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En ideell förening för professionella
kommunikatörer
Sveriges Kommunikatörer är en ideell förening för
professionella kommunikatörer. Kommunikation är vår
passion och vi är övertygade om att organisationer som
arbetar strategiskt med kommunikation vinner framgång
och konkurrensfördelar.

Sveriges Kommunikatörer grundades 1950 då
pressombudsmän, dåtidens pressansvariga, från
statliga och rikstäckande organisationer samlades
under namnet Sveriges Pressombudsmän. Föreningens många namnbyten genom åren vittnar
om ett yrke som ständigt förändras, en förändring
som vi har följt och drivit i närmare 70 år.
Idag består föreningen av över 7 000 professionella kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer erbjuder mötesplatser, seminarier, nätverk,
omvärldsbevakning, kompetensutveckling och
stöttar även forskning inom strategisk
kommunikation.

4

Verksamheten är uppdelad i åtta regioner med
egna programgrupper som arrangerar event och
i flera av regionerna anordnas även utbildningar
och nätverk. Regionerna drivs av ett 50-tal ambassadörer som arbetar ideellt.
Sveriges Kommunikatörer äger dotterbolaget
Sveriges Kommunikatörer AB som är en av Sveriges största leverantörer av vidareutbildning inom
kommunikation.

Hanna Brogren, generalsekreterare
och vd
Forskning, GDPR, förändringskommunikation och en stor
världskonferens var några av de saker vi ägnade oss åt under 2018. Vi har fått komma till tals i det offentliga samtalet
mer än vanligt under året, dels i expertrollen under valrörelsen och när professionen ifrågasatts. Annars handlade året
om hållbarhet, polarisering i medier, riksdagsvalet och om
regeringsbildningen.
I förändringens tid är kommunikation viktigare än
någonsin och kommunikatörens uppdrag har med
åren blivit både bredare och fördjupat. Vi kommunikatörer är de som ska genomföra och leda
förändringsarbetet i många företag och organisationer och samtidigt upplever vi som profession
stor förändring i våra egna arbetssätt. Det är inte
en enkel ekvation att få ihop alla gånger.

våra inkorgar översvämmades av mejl om samtycke till hantering av personuppgifter. I vårt fall
var även utkorgarna fulla av samtyckesmejl. På
Sveriges Kommunikatörer utbildade vi hundratals
personer runt om i landet i vilka konsekvenser
GDPR får för kommunikationsarbetet.

Digitaliseringen pågår i alla branscher och i företag såväl som inom offentlig och ideell sektor. Nu
blir artificiell intelligens, AI, en del av vardagen på
kommunikationsavdelningarna och att använda
data och hantera digitala spår är en viktig del i
planering och uppföljning av kommunikation. Vi
vill veta mer om hur våra målgrupper interagerar
för att erbjuda dem rätt saker och som kommunikatörer månar vi om våra användares integritet.

2018 kunde vi summera forskningsprojektet
Kommunikativa organisationer och under våren
turnerade Lundaforskarna Mats Heide och Charlotte Simonsson på uppskattade och välbesökta
medlemsevent i flera städer och föreläste om resultaten. Deras framträdanden var också populära att ta del av via våra webbsidor och nyhetsbrev.
Projektet visar värdet av strategisk intern kommunikation i företag och organisationer, något som
blir allt viktigare att förstå och behärska för att
skapa värde med kommunikation.

Detta med hantering av personuppgifter var vi alla
tvungna att lära oss en hel del om inför att dataskyddsförordningen, GDPR skulle träda i kraft i
maj. Då fick även vi på Sveriges Kommunikatörer
anledning att storstäda i våra egna medlemsregister, vilket fick till följd att vi lyfte ut över 900
studentmedlemmar som inte varit aktiva hos oss
på alltför lång tid. Vi lärde oss innebörden av ordet
personuppgiftsbiträdesavtal, eller PUB-avtal och

I april reste flera av oss till Oslo för att bevaka
World Public Relations Forum. Teman var den
moderna kommunikatörens roll och vilken kompetens det kräver, men också om utvecklingen av
AI och polariseringen av den allmänna debatten
som internationellt fenomen. Vi kom tillbaka med
filmade intervjuer med internationella forskare
och praktiker. En av de forskare som lade fram nya
rön i Oslo var professorn i Corporate Communica-
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tions, Anne Gregory från Huddersfield University i
Leeds. Hennes senaste forskning handlar om vilka
kompetenser som behövs på en modern kommunikationsavdelning för att kommunikatörerna ska
kunna ta en ny och ledande roll.
Under året firade vi 20-årsjubileum för Communication Executives Program tillsammans med
ett hundratal av deltagarna genom åren. Inför
den 21:a upplagan som just startat har vi gjort om
programmet och ny programledare är professor
Anne Gregory, vilket öppnar för en mer internationell inriktning. Vi har också lagt till ett individuellt
projektarbete som deltagarna tar med sig tillbaka
till sina arbetsplatser.

Och så var det valår 2018. Det lär gå till historien
för att regeringsbildningen pågick ända in över
årsskiftet. Talmannen Andreas Norlén trädde fram
som en viktig person som med tydlig kommunikation lärde svenska folket formalia om vår konstitutionella demokrati. Sakligt och steg för steg
genom hela den långa processen.
Ja, detta var ett axplock från det gångna året. Nu
har ett nytt år kommit igång och vi ser fram emot
en massa nyheter och saker som engagerar våra
medlemmar! Välkommen till vår förening.

Under årets Almedalsvecka tog vi oss an två aktuella frågor; dels om förtroendet för medier och
etikens roll för kommunikatörer, dels utvecklingen
av ny teknik och AI i kommunikatörens arbete. Vi
lockade rekordpublik till seminarierna som finns
tillgängliga som poddar.
Eventet Sveriges Bästa Årsredovisning lockade i
år ett stort antal kommunikatörer. Kanske berodde intresset på att vi delade ut ett nytt pris
för bästa design på en årsredovisning. Vikten av
att kommunikatörer behärskar det finansiella
språket är en förutsättning för att kunna arbeta
med finansiell kommunikation. För att stärka våra
medlemmar i den rollen kan vi numera erbjuda en
utbildning i finansiell kommunikation för kommunikatörer som heter Bringing finance to life – finansiell styrning och kommunikation. Och mer i
den vägen kommer.
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Hanna Brogren,
generalsekreterare och vd
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gått utbildning 2018
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Publicerade
platsannonser

Evenemang
runt om i landet

336t
17

Uppdragsutbildningar
på företag och
myndigheter

Webbtrafik,
sessioner

17t

Följare på Linkedin

Medlemmarna är Sveriges
Kommunikatörer
Vårt unika nätverk med 7000 professionella
kommunikatörer inom olika discipliner gör det möjligt att
skapa mötesplatser med högsta kvalitet.

Sveriges Kommunikatörer består av över 7000
medlemmar som arbetar professionellt med kommunikation. Genom att vara med i föreningen får
medlemmarna möjlighet att ta del av mötesplatser, nätverk, kunskapsutveckling, fortbildning och
rådgivning.
En viktigt uppgift för Sveriges Kommunikatörer
är att som en samlad röst stå upp för professionen och driva opinion. Det råder i dag en stor
missuppfattning om vad professionen innebär,
framförallt inom journalistkåren som ofta porträt�terar oss kommunikatörer felaktigt och påstår att
det minskade antalet journalister beror på att det
finns fler kommunikatörer. Under året har vi därför
bemött flera debattinlägg, till exempel Expressens
rapportering om antalet kommunikatörer inom Polismyndigheten och SVT:s rapportering om antalet
kommunikatörer i Göteborg stad. Vi har även medverkat i panelsamtal och närvarat på mötesplatser
för att förklara kommunikationens betydelse i
effektiva organisationer.
För att driva utvecklingen av professionen har
Sveriges Kommunikatörer ett nära samarbete med
universitet och högskolor. Under året presenterades flera delrapporter från forskningsprojektet
Kommunikativa organisationer vilket är Europas
största studie inom strategisk kommunikation

8

någonsin. I samarbete med regionerna arrangerades även en forskningsturné för att nå ut med
resultaten. Det nära samarbetet med akademin gör
att vi kan skapa utbildningar och aktiviteter för våra
medlemmar med hög kvalitet.
Sveriges Kommunikatörer deltog även på World
Public Relations Forum i Oslo, en av världens
största konferenser inom strategisk kommunikation. Från konferensen filmades flera intervjuer
med internationella talare och experter från branschen, materialet publicerades på webbplatsen
och i nyhetsbrevet.
Medlemsundersökning
I 2018 års medlemsundersökning frågade vi våra
medlemmar om föreningen och yrkesrollen. Undersökningen visar att medlemmarna tycker att vi
erbjuder bred kompetensutveckling och att det är
viktigt att vi erbjuder det senaste inom kommunikation. De ser gärna att vi driver frågor om kommunikatörens roll, framtidens kommunikationsavdelning, mätning av kommunikationsinsatser samt
erbjuder internationell omvärldsbevakning.
Medlemsundersökningen belyser att det finns ett
fortsatt kompetensbehov inom digital kommunikation. 94 procent uppger att de rekommenderar ett
medlemskap hos oss till sina kollegor i branschen.

Seminarium i Helios lokaler vid Hornstull.

Vi arbetar dagligen för att Sveriges Kommunikatörers verksamhet ska uppfattas som inspirerande,
aktuell och drivande. Medlemsundersökningen
visar att två av tre instämmer till påståendet att vi
är inspirerande. Fyra av fem tycker att vi är aktuella
och hälften tycker att vi är drivande. Vidare uppskattar våra medlemmar när vi deltar i opinion och
debatt samt när vi tar ställning och skriver debattinlägg som försvarar och står upp för vår profession.

Medlemserbjudandet består av:
• Kostnadsfria event
• Nyheter och omvärldsbevakning
• 25 procent rabatt på kurser och Nätverk Plus
• Fri rådgivning inom kommunikationsrätt
• Rabatt på platsannonsering
• Rabatt på utvalda mässor och externa event
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Regioner
Sveriges Kommunikatörer finns i åtta regioner som
drivs av ambassadörer i lokala programgrupper. De
arrangerar event för medlemmarna, oftast frukostseminarier, men även lunchträffar och after works.
Träffarna som har till syfte att både bjuda på ny
kunskap och nya kontakter är som regel kostnadsfria för medlemmar. Arbetet i programgrupperna är
ideellt.
www.sverigeskommunikatorer.se/regioner
Sveriges Kommunikatörers regioner är:
Stockholm (Gotland ingår)
Västra (Göteborg och Jönköping)
Södra (Malmö, Lund och Helsingborg)
Östra (Linköping och Norrköping)
Uppland (Uppsala)
Mellersta (Örebro)
Mitt (Sundsvall och Östersund)
Norra (Umeå)
Under 2018 var runt 50 personer aktiva som ambassadörer. Tillsammans arrangerade de 84 event
i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping,
Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Intresset för Sveriges Kommunikatörers event

är stort och under året blev många av aktiviteterna
fullbokade. Totalt deltog 3 421 personer i regionala
event under 2018.
Slutsatser från forskningsprojektet Kommunikativa
organisationer presenterades för fulla hus på flera
orter i Sverige. Syftet med forskningsprojektet, som
bedrivits vid Lunds Universitet med Sveriges Kommunikatörer som huvudfinansiär, är att fastställa
kommunikationens betydelse för verksamheters
framgång.
Andra populära teman för event var om digital
transformation, kommunikationen i valrörelsen,
strategisk improvisation samt hur kommunikatören ska kunna ta sig fram i sin späckade jobbvardag
i digital stress och med alla förväntningar som finns
på rollen. Bland talarna fanns bland andra forskarna Charlotte Simonsson och Mats Heide från
Lunds Universitet, Maria-Pia Cabero från Rättviseförmedlingen, Elisabet Bjelke och Rickard Wissman
på Försvarsmakten, Staffan Ekengren, Head of
Newsdesk på Scania samt Olle Zachrisson, chef för
Ekot på SR.

Elisabeth Thörnsten, regionsansvarig,
inleder ett event.

NORRA
Regionen arrangerar evenemang i Umeå.

MITT
Regionen omfattar Sundsvall
och Östersund.

MELLERSTA
Regionen omfattar Dalarna,
Närke och Värmland.
UPPLAND
Regionen arrangerar evenemang i Uppsala.
VÄSTRA
Regionen arrangerar
evenemang i Göteborg
och Jönköping.

STOCKHOLM
Stockholm och Gotland ingår
i regionen.

ÖSTRA
Regionen arrangerar evenemang i Linköping och Norrköping.

SÖDRA
Regionen arrangerar evenemang i Malmö, Lund och
Helsingborg.

ALMEDALEN
Sveriges Kommunikatörer medverkade för sjätte året i
rad under Almedalsveckan i Visby och arrangerade två
seminarier med över 200 besökare på respektive seminarium, vilket är publikrekord. Ett seminarium handlade
om hur AI och digitalisering kräver ny kommunikation. I
panelen medverkade bland andra Åsa Jamal, kommunikationschef på Telia, och Olof Hernell, digitaliseringschef
på EQT. Det andra seminariet handlade om varumärken
och etik och gästades av bland andra Cilla Benkö, vd på
Sveriges Radio, och Sara Paulsson, ansvarig samhällsrelationer på IKEA Group. Seminarierna spelades även in
som podcast och modererades av Max Landergård.

Hanna Brogren, Margareta Steinsvik, Jan
Artem Henriksson, Åsa Jamal
och Olof Hernell.

Sveriges Kommunikatörer medverkade även i andra
paneldiskussioner och producerade innehåll till nyhetsbrevet och sociala medier från Almedalen.

Sara Paulsson, Charlie Stjernberg, Cilla
Benkö och Per Mossberg.

STORA KOMMUNIKATÖRSPRISET 2018
Vinnarna av Stora Kommunikatörspriset.
Fotograf: Jens Reiterer

Den 22 mars utsåg Sveriges Kommunikatörer årets bästa
kommunikation vid en middag på Nordiska museet i
Stockholm. Priser delades som vanligt ut i fem kategorier
och även ett hederspris:
Bästa kommunikativa ledarskap
Stefan Hector, chef operativa enheten på nationell
operativa avdelningen, Polisen
Bästa kommunikation näringsliv
Swedbank, externkommunikationsteamet
Bästa kommunikation offentlig organisation
Malmö stad, kommunikationsavdelningen
Bästa kommunikation ideell organisation
Politikerveckan i Järva, The Global Village
Årets unga talang
Sauda Luzze, Initiativtagare Afroboost och Volontär för FN
Årets hederspris
Metoo-rörelsen representerad av Gabriella Ohlzon och
Carolin Solskär.

Juryn bestod av ordförande Per Mossberg, tillika styrelseordförande för Sveriges Kommunikatörer, Hanna
Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör på NCC,
Claes de Faire, chefredaktör och vd på Fokus, Eva Corp,
kommunikationschef på Regeringskansliet, Lamin Sonko,
PR-advisor på Jung och Åsa Jamal, kommunikationschef
på Telia Sverige.
Priset har delats ut sedan 1991 och delas sedan 2016 ut i
fem kategorier.

Stefan Hector bland gästerna på Stora
Kommunikatörspriset.
Fotograf: Jens Reiterer

COMMUNICATION EXECUTIVES PROGRAM – 20 ÅR
Under 2018 fyllde Sveriges Kommunikatörers flaggskepp,
Communication Executives Program, 20 år. Det firades den 30
augusti på Bygget Fest & Konferens i Stockholm då över 100 av
de tidigare deltagarna i programmet var med och firade jubileet.
Jesper Falkheimer och Charlotte Simonsson, från Lunds universitet inledde tillställningen med att presentera 20 insikter från
tre aktuella forskningsprojekt. Därefter förelästa Magnus Jägerskog, generalsekretere på BRIS om ledning och kommunikation.
Karin af Klintberg avslutade föreläsningen med att berätta om
berättelsens kraft, vikten av humor och att ta berättelsen i rätt
ordning.
FORSKNINGSTURNÉ
Under året har Sveriges Kommunikatörer tillsammans med
Lunds universitet presenterat resultatet från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer runt om i landet. Syftet med
projektet har varit att undersöka den strategiska kommunikationens betydelse för organisationers framgång. Dessa föreläsningar har varit välbesökta överallt och vi har även filmat och
publicerat intervjuer med forskarna.

Fotograf: Sigrid Malmgren

SVERIGES BÄSTA ÅRSREDOVISNING
Axfood, Bulten, Balco och BillerudKorsnäs prisades när Nasdaq, FAR, SFF och
Sveriges Kommunikatörer delade ut priser för Sveriges bästa årsredovisning
vid ett event på Epicenter i Stockholm den 18 september. Eventet, som tidigare
hette Finforum har bytt namn och ändrat form, vilket har uppskattats då fler
kommunikatörer nu besöker eventet. Nytt för i år var att Sveriges Kommunikatörer delade ut priset Årets bästa design som tilldelades BillerudKorsnäs AB.
WORLD PUBLIC RELATIONS FORUM I OSLO
Sveriges Kommunikatörer närvarade på World Public Relations Forum i Oslo,
en konferens som arrangeras av Global Alliance, en internationell paraplyorganisation bestående av nationella föreningar för professionella kommunikatörer.
Konferensen besöktes av kommunikatörer från hela världen, och Sveriges
Kommunikatörer filmade flera intervjuer med internationella talare och experter från branschen.
GDPR FÖR KOMMUNIKATÖRER
En stor händelse under året var GDPR-lagstiftningen. Förutom att ha arbetat
med föreningens egna rutiner så har vi tillsammans med advokatbyrån Marlow
skrivit artiklar och producerat filmer för att underlätta övergången till GDPR
för våra medlemmar.
FRAMTIDENS KOMMUNIKATÖR
Den 7 september arrangerade Sveriges Kommunikatörer ett seminarium om
framtidens kommunikatörer och den förändrade yrkesrollen som även filmades och som nu finns tillgängligt via webbplatsen. Mårten Lyth, kommunikationsdirektör på Spendrups inledde och därefter följde en paneldiskussion
med bland andra Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, och Magdalena
Öhrn, kommunikationsdirektör Coor.

Kompetensutveckling
2018 arrangerade vi totalt 91 utbildningar och antalet
uppdragsutbildningar vi höll ute i verksamheter ökade starkt.
Under året deltog mer än var fjärde medlem i någon form av
utbildning hos oss och betygen vi fick var höga.

Sveriges Kommunikatörers utbildningsverksamhet är numera organiserad i två delar, chefs- och
ledarskapsutbildningar som fokuserar på strategi
och ledning, och operativa kurser med praktiskt
innehåll. Detta gör att vi kan upprätthålla ett starkt
erbjudande till kommunikatörer inom alla nivåer
och inriktningar.
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen
(GDPR) i kraft, vilket innebar stor efterfrågan på
kunskap om hur förordningen påverkar kommunikatörens arbete. Våra GDPR-kurser hölls under
årets närmare 20 gånger runtom i landet.
Intresset för rörlig bild fortsätter att växa och det
sägs att det rörliga innehållet på webben kommer
att fortsätta att öka. Kurserna Filma med mobilen
och Filma för sociala medier (avancerad kurs) var
under året favoriter som drevs som öppna kurser
och som interna uppdragsutbildningar. Deltagare i
Filma-kurserna har en Facebookgrupp med närmare 800 medlemmar som i god nätverksform stödjer
och peppar varandra i filmkonst via mobiltelefonen.
Under 2018 har vi medverkat till att utveckla en
grafikapp som ett svar på de konkreta behov som
kommunikatörerna uttryckt. Appen Clipsk har
arbetats fram under 2018 och presenteras under
våren 2019 på våra regionala evenemang. Alla som
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nu går kursen kan ladda ner sin app kostnadsfritt
via Appstore.
En annan kurs som var väldigt populär under 2018
var Strategisk intern kommunikation med inslag
från den senaste forskningen. Kanske var det för
att den gjordes i samarbete med forskningsledaren
Mats Heide, professor i strategisk kommunikation
vid Lunds universitet. Vi ser en fortsatt ökning av intresset för intern kommunikation även under 2019.
Idag erbjuder vi grundläggande kurser, strategiska
kurser och nätverk.
2018 utökade vi den geografiska spridningen på
utbildningar med fler tillfällen i Göteborg, Malmö
och Jönköping. 35 procent av alla kurser och nätverk genomförs nu utanför Stockholm, vilket är en
ökning med 8 procentenheter för året.

Communication Executives Program

Nätverk Plus

Communication Executives Program är Sveriges
ledande managementprogram för kommunikatörer sedan 1998. En viktig del av programmet
är anknytningen till forskning med världsledande föreläsare inom aktuella ämnen. Under 2018
utvecklade vi programmet mer än vanligt och från
2019 har det en internationell inriktning, framför
allt genom den nya programledaren Anne Gregory
som är professor vid Huddersfield University. Det
har också tillkommit ett individuellt projektarbete
som deltagarna arbetar med. Programmet pågår
under nästan ett år med 20 dagar på internat.

Nätverk Plus är nätverk som träffas sex gånger i
en form som ofta liknar en kurs med både kursledare och gästtalare inom olika teman eller för en
bestämd målgrupp. Under året startades 15 nya
Nätverk Plus med fokus på ämnen som internkommunikation, strategisk kommunikation och
digital kommunikation. Vi startade även nätverk för
seniora kommunikationschefer och kommunikationsansvariga.

Communication Mentoring Program
Under 2018 startades en ny omgång av mentorskapsprogrammet Communication Mentoring
Program. I programmet ingår sex kursdagar och
varje deltagare matchas med en individuell mentor.
Under våren 2019 startar en ny upplaga av programmet.

Uppdragsutbildningar
Under 2018 ökade intresset för uppdragsutbildningar som vi genomför ute på arbetsplatser. Ofta
finns behov att utbilda en hel kommunikationsavdelning eller att anpassa en utbildning efter de egna
behoven. Vi ser att uppdragsutbildningarna ger
organisationer möjlighet att få ett rejält lyft inom ett
specifikt område när flera kan få tillgång till samma
kompetenslyft. Vi genomför både uppdragsutbildningar som liknar våra öppna kurser och skräddarsyr utbildningar efter organisationens behov, inom
bland annat digital transformation och utveckling.
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Forskning
Sveriges Kommunikatörer har under de senaste fyra åren
varit huvudfinansiär av forskningsprojektet Kommunikativa
organisationer. Under 2018 har vi presenterat resultatet från
studien i olika delrapporter och under en forskningsturné.
Vi har intervjuat Mats Heide, professor på Lunds universitet,
som berättar om projektet och hur han tror att resultatet
kommer att påverka professionen och branschen.
Efter 4 år är nu studien avslutad. Hur har det
varit att arbeta med projektet?
– Det har varit en fantastiskt spännande resa
med många inspirerande och givande möten med
kloka kommunikatörer, chefer och medarbetare.
Vi som forskat i projektet har fått möjlighet att studera 11 olika svenska organisationer, alla med olika
erfarenheter av, förutsättningar
för och möjligheteter att arbeta
utifrån idén om den kommunikativa organisationen. Det är en
stor ynnest att fått leda detta
projekt.
Projektet är Europas största
studie inom strategisk kommunikation någonsin. Hur kan
resultaten vägleda branschen
och professionen?

Ytterligare resultat som studien pekar på är att
professionaliseringen av kommunikatörsyrket
behöver stärkas. Sveriges Kommunikatörer har en
viktig uppgift i att driva på en ökad professionalisering genom att bidra till att fler undersökningar
genomförs, skapa debatter kring kommunikatörens uppgift och roll och utveckla utbildningar
för att stärka deras kompetens. Det behövs fler
kurser och utbildningar i strategisk kommunikation som erbjuder kunskap om det strategiska
lyssnandet, kriskommunikation,
interpersonell kommunikation
och relationshantering.
Vilka slutsatser finner du extra intressanta och värda att
nämna?

– Det är tre slutsatser som är
särskilt viktiga. För det första, ut– Ett viktigt resultat är att komveckla synen på kommunikation.
munikatörer behöver ägna mer
Fortfarande dominerar transmisMats
Heide,
professor
i
strategisk
komtid åt att reflektera över hur
munikation vid Institutionen för strategisk
sionssynen – kommunikation ses
deras arbete bidrar till organisakommunikation - Campus Helsingborg.
som en överföringsprocess av
tionens värdeskapande. Kombudskap från sändare till mottamunikatörer bör ställa sig frågan:
gare. Det blir då svårt att överty”gör vi saker rätt eller gör vi rätt
ga chefer och medarbetare om den strategiska
saker”? Traditionellt har kommunikatörer arbekommunikationens betydelse för organisationen
tat förhållandevis reaktivt som ofta inneburit ett
framgång. Här krävs det intern utbildning, övningfokus på – att göra saker rätt. Vår studie visar att
ar och lobbying för att påverka den nu dominerankommunikatörer ska göra det omvända som att
de synen på kommunikation.
arbeta mer proaktivt och strategiskt med frågor
som påverkar den strategiska utvecklingen av
organisationen – det vill säga göra rätt saker.
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– För det andra, ompröva synen på vad som
Om du skulle ge tips till kommunikatörer
skapar värdeskapande kommunikation, mål och
idag, vad skulle det vara?
mätning. För att kunna påvisa kommunikationens
– Mitt främsta tips är att fokusera på kommunioch kommunikatörers värde, måste kommunikakativt medarbetarskap och strategiskt lyssnantörer arbeta mer med utvärderingar och öka komde. Medarbetarna är viktiga ambassadörer för
petensen i hur man kan mäta
organisationen – de sprider
kommunikationens värde.
information och kan skapa och
Många kommunikatörer anser
upprätthålla goda relationer
SLUTRAPPORT
att det är viktigt att utvärdera
till intressenter. Medarbeoch mäta kommunikationens
tarna har också färsk, viktig
betydelse, men tycks arbeta
information om vad kunder
alltför lite konkret med dessa
anser om organisationen
uppgifter.
och produkterna/tjänsterna,
vilka deras önskemål är etc.
– För det tredje, fundera på
Mötena mellan medarbetare
var kommunikatörerna ska
och kunder/medborgare är
placeras i organisationen och
informationsrika, men många
vilket som är kommunikatögånger negligerar chefer och
rens främsta uppdrag. Detta
kommunikatörer att aktivt
hänger samman med frågan
Den kommunikativa
samla in denna information
”gör vi saker rätt eller gör vi
och verkligen lyssna på medorganisationen
rätt saker?” Många kommuniarbetarna. Det är också viktigt
kationsfunktioner är placerade
att aktivt lyssna på kunder och
nära ledningen. Närheten till
medborgare. Dessa grupper
ledningen är bra, men samtihar mycket viktig information
digt innebär det att kommunisom kan vara avgörande för
katörerna fjärmas från kärnen organisations överlevnad.
Slutrapporten av Den kommunikativa organisatioverksamheten. Merparten av
nen släpptes den 12 februari 2019 och kommer att
Det finns många exempel
organisationers värdeskapan- användas som diskussionsunderlag under olika
på organisationer som inte
de sker i mötet mellan medar- evenemang under året.
finns längre, eftersom de inte
betare och kund eller brukare
lyssnade, t.ex. Facit och Nokia.
därför bör kommunikatörerna
Kommunikatörer har här en stor potential att bii större utsträckning vara på plats och agera längdra med information som kan påverka strategiska
re ut organisationen. Detta för att skapa relationer
beslut och organisationens framtid.
med medarbetare som förväntas omvandla den
strategiska kommunikationen till praktik i mötet
Hur tror du att branschen och professionen
med dem organisationen är till för som kunder,
kommer att se ut om tio år?
brukare eller medborgare.
– Jag är mycket positiv. Professionen är ung och
vi kan redan se stora positiva förändringar. KomHur tror du att dina kollegor i världen kommunikatörerna blir alltmer välutbildade och får
mer att ställa sig till resultatet?
bredare kompetens. I framtiden kommer det att
– Vi har vid ett flertal tillfällen under projektets
behövas både fler generalister med spetskompegång presenterat det och de resultat vår studie vitens i strategisk kommunikation och fler speciasar på internationella forskarkonferenser och fått
lister inom olika områden. Jag är övertygad om
mycket positiv feedback från andra forskare. Proatt den positiva inställningen till kommunikation i
jektets omfattning väcker stor uppmärksamhet.
organisationer kommer bidra till ett ökat behov av
Mycket av vår forskning stöds av annan europeisk
kommunikatörer under förutsättning att kommuforskning i strategisk kommunikation, t.ex. den
nikatörer träder fram och påvisar kommunikatiosom bedrivs av Anne Gregory och Ansgar Zerfass.
nens värde.
Vi har uppfattat det som att våra resultat ses som
intressanta och därmed anses bidra både teoretiskt och praktiskt.
Lunds universitet

Institutionen för strategisk kommunikation

Forskningsprojektet Kommunikativa organisationer

Mats Heide, Charlotte Simonsson, Howard Nothhaft,
Rickard Andersson & Sara von Platen
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Lediga jobb
Sveriges Kommunikatörer hjälper organisationer att hitta
rätt kompetens. Att platsannonsera hos oss ger gedigen
räckvidd mot målgruppen professionella kommunikatörer i
hela landet.
Genom vårt nätverk når vi en bred och relevant målgrupp. Många av dem som annonserar ut lediga jobb
när de söker kommunikatörer med olika specialiteter vittnar om att de hittat rätt den vägen. Platsannonserna publiceras på vår mest besökta sida www.sverigeskommunikatorer.se/lediga-jobb/. Annonserna går
även ut i vårt nyhetsbrev som når cirka 8000 professionella kommunikatörer, varav nästan 1000 i chefsbefattning. De publiceras på Linkedin där vi har 17 000 följare och Twitter med våra 10 000 följare. Kanalmixen ger annonsörerna en riktigt bra räckvidd till rätt målgrupp. För organisationer som har medlemmar i
föreningen gäller medlemspris för platsannonser, det vill säga 25 procent rabatt.

Företagspartners
Våra företagspartnerskap hjälper oss att driva utvecklingen av
framgångsrik kommunikation.
Företagspartners kan vara värdar för event som genomförs tillsammans med oss. På så sätt kan företaget
berätta om nyheter inom sina specialområden för våra 7 000 medlemmar. Det skapar mervärde för både
medlemmarna och branschen i stort. Vi har tre former av partnerskap: guld-, silver- och bronspartner. I
guldpartnerskapet ingår två individuella medlemskap, exponering på vår webbplats, möjlighet att arrangera event som marknadsförs mot våra medlemmar, 25 procent rabatt för anställda på våra kurser och en
kostnadsfri platsannons.
Bland våra företagspartners finns DIK, Jusek, Pophunters, Cision, Meltwater och Marlow.
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Konsoliderad sammanställning
Moderföreningen och Serviceaktiebolaget
Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org nr 802005-2935
Sveriges Kommunikatörer AB
Org nr 556155-0202
för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31

Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

Resultaträkning

1 (3)

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

24 250 681
24 250 681

24 113 549
24 113 549

-15 605 985
-8 136 245

-18 643 165
-5 875 764

-35 500
-23 777 730

-35 500
-24 554 429

Rörelseresultat

472 951

-440 880

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

403 016
2
-136
402 882

336 368
-52
-2 498
333 818

Resultat före skatt

875 833

-107 062

-237 395

-25 700

638 438

-132 762

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

Balansräkning

3 (3)

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

35 500
35 500

71 000
71 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

16 391 739
16 391 739

15 473 742
15 473 742

16 427 239

15 544 742

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6 216 231
173 036
649 145
7 038 412

6 600 270
331 646
690 813
7 622 729

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 804 265
2 804 265

2 298 836
2 298 836

Summa omsättningstillgångar

9 842 677

9 921 565

26 269 916

25 466 307

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

Balansräkning

3 (3)

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

14 385 196
638 438

14 517 958
-132 762

Summa eget kapital

15 023 634

14 385 196

320 540

276 540

63 314
63 314

0
0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 295 213
63 377
1 895 961
7 607 877
10 862 428

1 680 707
23 902
1 663 956
7 436 006
10 804 571

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 269 916

25 466 307

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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Årsredovisning för
Föreningen Sveriges Kommunikatörer
802005-2935
Räkenskapsåret 2018

Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

1 (6)

Styrelsen för Föreningen Sveriges Kommunikatörer får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Sveriges Kommunikatörer är ett yrkesnätverk vars vision är: alla organisationer är kommunikativa.
Organisationen grundades år 1950 och har 7 000 medlemmar.
Föreningen Sveriges Kommunikatörer äger ett dotterföretag, Sveriges Kommunikatörer AB,
org nr 556155-0202, som är verksamt inom utbildning, nätverk och omvärldsbevakning inom
kommunikationsområdet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningsstämman hölls i mars och tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. Vid den efterföljande
middagen delades som vanligt Stora Kommunikatörspriset ut i sex kategorier samt ett hederspris.
Sveriges Kommunikatörer var Key Partner vid World Public Relations Forum i Oslo som hölls i april.
Det är en konferens som lockade drygt 500 deltagare från hela världen. Frågor som etik, AI,
desinformation och forskning om värdeskapande kommunikation var teman på konferensen. Sveriges
Kommunikatörer var på plats och intervjuade forskare och praktiker och har under året förmedlat
innehållet till medlemmarna. Forskningsprojektet Kommunikativa organisationer gick in i slutfasen och
under 2018 fördes resultaten ut till medlemmar via föreläsningar av Lundaforskarna. Slutrapporten
kommer 2019.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

4 353 672
191 202
4 544 874
4 544 874
4 544 874

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

Resultaträkning

2 (6)

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

846 150
846 150

794 025
794 025

-671 340

-846 062

174 810

-52 037

72 027
-136
71 891

73 827
-433
73 394

Resultat efter finansiella poster

246 701

21 357

Resultat före skatt

246 701

21 357

Skatter
Skatt på årets resultat

-55 499

-7 878

Årets resultat

191 202

13 479

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

Balansräkning

3 (6)

Not

2018-12-31

2017-12-31

2, 3

1 050 000

1 050 000

Kortfristiga fordringar
Fordran Sveriges Kommunikatörer AB
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

3 967 829
222
3 968 051

3 808 492
358
3 808 850

Summa omsättningstillgångar

3 968 051

3 808 850

SUMMA TILLGÅNGAR

5 018 051

4 858 850

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Sveriges Kommunikatörer AB
Omsättningstillgångar
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Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

Balansräkning

4 (6)

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

4 353 672
191 202
4 544 874

4 340 193
13 479
4 353 672

Summa eget kapital

4 544 874

4 353 672

63 377
409 800
473 177

23 902
481 276
505 178

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Föreningen Sveriges Kommunikatörer

5 018 051

Org.nr 802005-2935

4 858 850
5 (6)

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 1 Medelantalet anställda

2018

2017

0

0

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 050 000
1 050 000

1 050 000
1 050 000

Utgående redovisat värde

1 050 000

1 050 000

Medelantalet anställda

Not 2 Andelar i koncernföretag
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Föreningen Sveriges Kommunikatörer
Org.nr 802005-2935

6 (6)

Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Sveriges Kommunikatörer
AB

Sveriges Kommunikatörer AB

Kapitalandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%

1 000

1 050 000
1 050 000

Org.nr
556155-0202

Säte
Stockholm

Eget
kapital
10 392 300

Resultat
291 236

Stockholm 2019-02-13

Per Mossberg
Ordförande

Viveka Hirdman-Ryrberg

Erik Lagersten

Ulrika Lilja

Gisela Lindstrand

Johan Ljungqvist

Charlotte Simonsson

Thomas Sjöberg

Katarina Winell

Therése Bohlin

Mårten Lyth
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Årsredovisning för
Sveriges Kommunikatörer AB
556155-0202
Räkenskapsåret 2018

Sveriges Kommunikatörer AB
Org.nr
556155-0202
Sveriges
Kommunikatörer AB

1 (8)
1 (8)

Org.nr 556155-0202

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning
för
räkenskapsåret
2018. direktören för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning
Styrelsen
och verkställande
för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Sveriges
Kommunikatörer
Allmänt om
verksamhetenär ett yrkesnätverk vars vision är att alla organisationer är kommunikativa.
Organisationen
grundades 1950
arbetar med
attvision
driva är
utvecklingen
av kommunikation
så att
Sveriges Kommunikatörer
är ett och
yrkesnätverk
vars
att alla organisationer
är kommunikativa.
medlemmarna
blir
mer
framgångsrika
genom
att
erbjuda
kompetensutveckling,
nätverk
och
Organisationen grundades 1950 och arbetar med att driva utvecklingen av kommunikation så att
omvärldsbevakning.
Sveriges
Kommunikatörer
idag 7kompetensutveckling,
000 medlemmar övernätverk
hela landet.
medlemmarna blir mer
framgångsrika
genom atthar
erbjuda
och
Under
2018
genomförde
vi,
till
följd
av
Dataskyddsförordningen
(GDPR),
som
trädde
i kraft den 25 maj,
omvärldsbevakning. Sveriges Kommunikatörer har idag 7 000 medlemmar över hela landet.
en
genomgång
av medlemsregistren
resulterade i att medlemsantalet
minskade
900.
Under
2018 genomförde
vi, till följd vilket
av Dataskyddsförordningen
(GDPR), som
träddemed
i kraft
den 25 maj,
Den
totala
omsättningen
ökade
till
23
405
tkr
och
årets
resultat
slutade
på
429
tkr
före
skatt.
en genomgång av medlemsregistren vilket resulterade i att medlemsantalet minskade med 900.
Den totala omsättningen ökade till 23 405 tkr och årets resultat slutade på 429 tkr före skatt.
Sveriges Kommunikatörer AB är ett helägt dotterföretag till Föreningen Sveriges Kommunikatörer,
orgnr
802005-2935
med säte
upprättar ej Sveriges
koncernredovisning
med
Sveriges
Kommunikatörer
ABi Stockholm.
är ett helägtModerföreningen
dotterföretag till Föreningen
Kommunikatörer,
hänvisning
till
reglerna
i
ÅRL
7
kap
3§.
orgnr 802005-2935 med säte i Stockholm. Moderföreningen upprättar ej koncernredovisning med
hänvisning till reglerna i ÅRL 7 kap 3§.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under
2018händelser
utvecklades
verksamheten
utanför Stockholm med drygt 3400 deltagare i de regionala
Väsentliga
under
räkenskapsåret
eventen.
Under
året genomfördes
35 procent
avStockholm
våra utbildningar
utanför
avslutades
Under 2018
utvecklades
verksamheten
utanför
med drygt
3400Stockholm.
deltagare i 2018
de regionala
forskningsprojektet
Kommunikativa
organisationer
som
genomförts
av
Lunds
universitet
med
Sveriges
eventen. Under året genomfördes 35 procent av våra utbildningar utanför Stockholm. 2018 avslutades
Kommunikatörer
som
huvudfinansiär.
Forskarna
berättade
om
den
nya
kunskap
projektet
resulterat
i vid
forskningsprojektet Kommunikativa organisationer som genomförts av Lunds universitet med Sveriges
flera
välbesökta
event
och
en
slutrapport
kommer
att
publiceras
våren
2019.
Vi
genomförde
en
förstudie
Kommunikatörer som huvudfinansiär. Forskarna berättade om den nya kunskap projektet resulterat i vid
om
av den
egna
verksamheten
och genomförandeprojektet
planeras
till 2019. en förstudie
fleradigitalisering
välbesökta event
och
en slutrapport
kommer
att publiceras våren 2019.
Vi genomförde
Nya
Communication
Executives
Program,
med
en
mer
internationell
inriktning
utvecklades
om digitalisering av den egna verksamheten och genomförandeprojektet planeras till 2019. under året.
Programledare
är professorn
i Corporate
Communication,
Anne Gregory
och programmet
innehåller
nu
Nya Communication
Executives
Program,
med en mer internationell
inriktning
utvecklades
under året.
även
ett
individuellt
projektarbete
som
deltagarna
genomför.
Programledare är professorn i Corporate Communication, Anne Gregory och programmet innehåller nu
även ett individuellt projektarbete som deltagarna genomför.
Flerårsöversikt (Tkr)
2018
2017
Nettoomsättning
232018
405
232017
320
Flerårsöversikt (Tkr)
Resultat
efter
finansiella
poster
629
-128
Nettoomsättning
23 405
23 320
Soliditet
(%) finansiella poster
43,9
43,5
Resultat efter
629
-128
Soliditet (%)

Förändring av eget kapital
Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition
enligtingång
beslut
Belopp vid årets
av
årets årsstämma:
Disposition
enligt beslut
Årets
resultat
av årets
årsstämma:
Belopp
vid årets utgång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

43,9

43,5

2016
222016
123
1
598
22 123
144,7
598
44,7

2015
212015
141
1
088
21 141
140,6
088
40,6

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

kapital
Aktie-

fond
Reserv-

resultat
Balanserat

resultat
Årets

100
000
kapital

20 fond
000

9 901
105
resultat

100 000

20 000

79 959
9 981 064

100 000

20 000

9 981 064

100 000

20 000

9 901 105
79 959

79
959
resultat

79 959
-79 959
291
236
-79 959
291
291 236
236
291 236

Totalt
Totalt

10 101 064
10 101 064
0
291 2360
10 392
291 300
236
10 392 300
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Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

9 981 064
291 236
10 272 300

disponeras så att
i ny räkning överföres

10 272 300
10 272 300

Sveriges Kommunikatörer AB
3 (8)
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
Org.nr 556155-0202

Resultaträkning

Not

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

23 404 531
23 404 531

23 319 524
23 319 524

-14 934 645
-8 136 245

-17 797 103
-5 875 764

-35 500
-23 106 390

-35 500
-23 708 367

Rörelseresultat

298 141

-388 843

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

403 016
2
-72 027
330 991

336 368
-52
-75 892
260 424

Resultat efter finansiella poster

629 132

-128 419

-200 000
-200 000

290 000
290 000

429 132

161 581

-137 896

-81 622

291 236

79 959

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

35 500
35 500

71 000
71 000

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

16 391 739
16 391 739

15 473 742
15 473 742

16 427 239

15 544 742

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6 216 231
172 814
649 145
7 038 190

6 600 270
331 288
690 813
7 622 371

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 804 265
2 804 265

2 298 836
2 298 836

Summa omsättningstillgångar

9 842 455

9 921 207

26 269 694

25 465 949

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2018-12-31

2017-12-31

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

9 981 064
291 236
10 272 300

9 901 105
79 959
9 981 064

Summa eget kapital

10 392 300

10 101 064

1 457 000
1 457 000

1 257 000
1 257 000

63 314
63 314

0
0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 295 213
3 967 829
1 895 961
7 198 077
14 357 080

1 680 707
3 808 492
1 663 956
6 954 730
14 107 885

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 269 694

25 465 949

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde
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2018

2017

11

11

2018-12-31

2017-12-31

177 500
0
177 500

259 039
-81 539
177 500

-106 500
0
-35 500
-142 000

-152 539
81 539
-35 500
-106 500

35 500

71 000

2018-12-31

2017-12-31

15 473 742
14 743 058
-13 825 061
16 391 739

16 720 923
5 963 164
-7 210 345
15 473 742

16 391 739

15 473 742
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Kontoret
Under 2018 har vi haft fokus på modernisering av kontorets
arbetsrutiner och verktyg.
På Sveavägen 31 i Stockholm är vi tio personer som
arbetar dagligen för att uppfylla föreningens vision
och mål. Vi arbetar med att utveckla och genomföra utbildningar, event och nätverk av olika slag men
också med medlemserbjudandet, vår kommunikation till medlemmar och med administration.
Dessutom finns en handfull personer knutna till
verksamheten på tim- eller projektbasis, framför
allt i regionerna. I utbildningsverksamheten samarbetar vi med ett 40-tal nätverks- och kursansvariga
som alla har specialkompetens på olika områden
inom kommunikation. Vi har också samarbeten
med programledare, forskare och föreläsare inom
de längre programmen.
Under 2018 har vi haft fokus på modernisering av
kontorets arbetsrutiner och verktyg. I samband
med GDPR-införandet gick vi igenom medlemsregistren och tog bort medlemmar som inte varit
aktiva på länge, det var framför allt studentmedlemmar. Därefter genomförde vi en förstudie inför
kommande digitalisering av våra administrativa

processer och verktyg. Den följdes av en behovsanalys och teknisk förstudie för att skapa underlag
inför kommande genomförandeprojekt.
Under 2019 kommer vi att bygga ny webbplats
och samtidigt modernisera systemstödet för vår
administration och kommunikation. Det ger oss
möjlighet att fokusera ännu mer på att utveckla
medlemsrelationerna och ställer samtidigt krav på
vår egen digitala kompetens och vårt förändringsarbete.
Digitala fakturor
2018 gick vi över till digitala fakturor, både av miljöskäl och för att successivt bli mer digitala och få
mer effektiv administration. Vi skickar e-postfaktura och e-faktura, beroende på vad våra kunder och
medlemmar vill ha. Samtidigt har vi infört en avgift
för postala pappersfakturor. Så uppdatera gärna
uppgifterna på Mina sidor, då blir det enklare för
alla och bättre för miljön!

Hanna Brogren inleder vårt 20-årsjubileum
av Communication Executives Program.

Styrelse
Sveriges Kommunikatörers styrelse väljs av medlemmarna vid föreningsstämman som infaller i
mars varje år. Styrelsen träffas cirka sex gånger
per år och sätter upp vision, mål och inriktning för
verksamheten. Styrelseledamöterna arbetar precis
som ambassadörerna i regionerna ideellt. Styrelsen eftersträvar en jämn könsfördelningen och är
sammansatt med olika erfarenheter för att skapa
en bred förståelse för kommunikationsbranschen
och verksamhetsstyrning.

sationen. Under 2018 valdes tre nya ledamöter in
i styrelsen: Therese Bolin, CEO på Prime, Mårten
Lyth, kommunikationsdirektör på Spendrups och
Farshad Shadloo, tidigare kommunikationschef för
Google i Sverige. Shadloo lämnade dock sitt uppdrag under året då han flyttade utomlands.
Föreningens valberedning består av fem ledamöter
som utses vid föreningsstämman. Valberedningen
föreslår kandidater till styrelse, samt revisorer och
revisorssuppleanter för föreningen.

Sedan 2012 är Per Mossberg, seniorkonsult på
Diplomat Communications, ordförande för organi-

Per Mossberg
ordförande

Thomas Sjöberg
vice ordförande
Varumärkesstrateg,
Trinken AB

Therese Bolin
CEO,
Prime

Viveka Hirdman-Ryrberg
Kommunikationsdirektör,
Investor AB

Erik Lagersten
Kommunikationsdirektör,
Västra Götalandsregionen

Ulrika Lilja
Kommunikationsdirektör,
Stora Enso

Gisela Lindstrand
Kommunikationsdirektör,
Atlas Copco

Johan Ljungqvist
Kommunikationsdirektör,
AFA Försäkring

Mårten Lyth
Kommunikationsdirektör,
Spendrups

Charlotte Simonsson
Fil. dr, universitetslektor,
Institutionen för strategisk kommunikation,
Lunds universitet

Katarina Winell
Kommunikationsdirektör,
Region Stockholm

41

