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Styrelsen för Ideella föreningen Bibeln 
idag får härmed avge  
redovisning för föreningens verksam-
het under räkenskapsåret 2021-01-01 
till och med 2021-12-31.
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Ideella föreningen BIBELN IDAG har under år 
2021 genom de anställdas arbete och styrelsens 
engagemang under Andens ledning arbetat med 
att så långt som möjligt leva upp till vår vision att 
medverka till:

- att varje kristen lever i en växande, per-
sonlig relation till Gud genom Bibel och 
bön 
- och att församlingen utrustas till att leda 
familjer, barn, ungdomar och vuxna till att 
lära känna och följa Kristus. 

Ledare för arbetet är generalsekreterare Olof 
Brandt, som under året jobbat 60 procent för 
föreningen. De övriga 40 procenten arbetar Olof 
för Svenska Bibelsällskapet. Tack vare ett nära 
samarbete mellan organisationerna kan fortsatt 
goda synergieffekter uppnås, bland annat sam-
utnyttjande av lokaler. 

Covid-19 har även i år haft stor påverkan på 
arbetet. Främst genom att Olof inte kunnat resa 
som tidigare år och därför inte mött så många 
nya människor. Försäljningen till grupper har 
också till stor del uteblivit. Ekonomin har alltså 
varit ansträngd under året vilket diskuterats åter-
kommande i styrelsen. 

Som huvudprodukt har föreningen gett ut 
fyra kvartalsnummer av bibelläsningsguiden 
Bibeln idag. Arbetet har letts av redaktören 
Kerstin Klason. Hon har under året skapat 
innehållet i Bibeln idag med hjälp av ett re-
daktionsråd och ett sjuttiotal skribenter. Esa 
Tanttu har stått för utformning och Ray Baker 
för korrekturläsning. Bibeln idags upplaga har 
varit 3 500 ex per kvartal. 

Serien Bibelguiden har utkommit med två 
nya böcker, En guide till Första & Andra Thes-
salonikerbrevet av Hanna Simonsson och En 
guide till Första & Andra Timotheosbrevet och 
Titusbrevet av Victoria Vasquez. I ett samar-
bete med Salt, barn och unga i EFS, gavs även 
två samtalskortlekar ut. Kortlekarna Hemmatid 
svarar mot ett behov som Här för att stanna 
uppmärksammade genom att stimulera samtal 
i familj och mellan par. 

Här för att stanna-projektet har under året 
stimulerat många samtal i enskilda försam-
lingar och på samfundsnivå. Olof har deltagit i 
fortbildningar inom Pingst, EFK och Alliansmis-
sionen. Många lokala initiativ står dock stilla på 
grund av pandemin. Rapporten har även inspi-

rerat till ett större forskningsprojekt inom ALT, 
akademin för ledarskap och teologi, som publi-
ceras under 2022. 

Föreningens digitala närvaro har stärkts 
och Facebook-sidan har 2 075 gilla-marke-
ringar och nått cirka 25 000 enskilda personer. 
Podcasten har släppt 18 avsnitt. På grund av 
byte av plattform är årets statistik lite svår-
översiktlig men totalt sedan starten 2014 har 
avsnitten laddats ner över 77 000 gånger. Vi 
har även ett Instagram-konto som nu har 406 
följare (räckvidd 4 000 personer). 

Appen Bibelstund har strax över 2 000 akti-
va användare, varav 200 är dagliga. Bibeln idags 
gamla app används av cirka 300 personer om 
dagen. Bibeln idag har även skapat en ny app 
för familjer som heter 10:14, ca 350 personer 
har använt den återkommande, främst familjer. 

Bibeln idag har mot arvode hanterat Vandra 
genom Bibeln Sveriges ekonomi. Under året 
har Olof blivit utsedd till nationell samordnare 
för arbetet i Sverige och varit med och haft den 
första utbildningen i den nya versionen. 

Nyhetsbrevet Läsarkontakten gick en gång 
under året ut i full upplaga till alla prenume-
ranter, och dessutom har ett antal brev skic-
kats till gåvogivare. 

Föreningens årsmöte hölls 24 april digitalt 
via Zoom. Styrelsen möttes regelbundet till 
styrelse möte och kortare Zoom-möten. Ray 
Baker har varit styrelsens ordförande.

Föreningens bokföring har skötts av Kris 
Thorn. Hon har även arbetat som assistent på 
kontoret med utskick och kundkontakt. Un-
der november månad tog Elias Carlsson över 
ansvaret som kontorsassistent. Antalet prenu-
meranter fortsätter en svagt negativ trend.

Föreningens av årsmötet valda revisorer 
har varit Gunnar Nygren och Ingvar Karlsson.

Bibeln idag har som syfte att hjälpa männi-
skor till fungerande bibelläsning. För att söka 
uppnå det syftet har föreningen under 2021 
varit beroende av ett helhjärtat arbete bland 
de anställda, av mångas ideella insatser och av 
professionella samarbetspartners. Vi är mycket 
tacksamma till Gud för att han givit allt detta.

Olof Brandt, generalsekreterare

Förvaltningsberättelse för 2021
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Fem år i sammandrag

 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Kvartalsskriften Bibeln idag      
  Inbetalt under året* 768 726 736 774 680
  Bokfört för aktuellt år 713 746 721 770 721
Försäljning, böcker o dyl 159 195 178 95 147
Kostnader 1 183 1 220 1 041 1 054 1 177
Årets resultat -96 -91 65 -18 25
Eget kapital 242 151 216 198 223
  

Samtliga belopp i tusental kronor
*Årets inbetalningar avser till stor del nummer av Bibeln idags kvartalsskrift som skickas ut  
påföljande år och bokförs då som intäkt först det år inbetalningen avser.
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Anställda och styrelse
Anställda
Namn Tjänst Tjänstegrad 
Olof Brandt Generalsekreterare 60 procent
Kerstin Klason Redaktör 30 procent 
Kris Thorn Ekonom och  
 kontorsassistent 25 % (från 1/12 12,5 % som bara ekonom)
Elias Carlsson Kontorsassistent 12,5 % (anställd från 1/11)

Återkommande arvoderade personer
Esa Tanttu Layout Arvoderad utifrån uppdrag

Styrelse - ordinarie* 2020 2021 2022 2023 2024 
Ray Baker  Vald 1 2 Val
Hans Lindholm Vald 1 2 Val
Nils Eckerdal Vald 1 2 Val
Lars-Göran Ragnarsson  Vald 1 2 Val
Kristina Hellquist 1 2 Val
Magnus Wingård 1 2 Val 
Josefine Andersen 1 2 Val

Styrelse - ersättare (numrerade)
1. Amanda Vadian Vald 1 Val
2. Mattias Lenti  Vald 1 2 Val

* Ledamöter från årsmötet 2021 och framåt.
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Förslag till resultatdisposition
Till årsmötets förfogande står
Balanserat resultat 2020-12-31 197 961 kronor
Årets resultat     24 944 kronor
Att disponera 222 905 kronor

Bibeln idag har bakom sig en längre period av negativa resultat, vilket motiverat styrelsen till målsättningen att lång-
siktigt ha ekonomin i balans. 2019 gick organisationen med påtagligt överskott (+65 tkr) och de två senaste åren har 
resultatet varit nämre noll (-18 tkr respektive +25 tkr). Detta bådar gott gentemot styrelsens mål. Det är dock svårt att 
gå härifrån till slutsatsen att ekonomin är i balans. De senaste åren har kännetecknats av starka effekter på organisa-
tionens ekonomi som inte väntas fortgå under en längre period. Exempel som påverkat resultatet positivt inkluderar 
ett indraget bidrag från Bibeln idag till moderrörelsen Scripture Union i samråd med dem, samt 2021 års lägre tjänst-
göring av generalsekreteraren. Exempel som påverkat resultatet negativt är pandemin som slagit hårt på försäljning 
riktat mot bibelstudiegrupper. Organisationens ekonomi har kännetecknats, och kännetecknas fortfarande, av att 
kvartalsskriften är en viktig inkomstkälla; under 2021 stod den för 60 % av årets intäkter. Försäljningen av denna har 
under ett antal år haft en nedåtgående trend med ca 5 % per år i snitt, men under 2021 sjönk försäjningen istället med 
12 %. Sammantaget är situationen att vi har några år med ekonomisk balans bakom oss, där ett flertal stora faktorer 
som pekar både uppåt och nedåt inte väntas vara långvariga, med en stor del av inkomsterna från en produkt vars 
popularitet sjunker. I detta läge är det fortsatt viktigt att föreningen arbetar vidare med ekonomisk balans som mål-
sättning.

Resultaträkning
Belopp i 1000-tal kronor
Intäkter Not 2021 2020  
Bibeln idag  721 770 
Försäljning, böcker och dyl 2 147 95 
Gåvor o övriga intäkter 3 333 177
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  1 202 1 042
 
Kostnader
Bibeln idag 4 -222 -211
Böcker och dyl, inköp  -126 -55
Marknadsföring 5 -34 -31
Övriga kostnader 6 -204 -237
Scripture Union, medlemsavg och anslag -3 0
Personal 8 -587 -520 
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  -1 177 -1 054  
  
RÖRELSERESULTAT   25 -12 
   
Finansiella intäkter och kostnader    
Räntenetto  0 -6
Summa finansiella poster  0 -6
    
RESULTAT  25 -18
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Balansräkning
Tillgångar Not 2021-12-31 2020-12-31 
Finansiella placeringar 9 257 257
Övriga tillgångar  69 14
Likvida medel 10 558 671
    
SUMMA TILLGÅNGAR  883 942
 
Eget kapital och skulder 
Balanserat resultat  198 216
Årets resultat  25 -18
Summa eget kapital  223 198
    
Skulder    
Övriga skulder 11 93 105
Avräkning med Vandra genom Bibeln  118 149
Förutbet prenumerationsavgifter  449 490
Summa skulder  660 744
    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 883 942
Panter och borgensförbindelser  Inga Inga

Noter
1. Allmänna principer
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) 
allmänna råd. Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Prenumerations-
intäkter för Bibeln idag avseende nästkommande år har skuldförts. Kostnader för motsvarande 
nummer har aktiverats. Värdepapper har värderats till anskaffningsvärde.

2. Försäljning, böcker
Belopp i 1000-tal kronor  2021 2020

Bibelguiden, alla böcker  67 53
Övrig bokförsäljning  58 27
Försäljning, annat material  13 7
Fakturerad frakt  10 8
Summa  147 95
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3. Gåvor och övriga intäkter  2021 2020
Gåvor allmänt  144 121
Gåvor till Scripture Union-projekt  3 0
Bibelstund  16 10
Fakturerade uppdrag  50 41
Övriga intäkter  9 5
Anslag*  111 0
Summa  333 178
 
4. Bibeln idag, kostnader
Tryckkostnader  -138 -137
Distribution  -38 -32
Övriga kostnader (layout, bilder m.m.)  -46 -41
Summa  -222 -211

 
* Under året har organisationen Bibeln idag mottagit 80 tkr som anslag för utgivning av 
kvartals skriften Bibeln idag från stiftelsen Pro Fide et Christianismo. Vidare har ytterligare 33 tkr 
mottagits för utgivning av Bibelguiden.
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5. Marknadsföring  2021 2020
Nyhetsbrev  -7 -10
Övrig marknadsföring  -8 -9
Hemsidan  -20 -12
Summa  -34 -31
   
6. Övriga kostnader     
Lokalhyra  -37 -37
Resor, generalsekr  -18 -11
Porto  -49 -41
Styrelse och årsmöte  -4 -10
Köpta tjänster (IT & appar, postgång m.m.) -58 -93
Övrigt (bankavgifter, kontorsmtrl m.m.) -38 -46
Summa  -204 -237
     
7. Scripture Union     
Medlemsavgift  0 0
Resor  0 0
Anslag  -3 0
Summa  -3 0
     
8. Personalkostnader     
Lön och arvoden  -473 -409
Sociala avgifter  -121 -90
Pensionskostnader  15 -13
Övrigt (traktamente, utbildning m.m.)  -7 -8
Summa  -587 -520
Inga arvoden har utgått till styrelse eller revisorer    

9. Finansiella placeringar     
Anskaffningsvärde                      257 264
Marknadsvärde 31/12  272 257

10. Likvida medel     
Kassa  1 1
Transaktionskonton i Swedbank  485 391
Plusgirokonto  72 279
Summa  558 671
     
11. Övriga skulder     
Upplupna kostnader  89 92
Övriga skulder  4 13
Summa  93 105
 




