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FULL FART FRAMÅT
Året började med en tvärnit. Mycket av det vi planerat fick till en början ställas in när corona-
pandemin drog in över Sverige. Aldrig hade vi väl kunnat tro att vi, när vi nu ett år senare ska 
summera året 2020, fortfarande skulle befinna oss i en pandemi som hindrar oss från att träf-
fas. 

Men väldigt snart började vi ställa om. Kansliet digitaliserade sitt arbete på rekordtid och bara 
ett par dagar efter att Folkhälsomyndigheten gick ut och rekommenderade hemarbete ägde 
styrelsens första digitala sammanträde rum. Tillsammans såg vi till att skapa möjligheter för att 
kunna fortsätta arbetet trots att förutsättningarna så drastiskt förändrats. 

Arbetet har bedrivits från köksbord, sommarstugor och klädkammare. Från Malmö, Bagarmos-
sen och Rimbo. Genom detta digitala utvecklingssprång, tillsammans med en stor portion hand-
lingskraft och gott samarbete, har vi genomfört nästan allt det vi i början av året planerat i vår 
verksamhetsplan. Allt har inte gjorts på samma sätt så som det var tänkt, men väldigt lite har 
behövt ställas in helt. 

Det faktum att vi idag är fler medlemmar än någonsin tidigare är en av årets största framgång-
ar. För oss som huvudorganisation är medlemsantalet avgörande för våra möjligheter att för-
bättra villkoren för alla författare, helt enkelt för att vi blir starkare ju fler vi är. 

Våra stipendier finns till för att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning 
som kommer från skola, högskola och universitet som kompensation för att man där kopierar 
läromedel och kurslitteratur. Vi är därför stolta över att ha lyckats med att få fler än någonsin 
att söka vårt kopieringsstipendium. Genom en justerad beräkningsmodell och ett stämmobeslut 
om att arbeta ner vårt ackumulerade kapital har vi kunnat bevilja stipendier till den rekordhöga 
totalsumman av drygt 24 miljoner kronor. 

Pandemin har påverkat författare på olika sätt. För att lindra ekonomiska förluster som många 
drabbades av till följd av bland annat avbokade föreläsningar, utlyste vi ett stödstipendium. Det 
gensvar vi fick från den utlysningen tar vi som ett kvitto på att vi spelar en viktig roll, inte minst 
när annat kulturstöd under året inte kom läromedelsförfattare till del. Även årets royaltyunder-
sökning vittnar om betydelsen av att ha ett förbund i ryggen. 

Att läromedelsförfattare ska få erkännande för det arbete vi gör och för de kunskaper vi be-
sitter är något vi hela tiden kämpar för. Kommunikationsarbete har på flera sätt varit i fokus 
under året. En milstolpe var vår nya webbplats, en plattform vi märker uppskattas och som ökar 
i antalet besökare. Därtill har vi stärkt kommunikationen genom ökad närvaro i sociala medier, 
vilket sammantaget gör att vi når ut på ett helt annat sätt än tidigare.

Vi har använt våra kommunikationskanaler för att driva rätten till läromedel, ett arbete som 
resulterat i att vi lyckats sätta frågan om läromedel på agendan och få ett genomslag för de frå-
gor vi driver. Utifrån två undersökningar, en bland lärare och en bland rektorer, gick vi tillsam-
mans med lärarfack och elevorganisationer fram gemensamt för att säkra alla elevers rätt till 
läromedel. Den statliga utredningen om läromedel har fått förlängt uppdrag och vad utfallet blir 
återstår att se. Men redan nu ser vi en förflyttning i frågan, och vi har höga förväntningar på vad 
utredningen ska presentera. 

2020 blev sannerligen ett mycket annorlunda år. Något som pandemin dock inte kunnat ta ifrån 
oss är framåtandan och drivet i att fortsätta utveckla Läromedelsförfattarna. Tack för att du är 
med oss på resan!

Per Kornhall
ordförande       

Frida Engman
förbundsdirektör/vd
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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. 
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VÅR ORGANISATION
Vi är huvudorganisation för Sveriges författare av läromedel och kurslitteratur. Det innebär att 
vi med stöd i upphovsrättslagen representerar upphovspersoner inom läromedelsområdet och 
är part i avtal som sluts med stöd av avtalslicensbestämmelser.

Läromedelsförfattarna består av en medlemsorganisation och ett servicebolag. Sveriges 
Läromedelsförfattares Förbund är den medlemsdrivna intresseorganisation där författare 
av läromedel och kurslitteratur kan bli medlemmar. Förbundet har organisationsnummer 
802007-0333.

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (Lisab) är vårt servicebolag som ägs av Sveriges Lärome-
delsförfattares Förbund. Lisab administrerar Läromedelsförfattarnas upphovsrättsintäkter och 
träffar utifrån upphovsrättslagen avtal för kopiering för undervisningsändamål genom avtalsli-
censer. Lisab har organisationsnummer 556724-7332.

Stämman är vårt högsta beslutande organ. Vid den väljs en styrelse som har till uppgift att leda 
arbetet i enlighet med vad stämman beslutat. Stämman väljer även revisorer och valberedning.

STYRELSE 2019–2021
Per Kornhall, ordförande
Pia Cederholm, vice ordförande
Britt-Marie Lidesten 
Anders Pihlsgård
Annika Staaf
Lena Wennberg Trolleberg
Christina Öberg
Dan Andersson (lämnade styrelsen juni 2020)

REVISORER OCH VALBEREDNING
Auktoriserad revisor: Mattias Kjellman, Grant Thornton
Medlemsrevisorer: Hans Almgren och Björn Thunberg 
Valberedning: Karin Smed-Gerdin (sammankallande), Lena Hultgren och Stig Ottosson.

KANSLI
Förbundsdirektör/vd: Frida Engman 
Förbundssekreterare, från april 2020: Jane Karlsson
Förbundsjurist: Johan Ingildsen-Olsson
Handläggare: Maria Ljungdahl
Informatör/webbredaktör: Anita Hyttinen
Kommunikatör: Embla Jernstig
Ekonom: Per Solnes (konsult från juni 2020)
Utöver kansliets ordinarie personal har två studenter arbetat extra under året. Karin Styvers 
med vår juridiska rådgivning samt John Östlund med statistikbearbetning.
Tidigare förbundssekreterare Christina Laurin arbetade även extra under våren.
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VÅRT EKONOMISKA KRETSLOPP
Läromedelsförfattarna har två huvudsakliga 
inkomstkällor. Den ena är intäkterna från 
medlemmars årsavgifter, vilket är en i sam-
manhanget mycket liten del av vårt ekono-
miska kretslopp. Intäkterna från årsavgifterna 
finansierar vår tidning Manus och våra arrang-
emang för medlemmar.

Den andra och tillika vår huvudsakliga intäkt är 
rättighetsintäkter från kollektiva avtalslicen-
ser. Rättighetsintäkterna finansierar i stort 
sett all vår verksamhet – våra författarstipen-
dier, men även vår juridiska verksamhet, våra 
kurser och konferenser. Hur rättighetsintäk-
ter ska komma rättsinnehavarna till del finns 
reglerat i Lag (2016:977) om kollektiv förvalt-
ning av upphovsrätt.

Vilka kostnader som finansieras av rättighets-
intäkter beskrivs i våra allmänna principer, 
ett styrande dokument som stämman fattar 
beslut om. Under året har styrelse och kansli 
arbetat fram ett förslag på principer som 
bättre motsvarar lagens krav, både i utform-
ning och vad gäller innehåll, transparens och 
medlemsinflytande. Förslaget läggs fram till 
stämman för beslut 2021.

RÄTTIGHETSINTÄKTER OCH  
BONUS COPYRIGHT ACCESS
Hanteringen av rättighetsintäkter är en av 
våra viktigaste frågor och ekonomiskt sett den 
utan jämförelse mest omfattande. Läromedels-
författarna erhåller årligen ersättningar som 
kommer från kopieringsavtal. Dessa ersätt-
ningar och avtal hanteras genom organisatio-
nen Bonus Copyright Access (Bonus) som Läro-
medelsförfattarna i Sverige AB är medlem i. 

De största intäkterna till Bonus kommer från 
avtal inom skol- och högskolesektorn där man 
sluter avtal med till exempel Sveriges kom-
muner och regioner, friskolekoncerner samt 
universitet och högskolor. Kopieringsavtal 
ger enskilda brukare rätt att kopiera annars 
upphovsrättsskyddat material. Avtalen är en 
viktig del av det ekosystem som finns uppbyggt 
i Sverige kring upphovsrätt som ger lärare 
rätt att kopiera och författare rätt till ersätt-
ning för den kopieringen. Pengarna som Bonus 
inkasserar från kopieringsavtalen fördelas se-

dan utefter statistiska undersökningar bland 
olika grupper av rättighetsinnehavare där 
Läromedels författarna och förlagens bransch-
organisation Läromedelsföretagen är de störs-
ta mottagarna. 

2020 erhöll vi 28,4 miljoner kronor från Bonus 
i de årliga utbetalningarna av kopieringsersätt-
ning. Detta är en minskning mot de senaste 
åren, vilket är ett resultat av Bonus nya kopie-
ringsundersökningar som visar ett förändrat 
kopieringsbeteende, såväl inom skola som hög-
skola. Den totala kopieringsersättningen för 
läromedel var för året 60 215 219 kronor varav 
43,8 procent fördelades till oss och 
56,2 procent till Läromedelsföretagen. 
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MEDLEMSNYTTA OCH DEMOKRATI

”Medlemskapet blir en plats där vi författare 
kan bolla frågor, vända oss till någon. Det är 
värdefullt i ett arbete som kan vara ganska 
ensamt. Det är tryggt och peppande.”

”Jag är medlem för att jag vill 
ha någon som står på min sida. 
Någon att luta sig mot, och att ta 
hjälp av när det behövs.”

Under året har styrelsen fortsatt att arbeta ak-
tivt för att skapa en mer demokratisk och 

transparent organisation. 

”Jag är medlem för att få 
kontakt och utbyte med andra 
författare. Tillsammans kan vi 
driva läromedelsfrågorna.”

”Medlemskapet ger mig ett sammanhang 
där branschen diskuteras. Det är viktigt 
för mig då författaryrket många gånger är 
ett ensamt arbete.”

1581 1588 1593 1575 1585

1494

1555 1541
1500

1555

1707

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal medlemmar år för år sedan 2010.
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DEMOKRATIUTVECKLING
Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven 
intresseorganisation. Under året har styrelsen 
fortsatt att arbeta aktivt för att skapa en mer 
demokratisk och transparent organisation.

Ett led i att utveckla föreningsdemokratin 
har varit att införa medlemsdialoger, ett fo-
rum där medlemmar och styrelse möts kring 
aktuella frågor. Inför den extra stämman höll 
styrelsen medlemsdialoger där medlemmarna 
fick möjlighet att ge sin syn på styrelsens för-
slag innan de formulerades som propositioner. 
Totalt 95 medlemmar deltog i dialogmötena på 
olika orter. 

Under 2020 inledde styrelsen en omfattande 
översyn av förbundets styrande dokument så 
som stadga, allmänna principer och riktlinjer, 
ett arbete som kommer att läggas fram för 
medlemmarna på stämman 2021.

STÄMMA
Under året kallade styrelsen till en extra 
stämma med förslag om en återgång till att ha 
stämma varje år. Stämman genomfördes digi-
talt, i ett asynkront och helt skriftligt format 
med ett slutet omröstningssystem där med-
lemmarna under dagarna 2–9 juni kunde gå in 
i systemet och debattera frågorna som sty-
relsen lyft till den extra stämman och vid vissa 
tider skedde omröstningar.

184 medlemmar var anmälda och fanns i 
röstlängden, av dessa registrerade sig 130 till 
stämmans digitala forum. Propositionen om 
att återgå till stämma varje år innebär stad-
geändringar och röstades igenom av 96 med-
lemmar mot 2 avslag. För att de föreslagna 
stadgeändringarna ska bli gällande behöver 
beslutet fastställas av stämman 2021. Till den 
extra stämman la styrelsen också fram en 
proposition om att minska förbundets sparade 
kapital samt att justera den beräkningsmodell 
som används för kopieringsstipendier, även 
denna proposition bifölls av stämman. 

MEDLEMSAKTIVITETER & FÖRMÅNER
Läromedelsförfattarna vill vara en social och 
utvecklande arena för författare. Våra aktivi-

teter syftar till att skapa författargemenskap, 
ge fortbildning som är relevant och aktuell 
samt skapa tillfällen för medlemmar att göra 
sin röst hörd i frågor som rör förbundet. 

Vi hade siktet på ett fullspäckat kalendarium 
med kurser och författarsamtal men både 
våren och hösten kantades i stället av inställda 
arrangemang och ovisshet. Vi hade till exem-
pel planerat för en jubileumskonferens för att 
uppmärksamma att förbundet nu är 60 år. Vi 
hade också upparbetat en rad samarbeten 
med stadsbibliotek kring författarsamtal. Utö-
ver det hade vi flera kontakter med bokmässor 
för att kunna erbjuda inträde och träffar för 
medlemmar under dessa.

Pandemin ledde till att mycket av det vi plane-
rat fick ställas in, flyttas fram och senare stäl-
las om till att bli digitala träffar i stället. En lär-
dom från året har varit att våra digitala träffar 
har möjliggjort för fler medlemmar att delta, 
något som vi märkt uppskattats av många. När 
vi summerar året kan vi konstatera att vi trots 
förutsättningarna lyckats skapa flera givande 
arrangemang under året. 

ARRANGEMANG
Praktisk retorik
Den 8–9 februari blev 13 medlemmar retoriska 
experter, då Barbro Fällman höll en uppskat-
tad retorikkurs i Göteborg. En snabblektion 
i retorikens historia samt praktiska övningar 
inom områden som argumenterande tal och 
förhandlingsteknik.

Frukost & Littfest
Den 13 mars samlades fem medlemmar på Nya 
Konditoriet i Umeå för en gemensam frukost. 
Tanken var att dagen skulle fortsätta med 
litteraturfestivalen Littfest, som medlemmar 
fått gratis inträde till som en medlemsförmån. 
Men kvällen innan kom beskedet att folksam-
lingar med fler än 50 personer förbjöds, och 
festivalen ställdes in.

Träffa kansliet
Den 25 augusti bjöd vi in till startskottet för 
vår digitala höst. Kansliet presenterade sig 
och lyfte kommande träffar, och medlemmar 
fick möjlighet att säga hej och ställa frågor. 21 
medlemmar deltog.
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Författarsamtal: Dona Hariri och Lina Stoltz
Den 30 september genomförde vi vårt första 
digitala författarsamtal. Dona Hariri är jurist 
och författare till boken Fatta lagen! som ska 
göra lagen lättillgänglig för alla. Lina Stoltz har 
skrivit en lärarhandledning till boken, anpassad 
för gymnasienivå. De två möttes i ett sam-
tal modererat av Eva Gustafsson från Umeå 
stadsbibliotek. Samtalet hade en liten publik 
på plats och sändes live i samarbete med Umeå 
stadsbibliotek.

Kornhall träffar: Gustav Fridolin
Den 20 oktober livesändes ett samtal mel-
lan Gustav Fridolin och Per Kornhall. Detta 
var startskottet för det vi kallar ”Kornhall 
träffar”, där ordförande Per Kornhall träffar 
beslutsfattare och branschpersoner för att 
prata om läromedel. Samtalet blev uppskattat 
och i skrivande stund har det 388 visningar på 
Youtube (mars 2021).

Digital jubileumskväll
Den 15 december hade vi ett digitalt jubi-
leumskalas där kansliet och ordförande Per 
Kornhall pratade kort om sina respektive om-
råden och året som gått. Intresset var stort 
och sammanlagt deltog 59 medlemmar. Trots 
det digitala formatet blev det en härlig känsla 
av gemenskap där medlemmar delade med sig 
av tankar och erfarenheter.

LÄROMEDELSFÖRFATTARNAS HUS
En av våra mest uppskattade medlemsförmå-
ner är möjligheten att hyra Läromedelsför-
fattarnas Hus i Visby. Det lilla huset uppe på 
klinten innanför ringmuren i Visby erbjuder en 
inspirerande miljö. För första gången på nio år 
har huset stått tomt i perioder på grund av 
den avrådan från resor som följde av pande-
min. Vi har använt tiden till att planera för en 
välbehövlig takomläggning som kommer att 
äga rum under 2021.

VÅRA MEDLEMMAR
Våra medlemmar skriver läromedel eller kurs-
litteratur. Ungefär en tredjedel av medlemskå-
ren skriver för högskola/universitet, en knapp 
tredjedel skriver för grundskola och en fjär-
dedel av medlemskåren skriver för gymnasiet. 
Resterande medlemmar skriver bland annat 

för SFI, förskola eller förskoleklass, särskola 
och vuxenutbildningar. 55 procent av våra 
medlemmar är kvinnor och 45 procent är män. 

Under året kunde vi välkomna 271 nya med-
lemmar till Läromedelsförfattarna. Det totala 
medlemsantalet för året blev 1 707 vilket är 
fler medlemmar än förbundet någonsin tidi-
gare haft. I början av året beslutade styrelsen 
att antagningsnämnden ska ingå under stipen-
dienämnden.  
 
Styrelsen har möjlighet att utse en person 
som gjort förbundet en särskild tjänst till he-
dersmedlem. Under året utsågs Lennart 
Junermark till hedersmedlem för sina mång-
åriga insatser med att såväl förvalta som 
utveckla förbundet, inte minst som ordförande 
i stipendienämnden.  

MEDLEMSVÄRVNING
Ett prioriterat mål för Läromedelsförfattarna 
är att bli fler medlemmar. Under året fortsatte 
Läromedelsförfattarna att arbeta strategiskt 
med medlemsvärvning. 

Under perioden 1 april–30 juni rullade en kam-
panj i sociala medier för att värva medlemmar. 
Kampanjen gick under namnet Ett starkare 
författarkollektiv och byggde på att lyfta med-
lemmar som fick berätta varför de är medlem-
mar. Alla som blev medlemmar under denna 
period fick vårens månader gratis. Kampanjen 
ledde till att vi fick elva nya medlemmar un-
der perioden, jämfört med fyra under samma 
period 2019. Kampanjen blev ett startskott på 
ett lyckat värvningsår, och sammanlagt fick vi 
271 nya medlemmar 2020. 2019 var motsva-
rande antal 111.

Gruppen författare som beviljas stipendium, 
men som inte är medlemmar än, är prioriterad 
i medlemsvärvningen. Riktade insatser görs 
för att nå den gruppen, och av de cirka 336 
läromedelsförfattare som kontaktades under 
året blev 111 nya medlemmar. 



13

341

82

567
120

194

370

1707
Av våra 1 707 medlemmar bor 
majoriteten i och omkring våra 
tre största städer. 567 personer 
bor i Stockholmsområdet, 
370 i Skåneregionen och 
341 i Göteborg med omnejd. 

VÅRA MEDLEMMAR

194 medlemmar bor runt Uppsala, 
Gävle och Falun, och i de norra delarna 
av Sverige hittar vi 82 författare. Därtill 
bor 120 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 
så långt bort som Kanada.
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STIPENDIER

24 602 800 
kronor beslutade styrelsen att dela ut i kopieringsstipendier.

1063
författare fick

kopieringsstipendier. 

Att ge författare till läromedel och kurslitteratur möjlighet att 
erhålla stipendier är en central del av vår verksamhet. 

Kopieringsstipendiet är det i särklass största stipendiet, både 
sett till antal ansökningar och utdelat belopp.

 41 %
fler sökte kopieringsstipendium 

 jämfört med motsvarande period i förra treårscykeln.
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Att ge författare till läromedel och kurslittera-
tur möjlighet att erhålla stipendier är en cen-
tral del av vår verksamhet. Kopieringsstipen-
diet är det i särklass största stipendiet, både 
sett till antal ansökningar och utdelat belopp. 
Under året utlystes ytterligare två stipen-
dier, ett vistelsestipendium till Aten samt ett 
stödstipendium för att lindra de ekonomiska 
förlusterna till följd av pandemin.

Våra stipendier kan sökas av alla författare 
av läromedel och kurslitteratur vars verk är 
avsedda för undervisning i skolor, högskolor 
och/eller andra utbildningsanordnare som har 
kopieringsavtal genom Bonus. 

Styrelsen beslutar om fördelningsnyckel och 
totalbelopp för kopieringsstipendierna, samt 
utser en stipendienämnd vars uppgift är att 
bereda och fatta beslut om stipendieansök-
ningar. Stipendienämndens sammansättning 
har förändrats över året. Utöver Pia Ceder-
holm (ordförande) och Per Kornhall från styrel-
sen, samt Maria Ljungdahl från kansliet ingick 
i början av året Christina Laurin samt Per Sol-
nes från kansliet i nämnden. Senare ersattes 
dessa av Jane Karlsson och Johan Ingildsen-
Olsson från kansliet. Därutöver har Britt-
Marie Lidesten från styrelsen varit adjungerad 
vid något tillfälle. Vidare har Lena Wennberg 
Trolleberg från styrelsen varit adjungerad till 
nämndens möten under andra halvåret för att 
stärka upp kompetensen. 

KOPIERINGSSTIPENDIUM
Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium 
utannonseras varje år, men en enskild författa-
re kan söka högst vart tredje år. 2020 påbör-
jades en ny treårsperiod och inför den gjordes 
en revidering av stipendiemodellen med stöd 
av den stora utredning av kopieringsstipendi-
erna som gjordes 2019. Extrastämman 2020 
fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag 
om den nya stipendiemodellen samt om att 
arbeta ner vårt sparade kapital, främst genom 
utökade kopieringsstipendier.

Den justerade modellen innebär i korthet att 
antal verk lagts till som en parameter vid sidan 
av antal sidor som tidigare utgjorde grunden 
för beräkningarna. För 2020 beslöt styrelsen 
om att totalbeloppet får uppgå till 25 miljoner 

kronor samt att förhållandet under denna tre-
årsperiod mellan ersättning för sidor respek-
tive verk baseras på ett genomsnitt av antal 
sidor bland årets ansökningar. Maxbeloppet 
för kopieringsstipendium till en enskild förfat-
tare beslöts vara 140 000 kronor.

Pengarna som vi betalar ut som kopierings-
stipendier kommer från den ersättning för 
laglig kopiering vi erhåller från Bonus (läs mer 
om detta på sidan 8). Det är huvudsakligen 
två olika avtal som inbringar kopieringsersätt-
ningen, ett avtal för skola och ett för högskola. 
Nya kopieringsundersökningar som gjorts på 
uppdrag av Bonus innebar att vi i år erhöll un-
gefär 90 procent av intäkten från skolavtalet, 
och ca 10 procent från högskoleavtalet jämfört 
med vad vi budgeterat för. Stipendienämndens 
strävan är att intäktsförhållandet mellan skola 
och högskola ska återspeglas i de stipendier 
som tilldelas författare inom respektive om-
råde, men valde att behålla det tidigare förhål-
landet mellan skola/högskola det vill säga 80 
procent respektive 20 procent under denna 
treårscykel då det finns en eftersläpning. 

Att få fler att söka kopieringsstipendiet har 
varit ett prioriterat mål för året. En gedi-
gen kommunikationsinsats arbetades därför 
fram inför utlysningen. I korthet skalades den 
kostsamma tryckta annonseringen ner till 
förmån för en utökad digital marknadsföring. 
Läromedelsförlag och lärosäten kontaktades 
med uppmaningen att sprida informationen i 
sina nyhetsbrev. Därutöver kontaktades alla 
medlemmar som sökt kopieringsstipendium 
med uppmaningen att informera sina medför-
fattare vilket gav resultat. Under året skedde 
ett stort arbete med att skapa en ny design, 
förenklade formulär och nya texter för ansök-
ningssidan för stipendier. Vi har även lagt till 
Bank-id som inloggning på Mina sidor. 

ÅRETS UTDELNING AV KOPIERINGSSTIPENDIUM 
Årets dryga tusen stipendieansökningar inne-
bar ett rekord i antal sökanden. Jämfört med 
år 1 i förra treårsperioden var det en ökning 
med hela 41 procent fler sökande.

Antal sökande: 1097
Antal beviljade stipendier: 1063
Antal avslag: 34
Totalt utdelat belopp: 24 602 800 tkr
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STÖDSTIPENDIUM
Pandemin innebar en extrem situation där de 
ekonomiska betingelserna som många förfat-
tare och andra kulturarbetare lever under för-
ändrades oerhört snabbt. Styrelsen noterade 
att vi genom vårt medlemskap i KLYS var med 
och påverkade de insatser regeringen gjorde, 
men att det inte skulle vara tillräckligt för våra 
medlemmar. Styrelsen beslöt därför att utlysa 
stödstipendier, 30 stycken stipendier à 40 
000 kronor. Antalet och summan baserades på 
en enkätundersökning bland medlemmar som 
föregick beslutet. De som sökte stipendierna 
fick i ansökan redogöra för hur deras ekonomi 
drabbats.

98 ansökningar inkom. 29 sökande erhöll sti-
pendier à 40 000 kronor och 2 sökande, som 
var medförfattare till varandra, erhöll stipen-
dier à 20 000 kronor. De flesta vars ekonomi 
drabbats mycket hårt fick enligt stipendie-
nämndens bedömning del av stödstipendierna 
även om antalet sökande var långt fler än 
antalet tillgängliga stipendier.

VISTELSESTIPENDIUM
Mellan 2020–2023 hyr vi en lägenhet i Aten av 
Författarförbundet. Vi delar årets veckor med 
dem och Journalistförbundet och utlyser våra 
tilldelade veckor som sju vistelsestipendier 

varje år. Varje stipendium består av två veck-
ors vistelse i lägenheten samt ett resebidrag 
på 5 000 kronor.  

92 författare sökte vistelsestipendium 2020 
och sju beviljades. Dock kom pandemin emel-
lan och tyvärr har ingen kunnat utnyttja sitt 
vistelsestipendium under 2020. Det är mycket 
tråkigt att detta nya stipendium inte kunnat 
nyttjas, men vi har goda förhoppningar att 
detta ska bli ett uppskattat stipendium i fram-
tiden när möjligheten att resa finns.

KOPIERINGSERSÄTTNING 
FRÅN DANMARK
När verk av upphovspersoner i Sverige blir 
kopierade i Danmark registreras det hos Copy-
Dan, motsvarigheten till Bonus i Danmark. Till 
skillnad från kopiering i övriga nordiska länder 
registreras all laglig kopiering utifrån upphovs-
person i Danmark. Kopieringsersättningen 
tillfaller därför just den författare som kopie-
rats. Under året fattade styrelsen beslut att 
uppdra åt ALIS att sköta handläggningen av 
denna kopieringsersättning då de har bättre 
administrativa system för detta.

ANSÖKNINGAR OCH UTDELADE KOPIERINGSSTIPENDIER

Stadium Antal
sökande

Andel av
alla sökande

Antal
beviljade

stipendier

Andel av alla  
stipendiater

Utdelat 
belopp

Andel av
utdelat belopp

Skola 596 54 % 580 56 % 18 960 900 kr 77 %

Högskola
och övriga 501 46 % 483 44 % 5 641 900 kr 23 %

Summa 1097 100 % 1063 100 % 24 602 800 kr 100 %
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2020 lanserade vi Läromedelsförfattarnas 
pris, Sveriges tyngsta pris för författare som 
skriver läromedel och kurslitteratur. Priset 
syftar till att lyfta författargärningen i kvalita-
tiva läromedel och kurslitteratur. Med priset 
uppmärksammar vi läromedlens och kurslit-
teraturens roll i Utbildningssverige. Priset 
delas ut i tre kategorier som premierar gott 
författarskap och lyfter författarnas centrala 
roll i läromedel och kurslitteratur. Lärome-
delsförfattarnas pris ersätter vårt tidigare 
pris Lärkan.

Prissumman på totalt minst 250 000 kronor 
kan variera beroende på om priset tilldelas 
en ensam författare eller ett författarteam. 
Läromedelsförfattarnas särskilda pris har en 
fast prissumma på 50 000 kronor.

Juryn har bestått av Per Kornhall, Pia Ceder-
holm och Britt-Marie Lidesten från styrelsen 
samt Lena Odeldahl. 

ÅRETS PRISTAGARE
Läromedelsförfattarnas pris delades 2020 ut i 
tre kategorier: Läromedel, Kurslitteratur samt 

Läromedelsförfattarnas särskilda pris. De två 
första kategorierna premierar författarska-
pet medan det särskilda priset premierar en 
person som gjort en insats för läromedlens 
ställning i Sverige. Pristagarna tillkännagavs 
digitalt genom bland annat pressmeddelanden 
och vinnarintervjuer.

Hippas Eriksson tilldelades Läromedelsförfat-
tarnas pris 2020 i kategorin Läromedel för 
att hon genom sin författargärning bidragit till 
många omtyckta läromedelsserier i engelska 
och svenska för bland andra nyanlända elever 
och elever på mellanstadiet. 

Ann S. Pihlgren tilldelades Läromedelsförfat-
tarnas pris 2020 i kategorin Kurslitteratur för 
sin förmåga att förena vetenskapligt tänkande 
med golvets realitet i såväl kurslitteratur på 
lärarutbildningarna som kompetensutveck-
lingsböcker för lärare. 
 
Rolf Ekelund tilldelades Läromedelsförfattar-
nas särskilda pris 2020 för sitt outtröttliga 
arbete med att tydliggöra vikten av läromedel 
och föra debatt om behovet av att förse elever 
med material anpassat för deras utveckling.

Årets pristagare: Hippas Eriksson, Rolf Ekelund och Ann S. Pihlgren.
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RÅDGIVNING OCH UPPHOVSRÄTT
Rådgivning är en av våra grunduppgifter. 
Läromedelsförfattarna kan upphovsrätt 

och de villkor som präglar författarskapet 
kring läromedel och kurslitteratur. 

”Det är givet för mig att vara en del av 
en organisation som värnar om 
upphovsrätten och som aktivt bidrar till 
en skola som använder bra läromedel.”

”Läromedelsförfattarna har mött 
mina funderingar, diskuterat, sett 
över avtal, peppat och varit en del 
av min utveckling. Jag har alltid 
känt mig värdefull, modig och viktig 
i kontakt med dem.”

Royaltyndersökningen: 
Män har högre royalty än kvinnor inom 
samma förlag.

5
 förlagsvisa 

frukostträffar.

84
 deltog vid 

”Träffa juristen”.

88
svarade på vår 

enkät om 
Lärarundantaget.
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RÅDGIVNING
Rådgivning är en av våra grunduppgifter. 
Läromedelsförfattarna kan upphovsrätt och 
de villkor som präglar författarskapet kring lä-
romedel och kurslitteratur. Ambitionen är att 
vår rådgivning ska vara enkel, tillgänglig och i 
ökad omfattning nyttjad av författare. Rådgiv-
ningsverksamheten består av tre olika delar – 
den personliga rådgivningen, den skriftliga som 
huvudsakligen finns på vår webbplats och den 
utbildande delen. 

Personlig rådgivning är en uppskattad tjänst 
där författare får hjälp och vägledning i frå-
gor kring avtal och villkor via mejl eller tele-
fon. Det vanligaste ärendet under året var 
avtalsgranskning. Även frågor om ersättning 
förekom i stor utsträckning. Under året har 
rådgivningen varit förstärkt med juriststuden-
ten Karin Styvers som jobbat extra hos oss vid 
sidan av sina studier. 

All rådgivningsinformation på webbplatsen har 
under året setts över och uppdaterats. Un-
der året togs även tio avtalstips till författare 
fram och förmedlades på webben, i videofor-
mat på Instagram samt som ett tryckt kort.  

Som ett led i den utbildande verksamheten 
genomfördes fem förlagsvisa frukostträffar 
där medlemmar diskuterade och utbytte erfa-
renheter utifrån resultaten från den senaste 
royaltyundersökningen. Fyra träffar ägde rum 
på kansliet, den femte träffen genomfördes di-
gitalt. Ett 50-tal medlemmar deltog vid dessa 
tillfällen. Utöver detta hölls två digitala föreläs-
ningar för medlemmar under rubriken ”Träffa 
juristen” som lockade 84 medlemmar.

ROYALTYUNDERSÖKNING
För att kunna ge aktuella och relevanta råd till 
författare som vänder sig till rådgivningen är 
det viktigt att göra regelbundna royaltyunder-
sökningar om villkor, läromedelsbranschen och 
författarnas ställning inom den.

För andra året i rad genomförde vi därför en 
royaltyundersökning bland medlemmarna. 
Resultaten visar bland annat på en skillnad i 
royalty mellan män och kvinnor. Män har högre 
royalty än kvinnor inom samma förlag, oavsett 
vilken målgrupp man skriver för eller vilken typ 

av verk man skriver. Detta är ett område vi 
fortsatt kommer att bevaka.

VILLKORSARBETE
En löpande del av vårt strategiska villkors-
arbete sker i kontakten med förlag. Året har 
innehållit en rad möten med läromedelsför-
lag kring avtal och villkor där vi bidragit med 
författarperspektivet. En villkorsgrupp bestå-
ende av medlemmar har träffat förbundsjuris-
ten vid ett tillfälle under året för att diskutera 
villkor och avtal. 

LÄRARUNDANTAGET
Det upphovsrättsliga lärarundantaget har ut-
manats av lärosätena under lång tid; de önskar 
i större utsträckning kontrollera det material 
som skapas inom ramen för undervisningen. 
I den juridiska rådgivningen märktes ett ökat 
antal frågor kring lärarundantaget och vad 
som gäller för material som har skapats med 
avsikt att användas i undervisning i högre 
utbildning, detta som en konsekvens av den 
digitala omställningen av undervisningen. Vi 
genomförde med anledning av detta en enkät 
bland våra medlemmar som skriver för hög-
skola eller universitet samt därefter en digital 
författarträff för att vidare diskutera lärarun-
dantaget.

UPPHOVSRÄTT
Upphovsrätten är både en grund och en förut-
sättning för all vår verksamhet, såväl för den 
enskilde författaren som för oss som orga-
nisation. Upphovsrättslagstiftningen är en 
skyddslagstiftning som ska se till att upphovs-
personernas rättigheter skyddas. Genom att 
ständigt bevaka upphovsrätten vill vi säkra en 
marknad där det ska vara möjligt och attrak-
tivt att skriva läromedel och kurslitteratur. 
För det krävs en stark och väl fungerande 
upphovsrätt.

DSM-DIREKTIVET
Implementeringen av EU:s upphovsrättsdirek-
tiv Digital single market (DSM), pågick under 
hela 2020. Direktivet syftar bland annat till att 
stärka upphovspersoners rättigheter. Lag-
stiftningsprocessen gick dock långsammare än 
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planerat och beräknas inte vara färdig förrän 
tidigast till hösten 2021. Möten i arbets- och 
referensgrupper pausades på grund av pande-
min.  

GEMENSAMT ARBETE FÖR UPPHOVSRÄTTEN
Som upphovsrättsorganisation ingår vi i ett 
stort nätverk av organisationer som alla ver-
kar för en fungerande upphovsrätt. Mycket av 
arbetet som rör bevakningen av upphovsrät-
ten gör vi gemensamt med andra. Det gäller 
även i en nordisk kontext där vi är en del av 
ett upparbetat samarbete mellan de nordiska 
länderna. Under året ställdes dock de plane-
rade nordiska konferenserna in på grund av 
pandemin.

VÅRA MEDLEMSKAP
Bonus Copyright Access
Bonus är en upphovsrättsorganisation utan 
vinstintresse som på direkt uppdrag från oss
och övriga medlemsorganisationer på littera-
tur-, press-, bild- och not-området licensierar
upphovspersoners och utgivares upphovsrät-
tigheter. Vid Bonus stämma valdes förbunds-
jurist Johan Ingildsen-Olsson till suppleant i 
Bonus styrelse. Förbundsordförande Per Korn-
hall representerar sedan tidigare förbundet 
som ordinarie styrelseledamot.

ALIS – Administration av litterära rättigheter i 
Sverige
Vi är en av fyra stiftarorganisationer till ALIS, 
vars uppgift är att företräda anslutna upp-
hovspersoner vid förhandlingar i olika sam-
manhang som rör vidareanvändning av deras 
verk. 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares 
samarbetsnämnd – KLYS
KLYS uppgift är att verka för samarbete mel-
lan medlemsorganisationerna och för med-
lemmarnas aktuella frågor. KLYS företräder 
medlemsorganisationerna i frågor som rör 
lagstiftning och engagerar sig särskilt inom 
upphovsrätt och kulturpolitiska frågor. 

Copyswede
Copyswede är en kollektiv förvaltningsorgani-
sation på upphovsrättsområdet kring nyttjan-
den av ljud och rörlig bilder. Det område som 

ligger närmast oss är avtalet som Copyswede 
träffar med UR och Kunskapskanalen men även 
upphovsersättningar från SVT:s Öppet Arkiv. 

European Writerś Council – EWC
EWC är en sammanslutning av europeiska för-
fattarorganisationer som arbetar med förfat-
tares upphovsrättsliga krav inom Europa. 

International Federation of Reproduction Rights 
Organizations – IFRRO
EWC och Bonus har medlemskap i IFRRO, en 
internationell sammanslutning av kollektiva 
rättighetsförvaltningsorganisationer, såväl 
upphovspersonsorganisationer som förläggar- 
och utgivarorganisationer.
 
International Authors’ Forum – IAF
I anslutning till IFRRO har upphovspersons-
organisationerna bildat International Authors’ 
Forum som belyser upphovsrätten. IAF har ett 
trettiotal medlemsorganisationer från länder 
på flera kontinenter. 

Svenska föreningen för upphovsrätt – SFU
SFU främjar kunskap om upphovsrätten och 
bidrar till den fortsatta utvecklingen inom 
detta rättsområde.

Svensk Bokkonst
Svensk Bokkonst är en ideell förening som sti-
mulerar och inspirerar bokbranschen till ökad 
kvalitet inom produktionen av böcker, bland 
annat genom att årligen utse föredömligt pro-
ducerade böcker.
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PÅVERKAN OCH KOMMUNIKATION

Ett strategiskt och fortsatt intensivt kommunikationsarbete är 
centralt för att bli fler medlemmar, öka vår kännedom, 
vara en tydlig röst i debatten och ett respekterat och  

välrenommerat förbund, såväl bland författare som bland 
förlag och branschen i stort.

#rattentilllaromedel 
– en kampanj med 
genomslag

Rätten till kunskap – en rapport om 
läromedelssituationen i Sverige.

Läromedel har under en lång tid varit satta på undantag i den 
svenska skolan. Vi har under året intensifierat vårt  

påverkansarbete riktat mot utredningen 
Stärkta skolbibliotek och läromedel.

Lansering av ny 
webbplats gav fler 
besökare.



25

PÅVERKAN OCH OPINIONSBILDANDE 
ARBETE
Läromedel har under en lång tid varit satta på 
undantag i den svenska skolan. Vi har under 
året intensifierat vårt påverkansarbete riktat 
mot utredningen Stärkta skolbibliotek och 
läromedel (Dir. 2019:91) vars uppdrag är att se 
över hur statens roll bör se ut när det gäller 
läromedel i svensk skola samt hur val av än-
damålsenliga och tillgängliga läromedel av hög 
kvalitet kan underlättas.

Tillsammans med Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elev-
råd och Elevernas Riksförbund (då Sveriges 
Elevråd SVEA) tog vi fram rapporten Rätten 
till kunskap – en rapport om läromedelssitua-
tionen i Sverige där vi utifrån två genomförda 
undersökningar bland lärare och rektorer 
kunde visa på att hur olikvärdig tillgången på 
läromedel är i svenska skolor och hur svårt 
lärare har att köpa in vad de anser sig behöva 
för undervisning. 

I slutet av året meddelades att utredningen 
fått förlängd tid och ska presentera sitt resul-
tat till sommaren 2021. Vi prioriterade därför 
att ta fram ytterligare underlag som belyser 
läromedelssituationen genom att genomföra 
två undersökningar kring elevers och vård-
nadshavares syn på läromedel. Resultaten 
av undersökningarna kommer att publiceras 
under våren 2021.

GENOMSLAG FÖR RÄTTEN TILL LÄROMEDEL
Trots att den pågående utredningen ännu inte 
är klar får vi signaler på att utredningen har 
lyssnat. Det vi också tydligt märkt under året 
är att vi genom debatt-, nyhetsartiklar och ak-
tivitet på sociala medier lyckats få genomslag i 
den allmänna opinionen. Läromedel har på ett 
helt nytt sätt lyfts på nyhetsplats, av ledar-
skribenter, kulturskribenter och inte minst 
glädjande av Skolverkets generaldirektör. 

Vår debattartikel Skärp skollagen så att 
rätten till läromedel säkerställs, publicerad i 
Dagens Samhälle den 9 september, blev start-
skottet för vår kampanj Rätten till lärome-
del som drevs i sociala medier under hösten. 
Arbetet ledde bland annat till omnämnanden i 
Skolvärlden, Omni och Ekot. 

Ytterligare en opinionsbildande insats gjordes 
genom debattartikeln Det finns en enklare väg 
till barns läsning som publicerades i Svensk 
Bokhandel 28 september. I den synliggör vi 
läromedlets roll i barn och ungas läsutveckling. 
Så även genom artikeln Dags att uppvärdera 
läromedel! som publicerades i Skola och Sam-
hälle den 1 oktober.

REMISSYTTRANDE
Under året yttrande vi oss över förslagen till 
ändringar i Skolverkets föreskrifter avseende 
ändringar i grundsärskolans och vissa av spe-
cialskolans kursplaner och kunskapskrav. I vårt 
yttrande ”Ett bättre arbetsverktyg för lä-
rarna” framhåller vi att läromedel är en viktig 
del av den sammanhållna kedja av lärande som 
löper genom ett barns skolgång. När kurspla-
ner och kunskapskrav formuleras om är det 
centralt att lärare ges möjlighet att köpa in 
uppdaterade läromedel. Först då ges bäst för-
utsättningar för lärande.

KOMMUNIKATION
Vi arbetar för att bedriva ett kommunikations-
arbete som når ut och engagerar. Ett strate-
giskt och fortsatt intensivt kommunikationsar-
bete är centralt för att bli fler medlemmar, öka 
vår kännedom, vara en tydlig röst i debatten 
och ett respekterat och välrenommerat för-
bund, såväl bland författare som bland förlag 
och branschen i stort.

IMPLEMENTERING AV VÅR VISUELLA IDENTITET
Vår nya visuella identitet togs fram under 2019 
och lanserades precis innan årsskiftet. Under 
året har implementeringen skett i alla våra 
kanaler. Vi kan se att vår nya visuella identitet 
skapar en tydlig närvaro, visar riktning och 
skapar stolthet.

WEBBPLATS
Under 2019 och en bit in på året pågick ett 
omfattande webbprojekt tillsammans med 
webbyrån Funka i syfte att justera webbplat-
sen utifrån verksamhetens behov samt imple-
mentera vår nya visuella identitet. Webbplat-
sen lanserades 6 maj och är utformad så att 
det bland annat ska vara enkelt att ansöka om 
medlemskap, anmäla sig till våra arrangemang, 
samt snabbt ge en överblick.
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Den nya webbplatsen, i kombination med vår 
satsning på kommunikation i sociala medier, 
har lett till påtagliga positiva resultat i trafiken 
på vår webbplats.

SOCIALA MEDIER
Att stärka vår kommunikation genom en ökad 
närvaro i sociala medier har fortsatt varit 
prioriterat. Genom det får vi fler besökare 
till vår webbplats. Vi når också ut med våra 
budskap till en bredare målgrupp, får en ökad 
kännedom och på sikt fler medlemmar och 
författare som hittar till oss. Förutom att våra 
sociala medier är en kanal för att nå ut till fler, 
är det även ett sätt att komma närmare våra 
medlemmar tack vare möjligheten att kom-
mentera och skicka meddelanden.

I början av året var Instagram och Linkedin nya 
kanaler för oss, ett år senare hade de blivit en 
självklar del av vårt kommunikativa arbete. Vid 
årsskiftet hade vi 637 följare på Facebook, 419 
på Instagram och 195 på Linkedin.

MANUS
Vår medlemstidning Manus gavs ut med fyra 
nummer under året, och en prenumeration 
ingår i medlemskapet. Anita Hyttinen är re-
daktör och Per Kornhall är ansvarig utgivare.  

Redaktionsrådet bestod under året av Pia Ce-
derholm, Per Kornhall, Dan Andersson (till juni 
2020) och Embla Jernstig (från augusti 2020).

Ett projektarbete för att förnya Manus så-
väl utseendemässigt som innehållsmässigt 
påbörjades under hösten. Projektet skedde i 
samarbete med Spektra Design med målet att 
lansera en ny tidning i och med nr 1, 2021.

TRYCKSAKER
Under året har en rad trycksaker och profil-
produkter tagits fram utifrån vår nya visuella 
identitet, såsom anteckningsblock, bokmärken, 
roll-ups och tygkassar. Utöver det tog vi med 
anledning av vårt 60-årsjubilieum fram en jubi-
leumspamflett som skickades hem till medlem-
marna.

MEDLEMSUTSKICK
Genom digitala nyhetsbrev och mejlutskick har 
medlemmar löpande under året fått informa-
tion om verksamheten och aktuella händelser, 
inbjudningar till kurser, författarträffar, ar-
rangemang, utlysning av och information om 
vårt kopieringsstipendium. 

419
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   LINKEDIN Antal följare på sociala medier i slutet 
av året, fördelat på de olika kanalerna.
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FORSKNING

Hur forskning om läromedelsanvändning be-
drivs är viktigt. Vi arbetar därför aktivt med 
att påverka forskarsamhället till en produktiv 
syn på vad forskning om läromedel både kan 
och bör vara. Under året har vi gjort det bland 
annat genom att arbeta med ta fram en forsk-
ningsöversikt tillsammans med Cambridge As-
sessment och genom att bestämma oss för att 
tillsammans med bland annat Författarförbun-
det vara med och delfinansiera Sveriges första 
professur i sakprosa.

FORSKNINGSBIDRAG  
Sedan 2019 utlyser vi inte längre några forsk-
ningsbidrag. Under året har dock tre utbetal-
ningar skett för forskningsbidrag som bevilja-
des 2017 respektive 2018. 

För projektet Hantverksriktad undervisning - 
utveckling av läromedel i stolpverksbyggande 
har 148 000 kronor betalats ut i forsknings-

bidrag till Ulrik Hjort Lassen. För projektet 
Språkpedagogisk utredning som övning och 
reflektion före den verksamhetsförlagda ut-
bildningen (VFU) har 140 000 kronor betalats 
ut i forskningsbidrag till Karin Landtblom och 
Barbro Bruce. 
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ETT ÅR INTE LIKT NÅGOT ANNAT 
För första gången i modern tid har människor i Sverige inte tillåtits att träffas 
fritt. Skolor, museer och till och med bibliotek har varit stängda. Vi har inte kun-
nat ses fysiskt för att samtala, debattera, uppleva musik, gå på teater, inte ens 
våra vänner och släktingar. Påtvingad ensamhet och arbetslöshet har präglat 
det gångna året för många. För andra, som personal inom skola och sjukvård, 
har året inneburit dubbelt eller tredubbelt arbete. Gemensamt för oss alla har 
varit att 2020 blev ett år kantat av oro och ovisshet. Konsekvenserna av den här 
pandemin kommer vi att känna av under lång tid framöver.

För oss som verkar i utbildningssektorn har pandemin varit påtaglig på flera 
olika sätt. Den 18 mars 2020 gick gymnasieskolor, högskolor, vuxenutbildningar 
och yrkeshögskolor över till att bedriva undervisning på distans. För de studen-
ter som tar studenten senare i vår kommer halva gymnasietiden att ha präglats 
av pandemi, oro och distansundervisning. Utöver det har alla skolelever, oavsett 
ålder, stannat hemma från skolan vid minsta förkylningssymptom. 

Pandemin har lett till att frågan om vilka redskap elever och studenter behöver 
för att lyckas med sina studier ställts på sin spets. Aldrig har väl så många barn 
och unga studerat hemifrån som under det här året, och aldrig har väl föräldrar 
varit lika frustrerade som det här året kring hur man på bästa sätt ska kunna 
hjälpa sina barn med skolarbetet. 

2020 blev ett rekordår för bokbranschen generellt, inte sedan bokmomsen 
sänktes har försäljningsökningen varit så stor. Även läromedelsförlagen har sett 
en uppgång i försäljningen under 2020. Något som dock bekymrade oss, och som 
vi agerade på, var när flera läromedelsförlag släppte licenser för digitala lärome-
del gratis under vårterminen, utan att vare sig tillfråga eller informera er förfat-
tare. Så får det inte gå till. 

Generellt har annars författare varit något mindre drabbade ekonomiskt än 
andra kulturutövare, där pandemin varit ett stort dråpslag. På många sätt 
ett dubbelt sådant i och med att både grunden för verksamheten – publiken – 
försvann och genom att krisen blottade det faktum att kulturskapare saknar 
sociala och ekonomiska skyddsnät. Här har den konstnärliga och litterära sam-
arbetsnämnden KLYS gjort ett viktigt arbete som med stor sannolikhet kommer 
att leda till något gott när pandemin är över. Personer med skapande yrken i 
små enskilda verksamheter behöver finnas med i samhällets skyddssystem, och 
dessa system behöver förändras så att kulturskapare såsom vi författare om-
fattas av skyddet. 

ANALYS
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2020 blev året då läromedel för första gången på mycket länge lyftes i högsta 
politiska instans. Gustav Fridolin utredde under året hur statens roll bör se ut 
när det gäller läromedel i svensk skola. Utredningen fick förlängt uppdrag och 
ska redovisa sitt arbete till sommaren 2021. Frågan om läromedel har genom 
detta hamnat på bordet på ett sätt som inte hänt på flera decennier. Under året 
har också en förflyttning i synen på läromedel skett, något som vi i allra högsta 
grad bidragit till. En erfaren läromedelsförläggare skrev nyligen: ”Den här bran-
schen har inte haft sånt flyt på hela den tiden jag har jobbat i den.” Det är tydligt 
att något har hänt. Utöver den pågående utredningen och vårt påverkansarbete 
kopplat till det, har frågan om läromedel också fått en ökad aktualitet genom 
diskussionerna om ”fake news” och om vikten av att samlad och kontrollerad 
kunskap finns tillgänglig för unga människor. 

2020 blev året då läromedel började nämnas i den offentliga debatten om barns 
läsning. Det märks på flera sätt; genom en kulturartikel i DN som inkluderar 
läromedel i frågan om barns läsning, i en ledare och i en debattartikel om läsning 
i samma tidning samt genom Skolverkets generaldirektörs offentliga uttalanden. 
Förhoppningsvis är detta början på en riktig islossning för synen på läromedels 
betydelse för lärande och för läsande och därmed för en förändrad syn på läro-
medelsförfattare.  

Vi är specialister på en sak som ingen annan kan. Många av oss skriver texter för 
de motvilliga läsarna. De som egentligen skulle vilja hänga med kompisar, spela 
fotboll, spela datorspel eller se på film. Men en skicklig läromedelsförfattare 
presenterar ett stoff på ett sådant sätt så att den ovillige och ibland tvingade 
läsaren helt plötsligt upptäcker att ståndssamhället, geometrin eller de franska 
verben faktiskt är roligt och att det är något man kan lära sig något om. 

2020 blev året som inte är likt något annat. I all oro, bedrövelse och sorg som 
pandemin fört med sig kan vi trots allt se att såväl kulturskapares villkor som lä-
romedelsfrågan blivit uppmärksammad på ett sätt som vi inte upplevt på länge. 
Vi befinner oss i en förflyttning och ser fram emot att fortsätta arbetet i rätt 
riktning – mot ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för 
alla är en självklarhet.

Per Kornhall
ordförande
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SVERIGES LÄROMEDELSFÖRFATTARES 
FÖRBUND – ÅRSREDOVISNING 2020
Styrelsen för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, med org. nr 802007-0333, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

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 ger upphovspersoner möjlig-
het att erhålla stipendier genom det helägda dotterbolaget Läromedelsförfattarna i Sverige AB, 
med org. nr 556724-7332 och säte i Stockholm.    
   
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Förbundet har ökat medlemsantalet under året och har nu fler medlemmar än någonsin. 
Pandemin innebar att planerade medlemsarrangemang till en början ställdes in och senare 
övergick till att bli digitala istället.   

         
Flerårsöversikt    
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.    
   

2020 2019 2018 2017
Huvudintäkter tkr 1 004 935 968 799
Årets resultat tkr 221 45 3 86
Soliditet % 98 96 97 100
   
   
RESULTAT OCH STÄLLNING
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning-
ar med noter.
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RESULTATRÄKNING
 Not 2020 2019

FÖRENINGENS INTÄKTER       
Medlemsavgifter  1 003 815 934 700
Övriga rörelseintäkter  3 1 582
Summa rörelseintäkter  1 003 818 936 282
    
   

FÖRENINGENS KOSTNADER       
Övriga externa kostnader  -741 923 -1 149 841
Personalkostnader 1 -41 049 -144 851
Summa rörelsekostnader  -782 972 -1 294 692
    
   
Resultat före finansiella poster  220 846 -358 410
    
   

FINANSIELLA POSTER   
Övriga ränteintäkter  0 13 379
Räntekostnader  -31 0
Summa finansiella poster  -31 13 379
    
   
Resultat efter finansiella poster  220 815 -345 031
    
   
Bokslutsdispositioner   
Erhållna koncernbidrag  0 500 000
Summa bokslutsdispositioner  0 500 000
    
   
Resultat före skatt  220 815 154 969
    
  
Skatter    
   
Skatt på årets resultat  0 -109 861

ÅRETS RESULTAT  220 815 45 108
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BALANSRÄKNING
 Not 2020-12-31 2019-12-31
   
 

TILLGÅNGAR            

Anläggningstillgångar    
   
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 2 100 000 100 000
Andelar i intresseföretag 3 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 4 9 947 774 10 013 379
Summa finansiella anläggningstillgångar             10 048 774                         10 114 379 

                                                                                                                                                                             
Summa anläggningstillgångar  10 048 774 10 114 379
    
   
Omsättningstillgångar   
 
Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag  0 500 000
Övriga fordringar  112 782 5 804
Summa kortfristiga fordringar  112 782 505 804
    
   
Kassa och bank   
Kassa och bank  6 340 061 5 986 937
Summa kassa och bank  6 340 061 5 986 937
    
                                                                                                                                                                           
Summa omsättningstillgångar  6 452 843 6 492 741
    
   
SUMMA TILLGÅNGAR  16 501 617 16 607 120
    
    
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets början  16 014 472 15 969 364
Årets resultat  220 815 45 108
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  16 235 288 16 014 472
   
 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  250 000 571 392
Övriga  skulder  4 329 9 256
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 000 12 000
Summa kortfristiga skulder  266 329 592 648
    
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 501 617 16 607 120
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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
    
  
  2020 2019
   
1. Medelantalet anställda 
Kostnaden avser arvoden. Förbundet har inga anställda.   0 0

   
  2020-12-31 2019-12-31
 
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 
  
   
  2020-12-31 2019-12-31
  
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   

  2020-12-31 2019-12-31
  
4. Andra långfristiga placeringar   
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  10 013 379 4 507 226
Årets förändringar   
- Inköp   9 947 774 
- Omklassificeringar  -10 013 379 5 506 153
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  9 947 774 10 013 379
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LÄROMEDELSFÖRFATTARNA I 
SVERIGE AB – ÅRSREDOVISNING 2020
Styrelsen och VD för Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB), med org. nr 556724-7332
och säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN      
LISAB är Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds dotterbolag och bedriver upphovsrättslig 
verksamhet genom att träffa avtal för kopiering genom avtalslicenser samt hantera upphovs-
rättsintäkter genom stipendier och annan verksamhet.    
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
Nya kopieringsundersökningar ledde till minskade intäkter. En justerad beräkningsmodell och 
fler sökanden gjorde att mer kopieringsersättning utbetalades i kopieringsstipendium. Två 
andra stipendier utlystes, ett vistelse- och ett stödstipendium. Verksamheten för utbildning och 
författargemenskap påverkades av pandemin genom inställda arrangemang och senare digitala 
versioner. En satsning på kommunikation och påverkansarbete har lett till ökat genomslag och 
kännedom.    
  

FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor.  

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 28 371 41 404 28 199 30 453
Resultat efter finansiella poster -6 500 12 340 -527 2 698
Soliditet % 71 74 73 73
Balansomslutning 94 257 97 358 87 012 86 720

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 400 000 54 345 847 8 788 644 63 534 492
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 
- överföres i ny räkning 8 788 644 -8 788 644 0
Årets resultat -500 055 -500 055
Belopp vid årets utgång 400 000 63 134 492 -500 055 63 034 436

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Från föregående år balanserade vinst 63 534 492
Årets resultat -500 055
Summa 63 034 436

Styrelsen förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 63 034 436
Summa 63 034 436
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RESULTATRÄKNING       
 Not 2020 2019
         
RÖRELSEINTÄKTER   
Nettoomsättning  28 370 758 41 403 956
Övriga rörelseintäkter  350 758 798 790
Summa rörelseintäkter  28 721 516 42 202 746
    
   

RÖRELSEKOSTNADER   
Stipendier  -25 802 800 -18 634 000
Övriga externa kostnader  -4 710 354 -5 256 617
Personalkostnader 1,2 -6 112 245 -6 084 733
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -84 765 -76 509
Summa rörelsekostnader  -36 710 164 -30 051 859
    
   
Rörelseresultat  -7 988 648 12 150 887
    
   
Finansiella poster  
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  11 127 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter  1 478 158 188 827
Räntekostnader  -693 0
Summa finansiella poster  1 488 592 188 827
    
   
Resultat efter finansiella poster  -6 500 055 12 339 714
    
   
Bokslutsdispositioner   
Lämnade koncernbidrag  0 -500 000
Förändring av periodiseringsfonder  6 000 000 -600 000
Summa bokslutsdispositioner  6 000 000 -1 100 000
    
   
Resultat före skatt   -500 055 11 239 714
    
   
Skatter   
Skatt på årets resultat  0 -2 451 070

   

ÅRETS RESULTAT  -500 055 8 788 644
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BALANSRÄKNING  
 Not 2020-12-31 2019-12-31
   
 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 3 3 348 588 3 364 656
Inventarier 4 187 122 101 738
Summa materiella anläggningstillgångar  3 535 710 3 466 394
    
   
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 5 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 6 36 643 655 45 066 918
Summa finansiella anläggningstillgångar  36 644 655 45 067 918
    
   
Summa anläggningstillgångar  40 180 365 48 534 312
    
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 
Fordringar på koncernföretag  250 000 553 875
Övriga fordringar  2 456 626 4 540
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  462 272 420 664
Summa kortfristiga fordringar  3 168 898 979 079
    
   
Kortfristiga placeringar   
Övriga kortfristiga placeringar  0 9 000 000
Summa kortfristiga placeringar  0 9 000 000
    
   
Kassa och bank  
Kassa och bank  50 907 276 38 844 746
Summa kassa och bank  50 907 276 38 844 746
    
   
Summa omsättningstillgångar  54 076 174 48 823 825
    
   

SUMMA TILLGÅNGAR  94 256 539 97 358 137
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BALANSRÄKNING           
 Not 2020-12-31 2019-12-31
    
   

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  63 134 492 54 345 847
Årets resultat  -500 055 8 788 644
Summa fritt eget kapital  62 634 436 63 134 492
    
   
Summa eget kapital  63 034 436 63 534 492
    
   
Obeskattade reserver   
Periodieringsfonder  5 300 000 11 300 000
Summa obeskattade reserver  5 300 000 11 300 000
    
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  479 655 522 409
Skuld till koncernföretag  0 500 000
Skatteskulder  0 133 386
Övriga skulder  24 889 760 20 777 859
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  552 687 589 992
Summa kortfristiga skulder  25 922 102 22 523 645
    
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  94 256 539 97 358 137
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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 
   
 

  2020 2019
1. Medeltalet anställda
Medeltalet anställda uppgår till  6 6
   
 

   
2. Löner och ersättningar
Löner och ersättningar  3 765 106 3 375 274
Pensionskostnader  352 385 452 279
Övriga sociala avgifter  971 493 947 558
  5 088 984 4 775 111
Avser personal, är exklusive styrelse- och övriga arvoden.   
 
   
 
  2020-12-31 2019-12-31
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  -128 544 -112 476
Årets förändringar   
- Avskrivningar  -16 068 -16 068
Utgående ackumulerade avskrivningar  -144 612 -128 544
   
 
Redovisat värde  3 348 588 3 364 656
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  2020-12-31 2019-12-31
4. Inventarier   
Ingående anskaffningsvärden  424 710 647 084
Årets förändringar   
- Inköp  154 081 40 449
- Försäljningar och utrangeringar  0 -262 823
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  578 791 424 710
   
 
Ingående avskrivningar  -322 972 -525 354
Årets förändringar   
-Försäljningar och utrangeringar  262 823
-Avskrivningar  -68 697 -60 441
Utgående ackumulerade avskrivningar  -391 669 -322 972
   
Redovisat värde  187 122 101 738
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  45 066 918 43 000 000
Årets förändringar  
- Inköp  36 643 655 2 066 918
- Omklassificeringar  -45 066 918 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  36 643 655 45 066 918
   

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

 
8. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång   
Den pågående pandemin påverkar framförallt den verksamhet som bygger på att vi träffas,  
såsom kurser och konferenser. Första delen av 2021 sker all verksamhet digitalt, men 
förhoppningen är att kunna återgå till att ses under senare delen av året.
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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.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

MED ÅRSREDOVISNING

Telefon: 08-440 84 80
Mejl: adm@laromedelsforfattarna.se

www.laromedelsforfattarna.se

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
111 21 Stockholm


