelsför-
fattare
Kursen innehöll två delar och vände sig till lä-
romedelsförfattare som ville veta mer om skatt, 
deklaration, bokföring samt om förhandlingsråd 
och läromedelsförfattarens upphovsrättigheter. 

Under kursens första del fick deltagarna kunskap 
om bland annat olika företagsformer, inkomst-
deklaration, momsregler för läromedelsförfattare 
och om avdrag. Vidare ingick deklarationsexem-
pel samt information om skatteberäkning och 
skatteplanering, bokföring, redovisning och skat-
tesystem.

Under den andra delen fick deltagarna kunskap 
om författarens respektive förlagets rättigheter 
och skyldigheter samt vad som är viktigt att 
tänka på i en förhandling med ett förlag och vid 
tecknande av avtal.

Vidare togs följande punkter upp: upphovsrätt 
för läromedelsförfattare, exempel på avtalsmallar 
för analog/tryckt bok och för digital/on-line-
bok, exempel på avtalsvillkor som är godtagbara 
och inte godtagbara samt upphovsrättslig lagtext 
som kan få effekt på författare.

Kursen hölls i Stockholm den 17–18 mars. Kurs-
ledare var Björn Lundén, skatte- och bolagsex-
pert och SLFF-medlem, samt Jenny Lundström, 
SLFF:s förbundsdirektör och jurist med förhand-
lingserfarenhet från upphovsrättsområdet.

Praktisk retorik
Effektiv kommunikation stod i centrum under 
kursen. Deltagarna fick kunskap om retorikens 
bakgrund, effektiva presentationer och reto-
rikens fem kommunikationsmodeller. Därtill 
övade deltagarna praktiskt på olika typer av pre-
sentationer såsom pedagogiska, argumenterande 
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Tim Oates forskningsledare och läroplans- och läromedelsexpert vid Cambridge Assessment Group under författar-
konferensen Hjärnan och lärandet.
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och förhandlingstekniska. Kursen hölls i Stock-
holm den 17–18 november. Kursledare var Bar-
bro Fällman, SLFF-medlem, lektor, språkforskare 
och en av Sveriges främsta experter på retorik. 

LokaLa och regionaLa 
arrangemang
SLFF:s lokala och regionala arrangemang syf-
tar till att erbjuda medlemmar en arena för att 
träffas, byta erfarenheter och ge fortbildning 
och inspiration. SLFF:s medlemsombud Frida 
Engman ansvarar och planerar för SLFF:s lokala 
arrangemang. Hon var föräldraledig under större 
delen av året, och de lokala arrangemangen ord-
nades istället av handläggare Maria Ljungdahl. 
Under året har SLFF arrangerat åtta möten för 
medlemmar runt om i Sverige. Totalt har drygt 
220 medlemmar deltagit. Följande arrangemang 
har erbjudits:

Endast det bästa är gott nog för barnen!  
Visning av utställningen En sagolik skola – folk-
skolan 175 år. En utställning om folkskolans 
pionjärer, om barnens och lärarnas villkor med 
tyngdpunkt på bilder och berättande. I den 
svenska Folkskolestadgan bestämdes för första 
gången att alla barn skulle få gå i skolan. Sedan 
dess har skolan, pedagogiken, lärarrollen och 
inte minst barnens villkor förändrats – och de-
batterats. Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarstiftel-
sen som driver projektet En sagolik skola, visade 
utställningen. Arrangemanget hölls i Malmö och 
Umeå.

Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolu-
tionen
En författarkväll där journalisten Emma Leijnse 
berättade om den tysta utbildningsrevolutionen. 
I större delen av västvärlden har kvinnornas ut-
bildningsnivå passerat männens. Det skiftet på-
verkar vårt samhälle på alla nivåer. Emma 
Leijnse har rest genom Sverige för att utforska 
hur världen förändras när kvinnorna tar över 
universiteten. Arrangemanget hölls i Malmö.

Kadir Meral: Mångkulturell skola
Dagens svenska skola är en spegling av det mång-
kulturella samhället vi lever i. Barn och ungdo-
mar med olika etnisk bakgrund, religion och 

traditioner går i samma klass och delar samma 
bänk. Detta ger stora möjligheter men också ut-
maningar. Kadir Meral, gymnasielärare och stå-
uppkomiker, föreläste om integration och mång-
kultur i skolan. Arrangemanget hölls i Göteborg.

Bonnierförlagens satsning på pedagogisk 
utgivning – Bonnierförlagen Lära
En författarkväll för att lära känna Bonnierför-
lagens satsning på pedagogisk utgivning genom 
Bonnierförlagen Lära. Marie Carlsson, tidigare 
förlagschef på Liber, och Eva Skarp, tidigare pro-
duktutvecklare och förläggare på Liber, berättade 
om satsningen. Utgivningen för första helåret 
planeras till 25 titlar och sker i samarbete med 
Bonnier Carlsen. Arrangemanget hölls i Stock-
holm.

Naturen som inspiration för ditt författar-
skap
En författarkväll med naturupplevelser och in-
spiration. SLFF-medlemmen Carina Brage har 
en fil. mag. i utomhuspedagogik och är författare 
till flera böcker om att hitta pedagogiska möj-
ligheter utanför skolans väggar. Arrangemanget, 
som skulle hållits i Linköping, ställdes tyvärr in 
på grund av för lågt deltagarantal. 

Håller vi på att bli faktaresistenta?
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid 
Stockholms universitet, föreläste om kunskaps-
resistens. Är kunskapsresistens egentligen något 
nytt? På sätt och vis är svaret nej: Våra kognitiva 
skevheter har funnits med sedan människans ur-
sprung. Man kan undra varför evolutionen för-
sett oss med mekanismer som lätt leder oss fel.

Forskare tror att dessa mekanismer kan ha ett 
visst överlevnadsvärde. Det kan till exempel vara 
värdefullt att ha samma övertygelser som de 
människor som hör till den egna gruppen, och 
det kan vara värdefullt att inte hela tiden tvivla 
på det man tror. Men när dessa nedärvda me-
kanismer kombineras med dagens polariserade 
samhälle och det nya medieklimatet, då kan det 
bli väldigt, väldigt fel. I den bemärkelsen är kun-
skapsresistens ett nytt och farligt fenomen.
Arrangemanget hölls i Stockholm och Göteborg.
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SLff:S årSredoviSning 2018

förvaLtningSberätteLSe
Verksamheten           

Allmänt om verksamheten  
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är huvudorganisation för läromedelsförfattare i Sverige. 
Förbundet bildades 1960 och har sitt säte i Stockholm.       
     
Främjandet av ändamålet        
Förbundets ändamål är att tillvarata ideella och ekonomiska intressen för upphovspersoner till verk 
som kan användas i undervisningssammanhang. Förbundet ska ge upphovspersonerna möjlighet att 
erhålla författarstipendier. Detta sker genom det helägda dotterbolaget Läromedelsförfattarna i Sve-
rige AB, med org. nr 556724-7332 och säte i Stockholm.       
     
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Organisationen kring förbundets stipendieutdelning är inför den nya 3-årsperioden (2017–2019) 
delvis omstrukturerad. Syftet är att automatisera, skapa ett personoberoende och att utöka stipendie-
utdelningen.       
         

Flerårsöversikt    
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.       
 

2018 2017 2016 2015
Huvudintäkter tkr 968 799 886 911
Årets resultat tkr 3 86 67 479
Soliditet % 97 100 100 99
    
  

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

Styrelsen för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, med org. nr 802007-0333, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.        
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reSuLtaträkning    
 Not 2018 2017

Föreningens intäkter    
   
Medlemsavgifter  968 100 798 666
Övriga rörelseintäkter  2 254 3 455
Summa rörelseintäkter  970 354 802 121
    
   
Föreningens kostnader    
   
Övriga externa kostnader  -959 960 -493 415
Personalkostnader 1 -227 274 -227 800
Summa rörelsekostnader  -1 187 234 -721 216
    
   
Resultat före finansiella poster  -216 880 80 906

    
Finansiella poster
   
Övriga ränteintäkter  7 209 6 760
Räntekostnader  0 -70
Summa finansiella poster  7 209 6 690
    
   
Resultat efter finansiella poster  -209 671 87 595
    
   
Bokslutsdispositioner    
Erhållna koncernbidrag  275 000 0
Summa bokslutsdispositioner  275 000 0
    
   
Resultat före skatt   65 329 87 595
    
   
Skatter    
   
Skatt på årets resultat  -62 084 -1 476 
   
Årets resultat  3 245 86 119
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baLanSräkning         
 Not 2018-12-31 2017-12-31
   
Tillgångar   
   
Anläggningstillgångar    
   
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 2 100 000 100 000
Andelar i intresseföretag 3 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 4 4 507 226 3 206 715
Summa finansiella anläggningstillgångar  4 608 226 3 307 715

   
Summa anläggningstillgångar  4 608 226 3 307 715
    
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  0 1 050
Fordringar hos koncernföretag  275 000 0
Övriga fordringar  50 597 111 209
Summa kortfristiga fordringar  325 597 112 259
    
   
Kassa och bank   
Kassa och bank  11 610 072 12 604 609
Summa kassa och bank  11 610 072 12 604 609
    
   
Summa omsättningstillgångar  11 935 669 12 716 868
    
   
Summa tillgångar  16 543 895 16 024 582
    
  
    
   
Eget kapital och skulder    
   
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets början  15 966 119 15 880 000
Årets resultat  3 245 86 119
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  15 969 364 15 966 119

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  537 793 18 820
Övriga skulder  26 738 29 643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder  574 531 58 463
    
   
Summa eget kapital och skulder  16 543 895 16 024 582
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noter
   
Redovisnings- och värderingsprinciper   
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).  
 
Avskrivningar    
Tillämpade avskrivningstider                                                                                   Antal år
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer    5
  
   
 

  2018 2017 
1. Medelantalet anställda 
Kostnaden avser arvoden. Förbundet har inga anställda.  0 0
   
 
 
    
  2018-12-31 2017-12-31
2. Andelar i koncernföretag    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  100 000 100 000
Årets förändringar   
- inköp   
- fusion   
- försäljningar och utrangeringar   
Omklassificeringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  100 000 100 000
   
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar  0 0
Årets förändringar   
- försäljningar och utrangeringar   
- fusion   
- avskrivningar   
Återförda nedskrivningar   
Omklassificeringar   
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
   
 
Redovisat värde  100 000 100 000
avser 200 aktier á 2 000 kr, 
Läromedelsförfattarna i Sverige AB org. nr 556724-7332   
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  2018-12-31 2017-12-31
3. Andelar i intresseföretag    
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  1 000 1 000
Årets förändringar   
- inköp   
- fusion   
- försäljningar och utrangeringar   
Omklassificeringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 000 1 000
   
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar  0 0
Årets förändringar   
- försäljningar och utrangeringar   
- fusion   
- avskrivningar   
Återförda nedskrivningar   
Omklassificeringar   
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
   
 
Redovisat värde  1 000 1 000
avser andelar i Copyswede ekonomisk förening   
 

   
  2018-12-31 2017-12-31
4. Andra långfristiga placeringar   
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden   3 206 715 3 808 482
Årets förändringar   
- inköp  0 0
- fusion  0 0
- försäljningar och utrangeringar  0 -601 767
Omklassificeringar  1 300 512 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 507 226 3 206 715
   
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar  0 0
Årets förändringar   
- försäljningar och utrangeringar  0 0
- fusion  0 0
- avskrivningar  0 0
Återförda nedskrivningar  0 0
Omklassificeringar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
   
 
Redovisat värde  4 507 226 3 206 715
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LiSab:S årSredoviSning 2018
Styrelsen och VD för Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB), med org. nr 556724-7332  
och säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

förvaLtningSberätteLSe
Allmänt om verksamheten      
LISAB är dotter- / servicebolag till Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) och bedriver 
upphovsrättslig verksamhet där läromedelsförfattares ekonomiska och ideella rättigheter tas tillvara 
genom att LISAB träffar avtal bland annat genom den så kallade avtalslicensen i upphovsrättslagen 
angående kopiering för undervisningsändamål.        
          
Väsentliga händelser under verksamhetsåret
LISAB har samarbete med de flesta upphovsrättsorganisationer i Sverige. LISAB:s uppgift är att träffa 
avtal och att säkerställa utdelning av upphovsrättsintäkter i form av stipendier till de rättsinnehavare 
som bolaget företräder, nämligen läromedelsförfattarna.      

Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor.  

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 28 199 30 453 27 777 31 639
Resultat efter finansiella poster -527 2 698 4 374 8 220
Soliditet % 73 73 76 75
Balansomslutning 87 012 86 720 80 607 77 715

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 400 000 50 254 917 2 862 944 53 517 861
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 
- överföres i ny räkning 2 862 944 -2 862 944 0
Årets resultat 1 227 986 1 227 986
Belopp vid årets utgång 400 000 53 117 861 1 227 986 54 745 847

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Från föregående år balanserade vinst 53 117 861
Årets resultat 1 227 986
Summa 54 345 847

Styrelsens förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 54 345 847
Summa 54 345 847
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reSuLtaträkning        
 Not 2018 2017

Rörelseintäkter    
   
Nettoomsättning  28 198 919 30 453 125
Övriga rörelseintäkter  704 087 387 922
Summa rörelseintäkter  28 903 006 30 841 047
    
   
Rörelsekostnader    
   
Stipendier  -19 160 000 -17 308 000
Övriga externa kostnader  -4 326 407 -4 594 717
Personalkostnader 1, 2 -5 868 060 -6 182 066
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -75 027 -67 394
Summa rörelsekostnader  -29 429 494 -28 152 178

   
Rörelseresultat  -526 488 2 688 869
    
   
Finansiella poster   
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  0 0
Övriga ränteintäkter  0 9 518
Räntekostnader  -277 -517
Summa finansiella poster  -277 9 001
    
   
Resultat efter finansiella poster  -526 765 2 697 870
   
 
Bokslutsdispositioner    
Lämnade koncernbidrag  -275 000 0
Förändring av periodiseringsfonder  2 400 000 1 000 000
Summa bokslutsdispositioner  2 125 000 1 000 000
    
   
Resultat före skatt   1 598 235 3 697 870
    
Skatter    
Skatt på årets resultat  -370 249 -834 926
   
 
   
Årets resultat  1 227 986 2 862 944
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baLanSräkning      
    
 Not 2018-12-31 2017-12-31
    
Tillgångar    
   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 3 3 380 724 3 396 792
Inventarier 4 121 730 124 712
Summa materiella anläggningstillgångar  3 502 454 3 521 504
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 5 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 6 43 000 000 43 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar  43 001 000 43 001 000
   
Summa anläggningstillgångar  46 503 454 46 522 504
   
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  2 467 636 1 646 584
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  365 059 340 796
Summa kortfristiga fordringar  2 832 695 1 987 380
   
Kassa och bank    
Kassa och bank  37 676 281 38 210 468
Summa kassa och bank  37 676 281 38 210 468
    
   
Summa omsättningstillgångar  40 508 975 40 197 848
    
   
Summa tillgångar  87 012 429 86 720 352
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baLanSräkning         
    
 Not 2018-12-31 2017-12-31
    
Eget kapital och skulder    
   
Eget kapital
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  400 000 400 000
Summa bundet eget kapital  400 000 400 000
   
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  53 117 861 50 254 917
Årets resultat  1 227 986 2 862 944
Summa fritt eget kapital  54 345 847 53 117 861
   
Summa eget kapital  54 745 847 53 517 861
   
Obeskattade reserver   
Periodiseringsfonder  10 700 000 13 100 000
Summa obeskattade reserver  10 700 000 13 100 000

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  240 514 292 168
Skuld till koncernföretag  275 000 0
Övriga skulder  20 561 046 19 221 069
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  490 023 589 254
Summa kortfristiga skulder  21 566 582 20 102 491 
    
  
Summa eget kapital och skulder  87 012 429 86 720 352
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noter    
 
Redovisnings- och värderingsprinciper   
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 om 
årsredovisning i mindre företag.    
   
 
Avskrivningar    
Tillämpade avskrivningstider        Antal år
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnad   50
Inventarier   5
Datorer    3 
  

  2018 2017
1. Medeltalet anställda
Medeltalet anställda uppgår till  5 5

    
   
2. Löner och ersättningar
Löner och ersättningar  3 109 348 3 204 406
Pensionskostnader  487 473 595 559
Övriga sociala avgifter  976 957 1 006 824
  4 573 778 4 806 789
 
  
  2018-12-31 2017-12-31
3. Byggnader och mark   
Ingående anskaffningsvärden  3 493 200 3 493 200
Årets förändringar   
- inköp  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 493 200 3 493 200
varav mark 2 689 764 kr   
 
   
 
Ingående ackumulerade avskrivningar  -96 408 -80 340
Årets förändringar   
- Avskrivningar  -16 068 -16 068
Utgående ackumulerade avskrivningar  -112 476 -96 408
   
Redovisat värde  3 380 724 3 396 792
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  2018-12-31 2017-12-31

4. Inventarier   
Ingående anskaffningsvärden   591 107 565 610
Årets förändringar
- Inköp  55 977 25 497
- Försäljningar och utrangeringar  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  647 084 591 107
   
 
Ingående avskrivningar  -466 395 -415 069
Årets förändringar   
 
-Försäljningar och utrangeringar  0 0
-Avskrivningar  -58 959 -51 326
Utgående ackumulerade avskrivningar  -525 354 -466 395
   
Redovisat värde  121 730 124 712
varav konst (skrivs ej av) 56 113 kr   

 
    
   
5. Andelar i intresseföretag   
Ingående anskaffningsvärden  1 000 1 000
Årets förändringar  0 0
- Inköp  0 0
- Försäljningar   0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 000 1 000
avser andel i Bonus Copyright Access ekonomisk förening   
 
  
   
 
6. Andra långfristiga placeringar    
Ingående anskaffningsvärden   43 000 000 50 035 703
Årets förändringar  0 0
- Inköp  0 0
- Försäljningar   0 -7 035 703
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  43 000 000 43 000 000
   
 
   
 
7. Moderbolag   
Företagets moderbolag, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, har organisationsnummer  
802007-0333 och säte i Stockholm.   
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Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF
Huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare

  
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - SLFF 

SLFF:s servicebolag: Läromedelsförfattarna i Sverige AB - LISAB
Drottninggatan 61, 1 tr.     SE-111 21 Stockholm

Tfn: +46 8 440 84 80     E-post: adm@slff.se    www.slff.se


