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LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven 
intresseorganisation för författare av läromedel 

och kurslitteratur i Sverige. 

Vi för författarnas talan, förbättrar villkoren och 
erbjuder ett starkt författarkollektiv.

Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle där 
läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

Vi arbetar för att alla elever och lärare ska ha en 
likvärdig tillgång till bra läromedel. 

 Vi arbetar också för att författare till läromedel 
och kurslitteratur ska få en skälig ersättning. I det 
arbetet är värnandet av upphovsrätten centralt. 

För gemenskap. 
För ökad kunskap.

För ett starkare författarkollektiv.
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Form: Spektra Design
Adress: Drottninggatan 61, 111 21 Stockholm
Telefon: 08-440 84 80

E-post: adm@laromedelsforfattarna.se
Webb: laromedelsforfattarna.se
Tryck: april 2022

Sveriges Läromedelsförfattares 
Förbunds verksamhetsberättelse

”VÅRT 
PÅVERKANSARBETE 
FÖR ATT SÄKRA RÄTTEN 
TILL LÄROMEDEL, GAV 
ÄNTLIGEN RESULTAT.”
Genomslag i debatten, sidan 15.
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STIPENDIUM TILL FÖRFATTARE
830 glada besked, sidan 20.
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VÅR DEMOKRATI
Var fattas besluten? sidan 14.
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LITE SOM JENKA 

H äromveckan skulle jag 
hjälpa min 7-åring med 
läxan. Ur ryggsäcken plock-
ade hon fram två kopierade 
lösblad och tillsammans 

försökte vi lista ut vad det var hon 
skulle göra. Vi lyckades inte riktigt 
med uppgiften. Frustrationen var 
stor från sjuåringen: ”säg bara vad 
jag ska göra så att jag kan leka sen!” 
Bristen på läromedel får konsekven-
ser, både i klassrum och hemma vid 
köksborden. När en uppgift lämnas 
ut på ett löst papper som saknar 
både sammanhang och instruktion, 
då blir det svårt att såväl lösa upp-
giften som att hjälpa till med den.

Det är med stolthet jag blickar 
tillbaka på det gångna året. Året då 
vi satte läromedelsfrågan på agen-
dan och nådde igenom bruset med 
våra krav på en likvärdig tillgång till 
läromedel. Genom tre stora under-
sökningar kunde vi ge röst åt alla 
de elever och vårdnadshavare som 
förväntar sig, behöver och uppskat-
tar läromedel. Vi kunde också visa 
stödet för läromedel som finns bland 
landets förtroendevalda kommunpo-
litiker, oavsett partitillhörighet. 

Mot bakgrund av vår vision om ett 
kunskapsorienterat samhälle där 
läromedel av hög kvalitet för alla 
är en självklarhet har det varit 
ett enormt givande år, där vi som 
organisation verkligen hörsammats. 
Det är en bit kvar till den dag då alla 
elever i Sverige kan plocka upp en 
bok ur ryggsäcken eller klicka upp 
sitt läromedel i datorn när det är 
dags att göra läxan. Men det kliv 
vi tog 2021 var alltjämt rejält och 
i rätt riktning.

Vi genomförde en medlemsunder-
sökning under året för att stämma 
av hur medlemmar ser på sitt 
medlemskap och verksamheten vi 

erbjuder. Det var med stort intresse 
vi tog del av resultatet. Företaget 
som gjorde undersökningen åt oss 
förklarade att den nöjdhet som 
vår medlemskår uppvisade över-
träffade det resultat som med-
lemsorganisationer brukar få i den 
här typen av undersökningar. Att 
95 procent av medlemskåren har 
en positiv bild av oss ger oss både 
energi och arbetslust att fortsätta 
arbetet för att föra författarnas 
talan och förbättra villkoren. Tusen 
tack för det stöd ni medlemmar 
visar – genom gott samarbete 
skapar vi en stark medlemsdriven 
intresseorganisation! 

2021 får mig att tänka på dansen 
jenka. I en hembygdsgård för tret-
tio år sedan hoppade jag jämfota 
framåt, och så bakåt, för att sedan 
hoppa framåt igen. Läromedelsför-
fattarnas verksamhet har dansat 
fram på liknande sätt under året. 
Släppta restriktioner fick oss att 
hoppfullt hoppa fram, boka in och 
planera. Återinförda restriktioner 
tog oss ett steg tillbaka igen, när vi 
besviket tvingades ställa in och flytta 
om. För att därefter ta ny sats och 
hoppa fram igen.

Trots detta slås jag av hur maka-
löst mycket vi åstadkommit under 
ytterligare ett år präglat av pan-
demi, där möjligheterna att träffas 
varit små och oförutsägbarheten 
stor. Ett år där samarbetet mellan 
såväl styrelse, som kansli och med-
lemmar återigen till största delen 
skett genom en skärm.

Vi har kunnat fortsätta det viktiga 
demokratiarbetet, vi har lanserat 
nya Manus, vi har givit ut en bok och 
vi har instiftat Läromedlets dag. Vi 
skapade hela 26 arrangemang med 
en mycket uppskattad medlems-
konferens som kronan på verket. 

FÖRORD

Vi deltog i ett omfattande arbete 
kring implementeringen av upphovs-
rättsdirektivet och har löpande 
givit författare juridisk rådgivning. 
Vi har gratulerat fem välförtjänta 
pristagare av Läromedelsförfattar-
nas pris och utlyst tre olika typer av 
stipendier. Vi fick fem debattartiklar 
publicerade och sjösatte samarbe-
tet kring Sveriges första professur i 
sakprosa. Vi har fler medlemmar än 
någonsin tidigare och allt fler söker 
vårt viktiga kopieringsstipendium. 
Det är både glädjande och enormt 
viktigt. Ju fler vi är, desto starkare.

Kloka människor brukar säga att 
man ibland ska stanna upp, innan 
det är dags att kavla upp ärmarna 
och köra vidare igen. Denna verk-
samhetsberättelse med årsredo-
visningar är ett sådant stopp. En 
sammanfattning i ord och siffror. 

Vår verksamhetsberättelse är 
berättelsen om en intresseorganisa-
tion som växer. Om det lilla förbun-
det med stor påverkan. Om att nå 
genom bruset. Nu lägger vi 2021 till 
handlingarna och arbetar vidare för 
författarnas bästa. Tack för att du 
är med oss på resan!

förbundsdirektör/vd

FRIDA ENGMAN
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ORGANISATIONEN I KORTHET

KUNSKAP OCH 
GEMENSKAP
En medlemsdriven intresseorganisation för 
författare vars verk är en väsentlig del av elevers 
och studenters lärande.

A tt vara författare är ofta 
ett ensamt arbete och kol-
lektivet är kanske viktigare 
än någonsin. Läromedels-
författarna för författar-

nas talan, förbättrar villkoren och 
erbjuder ett starkt författarkollek-
tiv. Att vara medlem i vår organisa-
tion ger kunskap och gemenskap. 

Vi företräder författarna av läro-
medel och kurslitteratur. De förfat-
tare vars författarskap resulterar 
i den litteratur som Sveriges barn, 
unga och vuxna möter i skolan och på 
lärosäten. Den kultur- och läsgär-
ning som dessa författare har gjort 
genom decennier är ovärderlig. 

Den statliga läromedelsutred-
ningen (SOU 2021:70) skriver att 
läromedel utgör en ”väsentlig del av 
elevers läsande” och konstaterar 
att utan tillgång till läromedel skulle 
läsningen av sakprosatext ”troli-
gen vara mycket låg”. Vi är stolta 

FÖR FÖRFATTARNA

Förhandling om avtal
Vi är huvudorganisation för 
Sveriges författare av läro-
medel och kurslitteratur. 
Det innebär att vi med stöd 
i lagen representerar upp-
hovspersoner inom lärome-
delsområdet, och är med i 
förhandlingar om avtal, inte 
minst de avtal som reglerar 
kopieringsersättningen.

Juridisk rådgivning
Vi ger personlig rådgivning 
i frågor gällande avtal, för-
handling och annat som berör 
författarskapet. Vi granskar 
även avtal vid behov. 

Påverkansarbete
För att uppnå vår vision om ett 
kunskapsorienterat samhälle 
jobbar vi aktivt med frågan om 
tillgång till läromedel i skolan. 
Vi arbetar även för att stärka 
författares rättigheter och 
villkor, och för att säkra att 
författare får skälig ersättning 
för sitt arbete.

Stipendier
Den lagliga kopieringen av 
läromedel och kurslitteratur 
genererar årligen en kopie-
ringsersättning som vi delar ut 
till författare genom att utlysa 
kopieringsstipendium och 
andra typer av stipendier.

Ett starkt författarkollektiv
Att vara författare är ofta ett 
ensamarbete. Som medlem hos 
oss blir man del av en förfat-
targemenskap. Vi anordnar 
kurser, författarsamtal och 
andra aktiviteter som ger både 
kunskap och gemenskap.

över att företräda författarna som 
bidrar till denna betydande del av 
elevers läsande.

1960 bildades det som idag är 
Läromedelsförfattarna, en med-
lemsdriven intresseorganisation 
med syfte att tillvarata läromedels- 
och kurslitteraturförfattares ideella 
och ekonomiska intressen. Vi är 
nästan 1 700 medlemmar och huvud-
organisation för läromedels- och 
kurslitteraturförfattare i Sverige.

Vår vision är ett kunskapsorien-
terat samhälle där läromedel av hög 
kvalitet för alla är en självklarhet. 

”DEN KULTUR- OCH 
LÄSGÄRNING SOM DESSA 
FÖRFATTARE HAR GJORT 
GENOM DECENNIER ÄR 
OVÄRDERLIG.”
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PÅVERKAN OCH OPINION
Vi ska vara en tydlig aktör som når ut 
och efterfrågas. Vi vill skapa opinion 
kring att läromedel och kurslitteratur 
behövs, för att skapa en större betal-
ningsvilja. Primärt fokus för påverkans-
arbetet ska vara den statliga lärome-
delsutredningen (SOU 2021:70).

KOMMUNIKATION
För att lyckas med ansatsen att växa 
behöver vi öka kännedomen om oss. Vi 
ska tydligare visa vilka frågor vi driver, 
och se till att vår kommunikation är till-
gänglig och kanalanpassad. Vi ska nå ut 
till en större del av författarkollektivet, 
och på så sätt få fler att söka stipen-
dium och bli medlemmar.

UPPHOVSRÄTT
Läromedelsförfattarna är den enda 
organisationen i Sverige som företräder 
författare av läromedel och kurslittera-
tur, och för att det ska vara möjligt och 
attraktivt att skriva läromedel behövs 
en fungerande upphovsrätt.

Upphovsrätten är inte bara grunden 
för författares villkor, den är även – 
genom kopieringsersättningen – grund 
för att vi ska kunna bedriva vår verk-
samhet. Med kunskap som vårt främsta 
redskap ska vi jobba för att säkra fram-
tidens läromedelsförfattande. I vårt 
upphovsrättsliga arbete är samarbeten 
med andra upphovsrättsorganisationer 
centrala.

RÅDGIVNING
Den juridiska rådgivningen är en mycket 
uppskattad service till författare. 
Utöver personlig rådgivning kring avtal 
och upphovsrätt ska vi fortsatt ta fram 
rekommendationer, förhandlingsråd 
och avtalsmallar. Vi ska sprida informa-
tion om rådgivningen så att fler förfat-
tare kan ta del av den.

VERKSAMHETSINRIKTNING

VAD VI SA ATT VI  
SKULLE GÖRA 2021?
Vilken verksamhet vi ska bedriva står i vår verksam-
hetsinriktning, som stämman fattar beslut om varje 
år. Här är den i korthet, område för område.

miljoner 
är målet att 
betala ut i 

kopierings-
stipendium.

25

UTBILDNING OCH 
FÖRFATTARGEMENSKAP
För att stärka och gynna läromedels-
författares kollektiva nytta ska vi 
skapa aktiviteter för kompetensut-
veckling, gemenskap och information. 
Det kan handla om exempelvis kurser, 
konferenser eller föreläsningar.
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DEMOKRATI
Det ska vara enkelt att som 
medlem engagera sig i och 
följa arbetet. Vår organisa-
tion ska vara demokratisk 
och transparent, beslutspro-
cesser ska vara tydliga och 
styrande dokument uppdate-
rade och enkla att förstå.

MEDLEMSNYTTA 
Vi ska bli en tydligare social 
och utvecklande arena för 
författare, eftersom att för-
fattaryrket ofta är ensamt. Vi 
ska erbjuda aktiviteter som 
gör medlemskapet menings-
fullt och författargemenska-
pen starkare. 

Möjligheten att hyra Läro-
medelsförfattarnas hus i 
Visby samt att få tidningen 
Manus i brevlådan är två 
medlemsförmåner som ska 
fortsätta ge mervärde till 
medlemskapet. 

MEDLEMSVÄRVNING
Vi ska vara en attraktiv och 
relevant intresseorganisation 
för alla som skriver läromedel 
och kurslitteratur i Sverige, 
och aktivt jobba för att fler 
ska hitta till oss. Genom att 
öka medlemsantalet blir vi 
starkare, vilket ger tyngd 
i vårt arbete för bättre 
författarvillkor.

STIPENDIER
Vi ska arbeta för att så stor del som 
möjligt av kopieringsersättningen ska 
nå rättighetshavare genom stipendier, 
främst vårt kopieringsstipendium där 
målet är att betala ut 25 miljoner kro-
nor. Vi ska jobba aktivt för att fler ska 
hitta och söka vårt stipendium, och vi 
ska jobba för att göra ansökan så enkel 
och tydlig som möjligt. Vi ska även utlysa 
vistelsestipendium till Aten.

PRIS
Genom att dela ut Läromedelsförfat-
tarnas pris, som är Sverige tyngsta pris 
för författare av läromedel och kurslit-
teratur, ska vi skapa uppmärksamhet 
kring läromedlens och kurslitteratu-
rens roll i Utbildningssverige.

UTVECKLING AV FORSKNING 
OM LÄROMEDEL
Vi ska fortsatt arbeta för en förändrad 
syn på läromedel i Sverige, bland annat 
genom att uppmärksamma läromedel 
som forskningsområde både i sig själv 
och som en del av sakprosaförfattandet 
i Sverige.

Genom att delfinansiera inrättan-
det av en sakprosaprofessur vill vi 
strategiskt verka för forskning som är 
relevant för läromedelsförfattare och 
som belyser läromedels betydelse för 
elevers lärande.

”GENOM ATT ÖKA MEDLEMSANTALET BLIR VI 
STARKARE, VILKET GER TYNGD I VÅRT ARBETE 
FÖR BÄTTRE FÖRFATTARVILLKOR.”

MÅL FÖR 2021
Öka medlemsantalet

Öka kännedomen 
om oss

Öka antalet 
författare som söker 
kopierings stipendium

1. SKA VARA DEMOKRA-
TISK OCH TRANSPARENT

2. SKA HA TYDLIGA 
BESLUTSPROCESSER

3. SKA HA UPPDATERADE 
STYRANDE DOKUMENT

VÅR  
ORGANISATION



ÅRET I KORTHET

SUMMERING

En bok, 26 arrangemang och en egen dag för läromedel. 
Trots fortsatta pandemirestriktioner åstadkom vi mycket 
under 2021. Här sammanfattar vi året på ett uppslag.

kronor delades ut i kopieringsstipendier, 
till totalt 830 författare.

nummer av vår 
medlemstidning 
Manus, som har 

fått en helt ny 
form, har getts ut.

23 586 700 

4
92

författare blev medlemmar 
under 2021, vilket resulterade i 

ett totalt medlemsantal på 1 793.

SVENSK LAG SKA SKYDDA UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN
Under hösten blev promemorian ”Upphovsrätten på den digitala inre marknaden 
(Ds 2021:30)” utskickad på remiss, efter flera förseningar. 

Vårt remissyttrande fokuserade på att svensk lag, i enlighet med EU:s direktiv, 
måste vara till skydd för upphovsrättsinnehavaren som ofta är den svagare par-
ten i en förhandling.

kronor delades ut i stödstipendium till 
författare som drabbats ekonomiskt av 

pandemin.

725 000 

”ALLA ELEVER SKA 
HA RÄTT TILL DE 

LÄROMEDEL SOM KRÄVS 
FÖR EN GOD KUNSKAPS-

UTVECKLING.”
Gustav Fridolin, Anna Medin 

och Tove Mejer 
SvD Debatt, 16/8 2021.
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TVÅ STÄMMOR
rymde flera viktiga beslut 
såsom stämma varje år, man-
datsperiodbegränsningar för 
styrelseledamöter och en ny 
årsavgift.

”VI VILL ATT: LÄROMEDLENS ROLL UR ETT 
ELEVPERSPEKTIV TYDLIGGÖRS I SKOLLAGEN, 
ATT RESURSERNA TILL LÄROMEDEL ÖKAS 
OCH FÖLJS UPP FÖR OFFENTLIG STATISTIK.”
Författaren Pascal Engman



arrangemang gick av stapeln 
under året. Många digitalt, men 
inte alla. En höjdpunkt var med-

lemskonferensen i november, 
som var det första stora evene-

manget efter pandemin. 

26

SVERIGES FÖRSTA 
SAKPROSAPROFESSUR
▶ 2021 stod det klart att det 
blir en professur i sakprosa vid 
Linnéuniversitetet. Genom att 
delfinansiera professuren vill 
Läromedelsförfattarna verka 
för forskning som är relevant för 
läromedelsförfattare, och som 
belyser läromedels betydelse 
för elevers lärande. Övriga del-
finansiärer är Natur & Kultur och 
Sveriges Författarförbund.

89%

6 3

ETT STARKARE 
FÖRFATTARKOLLEKTIV
Medlemsvärvning. Under våren 
genomförde vi kampanjen ”Ett 
starkare författarkollektiv”. Alla 
som blev medlemmar under kam-
panjen fick vårens månader gratis. 
Det var en repris på en kampanj vi 
genomförde 2020. Vi fick 18 nya 
medlemmar under den här perio-
den, jämfört med 10 samma period 
året innan. 

”LÄROMEDEL  
HJÄLPER MIG PÅ ALLA 
SÄTT EGENTLIGEN, 
MINA LÄROMEDEL 
TILLSAMMANS MED 
LÄRARNA GER MIG DET 
UNDERLAG JAG BEHÖVER 
FÖR ATT KLARA MINA 
STUDIER.”
16-årig gymnasieelev

LÄROMEDLETS DAG
Egen dag. Den 8 november 2021 
firades Läromedlets dag för första 
gången. Syftet med dagen är att 
lyfta läromedlets betydelse och 
belysa olikvärdigheten i svensk sko-
la. 8 november markerar dagen då 
Nils Holgersson kom hem från den 
fantastiska resa som kom att bli en 
av världens mest lästa barnböcker, 
och som skrevs som en läsebok i 
geografi för svenska elever.

HUR SKA DE ANNARS 
LÄRA SIG?
Bok. I början av sommaren skick-
ade vi ut boken ”Hur ska de annars 
lära sig?” till politiker, journalister 
och medlemmar. Boken är ett 
resultat av de undersökningar vi 
genomfört bland elever och vård-
nadshavare. Boken är fylld av citat 
som visar hur viktigt både elever 
och deras vårdnadshavare tycker 
att det är med läromedel.

ANNA JONSSON
Malmö, medlem sedan 2021

Hur hittade du oss?
– Jag tror att jag läste om Lärome-
delsförfattarna via Studentlitteratur, 
i samband med att vi skrev vår bok 
”En berättelse om organisering”.
Varför blev du medlem?
– Främst för att stötta initiativet, och 
därmed mig själv och andra som 
försöker bidra till ett samhälle som 
bygger på kunskap och där lärome-
del och böcker naturligtvis utgör 
en viktig grund för det. Flera skriver 
läroböcker på sin obetalda fritid, och 
då kan det också vara fint att erbju-
das möjlighet att söka stipendier för 
kopieringsstöd eller för att kunna åka 
iväg och skriva på annan ort. Jag har 
själv erhållit kopieringsstöd och det 
kom som ett fint och uppmuntrande 
bidrag i samband med att vi skulle 
revidera vår bok om organisering.
Har medlemskapet levt upp till dina 
förväntningar så här långt?
– Ja. På senare år tycker jag att orga-
nisationen har blivit alltmer synlig, 
och uppskattar såväl inlägg i debat-
ten om läromedels betydelse som 
olika sätt att inspirera till olika vägar 
att förmedla forskning och kunskap.

LÄROMEDELS-
UTREDNINGEN HAR 

VARIT EN CENTRAL DEL 
I VÅRT PÅVERKANS-

ARBETE UNDER ÅRET

debattartiklar har publicerats, 
och flera rikstäckande nyhets-
medier har nämnt oss under året.

 undersökningar genomförde vi för 
att kartlägga synen på läromedel 
bland elever, vårdnadshavare 
samt kommunpolitiker. Resultatet 
finns på rattentilllaromedel.se 

av Sveriges hög-
stadie- och gym-
nasieelever tycker 

att läromedel är viktigt. Det visar vår 
rapport ”Elevers syn på läromedel ” 
som vi släppte den 24 juni.
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konton följer oss på Instagram. 
Vid samma tidpunkt 2020 

hade vi 419 följare. 

717 
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MEDLEMSUNDERSÖKNINGEN

VÅRA MEDLEMMAR

Med hjälp av undersökningsföretaget Novus 
genomförde vi en medlemsundersökning som 
glädjande visar en nöjd medlemskår.

anser att vår 
bevakning av 
medlemmars 

intressen är en av 
de främsta förde-

larna med att 
vara medlem.

av våra medlem-
mar har en positiv 

bild av oss.

56% 95%

56 %

44 %

VILKA ÄR MEDLEMMARNA?
Av våra 1 793 medlemmar bor majoriteten i och omkring våra tre största städer. 
601 personer bor i Stockholmsområdet, 374 i Skåneregionen och 356 i Göte-
borg med omnejd. 

208 medlemmar bor runt Uppsala, Gävle och Falun, och i de norra delarna 
av Sverige hittar vi 92 författare. Därtill bor 129 medlemmar i Linköping med 
omnejd, och 17 författare på Gotland. Vi har 16 medlemmar bosatta utomlands, 
de flesta av dem i våra grannländer och i Europa, men en medlem bor så långt 
bort som Kanada.

Vår yngsta medlem är 25 år och vår äldsta 97 år. Det flesta har en annan verk-
samhet eller anställning vid sidan av författarskapet, och färre än 10 procent 
har författarskapet som sin huvudsakliga inkomstkälla.

91 %
av våra medlemmar är nöjda med 
sitt medlemskap.

17 %
har vårt medlemsantal ökat med 
sedan 2019, och vi fortsätter växa.

MEDLEMSANTAL

blev det totala medlemsantalet 
2021, vilket är en fortsatt ökning 
från förra årets medlemsrekord. 
Totalt fick vi 92 nya medlemmar 
under året.

1793
UNDERSÖKNING
Vi vill att det ska vara givande och 
inspirerande att vara medlem 
i Läromedelsförfattarna, och 
för att kunna skapa det värdet 
för våra medlemmar måste vi 
veta vilka de är. Resultatet av 
medlems undersökningen visade, 
glädjande nog, att våra medlem-
mar är genomgående nöjda med 
vårt arbete.

”LÄROMEDELSFÖRFATTARNA 
ÄR DET SJÄLVKLARA VALET 
FÖR STÖD, ERFARENHETS-
UTBYTE OCH UTBILDNING”
Medlem sedan 2009

”JAG ÄR MEDLEM FÖR ATT 
 HA NÅGON SOM STÅR PÅ 
MIN SIDA”
Medlem sedan 2014

10 LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

HEDERSMEDLEMMAR
Under året utsåg styrelsen 
Gull Olsson och Lars Öhlin till 
hedersmedlemmar för sina 
mångåriga insatser för förbundet.

av våra medlem-
mar är kvinnor.

av våra medlem-
mar är män.
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UTBLICK

distansundervisning blev det uppen-
bart att det saknades läromedel på 
många håll.

Han berättar att man har kunnat 
se en viss uppgång i försäljningen 
av läromedel och kurslitteratur 
under både 2020 och 2021, men den 
innebär enligt honom inte att läro-
medelstillgången på något sätt är 
god i svensk skola idag, eftersom den 
startade på så låga nivåer. 

– Nu är frågan huruvida man 
kommer fortsätta att successivt 
öka tillgången till läromedel i skolan, 
eller falla tillbaka till den tidigare 
situationen.

När det gäller kurslitteratur har 
kurvan redan vänt. Försäljningen 
gick upp när pandemin slog till, och 
har nu börjat återgå till de nivåer den 
låg på före pandemin. 

En annan aspekt av såväl pande-
min som vår tid är digitaliseringen. 
Försäljningen av digitala läromedel 
har ökat något under pandemin, 
men inte mer drastiskt än att det 
kan ses som en fortsättning av den 
utveckling man såg redan innan pan-
demin. Läromedelsföretagen delar 
upp läromedel i tre kategorier: Helt 
tryckt material, helt digitalt material 
och kombinerat material. Svensk 
skola domineras av den senare kate-
gorin, som står för mer än hälften av 
all försäljning. De helt tryckta står 
för ungefär en tredjedel och de helt 
digitala för 15–17 procent.

Under året har vissa röster kriti-
serat utredningen för att lyfta fram 
boken för starkt, men den bilden 
delas inte av Läromedelsföretagen. 
De menar att utredningen bidrar till 
en mer balanserad syn än tidigare. 

– Sverige är ett väldigt teknikvän-
ligt land. Tidigare har man kanske 
haft en allt för stark tilltro till de 
digitala formaten, skillnaden är 

att man nu väljer att lyfta även de 
tryckta läromedlens betydelse. 

Läromedelsbranschen har verkligen 
inte stått still 2021. Försäljningen 
har ökat, politiker har agerat och 
författare har fortsatt skrivit 
kvalitativa läromedel. Exakt hur 
många titlar Läromedelsföretagens 
medlemsförlag har gett ut under 
2021 är svårt att svara på, men det 
rör sig om 1000-tals titlar. Bara på 
Studentlitteratur har de ungefär 10 
000 royaltymottagare, och ger ut 
omkring 300 nya titlar varje år. 

När Persson spanar framåt ser 
han ett tydligt fokus på fortsatt 
påverkansarbete. För att nå målen 
tror han att hela branschen behöver 
arbeta med tillgångsfrågan under en 
lång tid framöver.

– Den helt centrala frågan för oss 
under 2022 är om läromedelutred-
ningens förslag kommer bli verk-
lighet. Kommer man gå från goda 
intentioner i politiken till praktisk 
handling? Alla vi pratar med lyfter 
läromedlens betydelse för både 
lärare och elever, så 2022 måste vi 
gå från ord till handling. Svensk skola 
blir inte hjälpt av bara ord, det krävs 
mer läromedel.  

Text: Embla Jernstig

LÄROMEDELSBRANSCHEN 2021

V i har lämnat ännu ett 
utmanande år bakom oss, 
och mycket har hänt i vår 
bransch. Något som har 
präglat branschen hela året 

är den läromedelsutredning som 
presenterade sina förslag i augusti, 
bland annat förslaget att rätten till 
läromedel ska skrivas in i skollagen.

– Jag har varit verksam i den 
här branschen sedan 1989, och 
för första gången sedan dess har 
vi kommit till tals med politiker 
om läromedel på ett konstruktivt 
sätt, säger Stefan Persson, ordfö-
rande för branschorganisationen 
Läromedelsföretagen.

När utredningen tillkom 2019 var 
frågan om kvalitet inskriven i utred-
ningen, men under utredningens 
gång har fokus skiftat från kvalitet 
till tillgång, upplever Persson. Alla 
parter har varit överens om att 
de läromedel som finns idag håller 
hög kvalitet. Trots det finns det ett 
delförslag från utredningen om att 
man från politikens sida ska stötta 
framtagandet av särskilt kvalifice-
rade läromedel, vilket Läromedels-
företagen vill problematisera.

– Det är egentligen som att bota 
friska patienter. Problemet i svensk 
skola är inte att det saknas tillgång 
på kvalitativa läromedel, det finns 
det från alla förlag, problemet 
är tillgången, säger Persson och 
fortsätter:

– Vi står bakom majoriteten 
av utredningens förslag. Läro-
medlens ställning i skoldebatten 
har förstärkts, vilket kommer 
stärka svensk skola och förbättra 
kunskapsresultaten.

Pandemin har varit en utmanande 
tid, men Stefan Persson tycker att 
branschen har ställt upp på ett bra 
sätt. När skolorna ställde om till 

STEFAN PERSSON
ordförande

Läromedelsföretagen
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EKONOMISKT KRETSLOPP

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Läromedelsförfattarna består av den medlemsdrivna intresseorgani-
sation Sveriges Läromedelsförfattares Förbund samt servicebolaget 
Läromedelsförfattarna i Sverige AB (Lisab) som ägs av förbundet.
Illustration: Arad Golan Coll
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Hur rättighetsintäkter ska komma författarna till del finns 
reglerat i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt 
(LKFU). Vad vi använder kopieringsersättningen till står i 
våra allmänna principer, som fastställs av stämman varje år.

Vår andra intäkt är den årsavgift medlemmar 
betalar varje år. Den består av en medlems-
avgift på 700 kronor, och en serviceavgift 
på 450 kronor. Medlemsavgiften går in i 
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, 
och finansierar vår medlemsexklusiva verk-
samhet såsom medlemsträffar och tidningen 
Manus. Serviceavgiften går in i Lisab. 

Vår huvudsakliga intäkt är rättighetsintäkter 
från kollektiva avtalslicenser – kopierings-
ersättningen. Den går in i vårt servicebolag, 
Läromedelsförfattarna i Sverige AB (Lisab). 
Den finansierar i stort sett all vår verksamhet. 
Våra stipendier, vår juridiska verksamhet, 
våra kurser och konferenser. Vilka kostnader 
som kan finansieras av rättighets intäkter 
beskrivs i våra allmänna principer.

Medlemsaktiviteter

Manus

Förbundet
Lisab

Läromedelsförfattarna är samlingsnamnet för 
den medlemsdrivna intresseorganisation vi är. 
Organisationen består av den ideella föreningen 
Sveriges Läromedels författares Förbund och 
servicebolaget Läromedels författarna i Sverige 
AB (Lisab), som är helägt av förbundet.
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KOPIERINGS-
ERSÄTTNING
Läromedelsförfattarna får 
årligen en summa pengar som 
kommer från så kallade ko-
pieringsavtal. Hanteringen av 
dessa intäkter är en av våra vik-
tigaste frågor, och ekonomiskt 
sett den mest omfattande. 

Läromedelsförfattarna är, genom vårt servicebo-
lag, medlemmar i organisationen Bonus Copyright 
Access (Bonus). Bonus är den organisation som 
träffar kopieringsavtal i Sverige. De sluter avtal 
med bland andra Sveriges kommuner och regioner, 
friskolekoncerner samt universitet och högskolor 
Avtalen ger ”enskilda brukare”, däribland lärare, 
rätt att kopiera material som annars är upphovs-
rättsskyddat. Avtalen ger samtidigt författare rätt 
till ersättning för den kopiering som sker, och det är 
där vi kommer in i bilden. Vi tar emot kopieringser-
sättning för att se till att den når författarna.

Pengarna som Bonus inkasserar från kopierings-
avtalen fördelas utifrån statistiska undersökningar, 
mellan olika grupper av rättighetsinnehavare. 
Läromedelsförfattarna och förlagens bransch-
organisation Läromedelsföretagen är de största 
mottagarna. 

2021
Under året erhöll vi 43,7 miljoner kronor från Bonus 
i kopieringsersättning, varav 31 miljoner kronor var 
intäkter från årets kopiering. Övriga 12,7 miljoner 
kom från innestående medel. Den totala kopierings-
ersättningen för läromedel 2021 var 93,4 miljoner 
kronor. 46,8 procent fördelades till oss och 53,2 
procent till Läromedelsföretagen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2022

Stipendier. Huvudsakligen 
vårt kopieringsstipendium.

Förvaltning, vilket innefattar 
stämma, styrelse, lokal och kansli

Läromedelsförfattarnas pris

Utbildning och författargemenskap

Påverkansarbete och kommunikation

Forskning

Upphovsrätt och rådgivning 

Läromedelsförfattarnas hus

Förvaltat kapital

13



VAR FATTAS BESLUTEN?

FÖRENINGSDEMOKRATI

För oss som medlemsdriven intresseorganisation 
är medlemmarnas inflytande oerhört viktigt. Här 
kan du se hur vår demokrati fungerar.
Illustration: Arad Golan Coll

LÄROMEDELSFÖRFATTARNA14

KANSLI
Läromedelsförfattarnas 
kansli planerar och genomför 
den dagliga verksamheten 
som våra medlemmar möter.

Stämman väljer valberedning, 
medlems revisorer och auktori-
serad revisor, som alla är viktiga 
för vår föreningsdemokrati.

Medlemmar

Motion 
(förslag från medlemmar)

STÄMMA
Stämman är vårt högsta beslutande 
organ. Här fattas beslut om bland 
annat verksamhetens inriktning, all-
männa principer och årsavgift. Stäm-
man utgörs av våra medlemmar, och 
varje medlem har en röst.

Stipendienämnden består av 
medlemsledamöter som väljs 
av stämman, och styrelseleda-
möter som utses av styrelsen. 
Stipendienämnden stödjer 
och övervakar stipendie- och 
medlemskapshantering samt 
beslutar om tilldelning.

STYRELSE
Stämman väljer styrelse, som leder 
organisationen uifrån stämmans 
beslut.Förbundet och Lisab har sam-
ma styrelse. En del av styrelsen utgör 
ett arbetsutskott.

Förbundsdirektör utses av 
styrelsen, och är den som 
leder kansliets arbete. 
Förbundsdirektören är 
även vd för Lisab.

Styrelsen väljer ett redaktions råd 
och en prisjury samt utser arbets-
grupper, såsom en juridikgrupp 
och en internationell grupp.

Proposition 
(förslag från styrelsen)
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terades i augusti, fick vi ett kvitto på att vårt 
arbete inte hade varit förgäves. Tillsammans 
med bland andra elevorganisationerna och 
lärarfacken hade vi fått utredningen att flytta 
fokus från kontroll av läromedel till det verkliga 
problemet: tillgången till dem. Vi hade kunnat 
visa att allt för många elever går till skolor där 
det inte på långa vägar finns en acceptabel nivå 
på läromedel.

Upphovsrätten har varit i fokus under året 
genom det så kallade upphovsrättsdirektivet 
eller DSM-direktivet (Digital Single Market). 
Direktivet är ett initiativ från EU-kommis-
sionen att försöka reglera upphovsrätter på 
den digitala marknaden. Tillsammans med 
andra organisationer som representerar upp-
hovspersoner har vi varit remissinstans och 
lämnat ett yttrande som betonar de viktiga 
delar i upphovsrättsdirektivet som stärker 
villkoren på den digitala marknaden som hittills 
varit allt för oreglerad och vildvuxen.

Under pandemin har vi genom vår samar-
betsorganisation Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) upp-
märksammat kulturskapares och egenföre-
tagares svåra situation på arbetsmarknaden. 
Den extra svåra situationen under pandemin 
har gjort att vi faktiskt lyckats lyfta den frå-
gan på ett sätt som inte har skett på länge.

2021 var andra året för den nya beräknings-
modellen för kopieringsstipendium, och vid 
årets slut beviljade vi upphovspersoner som 
skrivit läromedel eller kurslitteratur kopie-
ringsstipendier till ett totalt värde av närmare 
24 miljoner kronor. Det är en fantastiskt rolig 
uppgift att varje år glädja så många författare 
med ett besked om kopieringsstipendium.

En av årets höjdpunkter var att vi kunde 
ha en riktig medlemskonferens i november. 
Alla vi som var där tror jag upplevde lyckan, ja 
nästan berusningen, av att kunna ses igen på 
riktigt. Föreningsliv och demokrati blir ju inte 
alls samma sak om man inte kan ses, prata 
och interagera. Att värdesätta det är ju något 
pandemin verkligen lärt oss.  

GENOMSLAG 
I DEBATTEN

Å ret 2021 blev ett märkligt år. Det 
inleddes i pandemins tecken och 
vi gick från stränga restriktioner 
till hopp, i tron om att det nu skulle 
vara över, till förnyad oro. Om det 

gick halvbra med pandemin och i världen gick 
det desto bättre för frågan om läromedel i 
Sverige. Vi arbetade hårt för att påverka den 
läromedelsutredning som Gustaf Fridolin fick 
i uppdrag av Anna Ekström att genomföra; 
om statens roll vad gäller läromedel i svenska 
skolan.

Det genomslag vi fick i debatten har hyl-
lats av många vi kommit i kontakt med. Det 
var längesedan läromedel var så synliga i det 
svenska samhället. När utredningen presen-

KRÖNIKA

PER KORNHALL
Ordförande

Vårt påverkansarbete för att säkra rätten 
till läromedel, gav äntligen resultat. När 
läromedelsutredningen presenterades 
fanns flera av våra krav med.

”DET ÄR INTE RIKTIGT 
MÄNSKLIGT ATT LEVA UTAN 
ATT KUNNA UMGÅS FRITT 
MED ANDRA MÄNNISKOR.”
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MEDLEMSNYTTA OCH DEMOKRATI

TVÅ STÄMMOR & NYA STADGAR
Trots pandemin genomförde vi totalt 26 
arrangemang 2021, inklusive två stämmor 
där flera viktiga beslut fattades.

Demokratiutveckling
Vi har fortsatt att arbeta med att förbättra 
demokrati och transparens i förbundet, bland 
annat genom arbetet med att harmonisera 
förbundets styrande dokument vilket ger en 
god grund för just transparens och demokrati. 
Vid stämman den 24 april fastslogs beslutet 
från den extra stämman 2020, om att återgå 
till stämma varje år. Dessutom lades förslag på 
uppdaterade stadgar fram och de fastslogs vid 
en extra stämma i november. I och med de nya 
stadgarna besvarades ett antal motioner från 
tidigare år och diskussioner som förekommit i 
förbundet – om styrelseledamöternas man-
datperioder och stipendienämndens samman-

sättning. Även suppleanter lades till styrelsen, 
ett steg som styrelsen såg som viktigt för 
återväxten av engagerade förtroendevalda i 
förbundet. 

Vid stämman antogs också nya allmänna 
principer för hantering och avdrag av rättig-
hetsintäkter (kopieringsersättning), samt för 
inkomster och fördelning av investeringar. 
Våra allmänna principer ger styrelsen och 
förbundsdirektören ledning kring vad våra 
medlemmar tillåter att kopieringsersättningen 
används till, och påverkar därmed vad ram-
budgeten (tidigare ”ekonomiska riktlinjer”) kan 
innehålla. Att vi måste ha allmänna principer 
framgår av lagen om kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt (LKFU).

Till stämman inkom sex stycken motioner 
från medlemmar. Motionerna behandlades av 
styrelsen och stämman och ledde, trots att de 
flesta att-satser ansågs besvarade och inte 
krävde någon vidare åtgärd, till sunda genom-
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Medlemmar under medlemskonferensen 2021.
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lysningar av verksamheten. Stämman fattade 
även beslut om en förändrad årsavgift, något 
som inte skett på många år. 

I november hölls en extra stämma för att 
fastställa stadgan som stämman i april i prin-
cip enhälligt beslutat om. 

Vi arbetar för att få ett högre antal delta-
gare vid våra stämmor och förhoppningen 
är att stämmor i framtiden kan locka till ett 
mer aktivt deltagande. Stämman är även 
lagstadgad i lagen om kollektiv förvaltning av 
upphovsrätt och ska ge rättighetsinnehavarna 
inflytande över förvaltningen. 

Medlemsaktiviteter och förmåner
Den 12–13 november genomfördes medlems-
konferensen Kunskap och gemenskap i cen-
trala Stockholm, en konferens som uppskat-
tades av många deltagare. Medlemmarna fick 
möjlighet att lyssna till bland andra författaren 
Lucy Crehan, vår norska systerorganisations 
generalsekreterare Arne Vestbø samt skåde-
spelaren Marika Lagercrantz. Men framför allt 
fick de tillfälle att träffa varandra för första 
gången sedan pandemin bröt ut. 77 medlem-

FAKTA
▶ Årsavgiften är 1 150 kr varav 450 kronor är 
en serviceavgift som är avdragsgill för den 
som har företag. Från det år man fyller 67 år 
utgår ingen serviceavgift, utan enbart med-
lemsavgiften om 700 kronor.
▶ 63 medlemmar deltog i den ordinarie 
stämman i april.
▶ 50 medlemmar deltog i den extra stäm-
man i november.

arrangemang 
genomfördes, 

varav 19 digitala 
och 7 fysiska. 

motioner inkom 
under året och 
behandlades 

av styrelse 
och stämma.

26

6

”ERT ARBETE INSPIRERAR MIG 
OERHÖRT. DET FRAMKOM VERKLIGEN I 
KONFERENSEN VAD NI GÖR FÖR OSS OCH 
VÅRA ELEVER OCH VAD DET BETYDER.”
Medlem om medlemskonferensen 2021

SONIA SHEREFAY
Järfälla, medlem sedan 2005

Hej Sonia! Du har varit medlem i Lärome-
delsförfattarna i över 15 år, hur tycker du 
att organisationen har utvecklats genom 
åren?

– Jag upplever att organisationen 
har följt utvecklingen och känner att 
jag bli mer och mer intresserad att 
vara en aktiv medlem så mycket jag 
hinner med!

Du deltog på vår medlemskonferens i 
november, vad tog du med dig från den?

– Det jag tog med från medlem-
skonferensen är följande: ’Manus 
historik genom tiderna’, att kunna 
knyta nya kontakter med lärome-
delsförfattare, att lyssna på intres-
santa föreläsare, och jag är stolt 
att vara en av Läromedelsförfattar-
nas medlemmar.

Nu är 2021 över, hur kommer du att 
minnas det här året?

– Jag kommer att minnas att jag 
under hösten 2021 deltog på flera 
av Läromedelsförfattarnas viktiga 
utbildningar som gav mig mycket bra 
tips, inte bara i skrivandet utan även 
i kontakt med förlag med mera.
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mar deltog, och tillsammans med kansliperso-
nalen blev det 83 totalt. 

Arrangemang
Vi genomförde totalt 26 arrangemang under 
2021, varav 19 digitala och 7 fysiska. Vi har 
jobbat aktivt för att testa nya former och 
format, där ett lyckat exempel är samarbetet 
med Stockholms stadsbibliotek den 8 mars. Vi 
har varvat fysiskt och digitalt, stort och litet, 
öppet och medlemsexklusivt – allt för ett så 
brett utbud som möjligt. Under året genom-
fördes följande arrangemang: 

• Kornhall träffar. Två avsnitt av vårt live-
sända koncept Kornhall träffar, där vår 
ordförande möter inflytelserika personer 
inom branschen. I februari träffade han 
Skolverkets generaldirektör Peter Fre-
driksson, och i maj träffade han Sveriges 
Elevkårers ordförande Josefine Fälth.

• Jurdikträffar. Sex digitala frukostträffar 
med medlemmar, fördelade förlagsvis, för 
att prata om författarvillkor och royalty. 

• Manus. Digital release med anledning av 
nylanseringen av vår tidning Manus. 

• Medlemsdialog. Det gavs två tillfällen inför 
stämman, där medlemmar fick möjlighet 
att diskutera ett utkast till nya allmänna 
principer med styrelsen. Utkastet 
bearbetades därefter och lades fram till 
stämman.

• Ordinarie stämma i april.

• Extra stämma i november.

• Författarsamtalet Skrivande, stridande 
kvinnor den 8 mars. Ett samarbete med 
Stockholms stadsbibliotek.

• Boken. Digital release av vår bok Hur ska 
de annars lära sig?

• Kursen. Den ofrivillige företagaren 
genomfördes i mars och blev fullbokad 
så snabbt att vi genomförde den även i 
april, då den blev fullbokad igen. Kursen 
Planera din skrivhöst, där deltagarna fick 

Per Kornhall under ett seminarium på Bokmässan 2021.
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hjälp med att planera och strukturera sitt 
skrivande.

• Kursen. Digital marknadsföring & sociala 
medier hölls i både Malmö och Stockholm. 

• Bokmässan. Vi deltog på Bokmässan där 
vi arrangerade seminariet Hur säkrar vi 
alla elevers rätt till läromedel? Vi bjöd 
även medlemmar på fika efter seminariet. 
Vår ordförande medverkade också i flera 
andra seminarier som arrangerades av 
bland andra Läsrörelsen och Lärarnas 
riksförbund.

• Juristträffar. Vår jurist Johan Ingild-
sen-Olsson träffade medlemmar i tre 
städer: Stockholm, Göteborg och Malmö, 
och höll i en digital träff för medlemmar i 
norra Sverige. 

• Medlemskonferensen. Kunskap & 
gemenskap.

Läromedelsförfattarnas hus
En av våra mest uppskattade medlemsförmå-
ner är möjligheten att hyra Läromedelsförfat-
tarnas hus i Visby, och det har varit högt tryck 
på bokningen även det här året. Under våren 
lades taket på huset om, och en del andra 
reparationer genomfördes till följd av det. Det 
innebar att huset kunde hyras ut färre veckor 
än vanligt. 

PER BERGGREN
Stockholm, medlem sedan 2000

Hej Per! Du har varit medlem i Lärome-
delsförfattarna i över 20 år, hur tycker 
du att organisationen har utvecklats 
genom åren?

– Framåt! När jag och min hus-
tru gick med kändes det som om vi 
gick med i en förening som funnits 
länge, och kanske inte förändrats så 
mycket. Vi har varit med på ett par 
”stormiga” årsmöten och sett hur 
föreningen har föryngrats, och i mina 
ögon förbättrats.

Digitaliserade ansökningar om 
stipendium och författarhus i Visby 
(som vi fått förmånen att utnyttja), 
och förändringar som att ta bort 
lokalavdelningar (även om vi nyttjat 
vår avdelnings aktiviteter) tycker jag 
är bra.

Jag tycker också att jag ser Läro-
medelsförfattarna oftare agera, och 
reagera, i aktuella frågor.

Du deltog på vår medlemskonferens i 
november, vad tog du med dig från den?

– Fick en ny, och helt oväntad kon-
takt som kanske leder till en ny bok! 
Galet roligt och inspirerande! I övrigt 
var det som vanligt välorganiserat, 
mycket trevligt och givande föreläs-
ningar och diskussioner.

Nu är 2021 över, hur kommer du minnas 
det här året?

– F*ck pandemin! Nära och kära är 
viktigast! Lärare har fått bära ett 
tungt lass med ”låtsasrestriktioner”.
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tillsammans med 
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blev det 83 totalt. 
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STIPENDIER

830 GLADA BESKED
Läromedelsförfattarna delade under året ut tre 
olika typer av stipendium: kopieringsstipendi-
um, vistelsestipendium samt stödstipendium.

Kopieringsstipendium
Att få fler att söka vårt kopierings-
stipendium var fortsatt priorite-
rat under 2021. För att nå ut till 
så många som möjligt jobbade vi i 
flera olika kanaler. Vi annonserade 
i sociala medier, skickade material 

till lärosäten, uppmanade förlag att 
sprida information till sina författare 
och bad medlemmar att tipsa sina 
författarkollegor.

Vi fick in 845 ansökningar, varav 
830 beviljades stipendium. Jämfört 
med år två i förra treårsperioden 

var detta en ökning med 11 procent 
sökanden. Den totala summan till 
2021 års stipendiater blev 23 586 
700 kronor.

Stödstipendium
Pandemin innebar en fortsatt svår 
situation för många författare. 
Styrelsen beslöt därför att utlysa 
stödstipendier, vilket de gjorde även 
2020. De som sökte stipendierna 
fick i ansökan redogöra för hur 
deras ekonomi drabbats till följd av 
pandemin.

50 ansökningar inkom varav 22 
beviljades. Stipendiesummorna 
varierade mellan 10 000 och 50 000 
kronor. Totalt utdelat belopp blev 
725 000 kronor. 

Vistelsestipendium
2021 inkom 180 stipendieansök-
ningar för vårt vistelsestipendium 
till Aten. Vanligtvis är det åtta 
stipendier som delas ut, men endast 
fyra sökande kunde beviljas stipen-
dium detta år, då fyra perioder gick 
till stipendiater från 2020, på grund 
av pandemin. Pandemin har påverkat 
vårt vistelsestipendium även detta 
år, och endast en stipendiat kunde 
åka till Aten. 

55  % 45 %
av beviljade kopieringsstipendium gick 
till författare som skriver för skola.

av beviljade kopieringsstipendium 
gick till författare som skriver för 
högskola och övriga.
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KOPIERINGS-
STIPENDIUM
Läromedelsförfattarnas kopie-
ringsstipendium utlyses varje 
år, men en enskild författare 
kan söka högst vart tredje år.VISTELSE- 

STIPENDIUM
Vi hyr en lägenhet i Aten av 
Författarförbundet och utlyser 
våra veckor som åtta stycken 
vistelsestipendier varje år. Varje 
stipendium består av två veck-
ors boende i lägenheten samt 
ett resebidrag på 5 000 kronor.

2021 var det andra året i treårscykeln med 
justerad stipendiemodell (den nya modellen 
infördes 2020). Modellen innebär i korthet 
att antal verk har lagts till som en parameter 
vid sidan av antal sidor som tidigare utgjorde 
grunden för beräkningarna. 

För 2021 beslöt styrelsen att totalbeloppet får 
uppgå till 25 miljoner kronor och förhållandet 
mellan ersättning för sidor respektive verk 
är detsamma som för 2020. Maxbeloppet för 
kopieringsstipendium till en enskild författare 
beslöts vara 140 000 kronor. 

Pengarna vi betalar ut som kopierings-
stipendier kommer från den ersättning för 
laglig kopiering vi får från Bonus (läs mer under 
rubriken Kopieringsersättning på sidan 13).

Kopieringsstipendiet söks via Mina sidor, på 
vår webbplats, som vi har utvecklat under de 
senaste två åren. Vi har bland annat förenk-
lat och förtydligat både formulär och texter 
i syfte att göra det så enkelt som möjligt att 
söka stipendium.

Något som är glädjande är att väldigt få 
sökande får avslag. En anledning till det är att 
författare numera får stipendium även för små 
produktioner. Detta tack vare den beräk-
ningsmodell vi sjösatte 2020. Det är också en 
indikation på att vi når rätt målgrupper med 
vår kommunikation.

”NI HAR VERKLIGEN GJORT STOR 
SKILLNAD FÖR MIG OCH VARIT 
EN JÄTTEHJÄLP UNDER DENNA 
PANDEMIN! FANTASTISKT!”
Medlem som fick stödstipendium 2021

kronor delades totalt ut  
i kopieringsstipendier.

beviljades 
kopieringsstipendium,  
av totalt 845 sökande.

830

av våra medlemmar vill att 
vi lägger pengar på fler och 
andra typer av stipendier.

43%

23 586 700

ansökningar inkom för vårt 
vistelsestipendium till Aten. 

180

av våra medlemmar tycker 
helt eller delvis att det 
är enkelt att söka vårt 

kopieringsstipendium.

89%

21
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LÄROMEDELSFÖRFATTARNAS PRIS

OVATIONER PÅ DISTANS
Fem lyckliga författare tog emot Läromedelsförfattarnas 
pris 2021 med ovationer från oss alla.

P riset delades ut i katego-
rierna Läromedel, Kurslit-
teratur och Läromedels-
författarnas särskilda pris, 
med en total prissumma på 

300 000 kronor. Pristagarna tillkän-
nagavs genom bland annat press-
meddelanden och digitala intervjuer.

Anders Pihlsgård fick priset i 
kategorin Läromedel för sin dryga 
trettioåriga författargärning inom 
företagsekonomi, marknadsföring 
och entreprenörskap. Han prisas för 
att vara en driven, engagerad för-
fattare med en stark känsla för vad 
som fungerar i klassrummen. 

Janeth Leksell och Margret Lepp 
tog tillsammans emot priset i kate-
gorin Kurslitteratur. De prisades för 
sättet de tillgängliggör kunskap inom 

vård och omvårdnad. Deras förfat-
tarskap ger hälso- och sjukvårds-
personal kompetens och handlings-
beredskap för att kunna möta och 
hantera både dagens och framtidens 
krav inom sjukvården.

Gunilla Molloy tog tillsammans 
med Barbro Westlund emot Läro-
medelsförfattarnas särskilda pris 
för att de genom sina författarskap 
och yrkesliv undervisat blivande och 
verksamma lärare i konsten att lära 
barn att läsa – med förståelse på 
djupet och med kritisk blick. Därige-
nom har de haft en avgörande bety-
delse inte bara för svenska elevers 
läsförmåga i alla skolans ämnen utan 
också för varje människas rätt till 
kunskap och ytterst för den grund 
på vilken vår demokrati vilar.  

OM PRISET
▶ Sveriges tyngsta pris för författare 
som skriver läromedel och kurslitteratur. 
Priset syftar till att lyfta författargär-
ningen i kvalitativa läromedel och kurs-
litteratur. Med priset uppmärksammar 
vi läromedlens och kurslitteraturens roll 
i Utbildningssverige. Priset delas ut i tre 
kategorier som premierar gott författar-
skap och lyfter författarnas centrala roll i 
läromedel och kurslitteratur.
▶ Prissumman på totalt minst 250 000 
kronor varierar beroende på om priset 
tilldelas en ensam författare eller ett 
författarteam. Läromedelsförfattarnas 
särskilda pris har en fast prissumma på 
50 000 kronor.
▶ Juryn för priset har under 2021 bestått 
av Per Kornhall, Pia Cederholm och 
Britt-Marie Lidesten från styrelsen samt 
medlemmen Lena Odeldahl. 
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UPPHOVSRÄTT OCH RÅDGIVNING

EN KRAFTANSTRÄNGNING
Nya produkter, ändringar i avtal och en efterläng-
tad remiss – 2021 blev ett år med ett välbehövligt 
fokus på den digitala marknaden.

KARIN STYVERS
Juridisk rådgivare

Hej Karin! Hur såg den juri-
diska rådgivningen ut 2021? 

2021 innehöll många spän-
nande frågor, alltifrån klassisk 
avtalsgranskning till mer spe-
cifika funderingar. Att granska 
förlagsavtal får anses vara den 
vanligaste uppgiften, som också 
alltid är aktuell.

Genom avtalsgranskningen 
får vi en fingervisning om vart 
utvecklingen är på väg och 2021 
kunde det skönjas fler frågor 
kring den digitala utgivningen, 
såsom vilka kanaler som inne-
fattas av en digital utgivning, hur 
en sådan utgivning skiljer sig från 
den traditionella utgivningen i 
tryckt form och hur långtgående 
en sådan överlåtelse bör vara.

Det blev också tydligt att fler 
distributionskanaler uppstår i 
rask takt och att det finns olika 
digitala ”pop-ups” även inom 
läromedelsindustrin. För oss 
uppstod därför behovet av att få 
en utökad insikt i den nuvarande 
digitala marknaden och de vill-
kor som kommer med den, vilket 
är en satsning som fortsatt in på 
det nya året och som jag anser 
varit ett viktigt steg för förbun-
det och rådgivningen.

Upphovsrätt
Upphovsrätten är både en grund och 
en förutsättning för all vår verksam-
het, såväl för den enskilde författa-
ren som för oss som organisation. 
Genom att ständigt bevaka upphovs-
rätten vill vi säkra en marknad där 
det ska vara möjligt och attraktivt 
att skriva läromedel och kurslitte-
ratur. För det krävs en stark och väl 
fungerande upphovsrätt.

Vårt upphovsrättsliga arbete 
bedrivs ofta i samarbete med andra, 
och det har det gjort även 2021. I 
den löpande kontakten med förlag 
har vi bidragit med ett författarper-
spektiv på avtal och villkor. Genom 

det vi har kallat för vår villkorsgrupp 
har medlemmar träffats för att 
diskutera villkor tillsammans med 
vår förbundsjurist. Denna grupp 
har under året omdefinierats till en 
juridikgrupp där förbundsjuristen är 
sammankallande och Annika Staaf 
och Conny Welén från styrelsen även 
ingår. Detta har gjorts för att svara 
upp mot den utveckling som sker på 
den digitala marknaden.

Den digitala marknaden
Det har under året blivit tydligt att 
vi behöver göra en kraftansträng-
ning för att hålla jämna steg med 
den digitala utvecklingen så som 
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58  % 45 %
av våra medlemmar tycker att 
avtalsgranskning är det viktigaste vi 
gör kopplat till författarvillkor.

av våra medlemmar anser att 
juridisk rådgivning är den största 
fördelen med att vara medlem.

den ser ut idag. Vi har under året 
sett hur nya strömningstjänster för 
läromedel utformas och hur allt fler 
produkter digitaliseras. Vi har också 
sett en tendens hos förlagen att vilja 
inkludera allt fler digitala former 
i sina avtal, även för former som i 
dagsläget inte finns, men som kan 
komma att utvecklas i framtiden.

Vi har jobbat aktivt för att möta 
både marknaden och författares 
behov, för att säkra att upphovs-
rätten förblir stark även på den 
digitala marknaden. En viktig del av 
detta arbete har varit att följa, och 
försöka påverka, implementeringen 
av upphovsrättsdirektivet.

Upphovsrättsdirektivet
Under hösten blev promemorian 
Upphovsrätten på den digitala inre 
marknaden (Ds 2021:30) utskickad 
på remiss, efter flera förseningar. 
Ett av det nya upphovsrättsdirek-
tivets främsta mål är att skydda 
upphovspersoner när de överlåter 
och licensierar sina rättigheter.

Syftet är att uppnå en välfunge-
rande digital inre marknad och att 
förbättra villkoren för kulturska-

pare. Vi skrev ett remissyttrande 
där vi fokuserade på att svensk lag, 
i enlighet med EU:s direktiv, måste 
vara till skydd för upphovsrättsin-
nehavaren som ofta är den svagare 
parten i en förhandling. 

Lärarundantaget
Det upphovsrättsliga lärarundanta-
get har utmanats av svenska läro-
säten under lång tid. Lärosäten vill i 
större utsträckning kontrollera det 
material som skapas inom ramen för 
undervisningen. Vi har bevakat frågan 
och försvarat lärarundantaget som 
en viktig upphovsrättslig princip.

Gemensamt arbete 
Som upphovsrättsorganisation 
ingår vi i ett stort nätverk av orga-
nisationer som alla verkar för en 
fungerande upphovsrätt. En stor del 
av det arbetet har under året rört 
digitala villkor, inte minst genom 
upphovsrättsdirektivet. De nordiska 
konferenser som skulle ha ägt rum 
under året blev inställda på grund av 
pandemin. Övrigt nätverksarbete, 
nationellt och internationellt, har 
skett digitalt.

”JAG ÄR MEDLEM FÖR ATT JAG VILL 
HA NÅGON SOM STÅR PÅ MIN SIDA. 
NÅGON ATT LUTA SIG MOT OCH TA 
HJÄLP AV NÄR DET BEHÖVS.”
Anna Hansson, medlem sedan 2014

Rådgivning
En central del i vår verksamhet är 
rådgivningen, dit läromedels- och 
kurslitteraturförfattare vänder sig 
för råd kring de villkor som präglar 
författarskapet. Under året har 
en stor del av frågorna handlat om 
avtalsgranskning, men även frågor 
om förlagens skyldighet att mark-
nadsföra verket eller möjligheten att 
häva ett avtal med pandemin som 
grund har dykt upp.

Vi samlar vanliga frågor inom vår 
juridiska rådgivning på vår webb-
plats, vilket genererar trafik. Under 
2021 har våra vanliga frågor haft 324 
unika besökare. Något som har visat 
sig vara ännu mer uppskattat är 
våra avtalsmallar, som har haft 454 
unika besökare under året. 

Jämställd royalty? 
I början av året kontaktade vi Läro-
medelsföretagen med anledning av 
att vår royaltyundersökning hösten 
2020 visade att män genomgående 
har högre royalty än kvinnor, oavsett 
för vilken målgrupp, vilket förlag 
eller vilken typ av verk man skriver. 
Vi märker att resultatet av vår 
royaltyundersökning har lett till att 
såväl förlag som författare upp-
märksammar frågan och vi fortsät-
ter arbetet med att bevaka villkoren.  

I november avslutade Johan Ingild-
sen-Olsson sin anställning som för-
bundsjurist. Rekryteringsprocessen 
efter en ny jurist påbörjades genast. 
Rådgivningen har bemannats av 
juriststudenten Karin Styvers som 
arbetat deltid under året.  
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PÅVERKAN OCH KOMMUNIKATION

VI SYNS OCH VI HÖRS 
Vi har visat vilka frågor vi driver genom vårt på-
verkansarbete och vi har arbetat för att göra vår 
kommunkation mer tillgänglig.

Rätten till läromedel
Vi fortsatte att driva frågan om 
rätten till läromedel under året, 
bland annat genom att genomföra 
tre undersökningar om synen på 
läromedel; bland skolelever, vård-
nadshavare samt kommunpolitiker. 
Resultatet av undersökningarna 
visar ett brett stöd för läromedel, 
något vi kommunicerat under ett 
flertal möten med politiker, och 
genom mediala genomslag som 
debatter och nyheter. Ett exempel 
är rapporten Ungas syn på lärome-
del som sammanfattade resultatet 
av undersökningen bland skolelever. 
Resultatet, som bygger på svar från 
över 1 000 högstadie- och gymna-

sieelever, visar bland annat att nio 
av tio elever tycker att läromedel är 
viktiga, men att avsaknaden av läro-
medel påverkar dem i olika utsträck-
ning. I samband med att vi presen-
terade resultatet, publicerade vi en 
debattartikel i DN. Vi fick under året 
omnämningar ibland annat Ekot och 
SVT, och skrev debattartiklar i bland 
annat Sydsvenskan och på Altinget.

Läromedelsutredningen
I augusti presenterade den lärome-
delsutredning (SOU 2021:70), som 
har varit central i vårt påverkansar-
bete, sina förslag. Vi blev glada när 
vi såg att flera av våra krav lyftes i 
förslagen. Tillsammans med bland 

andra elevorganisationerna och 
lärarfacken hade vi fått utredningen 
att flytta fokus från kvalitetsgransk-
ning av läromedel till själva tillgången 
på läromedel. 

När utredningens förslag gick ut 
på remiss skrev vi ett remissvar 
där vi ställer oss bakom förslagen, 
men även trycker på vikten av att 
det tillförs pengar så att förslagen 
kan bli verklighet. Vi anordnade även 
ett remisseminarium dit vi bjöd in 
samtliga remissinstanser. 39 per-
soner anmälde sig, och det ledde till 
bra diskussioner där vi fick föra fram 
våra ståndpunkter.

Läromedlets dag
Under hösten lanserade vi Läro-
medlets dag, som firades för första 
gången den 8 november. Syftet 
med dagen är att lyfta läromedlets 
betydelse och belysa olikvärdigheten 
i svensk skola. Dagen fick mycket 
positivt mottagande och uppmärk-
sammades av flera av de största 
läromedelsförlagen. 

För att uppmärksamma dagen 
anordnade vi en tävling på Instagram 

1MANUS Nr 1 2021DEBATTEN  LÄRARUNDANTAGET  MEDLEMMEN  AGNES WOLD  PORTRÄTTET  ELIN ANNA LABBA

MANUS
En tidning från Läromedelsförfattarna | Nr 1 2021

Avsändare med avsikt
REPORTAGET I brist på läromedel vänder sig lärare till gratismaterial, 
men materialet är ofta vinklat och avsändarna sällan opartiska.

1MANUS Nr 2 2021DEBATTEN  SEXUALUNDERVISNING  MEDLEMMEN  PAUL HÅKANSSON  REPORTAGET  FÖRFATTAREN – EN NÖRD?

MANUS
En tidning från Läromedelsförfattarna | Nr 2 2021

Hon hjälper barnen
via föräldrarna

PORTRÄTTET Fördomar, ansvar och skärmtid – Samsam Elmi 
utbildar föräldrar med somalisk bakgrund.

1MANUS Nr 3 2021DEBATTEN  STÄRK BILDÄMNET  MEDLEMMEN  ANNA NORDLUND  PORTRÄTTET  FRÅN FOTBOLLSPROFFS TILL LÄRARE

MANUS
En tidning från Läromedelsförfattarna | Nr 3 2021

Frågan om läromedel 
har knappt tagits upp

REPORTAGET Lärarstudenter känner sig dåligt 
förberedda på hur de ska jobba med läromedel. 

1MANUS Nr 4 2021DEBATTEN  LÄS! LÄS! LÄS!  MEDLEMMEN  ANIA WILLMAN  PRIS  ETT ERKÄNNANDE AV FÖRFATTARSKAPET

MANUS
En tidning från Läromedelsförfattarna | Nr 4 2021

”Humorn får gärna 
vila på en mörk grund”

PORTRÄTTET Anders Sparring, manusförfattare till årets 
julkalender, vill få barn att se det roliga mellan raderna.

Manus_4_2021_NY.indd   1Manus_4_2021_NY.indd   1 2021-11-24   12:27:462021-11-24   12:27:46
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 ”LÄROMEDEL TOG MIG FRÅN ETT BOKFATTIGT 
HEM TILL EN VÄRLD FULL AV KUNSKAP. ETT 
PRIVILEGIUM I SVENSK UTBILDNING OCH 
VERKLIGEN VÄRT ATT FIRA!”
Anna Larsson

kring betydelsen av läromedel. 
Under tävlingen fick vi 59 nya följare, 
vilket är den snabbaste ökningen av 
följare sedan vi skaffade Instagram. 
Vann tävlingen gjorde Anna Larsson, 
med följande motivering: ”Läro-
medel tog mig från ett bokfattigt 
hem till en värld full av kunskap. Ett 
privilegium i svensk utbildning och 
verkligen värt att fira!”

Hur ska de annars lära sig?
”Den här boken känns kanske lätt i din 
hand, men innehållet väger tungt.”

Så inleds förordet i boken Hur ska 
de annars lära sig? som vi tryckte 
och skickade ut till våra medlemmar 
i början av sommaren. Boken är ett 
resultat av de undersökningar vi 
genomfört bland elever och vård-
nadshavare. Boken är fylld av citat 
som visar hur otroligt viktigt det är 
med läromedel. Inte bara för elever, 
utan även för deras vårdnadshavare. 

Boken har under året använts i 
flera olika sammanhang, i både påver-
kans- och marknadsförings syfte.

Sociala medier
Våra sociala medier Facebook, 
Instagram och Linkedin var fortsatt 
viktiga. Dels för att nå ut till fler, dels 
för att aktivt kunna följa vad som 
händer i branschen. Vi uppdaterade 
våra kanaler aktivt, och ökade vår 
följarskara rejält. Vi fick totalt 778 
nya följare under 2021, vilket är 
ungefär 15 nya följare i veckan.

Webbplats
En central plats för vår kommuni-
kation, och verksamhet överlag, är 
webbplatsen. Förutom löpande upp-

dateringar påbörjade vi i år en årlig 
översyn av innehåll, struktur och 
funktion på webben med det övergri-
pande syftet att göra informationen 
mer tillgänglig.

Manus
Vår medlemstidning Manus lanse-
rades med ny form och med nytt 
innehåll. Utvecklingsarbetet med 
Manus som startade under 2020 
i samarbete med byrån Spektra 
Design utmynnade i en tidning som 
ligger i linje med såväl organisatio-
nens visuella identitet som verksam-
hetens förändringar.

I samband med att vi utvecklade 
tidningen bildade vi en redaktion 
som under året bestod av infor-
matör Anita Hyttinen och kommu-
nikatör Embla Jernstig. Förutom 
redaktionen hade vi ett redaktions-
råd bestående av Pia Cederholm och 
Britt-Marie Lidesten från styrelsen, 
samt ordförande Per Kornhall, som 
även var ansvarig utgivare.

Bokmässan
Vi deltog på Bokmässan i Göteborg 
genom seminarier och ett med-
lemsfika, i syftet att nå ut med våra 
frågor, främst frågan om rätten till 
läromedel. Som en medlemsförmån 
erbjöd vi medlemmar i Västra Göta-
land inträde till mässan. 

Samtliga medlemmar fick även 25 
procent rabatt på biljetter till Bok-
mässan Play, där vårt seminarium 
kunde ses digitalt. 44 besökare lyss-
nade till vårt seminarium på plats. 
Samtalet gick även att se i efterhand, 
och vid årsskiftet hade det visats 
570 gånger på Bokmässan Play.  

EMBLA JERNSTIG
Kommunikatör

Hej Embla! Hur har Lärome-
delsförfattarna jobbat med 
påverkan 2021?
– Vi har fortsatt drivit frågan 
om alla lärares och elevers rätt 
till läromedel, med fokus på 
läromedelsutredningen. För att 
kunna agera självsäkert och för 
att få större genomslag har vi 
genomfört flera undersökningar. 
Alla kan tycka saker, att berätta 
hur något faktiskt ser ut är svå-
rare. Därför känns det bra att vi 
har samlat all kunskap vi har, och 
kommunicerat utifrån den.

Har det funnits utmaningar?
– Att nå ut genom bruset i dagens 
samhälle är inte det enklaste. 
Vi har intensivt kommunicerat 
vårt budskap ”Rätten till lärome-
del”, och kämpat för att nå vår 
målgrupp. Det som hjälpt är en 
kombination av envishet, tydliga 
budskap och ett fint samarbete 
med andra organisationer, förlag 
och eldsjälar som parallellt drivit 
frågan om rätten till läromedel.

Hur har responsen sett ut?
– Om det svåra har varit att nå ut, 
har det enkla varit att få stöd i 
våra frågor. Alla vi har mött delar 
bilden av att läromedel är, inte 
bara viktiga, utan nödvändiga för 
lärare och elever. Det har moti-
verat oss att fortsätta kämpa.
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Under året togs beslut om att inrätta Sveriges 
första professur i gestaltande sakprosa, tack 
vare bland andra Läromedelsförfattarna.

ETT STOLT SAMARBETE

FORSKNING

V ilken forskning som bedrivs 
om läromedel är viktigt, och 
vad forskningen kan lära 
oss som författare likaså. 
Vi arbetar för en förändrad 

syn på läromedel i Sverige, bland 
annat genom att uppmärksamma 
läromedel som forskningsområde 
både i sig själv och som en del av sak-
prosaförfattandet i Sverige. 

Läromedelsforskning
Tim Oates och hans kollegor på 
Cambridge Assessment har gjort en 
internationell genomgång av forsk-
ning kring läroböcker och relaterat 
material, med ett särskilt fokus på 
Sverige. Rapporten, som har titeln 
Changing texts – an international 
review of research on textbooks 
and related materials, blev klar just 
innan årsskiftet. 2022 offentliggör 

vi rapporten tillsammans med en 
svensk sammanfattning.

Sakprosaprofessur
2021 gick vi ut med nyheten att vi är 
med och delfinansierar en professur 
i sakprosa vid Linnéuniversitetet 
tillsammans med Natur & Kultur 
samt Sveriges Författarförbund. Ett 
samarbete vi är mycket stolta över. 
Genom detta vill vi verka för forsk-
ning som är relevant för läromedels-
författare och som belyser läro-
medels betydelse i och för elevers 
lärande. Under året formaliserades 
samarbetet och professuren utlys-
tes. Vi hoppas att 2022 blir året då en 
sakprosaprofessor kan installeras. 

Forskningsbidrag 
Vi utlyser inte längre forskningsbi-
drag, den verksamheten upphörde 

2019. Däremot har det under året 
utbetalats ett forskningsbidrag för 
ett projekt som beviljades 2018. I 
och med detta har vi nu betalat ut 
samtliga av de forskningsbidrag som 
tidigare beviljats.

För projektet Religion i folksko-
lans styrdokument – ett bidrag till 
religionsbegreppets didaktiska 
historia har 100 000 kronor beta-
lats ut i forskningsbidrag till Johan 
Wickström. Projektet belyser hur 
begreppet ”religion” har konstru-
erats och förändrats i folkskolans 
och grundskolans styrdokument 
och läromedel sedan 1842. Johan 
Wickström är teol.dr i religionshis-
toria vid Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsvetenskap 
vid Uppsala universitet. 
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FÖRTROENDEVALDA OCH PERSONAL

STYRELSE

VICE ORDFÖRANDE
Pia Cederholm, Rimbo
piacederholm@telia.com

Doktorand i didaktik och lärarutbildare vid 
Uppsala universitet. Leg. ämneslärare, fil.
kand. i pedagogik, fil.mag. i utbildnings-
vetenskap. Författare till läromedel i 
svenska för gymnasiet. Vice ordförande 
sedan 2019 och styrelseledamot sedan 
2016. Ingår i arbetsutskottet, ordförande 
i stipendienämnden. Ingår i prisjuryn och 
redaktionsrådet för Manus. 

LEDAMOT 
Britt-Marie Lidesten, Uppsala
britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

F.d. gymnasielärare och föreståndare för 
Nationellt resurscentrum för biologi och 
bioteknik vid Uppsala universitet, med 
uppdrag att inspirera och stödja lärare i 
naturvetenskapliga ämnen. Författare till 
läromedel inom biologi för grundskola och 
gymnasium. Styrelseledamot sedan 2019. 
Ingår i prisjuryn och redaktionsrådet för 
Manus. 

LEDAMOT 
Annika Staaf, Malmö
annika.staaf@mau.se

Jur.kand., fil.dr, universitetslektor i rättsve-
tenskap vid Malmö universitetet. 
Författare till böcker inom professions-
utbildningar på universitet/högskola, 
kurslitteratur i förvaltningsrätt, kommunal-
rätt, mänskliga rättigheter, socialrätt och 
kriminalvård. Styrelseledamot sedan 2019. 
Ingår i juridikgruppen. 

LEDAMOT
Conny Welén, Trosa
connywelen@gmail.com

Enhetschef Utbildning IT i Nyköpings kom-
mun. F.d. IKT-strateg för utbildningsverk-
samheten, tidigare förlagsredaktör samt 
utbildad högstadielärare i matematik och 
naturvetenskap. Författare till läromedel i 
matematik för mellanstadiet och högsta-
diet. Styrelseledamot sedan 2021. Ingår i 
juridikgruppen.

LEDAMOT
Eva Hedencrona, Göteborg
hedencrona@hotmail.com

Förstelärare i svenska på Hvitfeldtska 
gymnasiet och projektledare på Sve-
rigekontakt. F.d. rektor, lärare inom 
kommunal vuxenutbildning och universi-
tetsadjunkt i svenska och engelska. 
Författare till läromedel i svenska, svenska 
som andraspråk och engelska.Styrelsele-
damot sedan 2021. Ingår i internationella 
gruppen.

ORDFÖRANDE
Per Kornhall, Uppsala
per.kornhall@laromedelsforfattarna.se

Fil.dr leg. gymnasielärare, fristående sko-
lexpert, f.d. universitetslektor, undervis-
ningsråd på Skolverket och skolstrateg. 
Författare till bland annat kurslitteratur om 
utbildningsvetenskap och lärarrollen. 
Ordförande sedan 2019. Ingår i arbets-
utskottet, ansvarig utgivare för Manus och 
ledamot i stipendienämnden och prisjuryn. 

LÄROMEDELSFÖRFATTARNA

Per Kornhall samt kansli, foto Kajsa Göransson. 
Britt-Marie Lidesten, Pia Cederholm, Annika Staaf, Lena Wennberg Trolleberg, Christina Öberg, foto Jannis Politidis. Johan Ingildsen-Olsson, foto Embla Jernstig.
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FÖRBUNDSDIREKTÖR/VD
Frida Engman
frida.engman@
laromedelsforfattarna.se

FÖRBUNDSSEKRETERARE
Jane Karlsson
jane.karlsson@
laromedelsforfattarna.se

HANDLÄGGARE
Maria Ljungdahl
maria.ljungdahl@
laromedelsforfattarna.se

FÖRBUNDSEKONOM
Per Solnes
per.solnes@
laromedelsforfattarna.se

INFORMATÖR/WEBBREDAKTÖR
Anita Hyttinen
anita.hyttinen@
laromedelsforfattarna.se

FÖRBUNDSJURIST
Johan Ingildsen-Olsson
Till och med november 2021

JURIDISK RÅDGIVARE
Karin Styvers
karin.styvers@ 
laromedelsforfattarna.se

KANSLI

LEDAMOT
Christina Öberg, Örebro/Linköping
christina.j.e.oberg@gmail.com

Professor i marknadsföring vid Karlstad 
universitet. Tekn-dr, Ek. mag. Associerad 
till forskningsinstitutet Ratio och visiting 
professor vid Leeds University. Flertalet 
styrelseuppdrag. Författare till läromedel 
i marknadsföring och ekonomistyrning för 
gymnasium och högskola. Styrelseleda-
mot sedan 2019. Ingår i arbetsutskottet.

LEDAMOT
Lena Wennberg Trolleberg, 
Columbus/Indiana, Södertälje
lena.trolleberg@gmail.com

Leg. ämneslärare i engelska och franska 
med erfarenhet från grundskola, förste-
lärare i moderna språk på högstadiet, 
komvux, ämneslärare samt samordnare 
på grundläggande vuxenutbildning, och 
gymnasium. Författare till läromedel ifran-
ska för gymnasiet. Styrelseledamot sedan 
2016. Ingår i arbetsutskottet och internatio-
nella gruppen.

REVISORER & 
VALBEREDNING
AUKTORISERAD REVISOR
Mattias Kjellman, Grant Thornton 

MEDLEMSREVISORER
Stig Ottosson och Björn Thunberg 

VALBEREDNING 
Karin Smed-Gerdin (sammankallande), 
Lena Hultgren och Ludvig Myrenberg

KOMMUNIKATÖR
Embla Jernstig
embla.jernstig@
laromedelsforfattarna.se
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LÄROMEDELSFÖRFATTARNA 
I SVERIGE AB

ÅRSREDOVISNING 2021
Styrelsen och VD för Läromedelsförfattarna i Sverige AB 

(Lisab), med org. nr 556724-7332, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

LÄROMEDELSFÖRFATTARNA30
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
         
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN          

Lisab är Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds dotterbolag och bedriver upphovsrättslig verksamhet genom 
att träffa avtal för kopiering genom avtalslicenser samt hantera upphovsrättsintäkter genom stipendier och annan 
verksamhet.
         
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Intäkter från innestående kopieringsmedel utöver den årliga fördelningen ledde till ökade intäkter. Vistelsestipendiet 
kunde inte nyttjas p.g.a. pandemin. Ett stödstipendium utlystes. Verksamhetenför utbildning och författargemen-
skap har mestadels varit digital. Fortsatt satsning på kommunikation och påverkansarbete har resulterat i ökat 
genomslag.
           
FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor. 
2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 43 680 28 371 41 404 28 199
Resultat efter fin poster 9 807 -6 500 12 340 -527
Soliditet % 74 71 74 73
Balansomslutning 101 428 94 257 97 358 87 012

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 400 000 63 134 492 -500 055 63 034 436
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
- överföres i ny räkning -500 055 500 055 0
Årets resultat 5 765 284 5 765 284

Belopp vid årets utgång 400 000 62 634 436 5 765 284 68 799 721

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Från föregående år balanserade vinst 62 634 436
Årets resultat 5 765 284
Summa 68 399 721

Styrelsen förslag till disposition: 
Balanseras i ny räkning 68 399 721

Summa 68 399 721

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2021
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RESULTATRÄKNING   
 Not 2021 2020

RÖRELSEINTÄKTER    
Nettoomsättning  43 680 453 28 370 758
Övriga rörelseintäkter  348 947 350 758
Summa rörelseintäkter  44 029 400 28 721 516
   

RÖRELSEKOSTNADER 
Stipendier  -24 321 700 -25 802 800
Övriga externa kostnader  -4 631 380 -4 710 354
Personalkostnader 1,2 -5 723 863 -6 112 245
Avskrivningar av materiella  anläggningstillgångar  -66 106 -84 765
Summa rörelsekostnader  -34 743 049 -36 710 164
   
Rörelseresultat  9 286 351 -7 988 648
   
Finansiella poster   
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  343 012 11 127
Ränteintäkter och liknande resultatposter  178 185 1 478 158
Räntekostnader  -137 -693
Summa finansiella poster  521 059 1 488 592
   
Resultat efter finansiella poster  9 807 410 -6 500 055
   
Bokslutsdispositioner   
Lämnade koncernbidrag  0 0
Förändring av periodiseringsfonder  -2 400 000 6 000 000
Summa bokslutsdispositioner  -2 400 000 6 000 000
   
Resultat före skatt   7 407 410 -500 055
   
Skatter 
Skatt på årets resultat  -1 642 126 0
   

ÅRETS RESULTAT  5 765 284 -500 055

ÅRSREDOVISNING LISAB
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BALANSRÄKNING      
 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 3 3 332 520 3 348 588
Inventarier 4 137 084 187 122
Summa materiella anläggningstillgångar  3 469 604 3 535 710
  
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 5 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 6 40 236 401 36 643 655
Summa finansiella anläggningstillgångar  40 237 401 36 644 655
     
Summa anläggningstillgångar  43 707 005 40 180 365
    
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
Kundfordingar  8 400 0
Fordringar på koncernföretag  279 633 250 000
Övriga fordringar  893 399 2 456 626
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  402 166 462 272
Summa kortfristiga fordringar  1 583 598 3 168 898
     
Kassa och bank     
Kassa och bank  56 137 485 50 907 276
Summa kassa och bank  56 137 485 50 907 276
  
Summa omsättningstillgångar  57 721 083 54 076 174
  

SUMMA TILLGÅNGAR  101 428 088 94 256 539
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BALANSRÄKNING       
 Not 2021-12-31 2020-12-31

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  62 634 436 63 134 492
Årets resultat  5 765 284 -500 055
Summa fritt eget kapital  68 399 721 62 634 436

Summa eget kapital  68 799 721 63 034 436
     
Obeskattade reserver     
Periodieringsfonder  7 700 000 5 300 000
Summa obeskattade reserver  7 700 000 5 300 000
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  486 654 479 655
Övriga skulder  23 831 420 24 889 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  610 293 552 687
Summa kortfristiga skulder  24 928 368 25 922 102
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  101 428 088 94 256 539

ÅRSREDOVISNING LISAB
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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 

  2021 2020
1. Medeltalet anställda  
Medeltalet anställda uppgår till  6  6

2. Löner och ersättningar    
Löner och ersättningar  3 149 701 3 765 106
Pensionskostnader  315 814 352 385
Övriga sociala avgifter  991 626 971 493
  4 457 141 5 088 984
Avser personal, är exklusive styrelse- och övriga arvoden. 
   
      
  2021-12-31 2020-12-31
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  -144 612 -128 544
Årets förändringar    
- Avskrivningar  -16 068 -16 068
Utgående ackumulerade avskrivningar  -160 680 -144 612
    
Redovisat värde  3 332 520 3 348 588
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  2021-12-31 2020-12-31
4. Inventarier
Ingående anskaffningsvärden  578 791 424 710
Årets förändringar    
- Inköp  0 154 081
- Försäljningar och utrangeringar  0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  578 791 578 791
    
Ingående avskrivningar  -391 669 -322 972
Årets förändringar    
-Försäljningar och utrangeringar    
-Avskrivningar  -50 038 -68 697
Utgående ackumulerade avskrivningar  -441 707 -391 669
    
Redovisat värde  137 084 187 122
varav konst (skrivs ej av) 56 113 kr    
    

    
5. Andelar i intresseföretag    
   
Ingående anskaffningsvärden  1 000 1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 000 1 000
avser andel i Bonus Copyright Access ek för    
    

    
6. Andra långfristiga placeringar    
  
Ingående anskaffningsvärden  36 643 655 45 066 918
Årets förändringar    
- Inköp  3 592 746 36 643 655
- Omklassificeringar -45 066 918
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  40 236 401 36 643 655

    
    
7. Moderbolag    
Företagets moderbolag, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, har organisationsnummer 802007-0333 och säte 
i Stockholm.

 
   
    
8. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång   
Hävda restriktioner vid årets början ger oss förhoppningen att verksamhet som bygger på att vi träffas ska kunna äga 
rum i högre utsträckning än tidigare år. 
    
    

ÅRSREDOVISNING LISAB
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SVERIGES 
LÄROMEDELSFÖRFATTARES 

FÖRBUND
ÅRSREDOVISNING 2021

Styrelsen för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, 
(SLFF) med org nr 802007-0333, får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
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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 använ-
das i undervisningssammanhang. Förbundet ger upphovspersoner möjlighet att erhålla stipendier genom det helägda 
dotterbolaget Läromedelsförfattarna i Sverige AB, med org nr 556724-7332 och säte i Stockholm.   
      

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Stämman fattade beslut om ny årsavgift. I samband med det justerades medlemskapsåret till kalenderår, och alla 
medlemskap förlängdes fram till årsskiftet utan avisering, därav de lägre intäkterna. Pandemin påverkade möjlighe-
ten att träffas och medlemsaktiviteter har framförallt varit digitala.
     

Flerårsöversikt
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.
       
  2021 2020 2019 2018
Huvudintäkter tkr 63 1 004 935 968
Årets resultat tkr -716 221 45 3
Soliditet % 98 98 96 97
       

RESULTAT OCH STÄLLNING       
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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RESULTATRÄKNING       
 Not 2021 2020

FÖRENINGENS INTÄKTER     
Medlemsavgifter  62 900 1 003 815
Övriga rörelseintäkter  903 3
Summa rörelseintäkter  63 803 1 003 818
 

FÖRENINGENS KOSTNADER     
Övriga externa kostnader  -971 961 -741 923
Personalkostnader 1 -27 452 -41 049
Summa rörelsekostnader  -999 413 -782 972

Resultat före finansiella poster  -935 610 220 846

 

FINANSIELLA POSTER     
Finansiella intäkter  281 024 0
Finansiella kostnader  0 -31
Summa finansiella poster  281 024 -31
      
 
Resultat efter finansiella poster  -654 586 220 815
      
 
Resultat före skatt   -654 586 220 815
      
 
Skatter      
Skatt på årets resultat  -61 612 0

ÅRETS RESULTAT  -716 198 220 815

ÅRSREDOVISNING SLFF
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BALANSRÄKNING      
 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar      
 
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 2 100 000 100 000
Andelar i intresseföretag 3 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 4 10 164 787 9 947 774
Summa finansiella anläggningstillgångar  10 265 787 10 048 774
     
Summa anläggningstillgångar  10 265 787 10 048 774
      
Omsättningstillgångar      
 
Kortfristiga fordringar      
Fordringar hos koncernföretag  0 0
Övriga fordringar  51 353 112 782
Summa kortfristiga fordringar  51 353 112 782
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  5 568 672 6 340 061
Summa kassa och bank  5 568 672 6 340 061
      
Summa omsättningstillgångar  5 620 025 6 452 843
      
 

SUMMA TILLGÅNGAR  15 885 812 16 501 617
      
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  16 235 288 16 014 472
Årets resultat  -716 198 220 815
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  15 519 090 16 235 288
      
 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  337 521 250 000
Övriga  skulder  4 201 4 329
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  25 000 12 000
Summa kortfristiga skulder  366 722 266 329
      
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 885 812 16 501 617
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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
    
    
  2021  2020
1 .Medelantalet anställda  
Kostnaden avser arvoden. Förbundet har inga anställda.  0 0

    
  2021-12-31 2020-12-31
2. Andelar i koncernföretag     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  100 000 100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  100 000 100 000
    
Ingående ackumulerade nedskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
    
Redovisat värde  100 000 100 000
avser 200 aktier i Läromedelsförfattarna i Sverige AB org nr 556724-7332    
    

    
3. Andelar i intresseföretag     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  1 000 1 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 000 1 000
    
Ingående ackumulerade nedskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
    
Redovisat värde  1 000 1 000
avser andelar i Copyswede ekonomisk förening    
    

    
4. Andra långfristiga placeringar     
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  9 947 774 10 013 379
Årets förändringar    
- Inköp  217 013 9 947 774
- Omklassificeringar   -10 013 379
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  10 164 787 9 947 774

ÅRSREDOVISNING SLFF
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2021

Läromedel av hög kvalitet för alla 
borde vara en självklarhet. Vi är 

intresseorganisationen för dig som 
skriver läromedel eller kurslitteratur. 

För gemenskap. 
För ökad kunskap.

För ett starkare författarkollektiv.


