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en riktig bladVändare
2019 blev ett år av förändring på Läromedelsförfattarna. Vid stämman valde 
medlemmarna en till stor del ny styrelse med Per Kornhall som ordförande. 
Centralt för styrelsens arbete har under året varit att lägga grunden för ett 
öppnare och mer kommunikativt förbund. Styrelsen har sedan stämman fo-
kuserat på demokratifrågor samt att utreda och utveckla stipendiesystemet. 
Flera motioner till stämman 2019 ligger till grund för det arbetet. Höstens 
medlemsråd är ett konkret och lyckat exempel på hur vi provar nya sätt att 
öppna förbundet och engagera medlemmar. 

I slutet av året anställdes Frida Engman som förbundsdirektör/vd och på kans-
liet inrättades under hösten en kommunikatörstjänst för att svara upp mot 
det prioriterade fokus på kommunikation som såväl medlemmar som styrelse 
identifierat. En central del i vårt kommunikationsarbete var att vi gick över till 
att kommunicera namnet Läromedelsförfattarna, med en ny logotyp och visuell 
identitet som följd. Ett resultat av vår satsning på kommunikation är en ökad 
närvaro i sociala medier.   

Vårt grundläggande uppdrag är att med upphovsrätten som sköld försvara, 
värna och strida för de ekonomiska intressen som berör författare av lärome-
del och kurslitteratur. I detta arbete är rådgivning en central del och under 
året har allt fler författare sökt sig till rådgivningen. Höstens royaltyundersök-
ning kommer att bli återkommande för att kunna ge aktuella och relevanta råd 
till författare som vänder sig till rådgivningen. En av årets höjdpunkter var det 
positiva gensvar vårt nya koncept författarfrukost fått, där vi bjudit in förfat-
tare förlagsvis för att samtala om villkor och andra förlagsgemensamma frågor. 

Vi ska vara läromedelsförfattares röst i debatten och under året har många 
möten med förlagsrepresentanter, politiker och andra organisationer ägt rum 
där vi lyft frågan om vikten av tillgång till kvalitativa läromedel. I november till-
satte regeringen en utredning för att se över statens roll när det gäller lärome-
del i skolan. Utbildningsminister Anna Ekström säger att ”tillgång till läromedel 
av jämn och hög kvalitet är viktig både för lärare och elever”. Utredningen kom-
mer att vara i fokus för förbundets påverkansarbete 2020.

2019 var ett förändringens år, men mycket är alltjämt sig likt. Vi är ett för-
bund som i 60 år arbetat för att ta tillvara de ekonomiska och ideella intressen 
författare av läromedel och kurslitteratur har. Detta har tidigare styrelser och 
kanslipersonal gjort på ett förtjänstfullt sätt. Ett kvitto på det är vår trogna 
medlemskår och de upphovsrättsliga intäkter vi inbringar genom kopieringser-
sättningen. När vi nu drar vidare på förbundets utvecklingsresa gör vi det med 
vetskapen om att vi har en mycket god grund att förvalta.
   
Avslutningsvis vill vi tacka för ett händelserikt 2019. Oavsett om du varit med-
lem länge eller läser vår verksamhetsberättelse för första gången vill vi att du 
ska veta att du är viktig som medlem. Tillsammans med vårt engagerade kansli 
och vår kunniga styrelse kommer vi att arbeta vidare med att forma framti-
dens Läromedelsförfattarna.

Tack för att du är med oss på resan!

Per Kornhall   Frida Engman
ordförande    förbundsdirektör/vd
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om läromedelsförfattarna
Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och 
kurslitteratur i Sverige. Vi för författarnas talan, förbättrar villkoren och erbjuder ett starkt förfat
tarkollektiv. Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är 
en självklarhet.

styrelse
Vid stämman 2019 valdes följande författare till styrelse för perioden 2019–2021. 

ordförande
Per Kornhall, Uppsala

ledamöter
Pia Cederholm, vice ordförande, Rimbo 
Dan Andersson, Aplared
Britt-Marie Lidesten, Uppsala 
Anders Pihlsgård, Floda/Lerum
Annika Staaf, Malmö 
Lena Wennberg Trolleberg, Södertälje 
Christina Öberg, Örebro 

Fram till och med stämman 2019 utgjordes styrelsen av: Wiwi Ahlberg, ordförande, Leif Jarlén, 
vice ordförande samt ledamöterna Dan Andersson, Pia Cederholm, Hans Persson, Lena Wenn-
berg Trolleberg och Hampe Widberg.

öVrIGa förtroendeValda
2019 års verksamhet, förvaltning och räkenskaper har granskats av auktoriserad revisor Mat-
tias Kjellman från revisionsbyrån Grant Thornton, Stockholm, samt av Läromedelsförfattarnas 
medlemsrevisorer Hans Almgren, Arboga och Björn Thunberg, Nyköping. Revisorerna valdes av 
stämman för två år (2019–2021).

Valberedningen valdes av stämman för två år (2019–2021) med följande sammansättning: Lena 
Hultgren, Göteborg, Stig Ottosson, Fotö, och Karin Smed-Gerdin, Lindesberg. Karin Smed-Ger-
din valdes till sammankallande.

KanslI
Förbundsdirektör/vd från december 2019: Frida Engman 
Kanslichef/vd till och med november 2019: Per Solnes
Förbundsjurist: Johan Ingildsen-Olsson
Informatör/webbredaktör: Anita Hyttinen
Handläggare: Maria Ljungdahl
Kommunikatör från oktober 2019: Embla Jernstig

Förbundssekreterare Christina Laurin gick i pension sommaren 2019, men fortsatte att arbeta 
extra på kansliet resten av året.
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Läromedelsförfattarna består av en med-
lemsorganisation och ett aktiebolag. Sveriges 
Läromedelsförfattares Förbund är den med-
lemsdrivna intresseorganisation där författare 
av läromedel och kurslitteratur kan bli med-
lemmar. Förbundet har organisationsnummer 
802007-0333. 

Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB) är 
vårt servicebolag som ägs av Sveriges Läro-
medelsförfattares Förbund. LISAB administre-
rar Läromedelsförfattarnas upphovsrättsin-
täkter och träffar utifrån upphovsrättslagen 
avtal för kopiering för undervisningsändamål 
genom avtalslicenser. LISAB har organisations-
nummer 556724-7332.

Läromedelsförfattarna har två huvudsakliga 
inkomstkällor. Den ena är intäkterna från med-
lemsavgifterna, vilket är en i sammanhanget 
mycket liten del av vårt ekonomiska kretslopp. 
Intäkterna från medlemsavgifterna finansierar 
vår tidskrift Manus och de författarkvällar och 
andra lokala medlemsträffar vi har haft. 

Den andra och tillika vår huvudsakliga intäkt 
är kopieringsersättningen. Intäkterna från 
kopieringsersättningen finansierar i stort sett 
all vår verksamhet – våra författarstipendier, 
men även vår juridiska verksamhet, våra kur-
ser och konferenser. Hur kopieringsersättning-
en ska komma upphovsrättsinnehavarna till del 
finns reglerat i Lagen om kollektiv förvaltning 
av upphovsrätt (2016:977).

Att Läromedelsförfattarna ska ge upphovsper-
soner möjlighet att erhålla författarstipendier 
fastslås genom §1 i Läromedelsförfattarnas 
stadga. Utöver stadgan finns våra allmänna 
principer, vilket är ett styrande dokument som 
stämman fattade beslut om 2018. Styrelsen 
har under året identifierat att våra allmänna 
principer behöver ses över, och kommer till 
nästa ordinarie stämma att presentera ett 
förslag på allmänna principer som bättre mot-
svarar lagens krav, både i utformning och vad 
gäller innehåll, transparens och medlemsinfly-
tande.

KoPIerInGsersättnInGen oCH 
Bonus CoPyrIGHt aCCess
Hanteringen av kopieringsersättningar är en 
av våra viktigaste frågor och ekonomiskt sett 
den utan jämförelse mest omfattande. Läro-
medelsförfattarna erhåller årligen ersättning-
ar som kommer från kopieringsavtal slutna 
med olika organisationer, främst inom skola 
och högskola. Dessa ersättningar och avtal 
hanteras genom organisationen Bonus Copy-
right Access (Bonus) som Läromedelsförfat-
tarna 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 upp-
hovsrättsskyddat 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 ersättning 
för den kopieringen. Pengarna som Bonus in-
kasserar från kopieringsavtalen fördelas sedan 
utefter statistiska undersökningar bland olika 
grupper av rättighetsinnehavare där Lärome-
delsförfattarna och förlagens branschorga-
nisation Läromedelsföretagen är de största 
mottagarna. 

2019 erhöll vi 41 miljoner kronor från Bonus i 
den årliga utbetalningen av kopieringsersätt-
ning. Utöver det erhöll vi ytterligare 10 miljo-
ner kronor från kopieringsersättningar som 
hållits innestående på grund av fördelningsdis-
kussioner mellan berörda medlemsorganisa-
tioner som pågått under lång tid. Den totala 
kopieringsersättningen för läromedel var för 
året 73 623 532 kronor. Av dessa pengar ska 
56,2% fördelas till oss och 43,8% till Lärome-
delsföretagen. Vid årets slut var inte hela sum-
man utbetald till oss. 

Vår organisation oCh 
Vårt ekonomiska kretsloPP
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året i korthet

14 författarKVällar oCH Kurser
bjöds medlemmar in till under året. Ämnen som 
berördes var bland annat pojkars sjunkande resultat 
i skolan, bildningstradition och att vända en skola i 
fritt fall. 

20 motIoner
kom in till stämman. Flera medlemmar 
lyfte en önskan om mer transparens och 
inflytande. Styrelsen har under året 
arbetat aktivt för att skapa en mer 
demokratisk organisation med mer 
insyn och fler forum att engagera sig.

nya
förtroendeValda 
oCH ny Personal
Stämman valde en till stor del ny 
styrelse, med Per Kornhall som 
ordförande. Frida Engman utsågs till 
förbundsdirektör/vd och kansliet 
förstärktes med en kommunikatör.

18,5%
är snittroyaltyn för våra medlemmar som 
svarade på årets royaltyundersökning. 
Snittroyaltyn skiljer sig mellan kvinnor och 
män. Den är 17,6 procent för kvinnor och 
19,4 procent för män.

läromedel sKa utredas
Vid årets slut meddelar regeringen 
att de har tillsatt en utredning för 
att se över statens roll när det 
gäller läromedel i skolan. 

Utbildningsminister Anna Ekström 
säger att ”tillgång till läromedel av 
jämn och hög kvalitet är viktig både 
för lärare och elever”. (Utredning: 
Stärkta skolbibliotek och läromedel 
Dir. 2019:91)

18 639 000  
kronor beslutade styrelsen att dela ut i 
kopieringsstipendier.

8

9 PrIstaGare
fick ta emot publikens hyllningar från 
Lärarscenen på Bokmässan i Göteborg 
när läromedelsförfattarpriset Lärkan och 
debutantpriset Lärkungen delades ut. 
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643
författare fick

kopieringsstipendier. 

1528
medlemmar består 
vår medlemskår av. 
53 procent är kvinnor 
och 47 procent är män. 
Vi arbetar aktivt för att 
fler ska hitta till oss och 
upptäcka fördelarna 
med ett medlemskap.

7 nordIsKa Konferenser
kring upphovsrätten i allmänhet och 
DSM-direktivet i synnerhet deltog vi på 
under året.

BIBlIoteK är demoKratIns 
sKattKammare, 
uPPHoVsrätten är nyCKeln
I vårt remissyttrande på förslaget till 
nationell biblioteksstrategi förtydligar 
vi att alla vinner på att upphovsrätten 
uppskattas och värnas. Vi menar att
förslaget till nationell biblioteksstrategi 
bör slå fast att vi ska vara bäst i världen 
på att slå vakt om upphovspersoners rätt 
till en skälig ersättning och skydd för sitt 
verk.

Vi lanserade vår nya visuella identitet med ny 
logotyp, färger och annat som sätter prägel på 

kommunikationen.
Vi gick över till att kommunicera vårt namn som 

Läromedelsförfattarna.

Våra 
medlemmar 
skriVer
läromedel och kurslitteratur. 
Ungefär en tredjedel skriver för 
högskola/universitet, en knapp 
tredjedel skriver för grundskola och 
en fjärdedel av medlemskåren skriver 
för gymnasiet. Resterande 
medlemmar skriver bland annat för 
SFI, förskola eller förskoleklass, 
särskola och vuxenutbildningar.

9
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medlemsnytta 
oCh demokrati
demoKratIutVeCKlInG
Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven 
intresseorganisation. Det framkom på stäm-
man 2019 att många medlemmar ville ha mer 
transparens och mer direkt inflytande. Under 
året har styrelsen därför arbetat aktivt för 
att skapa en mer demokratisk organisation 
där medlemmar upplever att det finns både 
mer insyn och fler forum samt utrymme att 
engagera sig i förbundet. Styrelsen utsåg en 
ledamot i styrelsen att bära ett extra ansvar 
för dessa processer. Som ett led i arbetet för 
ökad insyn och påverkan beslutade styrelsen 
att föreslå medlemmarna en återgång till att 
ha stämma varje år.

stämma
Stämman är vårt högsta beslutande organ 
och under årets stämma samlades drygt 80 
läromedelsförfattare i Stockholm. Till stäm-
man hade 20 motioner lämnats in. Utöver 
stämmoförhandlingarna bjöd helgen på flera 
föreläsningar utifrån temat ”Framtidens lä-
romedel”: Marie Carlsson, utvecklingschef på 
Bonnierförlagen Lära, Olav Stokkmo, konsult 
inom området kollektiv förvaltning av upphovs-
rätt, Johannes Gustavsson, digital rådgivare/
föreläsare, Jonas Holm, jurist samt författaren 
Mark Levengood. Stämmohelgen bjöd även på 
middag samt underhållning av sångduon Lise & 
Gertrud.

medlemsaKtIVIteter oCH 
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. 

Kurser
Digitala verktyg – Skapa texter med inslag av 
bild, film och ljud
En kurs om hur multimodala inslag kan hjälpa 
författaren att uttrycka det hen vill och få 
mottagaren av texten att bättre förstå den, 
samt hur interaktiva och mer visuellt tillta-
lande inslag kan hjälpa mottagaren i läsandet. 

Kursen ägde rum i Stockholm med Camilla 
Askebäck-Diaz och Patricia Diaz som kursle-
dare. 

”Kursledarnas goda samarbetsförmåga, deras 
tålamod och pedagogiska kompetens bidrog 
mycket till att stämningen kändes avspänd 
och tillåtande. Det var väl därför vi frågade så 
otroligt mycket.”, sammanfattade en av delta-
garna.

Skatt och deklaration samt avtalsvillkor och 
upphovsrätt för läromedelsförfattare
Kursen vände sig till läromedelsförfattare som 
ville veta mer om skatt, deklaration, bokföring 
samt om förhandlingsråd och läromedelsför-
fattarens upphovsrättigheter. Kursen ägde 
rum i Stockholm med Björn Lundén och Jenny 
Lundström som kursledare.

Hjärnfokus på läromedel
En kurs om hur man kan skapa goda förutsätt-
ningar för lärande och effektivisera inlärningen 
genom att låta hjärnan stå i fokus under 
undervisningen. Kursen ägde rum i Stockholm 
med Annika Nilsson och Lena Winqvist som 
kursledare. 

Utveckla dina texter – från strama faktatexter 
till levande sakprosa
En kurs med syftet att få syn på det egna skri-
vandet och upptäcka styrkor och svagheter 
i sitt författarskap genom såväl textanalyser 
som praktiska skrivövningar. Kursen ägde rum 
i Malmö med Pär Sahlin som kursledare.

författarKVällar
Under våra författarkvällar samlades medlem-
mar och andra intresserade för fortbildning 
och umgänge på olika orter. Under året deltog 
drygt 220 medlemmar sammanlagt.

Juridiska medlemsträffar
Under året höll vår förbundsjurist Johan 
Ingildsen-Olsson fem medlemsträffar på olika 
orter med temat upphovsrätt och avtalsrätt. 
Syftet var både att informera om vad som 
hänt och händer inom dessa områden men 
också att få del av medlemmars egna erfaren-
heter samt skapa ett forum för frågor och 
erfarenhetsutbyte. Information varvades med 
samtal och diskussion. Träffarna ägde rum i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Upp-
sala. 

Mot alla odds – att vända en skola i fritt fall
Hamid Zafar föreläste i Göteborg om skolans 
viktiga roll i samhället, om vad brist på inte-
gration leder till, om faran med ängslighet och 
låga förväntningar och om värdet av ordning 
och reda. 
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Hjärnfokus på minnet
En föreläsning om vad som händer i hjärnan 
när man lär sig något nytt och hur man kan 
effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget 
lärande genom att undervisa med hjärnan i 
fokus. Kvällen ägde rum i Malmö med Annika 
Nilsson och Lena Winqvist som föreläsare.

Författarkväll med Ingela Korsell
I Stockholm berättade Ingela Korsell om vilken 
resurs hon ser att läromedel kan vara och om 
synen på läromedelsanvändning. Hon talade 
också om sina skrivprocesser i det skönlit-
terära skrivandet såväl som när hon skrivit 
läromedel.

Författarkväll med Ruhi Tyson
Ruhi Tyson föreläste i Stockholm med utgångs-
punkt från sitt forskningsarbete i bildningstra-
dition. Han talade om vilken typ av pluralism av 
läromedel han ser borde vara givet för lärare, 
på samma sätt som det i hantverksyrken finns 
en uppsjö av såväl olika sorters handböcker, 
översikter av historiska tekniker och annat 
skrivet material till stöd för yrkesutövandet. 

Författarkväll med Fredrik Zimmerman
Mer än var femte pojke var inte behörig till 
gymnasiet 2018. Fredrik Zimmerman föreläste 
i Göteborg hur det faktum att vara pojke har 
en negativ effekt på betygen, en effekt som 
blivit större över tid. Han pratade om vilka 
normer som påverkar pojkars syn på studier 
och på vilket sätt trenden att lärarna ska ta 
ett steg tillbaka, för att låta barnen utvecklas 
mer fritt, har påverkat pojkars försämrade 
resultat. 

medlemsrÅd
En ny form av mötesforum – medlemsråd – 
testades under året genom att tio medlemmar 
bjöds in till kansliet för att ge sina tankar och 
synpunkter kring aktuella frågor. Det blev en 
mycket givande kväll som planeras att bli ett 
återkommande inslag i vår verksamhet. 

läromedelsförfattarnas Hus
En av våra mest uppskattade medlemsförmå-
ner är möjligheten att hyra Läromedelsför-
fattarnas Hus i Visby till reducerat självkost-
nadspris. Den lilla skrivarlyan uppe på klinten 
innanför ringmuren i Visby erbjuder en inspire-
rande miljö och har under vårt åttonde uthyr-
ningsår varit bokad i stort sett under årets 
alla veckor. 

Fördelning sker i huvudsak genom lottdrag-
ning, men med förtur för dem som inte vistats 
där tidigare. Hyrestiden är normalt en vecka 
och bokning kan endast göras av medlem. Vi 
ser tillbaka på ytterligare ett fullbokat och av 
medlemmarna  uppskattat år som husägare.

BoKmässan
En av årets höjdpunkter var när vi bjöd in till 
Läromedelsförfattarnas dag på Bokmässan i 
Göteborg.  Dagen inleddes med ett frukost-
seminarium med ordförande Per Kornhall och 
fortsatte med prisutdelningen av vårt lärome-
delsförfattarpris. Medlemmar erbjöds inträde 
till Bokmässan samt seminariekortet Skol-
spåret som gav tillgång till en rad intressanta 
seminarier. Detta visade sig vara en mycket 
uppskattad medlemsförmån och biljetterna 
gick åt som smör i solsken. 

VÅra medlemmar
Läromedelsförfattarnas medlemmar är förfat-
tare av läromedel eller kurslitteratur. Ungefär 
en tredjedel av medlemskåren skriver för hög-
skola/universitet, en knapp tredjedel skriver 
för grundskola och en fjärdedel av medlemskå-
ren skriver för gymnasiet. Resterande med-
lemmar skriver bland annat för SFI, förskola 
eller förskoleklass, särskola och vuxenutbild-
ningar. 53 procent av våra medlemmar är kvin-
nor och 47 procent är män. 

Under året kunde vi välkomna 144 nya med-
lemmar till Läromedelsförfattarna. Det totala 
medlemsantalet för året blev 1 528. Vi har 
under lång tid haft ett konstant medlemsantal 
med små avvikelser år från år. Antagning av 
nya medlemmar har under året gjorts av en 
antagningsnämnd som styrelsen utsett. Efter 
stämman 2019 har antagningsnämnden be-
stått av handläggare Maria Ljungdahl samt Pia 
Cederholm och Annika Staaf från styrelsen. 
 
Styrelsen utnämnde under året Jenny Lund-
ström och Christina Laurin till hedersmedlem-
mar.

medlemsVärVnInG
Ett prioriterat mål för Läromedelsförfattarna 
är att bli fler medlemmar. Under året påbör-
jades arbetet med att ta fram en plan för hur 
Läromedelsförfattarnas strategiska arbete 
med medlemsvärvning ska bedrivas. En priori-
terad grupp för medlemsvärvning är lärome-
delsförfattare som blir beviljade stipendium, 
men som inte är medlemmar än. Under året 
gjordes en riktad insats till den gruppen. Av de 
cirka 240 läromedelsförfattare som kontakta-
des blev 136 nya medlemmar i förbundet (mer-
parten av dessa registrerades under 2020).
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stiPendier oCh 
Priser
Vår stadga slår i §1 fast att vi ska ge upphovs-
personer möjlighet att erhålla författarstipen-
dier. Detta är en central del av Läromedels-
författarnas verksamhet. Under året fattade 
styrelsen beslut om målsättningen att öka 
utbetalningen av stipendier med ungefär 10 
miljoner kronor per år under sex år framåt.   

KoPIerInGsstIPendIum
Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendier 
löper i treårscykler. De utannonseras varje år, 
men en enskild författare kan söka högst vart 
tredje år. För treårsperioden 2017–2019 hade 
stipendienämnden ett takbelopp på 48 miljo-
ner kronor till sin disposition för utdelning av 
stipendier till läromedelsförfattare vars verk 
kopierats i Sverige, Norge respektive Finland.

18 639 000 kronor beslutade styrelsen att 
dela ut i kopieringsstipendier för 2019. 

Pengarna som vi betalar ut som kopieringssti-
pendier kommer från den ersättning för laglig 
kopiering vi erhåller från Bonus (läs mer om 
detta på sidan 7). Det är två olika avtal som 
inbringar kopieringsersättningen, ett avtal 
för skola och ett för högskola. Skolavtalet ger 
ungefär 80 procent av den totala intäkten 
och högskoleavtalet ca 20 procent. Stipendie-
nämndens strävan är att detta förhållande ska 

återspeglas i de stipendier som tilldelas förfat-
tare inom respektive område. Det innebär att 
en enskild författare i högskolesektorn under 
2019 kunde tilldelas högst 40 000 kr i kopie-
ringsstipendium. Motsvarande maxbelopp för 
författare inom grundskola och gymnasium var 
130 000 kronor. 

Styrelsen utser en stipendienämnd vars 
uppgift är att bereda och fatta beslut om 
stipendieansökningar. Från stämman 2019 har 
stipendienämnden haft följande sammansätt-
ning: Pia Cederholm (ordförande), Per Korn-
hall, Christina Laurin, Per Solnes och Maria 
Ljungdahl.

Utlysningen av stipendierna skedde den 1 sep-
tember i fackpress genom såväl tryckta som 
digitala annonser, genom anslag på olika under-
visningsinstitutioner samt på Läromedelsför-
fattarnas webbplats och Facebook.

Våra kopieringsstipendier kan sökas av alla 
författare av läromedel och kurslitteratur. 
Verket ska vara avsett för undervisning i sko-
lor, högskolor och/eller andra utbildningsan-
ordnare som har kopieringsavtal genom Bonus. 

För verk som kopierats i Norge respektive 
Finland kommer pengarna från kopieringsavtal 
med norska Kopinor respektive finska Kopi-
osto.

resultat aV Årets utdelnInG aV 
KoPIerInGsstIPendIum 
Antal sökande: 702
Antal utdelade stipendier: 643
Antal avslag: 59
Totalt utdelat belopp: 18 639 000 tkr

Ansökningar och utdelade stipendier

Stadium Antal
sökande

Andel av
alla sökande

Antal
beviljade
stipendier

Andel av alla  
stipendiater Utdelat belopp Andel av

utdelat belopp

Skola 407 58 % 376 58 % 14 281 000 kr 77 %

Högskola
och övriga 295 42 % 267 42 % 4 358 000 kr 23 %

Summa 702 100 % 643 100 % 18 639 000 kr 100 %
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stIPendIeutVeCKlInG
Under året har vi, i enlighet med beslut från 
stämman, påbörjat en noggrann utredning av 
kopieringsstipendierna. Vi har tittat på både 
det nuvarande och det tidigare systemet. I 
arbetet har vi tagit hjälp av externa företag 
för att få tillgång till en oberoende blick och 
specifik kompetens.

I arbetet har frågan om medlemsinflytande och 
demokrati varit central. Utifrån detta plane-
rade styrelsen att kalla till en extra stämma 
2020. Detta för att få medlemmarnas godkän-
nande att öka utflödet från kollektivt förval-
tade upphovsrättsmedel genom framförallt 
utökade kopieringsstipendier och genom att 
vidareutveckla stipendiesystemet. Inför detta 
planerade vi också för att bjuda in medlemmar 
till en dialog med styrelsen kring stipendiefrå-
gan. 

KoPIerInGsersättnInG frÅn danmarK
När upphovspersoner i Sverige blir kopierade i 
Danmark registreras det hos CopyDan, mot-
svarigheten till Bonus i Danmark. Till skillnad 
från kopiering i övriga nordiska länder regist-
reras all laglig kopiering utifrån upphovsperson 
i Danmark. Kopieringsersättningen tillfaller 
därför just den person som kopierats. Fram till 
2015 sköttes denna administration av ALIS på 
uppdrag av oss, Sveriges Författarförbund och 
Svenska Journalistförbundet, men 2015 be-
stämde sig Läromedelsförfattarna för att ad-
ministrera dessa utbetalningar på egen hand.   

Under året erhöll Läromedelsförfattarna 1 295 
345 kronor att betala ut till de 594 författare 
som kopierats i Danmark.

läromedelsförfattarPrIset 
lärKan
2019 var sista året som läromedelsförfattar-
priset Lärkan och debutantpriset Lärkungen 
delades ut. Priserna avsåg att framhäva förfat-
tarens roll i läromedel och kurslitteratur, och 
premierade god textkvalitet samt goda peda-
gogiska och didaktiska egenskaper i författar-
skapet. Priset delades ut i sex kategorier med 
en prissumma på 50 000 kronor per kategori. 
Prissumman för debutantpriset Lärkungen var 
25 000 kronor.

Årets PrIstaGare
Förskola: Anna Hansson
Lågstadium: Anna Ericsson Nordh och Ingmari 
Lundhäll
Mellanstadium: Torsten Bengtsson
Högstadium: Synnöve Carlsson
Gymnasium: Lena Alfredsson och Hans Heikne
Universitet/Högskola: John Steinberg
Debutantpriset Lärkungen: Märta Glaveby

PrIsutdelnInGen
Priserna delades ut på Bokmässan i Göteborg, 
en plats som gjorde det möjligt för många att 
ta del av prisutdelningen. Prisutdelare var 
Matz Nilsson, förbundsordförande vid Sveri-
ges skolledarförbund. Förbundsdirektör Frida 
Engman och förbundsordförande Per Kornhall 
presenterade förbundet och hälsade välkomna.

Beslut om nytt PrIs
Styrelsen fattade under året ett beslut om att 
inrätta ett nytt pris – Läromedelsförfattarnas 
pris, som ersätter Lärkan. Det delas ut med 
start 2020.
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rådgiVning oCh 
uPPhoVsrätt
rÅdGIVnInG
Rådgivning är en av våra grunduppgifter. Vi kan 
upphovsrätt och de villkor som präglar förfat-
tarskapet kring läromedel och kurslitteratur. 
Vår rådgivningsverksamhet består av tre olika 
delar – den personliga rådgivningen, den skrift-
liga som huvudsakligen finns på vår webbplats 
och den utbildande delen. Gemensamt för alla 
delar har under året varit ambitionen att vår 
rådgivning ska vara enkel, tillgänglig och i ökad 
omfattning nyttjad av författare.  

ensKIld rÅdGIVnInG
Möjligheten för författare att kontakta oss för 
att få råd kring avtal, villkor eller annat som 
rör författarskapet är en mycket uppskat-
tad medlemsförmån. Läromedelsförfattarnas 
rådgivning bemannas av förbundsjurist Johan 
Ingildsen-Olsson. Rådgivningen har skett via 
mejl, telefon samt i viss mån fysiska möten. En 
utveckling på området har varit att systema-
tisera hanteringen för att kunna mäta antal 
ärenden och se eventuella tendenser och tren-
der i vilken typ av frågor som kommer in. Det 
vanligaste ärendet på rådgivningen under året 
har varit avtalsgranskning. Därefter kommer 
frågor om ersättning och royalty. 

Utöver den individuella rådgivningen har vi 
även genomfört en serie föreläsningar om upp-
hovs- och avtalsrätt, se Medlemsaktiviteter. 

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. Årets upplaga 
av undersökningen var av omfattande karak-
tär och innehöll frågor utifrån medlemmarnas 
senast utgivna verk, villkoren kopplade till det 
samt deras generella nöjdhet med villkor och 
förlag.  

Drygt 700 medlemmar svarade på enkäten, och 
resultatet ger oss ett bra avstamp för det fort-
satta rådgivningsarbetet. Resultatet visade 
bland annat att genomsnittsroyaltyn skiljer sig 
åt beroende på vilken målgrupp man skriver 
för. Resultatet visade även att genomsnitts-
royaltyn skiljer sig åt mellan män och kvinnor, 
oavsett vilken målgrupp man skriver för.

Målgrupp Alla Kvinnor Män

Universitet
/högskola 22% 21,3% 22,3%

Gymnasium 17,8% 17% 18,3%

Grundskola 15,8% 15,3% 16,3%

Snittroyalty 18,5% 17,6% 19,4%

Resultaten av årets royaltyundersökning kom-
municerades genom en artikel i Manus (2020) 
samt i sociala medier. Medlemmar bjöds också 
in till förlagsvisa frukostar för att få del av 
förlagsspecifika resultat från undersökningen, 
samt ges tillfälle att utbyta erfarenheter för-
fattare emellan. 

Årets royaltyundersökning var startskot-
tet för ett intensifierat arbete med att kart-
lägga villkoren. Senast Läromedelsförfattarna 
gjorde en liknande undersökning var 2013.

strateGIsKt VIllKorsarBete
Under året har vi träffat flera av lärome-
delsförlagen och haft kontakt kring avtal och 
villkor. Ett exempel från året var när ett förlag 
ville digitalisera tryckta verk och erbjöd för-
fattarna en låg engångsersättning som kom-
pensation. Efter att ha diskuterat frågan med 
berörda författare förhandlade vi med förla-
get, vilket resulterade i att villkoren ändrades 
till författarnas fördel. 

dIGItalIserInGsrÅd
Under året bildade vi ett digitaliseringsråd för 
att diskutera villkor kring digital utgivning och 
förbundets arbete gentemot förlagen som sär-
skilt fokus. Rådet har bestått av förbundsjurist 
Johan Ingildsen-Olsson och medlemmar med 
olika typer av utgivning. Totalt genomfördes 
två möten med gruppen under året.

förHandlInGsdeleGatIon
Vår förhandlingsdelegation består av ord-
förande Per Kornhall, förbundsjurist Johan 
Ingildsen-Olsson och jurist Astrid Nymansson 
från ALIS. Den sammankallas när förbundsju-
risten behöver stöd i förhandlingssituationer. 
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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 fungerande upphovsrätt. 

dsm-dIreKtIVet 
DSM – Digital Single Market – är ett nytt upp-
hovsrättsdirektiv som antogs av EU under 
våren. Det nya direktivet syftar till att stärka 
upphovspersonernas rättigheter bland annat 
genom att införa regler om transparens och er-
sättningar. Direktivet ska vara implementerat i 
svensk rätt inom två år och Läromedelsförfat-
tarna bevakar processen på flera sätt: dels via 
vårt medlemskap i KLYS, dels genom deltagan-
de i Justitiedepartementets referensgrupp. 

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. Vår förbund-
sjurist ingår i nätverk med andra jurister som 
deltar i många sammanhang där upphovsrät-
ten är i fokus.

nordIsKt utByte oCH samarBete
Utbytet och samarbetet mellan de nordiska 
länderna är till stor del kopplat till upphovs-
rätten. Under året har vi deltagit vid följande 
sammankomster: 

Nordisk facklitterär konferens
De nordiska fackförfattarorganisationerna 
samlas årligen till en konferens för att disku-
tera gemensamma frågor. I år ägde den rum 
i Oslo och Lena Wennberg Trolleberg, Pia Ce-
derholm och Johan Ingildsen-Olsson deltog. 

Nordiskt stormöte för upphovsrätts
organisationer
Ordförande Per Kornhall representerade Lä-
romedelsförfattarna på det nordiska stormö-
tet för upphovsrättsorganisationer som hölls 
på Färöarna.

Facklitterärt författarmöte
På hösten genomfördes ett nordiskt facklit-
terärt författarmöte i Oslo och ett extrainsatt 
möte angående DSM-direktivet i Köpenhamn 
där Johan Ingildsen-Olsson och Per Kornhall 

deltog från Läromedelsförfattarna. Vi del-
tog även på vår nordiska systerorganisation 
NFFO:s stämma i Oslo genom Frida Engman 
och Johan Ingildsen-Olsson.

Nordiskt författar och översättarråd – NFÖR
Nordiskt Författar- och Översättarråd omfat-
tar 19 författarorganisationer från Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island och 
Grönland. Rådsmöten äger rum vartannat år 
och hölls i Köpenhamn där Wiwi Ahlberg och 
Johan Ingildsen-Olsson deltog. 

Nordiskt upphovsrättssymposium och 
upphovsrättslig studiedag
Under ett nordiskt upphovsrättssymposium 
i Visby diskuterades främst DSM-direktivet 
samt skillnader och likheter mellan de olika 
nordiska ländernas upphovsrätt. Vid en upp-
hovsrättslig studiedag, arrangerad av Svenska 
föreningen för upphovsrätt, avhandlades bland 
annat upphovsrättsliga avtal och diverse frå-
gor kring DSM-direktivet. Läromedelsförfat-
tarna representerades på båda evenemang av 
förbundsjurist Johan Ingildsen-Olsson.

European Writers’ Council – EWC
EWC är en sammanslutning av europeiska för-
fattarorganisationer som arbetar med förfat-
tares upphovsrättsliga krav inom Europa. På 
EWC:s årsmöte i Riga deltog Pia Cederholm 
och Lena Wennberg Trolleberg.  

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 notområdet licensierar 
upphovspersoners och utgivares upphovsrät-
tigheter. Vid Bonus stämma valdes Per Korn-
hall till ledamot i styrelsen. Han ersatte Wiwi 
Ahlberg. Suppleant Jenny Lundström är vald 
på perioden 2018-2020. Jenny har också varit 
ledamot i Bonus förhandlingsdelegation. Mer 
om Bonus på sidan 7.

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 rörande 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 
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upphovsrätt och kulturpolitiska frågor. KLYS 
nämnd är deras högsta beslutande organ.

Copyswede 
Copyswede är en kollektiv förvaltningsorgani-
sation på upphovsrättsområdet. Copyswede 
verkar främst kring nyttjanden av upphovs-
rättsligt skyddat material av ljud och rörliga 
bilder. Det område som ligger närmast oss är 
avtalet som Copyswede träffar med UR och 
Kunskapskanalen men även upphovsersätt-
ningar från SVT:s Öppet Arkiv. Vi har ingen 
styrelseplats i Copyswede utan har liksom 
övriga ordorganisationer företrätts i styrelsen 
av representant från Svenska Journalistför-
bundet och Sveriges Författarförbund.

International Federation of Reproduction Rights 
Organizations – IFRRO
IFRRO är en internationell sammanslutning 
av kollektiva rättighetsförvaltningsorgani-
sationer. Den består av både upphovsper-
sonsorganisationer och förläggar- och utgi-
varorganisationer. I anslutning till IFRRO har 
upphovspersonsorganisationerna bildat Aut-
hors’ Forum, som tar upp och diskuterar för 
upphovspersonerna viktiga frågor inom upp-
hovsrätten.

International Authors’ Forum – IAF
IAF är en internationell upphovsrättsorgani-
sation som driver viktiga sakfrågor angående 
upphovsrätt. IAF har ett trettiotal medlemmar 
från länder på flera kontinenter. 

Svenska föreningen för upphovsrätt – SFU
SFU har till uppgift att främja kunskap om 
upphovsrätten och bidra till den fortsatta 
utvecklingen inom detta rättsområde. Rätts-
området omfattar även till upphovsrätten 
närstående rättigheter, såsom utövande 
konstnärers, ljud- och filmproducenters, da-
tabasproducenters och radio- och tv-bolags 
rättigheter.

Svensk Bokkonst
Svensk Bokkonst är en ideell förening som ska 
stimulera och inspirera bokbranschen till ökad 
kvalitet inom produktionen av böcker. För att 
göra detta utser man årligen 25 föredömligt 
producerade böcker och pekar därmed på 
goda förebilder.

PåVerkan oCh 
kommunikation
PÅVerKan oCH oPInIonsBIldande 
arBete
I november tillsatte regeringen en utredning 
för att se över statens roll när det gäller läro-
medel i skolan. Utbildningsminister Anna Ek-
ström säger att ”tillgång till läromedel av jämn 
och hög kvalitet är viktig både för lärare och 
elever”. Utredningen kommer att vara i fokus 
för förbundets påverkansarbete 2020.

För att etablera kontakter, presentera Läro-
medelsförfattarna och lyfta frågan om vikten 
av tillgång till kvalitativa läromedel har många 
möten ägt rum med förlag, politiker och andra 
organisationer. 

Under Almedalsveckan deltog Per Kornhall, 
Frida Engman och Johan Ingildsen-Olsson för 
att knyta kontakter, träffa medlemmar och 
planera för hur Almedalensveckan kan ut-
vecklas som arena för Läromedelsförfattarna 
framöver.

Under året har ett arbete med att använda so-
ciala medier för opinionsbildning påbörjats. Vi 
har skapat ett pressrum på Mynewsdesk som 
ett led i det arbetet. Ordförande Per Kornhall 
har i våra kanaler kommenterat händelser 
inom områden som berör oss.

remIssyttrande
Under året yttrade vi oss kring förslaget till 
nationell biblioteksstrategi (Ku2019/00550/
KO). I vårt yttrande Upphovsrätten – nyckeln 
till demokratins skattkammare välkomnar 
vi att förslaget gör tydligt vilken viktig roll 
tillgång till kunskap har i ett demokratiskt 
samhälle. Vi välkomnade vidare att förslaget 
till nationell biblioteksstrategi påvisar att si-
tuationen när det kommer till skolbibliotek är 
akut. 

Men förslaget till nationell biblioteksstrategi 
påvisar en negativ syn på upphovsrätten. Vi 
menar att upphovsrätten är en förutsättning 
för att såväl kunskap som litteratur ska kunna 
vara fritt tillgängligt för samhällets alla med-
borgare. Alla vinner på ett fungerande ersätt-
ningssystem där upphovsrätten uppskattas 
och värnas så att material kan vara fritt och 
likvärdigt tillgängligt för användaren.
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Strategin slår fast att vi bör vara bäst i värl-
den på att använda digitaliseringens möjlighe-
ter. Vi menar att strategin också bör slå fast 
att vi ska vara bäst i världen på att slå vakt om 
upphovspersoners rätt till en skälig ersättning 
och skydd för sitt verk. Annars riskerar den 
fria tillgången bli innehållslös, eftersom ingen 
upphovsperson är beredd att förse bibliotek 
med varken läromedel, kurslitteratur eller 
andra publikationer om inte upphovsrätten 
värnas. På så sätt menar vi att upphovsrätten 
är nyckeln till demokratins skattkammare.

KommunIKatIon
Under året har viktiga steg tagits för att 
bedriva ett kommunikationsarbete som når 
ut och engagerar. Vid stämman i april lyfte 
två motioner vikten av medlemsvärvning och 
marknadsföring av förbundet. Precis som 
medlemmarna påtalat behöver förbundet 
växa i alla avseenden. Bli fler medlemmar, öka 
kännedomen om oss och vara en tydlig röst i 
debatten. Förhandla framgångsrikt och vara 
ett respekterat och välrenommerat förbund, 
såväl bland författare som bland förlag och 
branschen i stort. Ett strategiskt och intensi-
fierat kommunikationsarbete är centralt för 
att uppnå det. En tjänst som kommunikatör 
inrättades på kansliet för att svara upp mot 
behovet av ökade kommunikationsinsatser. 

nytt namn oCH ny Kostym
Under hösten 2019 pågick ett omfattande 
projekt med att ta fram en ny visuell identitet 
för förbundet med ny logotyp, färger och annat 
som sätter prägel på kommunikationen. Ett led 
i arbetet var att styrelsen fattade beslut om 
att kommunicera vårt namn som Läromedels-
författarna. 

Vår nya visuella identitet ska skapa en tydlig 
närvaro där vår medlemskår och våra intres-
senter finns, visa riktning och skapa stolthet 
internt. Arbetet genomfördes tillsammans 
med ett företag som gjorde en gedigen analys 
genom bland annat intervjuer med medlemmar 
och förtroendevalda. Lanseringen skedde i so-
ciala medier i december och är ett viktigt steg 
i förbundets utvecklingsresa.

WeBBPlats
På vår webbplats, www.laromedelsforfattarna.
se, har vi arbetat för att tillgängliggöra infor-
mation. Det som tidigare varit låsta medlems-
sidor har tagits bort, och den allmänna infor-
mation som tidigare var låst finns nu öppen 
på webbplatsen. I slutet av året påbörjade vi 
arbetet med att forma vår nya webbplats med 
den nya visuella identiteten implementerad.
 

soCIala medIer
Att stärka vår kommunikation genom en ökad 
närvaro i sociala medier har varit prioriterat. 
Genom det får vi fler besökare till vår webb-
plats, når vi ut med vårt budskap till en bre-
dare målgrupp, får en ökad kännedom och på 
sikt fler medlemmar och författare som hittar 
till oss. 

Under hösten började vår kommunikatör 
Embla Jernstig, och innan jul lanserade vi vår 
organisationsprofil på Instagram och LinkedIn. 
Tillsammans med Facebook utgör Instagram 
och LinkedIn vår närvaro i sociala medier. Ar-
betet görs utifrån en kommunikationsstrategi 
för våra sociala medier. 

tIdsKrIften manus
Manus är vår tidskrift som medlemmar får 
hem i brevlådan. Under året gavs den ut med 
fyra nummer.  Anita Hyttinen har varit redak-
tör för samtliga nummer och redaktionsrådet 
har sedan stämman bestått av Dan Anders-
son, Pia Cederholm och Per Kornhall. Vem 
som varit ansvarig utgivare har ändrats under 
året beroende på förändringar i såväl styrelse 
som på kansli. Det första numret var tidigare 
ordförande Wiwi Ahlberg ansvarig utgivare för. 
Därefter Per Solnes för nummer 2. För num-
mer 3 och 4 var Per Kornhall ansvarig utgivare.

Diskussioner kring, och planering för, att göra 
om vår tidskrift påbörjades under året. Mindre 
justeringar med anledning av vår nya visuella 
identitet gjordes i årets sista Manus. 

medlemsutsKICK
Vi arbetar för att kommunicera digitalt i så 
hög utsträckning som möjligt. Genom digitala 
nyhetsbrev har medlemmar fått information 
om verksamheten, inbjudningar till kurser, 
författarträffar, lokala arrangemang samt ut-
lysning av och information om vårt kopierings-
stipendium.
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forskning
Forskning om läromedelsanvändning är viktig. 
Efter sonderingar med bland annat Veten-
skapsrådet om hur man bäst går till väga för 
att få en substantiell satsning på läromedels-
forskning på plats i Sverige togs en kontakt 
med Tim Oates på Cambridge Assessment. 
Där åtog man sig glädjande nog att utan arvo-
dering göra en forskningsöversikt över svensk 
läromedelsforskning. Den är tänkt att använ-
das som bas för att kunna driva frågan om 
läromedelsforskning framåt.

forsKnInGsBIdraG
Vi har tidigare haft ett forskningsråd och delat 
ut forskningsbidrag i syfte att uppmuntra 
forskning med inriktning på läromedel i olika 
former. Detta sätt att uppmuntra forskning 
har styrelsen pausat tillsvidare och vi arbetar 
på att se över hur vi på bästa sätt kan upp-
muntra och stödja forskning om läromedel.

Under året har det betalats ut ett forsknings-
bidrag på 70 000 kr till Karin Landtblom för 
projektet Hur definieras, beskrivs och an-
vänds lägesmått i läromedel i matematik. 
Ansökan beviljades 2016.
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sVeriges läromedelsförfattares 
förbund – årsredoVisning 2019
Styrelsen för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, med org. nr 8020070333, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

förValtnInGsBerättelse

Verksamheten           
Allmänt om verksamheten  
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund är huvudorganisation för läromedelsförfattare i Sve-
rige. Förbundet bildades 1960 och har sitt säte i Stockholm.   
   
främjandet aV ändamÅlet        
Förbundets ändamål är att tillvarata ideella och ekonomiska intressen för upphovspersoner till 
verk som kan användas i undervisningssammanhang. Förbundet ska ge upphovspersonerna möj-
lighet att erhålla författarstipendier. Detta sker genom det helägda dotterbolaget Läromedels-
författarna i Sverige AB, med org nr 556724-7332 och säte i Stockholm.   
  
VäsentlIGa Händelser under räKensKaPsÅret
Organisationen kring förbundets stipendieutdelning är inför den nya 3-årsperioden (2017–2019) 
delvis omstrukturerad. Syftet är att automatisera, skapa ett personoberoende och att öka sti-
pendieutdelningen.
         
Flerårsövedrsikt    
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.    
   

2019 2018 2017 2016
Huvudintäkter tkr 935 968 799 886
Årets resultat tkr 45 3 86 67
Soliditet % 96 97 100 100
   
   
resultat oCH ställnInG
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning-
ar med noter.
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resultaträKnInG          

 Not 2019 2018

förenInGens IntäKter       
Medlemsavgifter  934 700 968 100
Övriga rörelseintäkter  1 582 2 254
Summa rörelseintäkter  936 282 970 354
    
   
förenInGens Kostnader       
Övriga externa kostnader  -1 149 841 -959 960
Personalkostnader 1 -144 851 -227 274
Summa rörelsekostnader  1 294 692 1 187 234

Resultat före finansiella poster  358 410 216 880 
   
 
fInansIella Poster       
Övriga ränteintäkter  13 379 7 209
Räntekostnader  0 0
Summa finansiella poster  13 379 7 209
    
   
Resultat efter finansiella poster  345 031 209 671
    
   
Bokslutsdispositioner   
Erhållna koncernbidrag  500 000 275 000
Summa bokslutsdispositioner  500 000 275 000
    
   
Resultat före skatt  154 969 65 329
    
   
Skatter    
   
Skatt på årets resultat  -109 861 -62 084

Årets resultat  45 108 3 245
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BalansräKnInG          

 Not 20191231 20181231
   
tIllGÅnGar   

Anläggningstillgångar    
   
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 100 000 100 000
Andelar i intresseföretag 3 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 4 10 013 379 4 507 226
Summa finansiella anläggningstillgångar  10 114 379 4 608 226
    
   
Summa anläggningstillgångar  10 114 379 4 608 226
    
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  0 0
Fordringar hos koncernföretag  500 000 275 000
Övriga fordringar  5 804 50 597
Summa kortfristiga fordringar  505 804 325 597
    
   
Kassa och bank   
Kassa och bank  5 986 937 11 610 072
Summa kassa och bank  5 986 937 11 610 072
    
   
Summa omsättningstillgångar  6 492 741 11 935 669

   
summa tIllGÅnGar  16 607 120 16 543 895
   
   
eGet KaPItal oCH sKulder       

Eget kapital   
Eget kapital vid räkenskapsårets början  15 969 364 15 966 119
Årets resultat  45 108 3 245
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  16 014 472 15 969 364 
    
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  571 392 537 793
Övriga  skulder  9 256 26 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  12 000 10 000
Summa kortfristiga skulder  592 648 574 531
    
   

summa eGet KaPItal oCH sKulder  16 607 120 16 543 895
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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
    
   
  2019 2018 
1. Medelantalet anställda 
Kostnaden avser arvoden. Förbundet har inga anställda.  0 0
    
    
  20191231 20181231
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 á 2 000 kr, 
Läromedelsförfattarna i Sverige AB org nr 556724-7332   
 
   
  20191231 20181231
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    
 
   
  20191231 20181231
4. Andra långfristiga placeringar   
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  4 507 226 3 206 715
Omklassificeringar  5 506 153 1 300 512
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  10 013 379 4 507 226
   
Ingående ackumulerade nedskrivningar  0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar  0 0
   
 
Redovisat värde  10 013 379 4 507 226
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läromedelsförfattarna i 
sVerige ab – årsredoVisning 2019
Styrelsen och vd för Läromedelsförfattarna i Sverige AB (LISAB), med org. nr 5567247332 och 
säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

förValtnInGsBerättelse

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

flerÅrsöVersIKt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor.  

2019 2018 2017 201
Nettoomsättning 41 404 28 199 30 453 27 777
Resultat efter finansiella poster 12 340 -527 2 698 4 374
Soliditet % 74 73 73 76
Balansomslutning 97 358 87 012 86 720 80 607

förändrInGar I eGet KaPItal

Aktiekapital Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 400 000 53 117 861 1 227 986 54 745 847
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 
- överföres i ny räkning 1 227 986 -1 227 986 0
Årets resultat 8 788 644 8 788 644
Belopp vid årets utgång 400 000 54 345 847 8 788 644 63 534 492

förslaG tIll resultatdIsPosItIon

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Från föregående år balanserade vinst 54 745 847
Årets resultat 8 788 644
Summa 63 534 492

Styrelsen förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 63 534 492
Summa 63 534 492
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resultaträKnInG       

 Not 2019 2018

rörelseIntäKter       
Nettoomsättning  41 403 956 28 198 919
Övriga rörelseintäkter  798 790 704 087
Summa rörelseintäkter  42 202 746 28 903 006
    
   
rörelseKostnader       
Stipendier  -18 634 000 -19 160 000
Övriga externa kostnader  -5 256 617 -4 326 407
Personalkostnader 1, 2 -6 084 733 -5 868 060
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -76 509 -75 027
Summa rörelsekostnader  30 051 859 29 429 494
    
   
Rörelseresultat  12 150 887 526 488
    
   
Finansiella poster   
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  0 0
Övriga ränteintäkter  188 827 0
Räntekostnader  0 -277
Summa finansiella poster  188 827 277

    
Resultat efter finansiella poster  12 339 714 526 765
    
   
Bokslutsdispositioner    
Lämnade koncernbidrag  -500 000 -275 000
Förändring av periodiseringsfonder  -600 000 2 400 000
Summa bokslutsdispositioner  1 100 000 2 125 000 
   

Resultat före skatt   11 239 714 1 598 235

    
Skatter    
Skatt på årets resultat  -2 451 070 -370 249
    
   

Årets resultat  8 788 644 1 227 986
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BalansräKnInG      

 Not 20191231 20181231

   
tIllGÅnGar          

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar  
Byggnader och mark 3 3 364 656 3 380 724
Inventarier 4 101 738 121 730
Summa materiella anläggningstillgångar  3 466 394 3 502 454
    
   
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 5 1 000 1 000
Andra långfristiga placeringar 6 45 066 918 43 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar  45 067 918 43 001 000
    
   
Summa anläggningstillgångar  48 534 312 46 503 454
    
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar  
Övriga fordringar  558 415 2 467 636
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  420 664 365 059
Summa kortfristiga fordringar  979 079 2 832 695
    
   
Kortfristiga placeringar  
Övriga kortfristiga placeringar  9 000 000 0
Summa kortfristiga placeringar  9 000 000 0
    
   
Kassa och bank   
Kassa och bank  38 844 746 37 676 281
Summa kassa och bank  38 844 746 37 676 281
    
   
Summa omsättningstillgångar  48 823 825 40 508 975
    
   

summa tIllGÅnGar  97 358 137 87 012 429
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BalansräKnInG        

 Not 20191231 20181231
    
   
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  54 345 847 53 117 861
Årets resultat  8 788 644 1 227 986
Summa fritt eget kapital  63 134 492 54 345 847
    
   
Summa eget kapital  63 534 492 54 745 847 
    
  
Obeskattade reserver  
Periodieringsfonder  11 300 000 10 700 000
Summa obeskattade reserver  11 300 000 10 700 000
    
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  522 409 240 514
Skuld till koncernföretag  500 000 275 000
Skatteskulder  133 386 0
Övriga skulder  20 777 859 20 561 046
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  589 992 490 023
Summa kortfristiga skulder  22 523 645 21 566 582
    
   

summa eGet KaPItal oCH sKulder  97 358 137 87 012 429
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noter        

redoVIsnInGs- oCH VärderInGsPrInCIPer    
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 om års-
redovisning i mindre företag.     
   
   
 
aVsKrIVnInGar     

Tillämpade avskrivningstider  Antal år 
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnad  50 
Inventarier  5 
Datorer  3  
   
   
 
  2019 2018 
1. Medeltalet anställda  
Medeltalet anställda uppgår till  6 5 
   
   

2. Löner och ersättningar
Löner och ersättningar  3 375 274 3 109 348
Pensionskostnader  452 279 487 473
Övriga sociala avgifter  947 558 976 957
  4 775 111 4 573 778
  

  
  20191231 20181231
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  -112 476 -96 408
Årets förändringar 
- Avskrivningar  -16 068 -16 068
Utgående ackumulerade avskrivningar  128 544 112 476
   
 
Redovisat värde  3 364 656 3 380 724
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  20191231 20181231
4. Inventarier  
Ingående anskaffningsvärden  647 084 591 107
Årets förändringar 
- Inköp  40 449 55 977
- Försäljningar och utrangeringar  -262 823 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  424 710 647 084
   
 
Ingående avskrivningar  -525 354 -466 395
Årets förändringar  
-Försäljningar och utrangeringar  262 823 0
-Avskrivningar  -60 441 -58 959
Utgående ackumulerade avskrivningar  322 972 525 354

Redovisat värde   101 738 121 730
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 ekonomiska förening   
 
   
   
6. Andra långfristiga placeringar
Ingående anskaffningsvärden  43 000 000 43 000 000
Årets förändringar
- Inköp  2 066 918 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  45 066 918 43 000 000
    
   
 
7. Moderbolag    
 Företagets moderbolag, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, har organisationsnummer 
802007-0333 och säte i Stockholm.   
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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 

ÅrsredoVIsnInG 2019

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

Rådgivning: radgivning@laromedelsforfattarna.se

Läromedelsförfattarna
Drottninggatan 61
111 21 Stockholm


