
Journalistavtalet,  Dagspress  2017-2020 
 
Journalistförbundets kommentarer till förändring i 
avtalet 
 
 
Journalistförbundet har 2017 träffat ett treårigt kollektivavtal för journalister 
verksamma inom dagspressföretag.  
 
Nedan gör vi en genomgång av de viktigaste förändringarna i avtalet. Det handlar 
bland annat om: 

• Nya regler om ökade pensionsavsättningar och en förstärkt rätt att gå ned i 
arbetstid. 

• En partsgemensam satsning på arbetsmiljö under avtalsperioden. 
• Förändrade uppsägningstider. 

 
Observera att genomgången av förändringar inte är uttömmande. Du kan läsa 
avtalsförändringarna i sin helhet på www.sjf.se 
 
Kontakta förhandlingsjouren om du har frågor om det nya avtalet. 
 
 
 
Bilaga 1, Löneavtal 
 
Löneavtalet gäller tre år från och med lönerevisionen 1 april 2017. Lönenivåerna 
höjs med 6,1 procent under avtalsperioden: 2,0 procent fr o m den 1 april 2017, 1,8 
procent fr o m  den 1 april 2018 och 2,3 procent fr o m  den 1 april 2019. Utöver det 
tillkommer avsättning till flexpension på 0,4 procent under perioden (mer om detta 
nedan).  
 
Lägstalönerna höjs under perioden med avtalets värde fr o m den 1 april varje år. För 
medarbetare med akademisk examen i journalistisk eller annan examen gäller således 
en lägstalön om 25 134 kronor för år 2017, 25 586 kronor för år 2018 och 26 175 
kronor för år 2019. För övriga medarbetare gäller en lägstalön om 22 853 kronor för 
år 2017, 23 264 kronor för år 2018 och 23 800 kronor för år 2019. 
 
I övrigt innehåller löneavtalet inga större förändringar jämfört med förra årets avtal. 
En redaktionell ändring förtydligar att det lokalt går att komma överens om en annan 
ordning för löneprocessen än den som anges i avtalet. 
 

Bilaga 2, Allmänna villkor 

§ 2 Anställning 

I kollektivavtalets avsnitt om anställning finns nu en ny bestämmelse, 2.4, 

http://www.sjf.se/


”Avbrytande av övriga visstidsanställningar”. Bestämmelsen liknar den som finns i 
många andra avtal inom den privata tjänstesektorn och innebär att en 
visstidsanställning kan sägas upp, både av arbetsgivaren och av den 
visstidsanställde. Anställningen upphör då med en månads varsel. Rätten gäller 
under de sex första månaderna som den visstidsanställde varit anställd i företaget. 
Om det är arbetsgivaren som säger upp den visstidsanställde ska arbetsgivaren på 
begäran motivera varför. Det går att komma överens i det enskilda fallet om att en 
visstidsanställning inte ska gå att säga upp på detta sätt.  
 

§ 4 Upphovsrätt 
 
Upphovsrättsersättningen i 4.9 höjs med avtalets värde under perioden och är 
2 486 kronor/år för 2017, 2 530 kronor/år för 2018 och 2 589 kronor/år för 
2019. 
 
§ 6 Arbetstid 
 
Kollektivavtalets avsnitt om arbetstider har fått en viktig förändring. I 6.1,Ordinarie 
arbetstid, framgår nu att arbetsgivaren vid förläggning av arbetstid ska ta hänsyn 
både till verksamhetens behov och till medarbetarens möjligheter att kunna förena 
arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt. Vidare framgår att medarbetaren har rätt 
att få sina önskemål om arbetstidsförläggning prövade och att arbetsgivaren ska ange 
skälen om önskemålen inte kan tillgodoses.  
 
I protokollet till kollektivavtalsförhandlingarna framgår också att de centrala 
parterna ska arbeta särskilt med arbetstidsfrågan under avtalsperioden. En 
arbetsgrupp ska utreda om kollektivavtalets arbetstidsregler är anpassade efter 
dagens verklighet. Arbetsgruppen ska också fungera som ett avtalsråd, som ska 
kunna vägleda de lokala parterna i tvister och diskussioner om arbetstidens 
förläggning.  
 
§ 7 Obekväm arbetstid 
 
Ersättningarna i 7.4, ”Ersättning per timme” har höjts med avtalets värde. 

För arbetad tid (ej övertid) erhåller medarbetaren per timme följande ersättningar     
fr o m:  

 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01 

1-poängstid 26,56 kr 27,04 kr 27,66 kr 

2-poängstid 53,11 kr  54,07 kr 55,31 kr 

3-poängstid 79,67 kr  81,11 kr  82,97 kr 

 
Ersättningarna i 7.6, ”Helgtillägg”, har höjts med avtalets värde. Medarbetare 
som arbetar helt eller delvis under någon av uppräknade helgdagar och –aftnar 



erhåller utöver ob-ersättning ett helgtillägg som uppgår till 627 kronor per dag fr 
o m 2017-04-01, 639 kronor per dag fr o m 2018-04-01 samt 653 kronor per 
dag fr o m 2019-04-01. (I de angivna beloppen har inkluderats semesterlön.) 
 
Ersättningarna i 7.8, ”Särskilt morgontillägg”, har ändrats. Parterna har 
överenskommit om en förstärkning av det särskilda morgontillägget för 
medarbetare som påbörjar arbete mellan kl 04.00 och 06.00. Tillägget höjs med 
mer än avtalets värde under avtalsperioden och utgår med 42 kronor per timme 
utöver ob-ersättning.  
 

Det särskilda morgontillägg som utgår utöver ob-ersättning för medarbetare som 
påbörjar arbete mellan kl 01.00 och 03.59 har höjts med avtalets värde och utgår 
med 31,44 kronor per timme fr o m 2017-04-01, 32 kr per timme fr o m 2018-
04-01 samt 32,74 kronor per timme fr o m 2019-04-01.  
 
 
§ 8 Övertid  
 
Det s k övertidstaket i 8.3 har höjts med avtalets värde vilket innebär att det inte 
utgår övertidskompensation för medarbetare med lön som från den 1 april respektive 
år utgår med minst 49 057 kronor för 2017, 49 940 kronor för 2018 respektive 
51 089 kronor för 2019. 
 
§ 10 Semester 
 
Kransdagsersättningen har höjts med avtalets värde och uppgår till 371 kronor fr 
o m 2017-04-01, 378 kronor fr o m 2018-04-01 och 387 kronor fr o m 2019-04-
01. Beloppen är inklusive semesterlön.  
 
§ 13 Föräldralön  
 
Prisbasbeloppet uppgår 2017 till 44 800 och innebär att lönegränsen för beräkning av 
föräldralön är 37 333 kronor (13.1) och för beräkning av ersättning vid vård av barn 
är lönegränsen 28 000 kronor. 
 
§ 15 Uppsägning 
 
Reglerna om uppsägningstid har ändrats fr o m den 1 juli 2017 och förändringarna 
gäller både vid egen uppsägning och uppsägning från arbetsgivaren. 
 
De förändrade reglerna gäller dock endast anställningar som ingås fr o m 1 juli 2017. 
För medarbetare som har anställningar gäller före den 1 juli 2017 gäller tidigare 
överenskomna uppsägningstider. Dock med undantag för att kalendermånad har 
tagits bort fr o m den 1 juli 2017 även vad avser medarbetare med anställning som 
ingåtts före den 1 juli 2017. Det innebär att en uppsägning inte längre alltid behöver 
gälla från och med den 1:a i en månad utan kan gälla från vilken kalenderdag som 
helst i månaden.  
 



Medarbetares uppsägningstid 
 
För medarbetare med anställning före den 1 juli 2017 (15.1.2) 
Medarbetare med kortare anställningstid än 8 år  har 1 månads uppsägningstid. 
 
Medarbetare med längre anställningstid än 8 år har 3 månaders uppsägningstid. 
 
 
För medarbetare med anställning efter den 1 juli 2017 (15.1.1) 
 

Anställningstid vid företaget  
 
mindre än 2 år  
från och med 2 till 4 år  
från och med 4 år  

Uppsägningstid  
 
1 mån  
2 mån  
3 mån  
 

Arbetsgivares uppsägningstid 
 
För medarbetare med anställning före den 1 juli 2017 (15.2) 
 
Medarbetares ålder Arbetsgivarens uppsägningstid 
lägre än 35 år  3 månader 
35 år   4 månader 
40 år   5 månader 
45 år   6 månader 
 
För medarbetare, som varit anställd i samma företag minst åtta år, gäller att 
uppsägningstiden från företagets sida skall utgöra minst åtta månader.  
 
Har medarbetare, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder 
och då har 10 års sammanhängande anställningstid skall den enligt detta avtal gällande 
uppsägningstiden förlängas med sex månader. 
 
För medarbetare med anställning efter den 1 juli 2017 (15.1.2) 
 
Anställningstid vid företaget  Uppsägningstid 
mindre än 2 år   1 månader 
från och med 2 år till 4 år   2 månader 
från och med 4 år till 6 år   3 månader 
från och med 6 år till 8 år   4 månader 
från och med 8 år till 10 år  5 månader 
från och med 10 år   6 månader 

Hur anställningstidens längd enligt ovan ska beräknas anges i 3 § lagen om 
anställningsskydd. 
 
Har medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 års 
ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid skall den enligt detta avtal gällande 
uppsägningstiden förlängas med sex månader. 
 
 
Bestämmelsen i 15.3, ”Pensionär”, är ändrad så att det nu är tydligt att medarbetare 



har uppsägningstid i enlighet med ovan till en ålder av 67 år. Tidigare innehöll avtalet 
skrivningar om att medarbetare som fyllt 65 år endast hade en månads 
uppsägningstid. 
 
Avtalet har också förtydligat reglerna om att anställningen upphör vid utgången av 
den månad som medarbetaren fyller 67 år vilket är i enlighet med reglerna i LAS. 
Arbetsgivaren behöver då inte vidta någon uppsägning eller varsla innan 
anställningen upphör. Det finns dock inte något hinder emot att medarbetaren och 
arbetsgivaren överenskommer om att anställningen fortgår efter att medarbetaren 
fyllt 67 år. 
 
 
 
Bilaga 5, Flexpension 
 
Dessa regler är helt nya och innebär en väsentlig förstärkning av kollektivavtalets 
värde. Överenskommelsen om flexpension innebär dels att tjänstepensionen ökar för 
alla, dels att den som fyllt 62 har en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid.  
 
Den ITP-avsättning som arbetsgivaren redan gör idag till din tjänstepension byggs på 
med avsättningarna till flexpension. För perioden 2017-2019 blir de individuellt 
garanterade avsättningarna till flexpension 0,4 procent av din lön. 

Därefter ska de byggas upp till samma nivå som för de anställda inom industrin, med 
tre års fördröjning. 2019 kommer avsättningarna inom industrin att vara 1,2 procent, 
det är den lägsta nivån flexpensionen kan hamna på för Journalistförbundets 
medlemmar. Maximalt kan de bli 2,0 procent. 

Din arbetsgivare kommer att betala in den kompletterande premien till det befintliga 
tjänstepensionssystemet, ITP. Om du har ITP1 (född 1979 eller senare) placeras 
pengarna i den lösning du har för den valbara delen av ITP1 där du väljer mellan 
fondförsäkring eller traditionell försäkring. Om du har ITP2 (född 1978 eller tidigare) 
går de till din premiebestämda ITPK. 

Inbetalningarna till tjänstepensionen ITP gäller från den dag du börjar på en 
arbetsplats med kollektivavtal. Avsättningen sker från 25 års ålder tills du fyller 65 år, 
så länge du jobbar kvar under den tiden. De inbetalade pengarna är knutna till dig 
som individ och finns kvar i tjänstepensionssystemet även om du byter arbete. 

Flexpensionens andra del handlar som sagt om en stärkt möjlighet att gå ned i tid 
mot arbetslivets slut (från 62 års ålder), utan minskning av 
tjänstepensionsavsättningar.  

Senast sex månader innan din nya arbetstid ska börja gälla behöver du lämna in en 
skriftlig ansökan till din arbetsgivare, där du också anmäler önskad 
sysselsättningsgrad (hur många procent du vill gå ner i arbetstid). 

Du och arbetsgivaren behöver komma överens om hur mycket du kan gå ner i tid. 
Skulle ni inte vara överens kommer utgångspunkten i en förhandling att vara en 
sysselsättningsgrad på 80 procent. Du får fortsatt fulla inbetalningar av 
tjänstepension, trots att du gått ner i tid, fram till att du fyller 65 år. 



För att arbetsgivaren ska kunna säga nej, krävs det att den nya sysselsättningsgraden 
medför betydliga störningar för verksamheten. Arbetsgivaren måste kunna redovisa 
skälen. Om arbetsgivaren skulle avslå din ansökan kan Journalistförbundet förhandla 
för dig. 

Ökade tjänstepensionsavsättningar tidigare under arbetslivet gör också att fler 
personer har råd att arbeta mindre mot slutet av arbetslivet.  

Oavsett om du väljer att jobba heltid ända fram till 65 års ålder, eller gå ner i tid vid 
arbetslivets slut, så får du den kompletterande avsättningen till tjänstepensionen. 
Förmånerna är oberoende av varandra. 

 

 

Bilaga 6, Förhandlingsordning 

Den förändring som införts i förhandlingsordningen är att lokal respektive central 
förhandling ska inledas inom två veckor (tidigare tre veckor) från den dag 
förhandlingsbegäran bekräftats och gäller fr o m den 1 juli 2017. 
 
Förhandlingsordningen återfinns nu i ett separat avtal skilt från allmänna villkor med 
en annan uppsägningstid än vad som gäller för allmänna villkorsavtalet. Det innebär 
att förhandlingsordningen kan vara fortsatt gällande i ett tillfälligt kollektivavtalslöst 
tillstånd och att ordningen med lokal och central förhandling då fortsätter att gälla.  
 

Bilaga 7, Partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist 

Denna bilaga beskriver hur processen går till när lokala parter förhandlar turordning 
vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vägledningen beskriver tankarna bakom 
omställningsavtalet och principen bakom så kallade avtalsturlistor. Den innehåller 
också en genomgång av de övriga stegen i en arbetsbristförhandling. Vägledningen är 
inte avtalstext, utan endast ett förtydligande av vad som redan gäller inom 
avtalsområdet och enligt lag. 


