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Otryggheten i mediebranschen

På Journalistförbundets kongress i oktober 2014 fick frågan om 
otrygga jobb ett stort utrymme. Att minska otryggheten blev ett tyd-
ligt uppdrag från kongressen till förbundsstyrelsen, och är också en 
av sex huvudpunkter i den handlingsplan kongressen antog. 

Journalistförbundet startade våren 2015 ett långsiktigt arbete med 
fokus på otryggheten i mediebranschen. Målet är att presentera ett 
antal konkreta förslag till åtgärder som syftar till att minska otrygg-
heten för journalister.

En arbetsgrupp bestående av förbundsordförande Jonas Nordling,
förbundsjurist Katarina Dahlskog samt den oberoende utredaren 
Kent Werne kommer att presentera ett antal utredningsrapporter 
fram till nästa kongress. 

Crowdsourcing bland medlemmar och andra berörda ska vara en 
självklar del av informationshämtningen för arbetsgruppen. Du kan 
alltså själv vara med och påverka vilka problemområden och ämnen 
som Journalistförbundet ska undersöka. 

Så här kan du bidra:

• Gå med i Facebook-gruppen ”Vem tjänar på otrygga jobb?”.     
Diskutera, kommentera, kom med förslag.

 
• Skicka dina tankar och idéer till: otryggajobb@sjf.se

Twittra med hashtaggarna #otryggimedia och #otryggajobb

För mer information kontakta arbetsgruppen:

Kent Werne är frilansjournalist och författare med fokus på sam-
hällsreportage och granskande artiklar. Han har publicerats i bland 
annat Dagens ETC, Helsingborgs Dagblad och Aftonbladet Kultur. 
Hans senaste bok ”Ofärdsland – livet längs arbetslinjen” handlar om 
den växande otryggheten och utsattheten.
Kontakt: kentwerne@gmail.com

Katarina Dahlskog är förbundsjurist på Journalistförbundet sedan 
2009. Specialiserad på arbetsrätt och förbundets expert på rättsom-
rådet. Katarina har examen från juristprogrammet på Stockholms 
Universitet. Kontakt: kd@sjf.se

Jonas Nordling är ordförande för Journalistförbundet sedan 2011. 
Han är också styrelseordförande för tidningen Journalisten, kolum-
nist i Medievärlden, en av tre ordförande i biståndsorganisationen 
Union to Union och styrelseledamot i PTK och TCO. Jonas har tidiga-
re arbetat på bland annat SVT och Vår bostad. Kontakt: jn@sjf.se
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Förord. Otrygghetens dimensioner
I fem rapporter har jag skildrat och analyserat otryggheten i 
 mediebranschen. Dussintals intervjuade journalister har vittnat 
om en växande otrygghet, som både gör det svårt att få tillvaron att 
gå ihop och att upprätthålla journalistikens kvalitet. Rapporterna 
har också byggt på enkäter, nyhetsrapportering, offentlig statistik, 
 akademisk forskning, samt en rad utredningar från myndigheter och 
 organisationer.

I den sista rapporten sammanfattas de centrala iakttagelserna, 
 resonemangen och slutsatserna, samtidigt som en del statistik och 
 siffror har uppdaterats.

Den större bilden som framträder är tydlig: branschen genomlider 
en strukturkris, många medieföretag är hårt pressade ekonomiskt, 
och i jakten på marginaler försöker ägare och chefer kapa kostnader 
genom sammanslagningar, bantade redaktioner, outsourcing, tids-
begränsade anställningar, inhyrning och sänkta frilansarvoden.

Under tiden har universitet, högskolor och folkhögskolor utbildat 
långt fler journalister än vad det funnits behov av. Vilket tillsammans 
med de många förlorade jobben har skapat ett stort överskott av 
 arbetsvilliga journalister.

När utbudet av arbetskraft kraftigt överstiger efterfrågan uppstår en 
 köparens marknad där arbetsgivaren får övertaget och  journalisterna 
försvagas som kollektiv, där facket tappar kraft och får svårare att 
 försvara goda anställningsvillkor.

Vissa grupper av journalister är särskilt utsatta i krislandskapet. 
 Frilansarna skyddas normalt varken av arbetsrätt eller gängse 
 kollektivavtal, och kan därför utnyttjas av uppdragsgivare som vill 
slippa socialt ansvar och kapa kostnader. En hårdnande  konkurrens 
om uppdragen har också drivit ner arvodena, vilket inte bara 
 försämrat tillvaron för många frilansare, utan också bäddat för sämre 
villkor för alla.

Samtidigt har många medieföretag outsourcat en hel del till 
produktions bolag och contentbyråer. Och i underleverantörskedjan 
har facket dribblats bort. Många bolag saknar kollektivavtal, lönerna 
är ofta låga, osäkra anställningar är norm och facket har färre med-
lemmar här än i resten av mediebranschen.

Med tillfälliga anställningar, avtalslöshet och underbetalda 
 frilans  uppdrag följer som regel också lägre ersättning vid arbets-
löshet och sjukdom, liksom undermåliga pensioner. Frilansare och 
 tidsbegränsat anställda är dessutom utestängda från de omställnings-
avtal som förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare. Vilket gör 
uppförsbacken brantare än för tillsvidareanställda som blir av med 
jobbet.
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Men även för många tillsvidareanställda, särskilt äldre journalister, 
 väntar en osäker tillvaro efter en uppsägning. Och det omställnings-
stöd de erbjuds är ofta otillräckligt.

En stor del av rapporten handlar om framtiden. Hur kan otrygg-
heten i mediebranschen minska? Vad kan facket göra för att värna 
 medlemmarnas intressen i tider av försämrade förutsättningar? Hur 
kan Journalistförbundet verka för bättre villkor?

I de tidigare rapporterna har en rad rekommendationer lagts 
fram. Den här rapporten innehåller ett reviderat urval. Tolv 
 rekommendationer, tolv nycklar till en tryggare mediebransch, till 
tryggare jobb, ja till tryggare journalister.

Kent Werne, Stockholm, januari 2018
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Den prekära mediebranschen
Otrygga journalistjobb är inget nytt fenomen. Branschen har 
 genomgått strukturförändringar förr. Problemet med ”utlasning” 
– att arbetsgivaren gör sig av med tidsbegränsat anställda innan 
de får företrädesrätt till lediga tjänster enligt LAS – har funnits 
och  debatterats länge.1 Frilansandets osäkra villkor har utretts och 
 diskuterats i olika omgångar sedan millennieskiftet. Men på senare 
år har de tillfälliga och mer otrygga anställningarna blivit vanligare. 
Förbindelserna blivit lösare.

För att få syn på förändringen bad Journalistförbundet SCB ta 
fram statistik över fördelningen mellan fasta och tidsbegränsade 
 anställningar de senaste trettio åren. Den tidigare statistiken har nu 
 kompletterats med åren 2015 och 2016.2

Skattningarna är något osäkra och nivån från år till år varierar. Men 
den långsiktiga trenden är tydlig: Andelen visstidsanställda bland 
medlemmar i Journalistförbundet med jobb har ökat från omkring 
  10  procent i slutet av 80-talet till över 15 procent idag.

Åren 1987-2001 var i snitt 12 procent visstidsanställda. Åren 
2001-2016 låg snittet på 18 procent. En förändring med 6 procent-
enheter. Den stora ökningen av visstidsanställningarna skedde under 
1990- talet och det tidiga 2000-talet, även om de senaste fyra åren har 
uppvisat oroväckande höga siffror.

De tidsbegränsade anställningarna har också ändrat karaktär, från 
längre vikariat till kortare visstidsanställningar med svårförutsägbart 
schema och osäker inkomst.
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Samtidigt har ett nytt fenomen tillkommit: personaluthyrningen. 
Bemanningsföretagen har växt fram som ett svar på arbetsgivarnas 
strävan efter större flexibilitet och viljan att komma runt LAS. Uthyrd 
personal kan antingen vara tillsvidare- eller visstidsanställd.

I mediebranschen har det till stor del handlat om  koncerninterna 
bemanningsbolag som Bonnierägda Marieberg Media och 
 Schibsted Media, som snarare fungerat som personalpooler än som 
 traditionella bemanningsföretag.

2014 hade Journalistförbundet 424 bemanningsanställda 
 medlemmar. 35 procent av dem var visstidsanställda.3 Året  efter, 
i Medieutredningens enkät, angav 4,3 procent av de anställda 
 medlemmarna – 458 personer – att de var bemanningsanställda.4

Såväl tidsbegränsat anställda som inhyrda vittnar om otrygghet 
och utsatthet, en känsla av att vara utbytbar, att befinna sig i en 
beroende situation. Journalistförbundets undersökningar visar 
 också att de ofta har lägre löner, och att många ofrivilligt jobbar 
deltid, vilket sänker inkomsten ytterligare. Många vet inte från 
ena  månaden till den andra om de har jobb eller lön. ”Det är däri 
otryggheten ligger”, säger en visstidsanställd.5 Mycket tyder också 
på att  journalistiken blir lidande av det ständiga ”runthoppandet”. 
Eller som en bemanningsanställd formulerar det: ”Som reporter 
hinner man inte bygga kontakter innan man måste vidare till nästa 
 redaktion eller avdelning. Kontinuiteten finns inte där.”6

Journalister med otrygga jobb kan ses som en del av vad britten 
Guy Standing beskrivit som ett ”prekariat”, en växande grupp på 
arbetsmarknaden som lever i ”kronisk osäkerhet”. Men vad ligger 
 egentligen bakom prekariseringen i mediebranschen?7

Köparens marknad
Det är frestande att citera en tidigare amerikansk president: ”It’s the 
economy stupid.” Det har blivit vanligare att betrakta medierna som 
ekonomisk bransch, ett sätt att tjäna pengar. Vinstintresset styr allt 
mer, affärskulturen och marknadstänket har trängt sig in på redak-
tionerna och påverkat såväl personalpolitiken som journalistiken. 

Samtidigt har många medieföretag fått det allt kämpigare med lön-
samheten. Ja att mediebranschen går igenom en omfattande kris 
som knappast kan ha undgått någon inblandad. Det gäller särskilt 
dagspressen, men också tidskrifterna. Upplagorna faller,  läsarna 
sviker, och med dem annonsörerna. Sedan millennieskiftet har 
 annonsintäkterna mer än halverats. Digitaliseringen har lett till 
en utbudsexplosion som har skapat en situation där publiken och 
 annonsörerna kan välja och vraka och där tidningsföretagen inte 
hängt med, där istället Google och Facebook tillhör vinnarna.

Presstödet har bromsat fallet, men inte stoppat det. Många  mindre 
tidningar har lagts ner. Andra har slagits ihop eller köpts upp i en 



8

strävan att uppnå samordningsvinster och minska kostnaderna. 
 Koncentrationen till större koncerner och mediehus går rasande 
snabbt. 

I krisens spår har redaktioner lagts ner, slagits ihop eller  bantats 
kraftigt. Dessutom har tekniska landvinningar, nya rutiner och 
 internet fungerat arbetsbesparande och effektiviserat nyhets-
produktionen, vilket gjort det möjligt att ”nedbemanna”.

Mellan 2004 och 2014 försvann var fjärde redaktionell tjänst från 
landets dagstidningar,8 och bara under 2013, 2014, 2015 och 2016 
förlorade drygt 1 500 journalister jobbet inom dagspressen.9 Även 
andra medieföretag har krympt kostymen: nyhetsbyråer, tv-bolag, 
månadsmagasin. Public service är inget undantag. Uppräkningen av 
medelstilldelningen från licensavgifterna har inte hängt med löne-
utvecklingen, och man har tvingats spara, med reducerad personal, 
outsourcing och mer tillfälligt anställda som följd.

Nerskärningarna har slagit brett. Faktum är att sju av tio journalister 
jobbar på redaktioner där kollegor har sagts upp på grund av arbets-
brist de senaste 5–10 åren.10

De försvunna journalistjobben avspeglar sig också i 
 Journalistförbundets medlemsutveckling. Mellan 2007 och 2017 
minskade antalet anställda medlemmar från 12 390 till 9 563. Ett 
bortfall på 2 827 personer, eller 23 procent.11

Ett annat, kompletterande, sätt att spara pengar är att satsa mer på 
lösa förbindelser. Tidsbegränsat anställda och inhyrd  personal har 
som regel flera ”kostnadsfördelar”, menar Guy Standing:  ”Lönerna 
är lägre, erfarenhetsgrundande tillägg kan undvikas, rätten till 
 tjänsteförmåner är mindre och så vidare.” Man kan göra sig av 
med dem relativt snabbt och enkelt om man vill. De med tillfälliga 
 kontrakt kan också ”pressas till hårdare arbete” och de är ”lättare att 
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kontrollera genom fruktan … Om de inte står ut med de krav som 
ställs på dem kan de uppmanas att gå, utan något tjafs och utan stora 
kostnader”.12

Med andra ord kan arbetsgivarna försöka minska lönekostnaderna 
och kringgå LAS (som också kostar pengar) genom att ta in viss-
tidsanställda, bemanningsanställda och frilansare. Det här stärker 
också arbetsgivarnas kort. Den som sitter löst befinner sig nämligen 
i en svagare förhandlingsposition och tvingas ofta gå med på sämre 
 villkor.

I nerskärningarnas spår har mediebranschen dessutom blivit en 
 köparens marknad, där det finns betydligt fler som vill jobba än 
arbetstillfällen, där utbudet kraftigt överstiger efterfrågan. Och på en 
sådan marknad har arbetsgivaren/arbetsköparen övertaget – vilket 
bäddar för försämrade villkor och exploatering. Det finns alltid någon 
annan som är villig att ta jobbet om det inte passar, och facket får 
svårare att försvara yrkeskårens intressen. Det gäller inte minst de 
journalister som jobbar utan kollektivavtal.

Frilansandets osäkra villkor
Aldrig tidigare har en så hög andel, 15 procent, av Journalist-
förbundets medlemmar varit frilansare. Samtidigt som redaktioner 
slimmats, folk sagts upp och de anställda medlemmarna blivit färre, 
har antalet frilansare legat stabilt runt 1 800 i flera år, och andelen 
ökat. 1985 hade Journalistförbundet drygt 800 frilansmedlemmar, 
vilket var 7 procent av de yrkesaktiva medlemmarna. 2017 var  antalet 
1 747 och andelen 15 procent. De allra flesta av dem, 97 procent, är 
egenföretagare med aktiebolag eller enskild firma. Den tid då en bety-
dande del av frilansarna enbart hade A-skattsedel är alltså passerad.

Sett till hela medlemskåren i Journalistförbundet innebär det 
att  ungefär 30 procent, nästan en av tre, är visstidsanställd eller 
 frilansar. Och andelen frilansare har ökat mest.
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För egenföretagare med F-skattsedel gäller varken arbetsrätten eller 
gängse kollektivavtal, och de är därmed mer utsatta för marknads-
logiken. Och F-skattandet blir ett särskilt påtagligt problem när 
egenföretagare utnyttjas av arbetsgivare som vill komma runt 
arbets rätten, sänka kostnaderna, slippa skatt och sociala avgifter, 
liksom när en betydande del av F-skattandet är relativt ofrivilligt, 
när folk som egentligen vill ha ett vanligt jobb startar firma i ett 
försök att  försörja sig. Då uppstår lätt ett exploateringsmönster med 
underbuds konkurrens och social dumpning.

Exploatering och underbudskonkurrens är betydligt vanligare inom 
arbetaryrken än bland professionella grupper som exempelvis läkare, 
advokater och IT-konsulter, yrkeskategorier som ofta har en stark 
förhandlingsposition. Men mönstret kan ändå uppstå om branschen i 
fråga blir just en köparens marknad, vilket är fallet i mediebranschen.

Frilansare/egenföretagare är ingen enhetlig grupp. De kan vara ett 
vandrande varumärke med gott om uppdrag och hög inkomst, men 
också någon som kämpar för sin överlevnad och har svårt att ställa 
krav på bra arvoden, som lever i otrygghet.

Egenföretagare betalar inte bara sociala avgifter själva, utan  måste 
också stå för alla kostnader i form av arbetsplats, dator, kamera, 
 kontorsmaterial, böcker, resor, avgifter, eventuella redovisnings-
tjänster, fortbildning och så vidare.

Det arvode man får som uppdragstagare, alltså det man fakture-
rar uppdragsgivaren, ska täcka allt detta och dessutom ge pengar 
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över – en vinst – som motsvarar bruttolönen för en anställd. På den 
 deklarerade inkomsten betalar företagaren sedan skatt.

Så vad tjänar frilansjournalisterna? Den enkät som Journalist-
förbundet lät SIFO göra bland förbundets frilansmedlemmar till 
rapporten Frihetens pris (2015) visade att många har väldigt låg 
inkomst.13 De intervjuade fick ange hur mycket de kan ta ut ur 
 firman för att leva på en genomsnittlig månad, alltså  motsvarande 
den  summa som en anställd får in på sitt lönekonto. Hälften av 
 frilansarna fick ut mindre än 15 000 i månaden. 15 000 kronor netto 
motsvarar en månadslön för en anställd före skatt på cirka 19 000 
kronor, vilket var en bra bit under lägstalönen i Journalistavtalet på 
24 111 kronor för de med akademisk examen och 21 923 kronor för 
övriga medarbetare (2015).

Med lägre inkomst blir såväl den allmänna pensionen som premie-
pensionen lägre, liksom den sjukpenningsgrundande inkomsten, 
SGI, som ligger till grund för såväl sjukpenning som föräldra-
penning. Dessutom är regelverken i trygghetssystemen anpassade 
för tillsvidare anställningar. Skyddet är sämre för de med tillfälliga 
 anställningar, för F-skattare och ”kombinatörer” – de som varvar 
egenföretagande med kortare anställningar.

Egenföretagare måste i hög grad själva finansiera sin trygghet. 
Men med en låg inkomst blir det förstås svårt att få pengar över till 
 semester, pensionssparande och försäkringar

Endast hälften av frilansarna i enkäten angav att de tar ut fyra 
 veckors semester eller mer, medan en fjärdedel tar ut mindre än 
två veckors semester och många ingen alls. Bara varannan frilans-
journalist sätter regelbundet av till pensionen, och sällan särskilt 
mycket. Och bara fyra av tio har en företagsförsäkring.

Frihetens pris är alltså ofta en låg och osäker inkomst, dålig sjuk-
penning, utebliven semester, usel pension och svagt skydd vid skada.

Anledningen till att många har det svårt är att de har få eller inga 
fasta uppdragsgivare, men också att uppdragsgivarna ofta betalar 
ett alltför lågt pris för den frihet det innebär att köpa in frilans-
material. Och priset som betalas – arvodet – är givetvis centralt för 
 frilansarnas möjligheter att försörja sig. Men som en frilansjournalist 
säger:  ”Med de låga arvoden som är nu är det omöjligt att komma 
upp i en bra lön, som det går att försörja sig på.”14

Sämre frilansarvoden
Många frilansmedlemmar vittnar om en hårdnande konkurrens om 
uppdragen och en tilltagande arvodespress. Hälften av frilansarna 
uppgav i enkäten att arvodena hade blivit sämre de senaste tre åren. 
Bara en tiondel upplevde en förbättring. Arvodena har försämrats 
på olika sätt. De har inte höjts med inflationen, man får betalt för 
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färre timmar eller tvingas jobba mer för samma arvode, eller så har 
 arvodena sänkts i kronor räknat.

Uppgifter från Arvodesguiden – en webbplats där Journalist-
förbundets frilansmedlemmar kan rapportera betalning och tidsåt-
gång för genomförda uppdrag – bekräftar bilden. Den genomsnittliga 
arvodesnivån har närmast stått stilla eller rentav sjunkit nominellt, 
beroende på om man tar 2007 eller 2008 som utgångspunkt. Det 
genomsnittliga arvodet per arbetad timme var 564 kronor 2007 och 
609 kronor 2008. År 2015 var snittarvodet 579 kronor och 2016 
landade det på 575 kronor. Snittarvodet har alltså fastnat strax under 
600 kronor i timmen, vilket blir mindre än 4 800 kronor om dagen.15

Under samma tid höjdes Journalistförbundets frilansrekommenda-
tion – som räknas upp med löneutvecklingen i branschen – från 750 
kronor i timmen 2007 (6 000 kr/dag) till 975 kronor i timmen 2016 
(7 800 kr/dag). 2018 har den höjts till 996 kronor i timmen).

2007 var snittarvodet 75 procent av frilansrekommendationen 
 (skillnaden var 200 kronor). 2016 var snittet 59 procent av rekom-
mendationen, ett glapp på nästan 400 kronor.

I enkäten berättade också många medlemmar att det är svårt om inte 
omöjligt att få betalt enligt rekommendationen, och att det blivit allt 
tuffare att förhandla om arvodet. Flera uttryckte en växande makt-
löshet. ”Det finns ingen förhandlingsmån. Jag får ett pris och måste 
välja att acceptera det eller förlora uppdraget”, skrev en frilansare. 
”Om man inte accepterar lägre arvoden får man inga fler uppdrag”, 
menade en annan.

Frilansarna brottas med ett klassiskt dilemma: ska man tacka nej till 
uppdrag med usla arvoden, eller acceptera? En del säger nej, även om 
det kan få konsekvenser i form av färre uppdrag och lägre samman-
lagd inkomst. Och medan en del vägrar acceptera arvodessänkningar 
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menar andra att de inte har något val. De måste ta uppdragen för att 
överleva i det korta loppet. Eller som en medlem beskriver det hela: 
”Det är svårt att säga nej till ett lågt arvode när räkningarna måste 
betalas.” Och det finns ju ändå alltid någon annan som är villig att ta 
uppdraget om man tackar nej.

Resultatet blir underbudskonkurrens, prispress, prekarisering, 
otrygghet. Något som inte bara påverkar frilansarna som grupp, utan 
även anställda journalister. För som en frilansjournalist uttrycker 
det: ”Får mediebolagen så billig journalistik från frilansar, sparkar de 
egen personal.” Och i förlängningen undermineras kollektivavtalen 
och fackets möjligheter att värna de anställdas löner och rättigheter.

Facket och frilansarna
Det är inte självklart att facket ska vara öppet för och företräda 
egenföretagare. Och relationen mellan frilansarna och Journalist-
förbundet har varit långt ifrån problemfri genom åren. Förr  försökte 
förbundet motverka övergången från A-skatt till F-skatt bland 
 frilansmedlemmarna. Men sedan 1990-talet har Journalistförbundet 
bejakat utvecklingen, och numera företräder facket såväl anställda 
som egenföretagare. Linjen är till stor del att stötta frilansarna som 
just företagare, främst genom Servicebolaget. På senare år har man 
gått in för att skilja mellan frilansare som verkligen är  självständiga 
uppdragstagare och ”den som anlitas som frilans på ett felaktigt sätt” 
av arbetsgivare som vill runda LAS. Den senare kategorin kallas ofta 
”fastlansar” – F-skattare som arbetar under ett ”anställnings liknande 
förhållande” och därmed bör ses som arbetstagare med rätt till 
 anställning.

Mycket fokus har legat på upphovsrättsfrågor. Journalistförbundet 
och Frilans Riks har kampanjat för frilansarnas upphovsrätt och 
mot ”fulavtal” – när medieföretagen försöker få frilansjournalister 
att skriva under oskäliga avtal där uppdragsgivarna försöker skaffa 
sig rätt rätten att utnyttja materialet på alla möjliga sätt, utan skälig 
betalning.

Från 2015 finns också ett framförhandlat frilansavtal mellan 
 Journalistförbundet och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 
Det omfattar dock inte arvodesnivåer.

Det har förekommit försök att försvara hyggliga arvodesnivåer. Men 
den minimirekommendation som funnits, som 2014 döptes om till 
frilansrekommendation, har till stor del varit skriven i vatten. Det 
har aldrig funnits något bindande avtal med någon arbetsgivar-
organisation som gällt nivåerna på arvodet för egenföretagare. 
 Arbetsgivarna hart vägrat, med argumentet att detta skulle klassas 
som kartellbildning.

I flera fall har dock frilansare bildat nätverk och lyckats sätta stopp 
för arvodessänkningar eller förhandla upp arvodena. Men då med 
enskilda uppdragsgivare som motpart, inte någon arbetsgivar-
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organisation. Vissa uppdragsgivare har också förpliktigat sig att 
 tillämpa frilansrekommendationen. Senaste exemplet var DN.

Annars har Journalistförbundet försökt flytta fokus från ett rekom-
menderat arvode till frilanskalkylatorn – ett verktyg för beräkning av 
rimligt arvode.

I Journalistförbundets frilansstrategi lyfts också arbetsplatsklub-
barnas roll och ansvar fram. Klubbarna uppmanas bland annat att 
informera inköpare och frilansare om frilansrekommendationen 
och kalkylatorn, att förhandla med arbetsgivaren om budgeten för 
inköp, och att förhandla om frilansintag med stöd i § 38 i MBL. Men 
en  enkät till klubbarna 2015 visade att få arbetsplatsklubbar har 
 utnyttjat dessa möjligheter.

Outsourcingens baksidor
För 30 år sedan producerades i stort sett alla svenska radio- och 
tv-program inhouse. Likadant såg det ut inom dagspressen och i 
 tidskriftbranschen.

Numera producerarar de stora kommersiella kanalhusen nästan 
 ingenting i egen regi. De köper istället program från produktions-
bolag inom och utanför den egna ägarsfären. SVT har fortfarande 
mycket egen produktion, men sedan 1980-talet har allt mer lagts ut 
och köpts in. Trenden syns också inom SR och UR, även om volym-
erna är betydligt mindre. Och trots att de stora tidningskoncernerna 
var jämförelsevis sena till start har outsourcingen tagit fart också 
där på senare år. Såväl textproduktion som redigering läggs i allt 
större utsträckning ut på nyhetsbyråer och contentbyråer, om än i 
 varierande grad.

Orsakerna är flera. Statliga direktiv till public service-företagen att 
lägga ut mer på externa bolag för att garantera mångfald, en manage-
mentfilosofi som uppmuntrar företag att fokusera på kärnverksam-
heten och låta andra sköta resten, en teknisk utveckling som gjort det 
hela möjligt. Men den avgörande drivkraft i sammanhanget är ändå 
– än en gång – sökandet efter effektiviseringar och lägre kostnader.

Outsourcingen kan ses som en del av mediebranschens bantningskur. 
Genom att lägga ut saker på underleverantörer kan man nämligen 
krympa personalstyrkan – framförallt göra sig av med tillsvidare-
anställda. Genom att outsourca verksamhet kan man åberopa 
 arbetsbrist och därmed komma runt LAS, vilket gör bantningskuren 
 billigare.

Nu har naturligtvis firmorna som tar över produktionen också 
 anställda, men på det här sättet blir mediehuset av med en del av 
”problemet”. Och de som jobbar i underleverantörskedjan kostar ofta 
mindre, eftersom de har sämre villkor.
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Sedan 1980-talet har en ganska vild flora av produktionsbolag och 
contentbyråer växt fram, där vissa är betydligt större än andra, där 
företag startats, lagts ner, döpts om, slagits ihop och köpts upp i 
snabb takt. Och dessa företag har numera tusentals anställda.
En sammanställning av ”medeltalet anställda” år 2014 i de 50  största 
produktionsbolagen, produktionsbolagsgrupperna och content-
byråerna gav siffran 2 485.16 Och eftersom deltider och tidsbegrän-
sade anställningar läggs ihop till årsarbetstider torde det verkliga 
antalet anställda under detta år ha varit betydligt fler än 2 485.

Av en rad intervjuer med anställda och chefer inom produktions-
bolagen och contentbyråerna framgår att tidsbegränsade anställ-
ningar och korttidskontrakt är mycket vanligt.17 Särskilt inom tv och 
radio, där de är mer regel än undantag. I flera produktionsbolag 
är omkring 20 procent av personalstyrkan fast anställd, medan 80 
procent har projektanställningar, programanställningar eller andra 
former av tillfälliga anställningar. De kan beskrivas som projekt-
nomader som vandrar mellan olika produktioner och bolag. Gränsen 
mellan visstidsanställda och frilansare är också suddig. Rörligheten 
är stor och förhållandena i högsta grad skiftande. ”De har satt i 
 system att byta ut folk”, säger en programanställd producent. Flera 
anställda vittnar om konstant otrygghet.18

Arbetsförhållandena är ofta tuffa. Pressade tidsplaner, långa  dagar, 
mycket gratisarbete, lätt att gå in i väggen, och samtidigt svårt 
att sjukskriva sig. Lönerna varierar kraftigt. Vissa har bra betalt, 
 andra ligger under lägstalönen i kollektivavtalen. Och inte sällan tar 
 bolagen in oavlönade praktikanter, utnyttjar dem som billig eller 
gratis arbetskraft.

Anställda på contentbyråerna berättar också om problem. Här är 
det vanligare med tillsvidareanställningar, men i intervjuer berättar 
 anställda om relativt låga löner, obefintlig övertidsersättning och 
tunga arbetsbördor.

Att samtliga intervjuade journalister i branschen velat vara anonyma 
vittnar samtidigt om en tystnadskultur där anställda och anlitade 
är rädda att prata öppet om missförhållandena, något som förstås 
 hänger ihop med de otrygga jobben, den skeva maktbalansen, och att 
den outsourcade miljön till stor del är fackföreningsfritt land.

Fackligt arbete i okänd terräng
Outsourcingen har inneburit en utmaning för facket. När 
produktions  bolagen dök upp på scenen uppstod ”vita fläckar” på 
kartan, ett främmande landskap utan fackliga traditioner, där 
 Journalistförbundet saknade insyn och medlemmar. Genom åren 
har man på olika sätt försökt ta sig in och skapa en facklig närvaro, 
försökt angripa de dåliga villkoren och otryggheten. Men det har varit 
svårt att navigera i den föränderliga underleverantörskedjan, svårt 
att rekrytera nya medlemmar, svårt att få till fungerande fackklubbar, 
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svårt att få produktionsbolag och contentbyråer att teckna kollektiv-
avtal.

Organisationsgraden är alltjämt låg, i många bolag har Journalist-
förbundet bara ett fåtal medlemmar eller inga, och antalet fack-
klubbar går att räkna på den ena handens fingrar. Många har vittnat 
om att kunskapen om fackets betydelse är dålig i branschen, och om 
att fackligt engagemang är det samma som att ”göra sig omöjlig” och 
bli utan jobb. Andra påpekar att det lär bli svårt att etablera håll-
bara fackklubbar. Arbetsplatserna är ofta små och anställningarna 
korta. Producenter, redaktörer och andra kategorier av journalister 
kan hoppa mellan flera bolag inom loppet av några år eller månader. 
Ett fackligt engagemang för att förbättra villkoren på en arbetsplats 
kan i en så flytande tillvaro kännas avlägset. Det hela liknar också 
ett slags moment 22: Att alltför få är medlemmar kan helt enkelt 
bero på att det saknas fackliga traditioner och en facklig närvaro. På 
större  arbetsplatser har fackklubben funnits länge. Det finns rutiner, 
 lokaler, pengar och inte minst erfarenhet som kan omsättas i infor-
mation, rekrytering, förhandling och annan aktivitet. Om detta inte 
finns på plats minskar såväl medlemsnyttan som medvetenheten. 
Dessutom skyddas bara lokalt fackligt arbete av förtroendemanna-
lagen om det finns kollektivavtal.

Kollektivavtal är en bristvara. Kartläggningen i rapporten 
 Outsourcad journalistik (2016) visade att bara 26 av de 50 största 
produktionsbolagen och contentbyråerna hade kollektivavtal med 
Journalist förbundet, Unionen eller Teaterförbundet – via Medie-
företagen eller genom hängavtal. 24 företag, med 966 årsanställda, 
saknade kollektiv avtal. Journalistförbundet hade bara avtal med 14 
av 50 företag. Värst såg det ut bland tv-produktionsbolagen, där det 
bara fanns avtal med två.19

I några fall hänger avtalsbristen ihop med att få eller inga  anställda 
anses ha i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter, åtminstone  enligt 
arbetsgivarna. Och visst rör sig många i en växande gråzon, där 
journalistik, information, reklam och underhållning smälter ihop, 
där det för arbetsgivare och anställda – men också för facket – ofta är 
oklart var medlemskapets gränser går, där signalerna är otydliga och 
 parterna oeniga.

Har en producent eller researcher för ett underhållningsprogram 
journalistiska arbetsuppgifter, eller är det förbehållet den som jobbar 
med en dokumentär eller ett samhällsprogram? Och ”var går egent-
ligen gränserna mellan content marketing, journalistik och reklam? 
Ingen verkar riktigt veta”, skriver en redaktör på en större content-
byrå. Det kan tyckas självklart att den som bara sysslar med ”varu-
märkt innehåll” inte har i Journalistförbundet att göra. Men faktum 
är att förbundet har den typen av medlemmar idag. Många går dess-
utom mellan olika arbetsgivare – från ett vikariat på Aftonbladet till 
en projektanställning på Sitrus, vidare till en programanställning 
på Sveriges Radio, till en redaktörstjänst på Spoon. Upphör man att 
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vara journalist när företaget man jobbar på får i uppdrag att förbättra 
Volvos kundrelationer genom så kallad storytelling?

Inte sällan skär gränsen mellan reklam och journalistik rakt igenom 
såväl företaget som tjänstebeskrivningarna. En redaktör kan job-
ba med en företagskampanj ena månaden och med en kundtidning 
eller dagstidningsbilaga den andra. En redigerare kan layouta både 
 annonser och tidskriftssidor. Folk sitter som regel i samma lokaler 
och arbetar gemensamt.

Enligt flera produktionsbolag och contentbyråer hänger oviljan att 
teckna kollektivavtal med Journalistförbundet också ihop med att 
 avtalen rimmar illa med branschens förutsättningar och villkor, 
att de inte är nog flexibla. En del chefer på produktionsbolag och 
content byråer medger också att det är en ekonomisk fråga. Att det 
skulle bli för dyrt med kollektivavtal. Att man inte skulle överleva i 
konkurrensen.

Att ekonomin spelar in är otvetydigt. Produktionsbolagens vinst-
marginaler är relativt små. Prispressen från kanalhusen är stor. Även 
här råder något av en köparens marknad. Och på denna ofta avtals-
fria marknad är de tillfälligt anställda särskilt utsatta.

Överproduktion i journalistfabriken
Att mediebranschen förvandlats till en köparens marknad där 
 arbetsgivaren fått övertaget och villkoren pressas beror inte bara på 
att jobben blivit färre och efterfrågan på arbetskraft minskat. Det 
finns också en utbudssida. Varje år fylls landets journalistutbild-
ningar på universitet, högskolor och folkhögskolor med nya studenter 
och deltagare. Varje år kliver nyutbildade journalister ut på arbets-
marknaden och blir en del av arbetsutbudet.20

Under många år har det utbildats avsevärt fler journalister än det 
funnits behov av. Från myndigheter och arbetsgivare har signalerna 
varit tydliga: arbetsmarknadsutsikterna är dåliga, vi ser ett växande 
överskott av journalister. I Arbetskraftsbarometern pekar SCB ut ett 
antal yrken där arbetsgivarna rapporterar stor brist på nyutexamine-
rade. Störst brist är det på lärare och sjukvårdspersonal. Den utbild-
ningsgrupp som det råder minst brist på är journalister. 97 procent 
av arbetsgivarna uppger att det är ”god tillgång” på nyutexaminerade 
och yrkeserfarna journalister.21 Och i den senaste långtidsprognosen 
(2017) ser man även en ”risk för ökat överskott på utbildade journa-
lister”.22 Och detta är inget nytt. Varningslampan har blinkat länge: 
överskott, överskott, överskott! Ändå har journalistfabriken fortsatt 
att överproducera.

Läsåret 2015/16 (höst- och vårtermin) var 1 640 studenter på 
 högskolor och universitet registrerade på program och kurser 
 klassificerade som journalistik (medie- och kommunikationsveten-
skap borträknat). Det rör sig om alltifrån treåriga program på 180 
poäng till kurser på 7,5 poäng.23
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Antalet journaliststudenter fördubblades under 00-talet, från 1 000 
till över 2 000, och har sedan minskat något – men ligger fortfarande 
långt över nivån för 15 år sedan.

Inflödet har varit omfattande. Mellan läsåren 2008/09 och 2015/16 
antogs mer än 10 000 studenter till journalistutbildningar på univer-
sitet och högskolor – ett snitt på 1 287 per år.24

Samtidigt har tusentals nya journalister utbildats på landets folkhög-
skolor. Det senaste decenniet har folkhögskolornas journalistlinjer 
och kurser mönstrat i snitt 869 deltagare per läsår. På senare tid har 
dock deltagarantalet sjunkit rejält.25

Läsåret 2015/16 bedöms totalt omkring 1 500 personer ha anta-
gits till landets journalistutbildningar. Om endast de som antas till 
universitets- och högskoleprogram och till folkhögskolornas långa 
särskilda kurser tas med i beräkningen landar vi på knappt 1 200 
antagna till journalistutbildningarna 2015/16, varav knappt 1 000 
slutförde sin utbildning. Om vi utgår ifrån antagningsvolymen 
2015/16 fylls alltså arbetsmarknaden varje år på med minst 1 000 
nyutbildade journalister som är redo att ta ett jobb. Resultatet blir en 
rejäl missmatchning mellan utbud och efterfrågan på journalister.

Bakom överproduktionen och missmatchningen ligger ett system-
skifte i utbildningsvärlden på 1990-talet, då planering och dimensio-
nering efter arbetsmarknadens och samhällets behov ersattes med ett 
system styrt av de studerandes efterfrågan. Lärosätena rättar sig efter 
studenternas val och anpassar utbildningsutbudet efter  söktrycket. 
Det är alltså ytterst lärosätena och studenterna som avgör vilka 
 utbildningar som erbjuds och hur många som antas.
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Politiken har bara för vana att lägga sig i dimensioneringen om det 
uppstår brist på utbildad arbetskraft inom något område. Men man 
har inte gjort något åt överproducerande utbildningar. Och resurstill-
delningssystemet premierar ”genomströmning”, vilket gör att relativt 
billiga utbildningar som många slutför blir attraktiva för  lärosätena. 
Man har inga incitament att dra ner på populära utbildningar där 
söktrycket är högt, vilket är fallet med grundutbildningarna i jour-
nalistik. Söktrycket har visserligen minskat på sistone, men är fort-
farande mer än tillräckligt för att fylla platserna. Dessutom visar 
lärosätenas uppföljningar att merparten av studenterna får jobb efter 
avslutad utbildning.

En möjlighet är förstås att nyutbildade journalister till viss del 
 vinner i konkurrensen om jobben mot de som saknar högre 
 utbildning –  vilket sannolikt är en förklaring till den påtagliga 
 professionaliseringen av yrkeskåren på senare år, med en allt större 
andel som har en formell journalistutbildning. Dessutom kan ny-
utbildade  journalister ofta uppvisa en digital kompetens som en del 
äldre journalister saknar.

Journalister blir i allt högre utsträckning ”multireportrar” – de för-
väntas skriva, fota, filma, redigera, lägga ut på webben och sprida 
materialet i sociala medier. Det beror inte bara på sparkrav, utan 
också på den framrusande informations- och kommunikationstekno-
login. Det talas om multikompetens, om att man måste behärska en 
rad färdigheter och verktyg, särskilt digitala. Och många äldre jour-
nalister har haft svårt att hänga med i utvecklingen. En del av den 
yrkeskunskap de har jobbat upp är närmast oanvändbar.

Kompetensutveckling kostar förstås pengar. Arbetsgivare som vill 
uppgradera personalstyrkan och samtidigt minska kostnaderna kan 
därför lockas att ersätta äldre journalister med nyutbildade som viss-
tidsanställs eller hyrs in, istället för att satsa på kompetensutveckling 
av befintlig personal.

Bristande stöd i omställningen
Majoriteten av alla anställda i Sverige täcks av omställningsavtal – 
en typ av kollektivavtal som slutits mellan arbetsmarknadens parter 
i syfte att ge anställda som blir uppsagda stöd i omställningen. En 
viktig förutsättning är LAS, som ger arbetsgivarna och facken incita-
ment att förhandla om alternativ till principen ”sist in, först ut” vid 
uppsägningar – som förlängd uppsägningstid och avgångsvederlag, 
men också omställningsstöd.

Omställningsavtalen och de omställningsorganisationer som admi-
nistrerar dem för en relativt undanskymd tillvaro. Många känner inte 
ens till att de finns. Men i takt med att andra länkar i omställnings-
kedjan – a-kassan och arbetsmarknadspolitiken – har försvagats har 
de blivit allt viktigare. Inte minst för uppsagda journalister.
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Journalister ingår i det avtal som slutits mellan Svenskt  Näringsliv 
och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, som Journalist-
förbundet är en del av, ett avtal som administreras av omställnings-
organisationen TRR Trygghetsrådet. Det omfattar omkring 950 000 
privatanställda tjänstemän i 35 000 företag. Varje år betalar de 
anslutna företagen 0,3 procent av lönesumman (0,7 procent för de 
företag som har hängavtal) till TRR Trygghetsrådet, pengar som går 
till AGE (avgångsersättning) och aktivt omställningsstöd i form av 
rådgivning och kompetenshöjande insatser. TRR omsatte knappt 1,3 
miljarder 2016. 288 miljoner gick till AGE, 441 miljoner till stöd.26

För att få omställningsstöd ska man vara tillsvidareanställd när man 
sägs upp, man ska ha arbetat minst 16 timmar i veckan i företaget 
under ett år, och ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller  slutat 
genom en överenskommelse. Omställningsstödet gäller i två år, 
utöver uppsägningstiden. AGE får den som fyllt 40 år, som har varit 
anställd i företaget i mer än fem år under en sammanhängande tid. 
AGE:n baseras på den tidigare lönen och kompletterar a-kassan upp 
till 70 procent av den förlorade inkomsten i 130 dagar. 

För många journalister som förlorar jobbet blir TRR den första håll-
platsen. Här får de träffa en rådgivare, här får de vägledning och stöd 
i omställningen. Under de senaste fem åren har 1 481 journalister 
sökt stöd av TRR.

Enligt statistiken har utfallet av TRR:s insatser varit relativt gott. Av 
de aktivt arbetssökande som TRR stöttade under 2016 (alla siffror 
gäller 2016) fick 81 procent en anställning, medan 7 procent  startade 
eget företag och 4 procent började studera. För nio av tio slutade 
 alltså omställningen förhållandevis väl. För sju av tio som fick nytt 
jobb rörde det sig också om en tillsvidareanställning, för tre av tio om 
en tidsbegränsad anställning.27

Det gick dock sämre för journalister än för tjänstemännen i stort. 
Bara 64 procent fick nytt jobb, medan 18 procent startade firma 
och 10 procent började studera. Vilket visar att det är svårare för 
journalister att snabbt ställa om till ett nytt jobb, samtidigt som 
det  illustrerar trenden att anställda som förlorar jobbet i hög grad 
 försöker sig på att frilansa.
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Den största skillnaden rör dock anställningsformen. Bara tre av tio 
journalister som hittade ett nytt jobb lyckades få en tillsvidareanställ-
ning, resten fick en visstidsanställning – alltså omvända proportioner 
jämfört med övriga tjänstemän, vilket förstås speglar de speciella 
omständigheterna i den krisande mediebranschen.

Samtidigt fick 42 procent av journalisterna ett jobb med lägre lön 
än de haft tidigare, vilket är mer än för samtliga tjänstemän, där 35 
procent fick lägre lön.

Bara 37 procent av de journalister som fick nytt jobb stannade inom 
mediesfären (kategorin grafisk/media/förlag). Resten började arbeta 
i angränsande eller helt andra yrken.

Sammantaget vittnar siffrorna om en snabb omvandling, där fast 
anställda sägs upp eller slutar med avgångsvederlag – och där de 
nya jobben till stor del är tidsbegränsade och med lägre lön. Av 
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tvång  eller fri vilja startar också tidigare anställda eget och försöker 
 frilansa. Bristen på jobb och framförallt fasta jobb gör samtidigt att 
många lämnar journalistiken, att de försöker bredda sitt jobbsökande 
och prova på något annat. Eller så är de så illa tvungna att byta yrke 
efter många månader av idogt jobbsökande.

Inte sällan är det fråga om bristande kompetens och ett behov av 
utbildning, oavsett om folk vill stanna kvar i mediebranschen eller 
byta yrke. Här kan TRR till viss del bistå med stöd. Rådgivarna kan 
köpa utbildning av olika leverantörer. Arbetsförmedlingen erbjuder 
också en del matnyttiga arbetsmarknadsutbildningar. TRR kan också 
ge ekonomiskt stöd till högre studier, även om det är högst begränsat. 
Ofta är det just ekonomin allt kokar ner till. Hur ska man få ihop till 
en okej inkomst medan man omskolar sig?

De flesta i omställning som väljer att hoppa på en längre högskole-
utbildning finansierar studietiden med studielån från CSN, sparade 
medel, extrajobb och avgångsvederlag – eller en kombination av 
detta. Men det räcker långtifrån alltid.

Ett föråldrat omställningsavtal
Det finns ett uppenbart behov av mer resurser till kompetensutveck-
ling och omskolning, mer resurser än vad TRR avsätter i dagsläget 
och vad omställningsavtalen tillåter. Dessutom finns det ett växande 
behov av förebyggande insatser, i form av en kontinuerlig kompe-
tensutveckling under pågående anställning.

Omställningsavtalen har också andra brister. Visstidsanställda och 
de som sägs upp på grund av ohälsa omfattas inte. Det första har stor 
 betydelse i mediebranschen, där uppskattningsvis nära hälften av de 
som förlorar jobbet är visstidsanställda, och därmed står utan stöd 
från TRR. En stor andel av de journalister som skulle behöva stöd i 
omställningen blir alltså utan.

Det rådande omställningsavtalet är föråldrat och bör omförhandlas. 
Mellan 2011 och 2015 satt Svenskt Näringsliv och PTK  visserligen 
i förhandlingar om ett utökat omställningsavtal. På bordet låg en 
inkludering av tidsbegränsat anställda tjänstemän och de som  blivit 
uppsagda på grund av ohälsa. Det fanns också ett förslag till en 
kompetensstiftelse, för att öka möjligheterna att ställa om vid en 
uppsägning, men också för att stärka de förebyggande insatserna. 
Kompetensstiftelsen skulle finansieras med 0,3 procent av löne-
summan, vilket totalt skulle innebära 0,6 procent till omställning. I 
utbyte ville arbetsgivarna få till en förändring av turordningsreglerna 
så att kompetens fick större betydelse vid urvalet av vem som skulle 
få stanna kvar vid arbetsbrist. Samtal fördes också med regering-
en, bland annat om skattelagstiftning och studiemedelsregler för 
att  underlätta kompetensutveckling. Men det blev inget nytt avtal. 
Svenskt  Näringsliv bröt förhandlingarna. Orsaken var att tre förbund 
inom PTK vägrade gå med på Svenskt Näringslivs krav.
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Samtidigt måste frågor om kompetensutveckling och möjligheterna 
att omskola sig till ett annat yrke lyftas till en högre nivå, en politisk. 
Dagens Utbildningssverige är inte anpassat för omställning efter en 
uppsägning. Det gäller inte minst studiemedelssystemet. Det finns 
ett behov av någon form av studielön i nivå med  a-kassan. Men 
det rör också universiteten och högskolorna, som främst  fokuserar 
på grundutbildningar, medan utbildningsutbudet för redan yrkes-
verksamma är betydligt sämre. Det finns för få platser på korta 
 utbildningar,  utbudet på kvällar och helger är för skralt och antalet 
 utbildningsplatser på distans och deltid i högskolan minskar. Vilket 
är extra oroväckande med tanke på att behovet av vidareutbildning 
och  omställning bedöms öka i framtiden.
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Rekommendationer för tryggare jobb
Journalistförbundet har inte stått handfallet medan otryggheten i 
mediebranschen har brett ut sig. Man har tagit fajten mot arbets-
givarnas överanvändning av visstidsanställningar och koncerninterna 
bemanningsbolag. Man har drivit kampanjer, däribland ”Vem tjänar 
på otrygga jobb?”. Man har förhandlat hårdare om inlasningar och 
tagit fall gällande missbruk av visstidsanställningar och ”fastlan-
sar” till arbetsdomstolen, däribland det uppmärksammade målet 
”Linn Olsson”. Man har lyft otrygghetsfrågorna i avtalsförhandling-
arna, drivit fram ett nytt – om än alltför begränsat – frilansavtal, 
 försvarat frilansarnas upphovsrätt, uppmärksammat arvodespressen 
i  olika kampanjer, satt press på public service-företagen om krav på 
kollektiv avtal vid utlägg på underleverantörer, begärt inkoppling på 
kollektivavtal, försökt rekrytera fler medlemmar, informerat, utbildat 
och debatterat. Men det har inte räckt. Mycket beroende på läget i 
branschen, att det råder en köparens marknad och att arbetsgivarna 
har överhanden. Men man har inte heller gjort allt som är möjligt att 
göra, och ibland missat viktiga fokuspunkter.

I fyra av de fem första rapporterna om otryggheten i mediebranschen 
presenterades ett antal rekommendationer till Journalistförbundet. 
De är värda att ta del av i sin helhet. Men vissa har förlorat lite av 
sin aktualitet och relevans, bland annat på grund av att förbunds-
styrelsen, förbundskansliet och i vissa fall distrikten har agerat. I ett 
par fall har jag gjort bedömningen att förutsättningarna har skiftat, 
eller att rekommendationerna bör revideras, sammanfogas eller om-
formuleras.

Sammantaget ges här tolv rekommendationer utifrån de problem 
som har belysts. Som synes ligger tyngdpunkten på produktions-
bolag, contentbyråer och frilansare. Vilket inte är en slump. Här 
är otryggheten som mest utbredd och påtaglig. Och det är här 
 Journalistförbundet har haft svårast att göra sig gällande. Här 
finns de svagaste länkarna, svagheter som arbetsgivarna utnyttjar 
i jakten på lägre kostnader, till ett högt pris för de direkt berörda 
 journalisterna men också för resten av yrkeskåren. För att motverka 
underbudskonkurrensen och den sociala dumpningen bör mer kraft 
läggas på att organisera de delar av kåren där anslutningsgraden är 
låg, på att bli mer synliga där facket idag är alltför osynligt, på att 
pressa fram kollektivavtal där de inte finns, på att verka för skäliga 
frilansarvoden, på att uppmana och stötta arbetsplatsklubbarna att 
agera, på att sätta press på de större medieföretagen i dessa frågor, på 
att väcka debatt.

Men förslagen handlar också om att försöka påverka journalistut-
bildningarna och omställningsavtalet. Just frågor om kompetensut-
veckling och utbildning är viktiga nycklar i sammanhanget. Det går 
 knappast att hejda bantningen av redaktionerna. Och användandet av 
visstidsanställningar kommer fortgå även om missbruket mot verkas. 
Därför är rätten till kompetensutveckling, utbildning och kvalificerat 
stöd i omställningen a och o. Det handlar om omställningsavtalet och 
TRR:s arbete, men också om utbildningsutbudet. 
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1. En aktionsgrupp för bättre frilansarvoden
En aktionsgrupp bör tillsättas inom Journalistförbundet som 
 planerar, samordnar, driver och följer upp det gemensamma 
 arbetet för förbättrade frilansarvoden – bestående av förtroende-
valda och funktionärer från Förbundsstyrelsen, förbundskansliet, 
 Servicebolaget, Frilans Riks och eventuellt andra distrikt/riks klubbar 
samt frilansklubbar. Gruppen kan till stor del bestå av arvodes-
ansvariga som utses i respektive styrelser. Den bör dock inte bli för 
stor. Det viktiga är att den samlar relevanta resurser och funktioner. 
Aktionsgruppen kan förbättra utformningen, implementeringen och 
uppföljningen av frilansstrategin med fokus på just arvodesfrågor. 
Detta skulle också skicka en viktig signal till frilansmedlemmar, 
arbetsplatsklubbar, inköpande medlemmar och medieföretag om att 
Journalistförbundet tar arvodesfrågan på största allvar och är beredd 
att agera.

2. Arvodesansvarig inom Servicebolaget
I rapporten Frihetens pris uppmanades Journalistförbundet att 
tillsätta en frilansombudsman. Behovet av en person som samord-
nar och skapar bättre kontinuitet i arbetet för bättre frilansvillkor 
kvarstår. Frilans Riks har visserligen en arbetande styrelse, men den 
byts ut med jämna mellanrum och viktig erfarenhet går lätt förlorad, 
samtidigt som det är svårt att jobba långsiktigt med centrala frågor 
som arvodesnivåerna. Men denna person behöver inte nödvändigtvis 
kallas frilansombudsman och vara anställd på Förbundskansliet. Hen 
kan också finnas i Servicebolaget.

Hittills har Servicebolaget erbjudit service kring rena företagar frågor, 
som juridisk rådgivning, redovisningsstöd, försäkringslösningar 
och kurser. Men man har inte stöttat frilansare i förhandlingar om 
arvodes nivån. Istället har frilansarna uppmanats att kontakta förbun-
dets förhandlingsjour för rådgivning kring arvodesfrågor. På sistone 
har dock en tjänst tillsatts på Servicebolaget som kan få en samord-
nande roll i stil med en frilansombudsman. Rekommendationen är 
därför att denna person ges en nyckelroll i arbetet för bättre frilans-
arvoden, bland annat genom att leda aktionsgruppens arbete.

3. Ett lägsta accepterat frilansarvode
Att döma av Arvodesguiden får långt färre än hälften av  frilansarna 
betalt enligt frilansrekommendationen. En stor andel av  arvodena 
faller dessutom under den nivå som motsvarar lägstalön i 
 Journalistavtalet. Det senare kan – ur en facklig synvinkel – inte 
beskrivas som något annat än lönedumpning, vilket drabbar såväl 
frilanskollektivet som resten av journalistkåren. Journalistförbundet 
bör därför etablera ett lägsta accepterat frilansarvode som  motsvarar 
lägstalönen i kollektivavtalen och som räknas upp med löneut-



26

vecklingen. En nivå som det kan anses vara osolidariskt, oetiskt 
och rentav skamfyllt att gå under, för såväl enskilda frilansare som 
 inköpande medieföretag och redaktioner. I Frilanskalkylatorn ges nu 
information om vad som motsvarar lägstalönen, vilket är bra. kanske 
bör också en varningstext införas när ett timarvode hamnar under 
lägstalönen.

Ett lägsta accepterat arvode som kommuniceras tydligt skulle också 
kunna motivera arbetsplatsklubbarna att försöka pressa upp arvode-
na, då det rör sig om ren underbudskonkurrens om arvodena ligger 
lägre. Beroende på hur löneläget ser ut på arbetsplatsen/i företaget 
kan också lokala lägsta arvodesnivåer beräknas, som inte under-
gräver avtalade löner. Idag ges många arvoden också per tecken, per 
artikelform eller per bild. Ofta har de slagits fast i arvodestabeller och 
arvodeslistor. Arbetsplatsklubbarna och frilansarna kan i de fallen 
tillsammans översätta dessa arvoden till arvoden baserade på ned-
lagd tid, så att de kan jämföras med de rekommenderade arvodes-
nivåerna.

4. Avtal med enskilda företag om frilansarvoden
På vilket sätt kan och kan inte frilansare organisera sig och 
ta fajten för bättre arvoden? På vilket sätt kan och kan inte 
 Journalistförbundet stödja detta? Under vilka förhållanden kan och 
kan inte överenskommelser och avtal slutas? I rapporten Frihetens 
pris uppmanades Journalistförbundet utreda dessa frågor, eller 
snarare frågan om ”kartellbildning”. Även Frilans Riks uppmanade 
förbundets ledning att utreda saken, då man ansåg att ”kollektiva 
strategier i frilansfrågan är ett viktigt verktyg i dagens situation av 
underbudskonkurrens”.

I en PM har Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif 
 analyserat frågan, och skissat på möjliga vägar framåt. Han 
 konstaterar att avtal om minimiarvoden mellan Journalistförbundet 
och en annan branschorganisation, som Medieföretagen, sannolikt 
är oförenligt med konkurrenslagstiftningen och därmed otillåtet. 
 Däremot borde avtal om minimiarvoden som träffas direkt mellan 
 Journalistförbundet och ett medieföretag (eller en enskild medie-
organisation) vara tillåtet. Liksom kollektiv handling för att uppnå 
den här typen av avtal eller mer informella överenskommelser. Det 
finns därför ”anledning för Journalistförbundet att fortsätta att söka 
möjligheter att gentemot enskilda företag reglera frilansarvoden”, 
skriver Lif. ”Konkurrensreglerna bör här inte innebära något reellt 
hinder.” Hindren utgörs istället av ”motpartens inställning till ett 
sådant avtal”. Förbundet har små möjligheter att vidta stridsåtgärder 
av klassisk typ. Men dels kan avtalen utformas så att motparten också 
ser fördelar med det, dels kan de drivas fram på andra sätt.

På senare år finns flera exempel på hur frilansjournalister har gått 
samman, bildat nätverk och protesterat mot arvodessänkningar. Man 
har också samlats och försökt förhandla fram högre arvoden. Den 
typen av kollektiv handling kan vara effektiv och bör uppmuntras. 
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Det kan vara en väg till avtal med enskilda företag om frilansarvoden. 
Dylika initiativ bör därför stöttas av arvodesansvariga på olika nivåer 
och av arbetsplatsklubbarna. Man kan också tänka sig att frilansare 
formaliserar samarbetet och nätverken i intresseföreningar av det 
slag som finns med i förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar.

5. Organisera och stötta de som jobbar för 
 underleverantörerna
Journalistförbundet har alldeles för få medlemmar i många produk-
tionsbolag och contentbyråer. Vägen till bättre villkor börjar därför 
med rekrytering och organisering. Tidigare insatser har inte varit till-
räckliga, och det måste till ett mer genomtänkt och uthålligt  arbete. 
Att värva nya medlemmar genom att aktivt söka upp och kontakta 
anställda och frilansare i branschen är en viktig komponent. Man 
kan inte vänta på att folk ska visa intresse, det gäller för Journalist-
förbundets alla delar att visa sig, sprida kunskap, peka på fördelarna 
och betona poängen med ett medlemskap, samt att lyssna in och ge 
stöd.

Flera anställda i produktionsbolag och contentbyråer vittnar om en 
bransch där många har dålig koll på fackliga frågor och på kollektiv-
avtalens betydelse. Därför är information och ökad medvetenhet en 
nyckel, gärna genom kurser och möten, men också genom informa-
tionsmaterial särskilt riktat till denna målgrupp. Man kan med fördel 
kombinera information om ”så funkar det att jobba i tv-produktions-
bolag” med ”så här kan du göra om du får problem” och ”det här 
innehåller kollektivavtalet”.

Att ge bättre stöd till befintliga medlemmar har ett egenvärde. Många 
medlemmar i Journalistförbundet upplever facket som avlägset. 
Några har visserligen hört av sig till förbundskansliet och bett om 
råd, men flera efterlyser mer hjälp med allt ifrån löneförhandling 
och utlasningshot till att bilda fackklubbar. Att förtroendemanna-
lagen bara gäller där det redan finns kollektivavtal gör förstås att det 
blir särskilt svårt för de anställda att ta strid mot missförhållanden 
i avtalslösa företag. Men även medlemmar som jobbar i bolag med 
kollektivavtal kan känna sig ensamma och utsatta i förhållande till 
 arbetsgivaren. Detta glapp kan och bör förbundskansliet, företags-
klubbar hos  beställarna (SR, SVT, TV4 etc.) och andra närstående 
klubbar delvis fylla. Organisationen kan skaffa sig mer kunskap om 
villkoren i de berörda bolagen och erbjuda ett informerat stöd, gärna 
genom att aktivt söka upp medlemmar. På så sätt blir också nyttan 
med medlemskap uppenbar. 

Möjligen har #metoo öppnat upp en yta för facklig organisering. 
Problemen med sexuella trakasserier och övergrepp i produktions-
bolagen, och särskilt den tystnadskultur som omgett detta, hänger 
till viss del ihop med de otrygga arbetsförhållandena och fackets 
 frånvaro. Med fackligt arbete, tryggare jobb och kollektivavtal kan 
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förhoppningsvis problemen artikuleras och angripas på ett mer 
 effektivt sätt.

6. Vidga och förtydliga kriterierna för medlemskap
Ett problem som har betydelse för både organisering och kollektiv-
avtal handlar om medlemskapets gränser. Journalistförbundet 
vill ”organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet”. I de 
 nuvarande stadgarna står det att: ”Medlem kan den vara som är 
anställd eller frilans, med i huvudsak journalistiska arbetsuppgifter, 
vid svenskt eller i Sverige verksamt massmedium.” Det kan före-
falla tydligt, men i takt med att medielandskapet har förändrats har 
 gränserna mellan journalistik, reklam och underhållning blivit allt 
mer otydliga, och det har blivit en utmaning att förena den fackliga 
ambitionen att företräda olika typer av journalister med ambitionen 
att värna yrkesetiken. Vilket i synnerhet påverkar organisations-
graden i produktionsbolag och contentbyråer.

Många som jobbar för dessa företag är osäkra på om de är välkomna 
i Journalistförbundet eller inte. Och även förbundet själv tycks sväva 
på målet. Journalistförbundet måste därför göra klart för sig själv och 
andra vilka man vill organisera, företräda och förhandla kollektiv-
avtal för. Idag är det alldeles för otydligt vad som gäller. Man måste 
välja väg, bli tydligare. Man kan avfärda content marketing som 
reklam och stänga dörren för den som ansöker om medlemskap, och i 
konsekvensens namn också utesluta medlemmar som går över till en 
contentbyrå och börjar jobba med marknadsföring. Eller så kan man 
ta fasta på det faktum att arbetstagaren, oavsett om hen jobbar på DN 
eller Appelberg, använder sig av journalistiska kompetenser och att 
arbetet sker under redaktionella former.

2014 beslutade kongressen ”att förbundets framtida organisering 
måste utredas i grunden”. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att till-
sätta en utredning, vilket gjordes. I uppdraget ingick att se över 
medlemskriterierna och lämna förslag på hur de kan förändras. 
Utifrån den utredningen har förbundsstyrelsen lagt ett förslag till 
stundande kongress om ändrade stadgar, där kriteriet för medlem-
skap är ”anställd eller frilans, med journalistiska och/eller andra 
redaktionella arbetsuppgifter, vid svenska eller i Sverige verksam-
ma medier”. De redaktionella arbetsuppgifterna ska vara ”förenliga 
med Journalistförbundets yrkesetiska regler så långt möjligt, eller 
i tillämpliga delar”. Man motiverar ändringen med att förbundet 
måste bredda rekryteringsbasen och att man redan idag har en mer 
liberal syn på begreppet ”journalistiskt arbete” än vad stadgarna ger 
sken av. Formuleringen ”redaktionella arbetsuppgifter” blir därmed 
en anpassning till den nya verkligheten. Den nya formuleringen är 
tillräckligt bred för att ”kunna fånga in alla som, på olika sätt, arbetar 
i gränslandet till den traditionella journalistiken”, menar man, och 
med den markerar Journalistförbundet att ”medlemmar som blandar 
journalistiska och andra redaktionella arbetsuppgifter har fullvärdig 
ställning inom förbundet”.
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Den nya skrivningen innebär på samma gången ett förtydligande 
och en vidgning av medlemskapets gränser. Vill Journalistförbundet 
göra skillnad för anställda i produktionsbolag och contentbyråer, och 
samtidigt motverka den underbudskonkurrens som outsourcingen 
lätt leder till, är detta rätt väg att gå.

7. Begär inkoppling av relevanta bolag
Kollektivavtal ska inte bara ses som en konsekvens av organisering. 
Kollektivavtal kan också bädda för höjd organisationsgrad och facklig 
aktivitet. Dessutom är företag utan kollektivavtal i sig ett hot mot den 
svenska modellen. De underminerar branschstandarden och bidrar 
till underbudskonkurrens.

Flera produktionsbolag och contentbyråer som saknar kollektiv avtal 
är medlemmar i Medieföretagen. Journalistförbundet bör därför 
vända sig till Medieföretagen och begära inkoppling på kollektiv-
avtal av relevanta underleverantörer. Om de är relevanta eller inte 
avgörs av Journalistförbundet, sedan har Medieföretagen att ta upp 
saken med sina medlemmar. Alla bolag som saknar kollektivavtal är 
inte medlemmar i Medieföretagen, men sannolikt är flera det. Även 
om Medieföretagen tidigare har sagt nej bör Journalistförbundet 
begära inkoppling på nytt om Journalistförbundet vid en  närmare 
analys bedömer att det finns befattningar som stämmer överens 
med  medlemskriterierna bland företagets fast och löst anställda. 
Det  senare är särskilt viktigt, då det i Medieföretagens tidigare svar 
antyds att bara de fast anställda ”inom företagets administration” har 
beaktats. Att begära inkoppling på nytt kommer bli extra aktuellt om 
stadgarna ändras av kongressen och medlemskapets gränser formellt 
vidgas, från journalistiska arbetsuppgifter till redaktionellt arbete.

8. Uppmuntra gemensamma klubbar/ 
intresseföreningar
Arbetsplatsklubben är grunden i Journalistförbundets organisation. 
Där sker mycket av det fackliga arbetet. På klubbmöten dryftas och 
artikuleras problem, och klubben samlar enskilda medlemmar till 
ett kollektiv som kan ge uttryck för ett gemensamt intresse.  Flera 
intervjuade medlemmar i produktionsbolag och contentbyråer 
 skulle också vilja ha mer hjälp med saker som en  klubbordförande 
eller annan förtroendevald normalt sett kan bistå med: råd och stöd 
i  löneförhandlingar, koll på övertidsregler och att påtala brister i 
arbetsmiljön. När detta inte finns till hand minskar medlems nyttan, 
men förstås också möjligheten att förbättra villkoren. Samtidigt 
 kommer det att bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att  bilda 
arbetsplatsklubbar i alla företag. Problematiken – relativt små 
arbets platser, olika skrån, stor rotation, en rädsla för att ”göra sig 
omöjlig” – gör uppförsbacken brant

Målet bör vara att bilda arbetsplatsklubbar där det är möjligt. Men 
inledningsvis bör förbundet pröva andra vägar till en stärkt  facklig 
närvaro och samordning i en medlems- och klubbgles bransch. 
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 Redan idag erbjuder stadgarna en sådan möjlighet: ”Medlemmar 
som har sin verksamhet förlagd där företagsklubb, arbetsplatsklubb 
eller riksklubbsektion ej finns, kan ingå i en gemensam klubb med 
 medlemmar på andra likartade arbetsplatser inom distriktet”, står 
det (utredarens kursivering). I Förbundsstyrelsens förslag till nya 
stadgar försvinner den skrivningen, men där blir det istället möjligt 
att bilda en intresseförening, som inte är bunden till ett distrikt. Den 
ska ”tillvarata medlemmars intressen inom ett visst intresseområde” 
och föreningen ska själv få avgöra om verksamheten ska bedrivas i 
traditionell föreningsform eller som nätverk. Vilket antagligen skulle 
fungera bättre för ändamålet. Man skulle kunna bilda en intresse-
förening för exempelvis ”projektnomaderna” i tv-produktions-
bolagen, en för de som jobbar för radioproduktionsbolag och en för 
de som jobbar för contentbyråer, där människor kan förenas kring 
det de gör och de problem de upplever i branschen, snarare än kring 
den arbetsplats de befinner sig på för tillfället. Där de kan utbyta 
erfarenheter och agera tillsammans för bättre villkor. I intresse-
föreningarna kan också frilansare ingå. Aktionsradien är i och för sig 
begränsad, eftersom ”den lokala förhandlingsrätten tillkommer före-
tagsklubben”, som det formuleras i stadgarna, men det kan ändå göra 
skillnad att sluta sig samman i en intresseförening, eller flera.

Gemensamma klubbar eller intresseföreningar kan fungera som 
 katalysatorer i försöken att organisera de som jobbar i under-
leverantörskedjan och bilda företags/arbetsplatsklubbar, genom 
att  erfarenheter och strategier sprids. Detta förutsätter förstås att 
det finns folk som är beredda att engagera sig, och för att tröskeln 
inte ska bli för hög kan det hela börja som informellt nätverk – på 
 Facebook, via en mejllista, genom fysiska möten. Dessa kan initieras 
med stöd av förbundskansliet. Men det är viktigt att villkoren och 
strukturen bestäms av medlemmar i branschen. Sannolikt måste nät-
verken också skapas under diskretion, så att folk kan gå med utan att 
behöva vara rädda för att arbetsgivaren ska få reda på det.

9. Sätt press på public service-företagen
Genom åren har Journalistförbundet ställt upprepade krav på public 
service-företagen att de bara ska anlita produktionsbolag som har 
kollektivavtal. Men utan resultat. Möjligheten är dock knappast 
 uttömd. Förklaringarna från public service-företagens håll har  skiftat, 
och argumentationen har brustit i koherens. Faktum är att man 
ställer detaljerade krav vid beställningar av produktioner, och det är 
knappast omöjligt att kräva att anställnings- och arbetsvillkoren för 
de som anställs i produktionerna ska vara i linje med de avtal som 
SVT- och SR-anställda jobbar under. Värdet av ett sådant ställnings-
tagande kan knappast överskattas. Om SVT, SR och UR skulle kräva 
kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor i underleverantörs-
kedjan skulle det sannolikt få stor effekt.

Här kan Journalistförbundet med fördel kombinera fortsatta för-
handlingar med en större kampanj där man uppmärksammar 
allmänheten (konsumenterna och finansiärerna) och politikerna 
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(de som bestämmer ramarna för public service) på hur det ser ut. 
Journalistförbundet har tidigare krävt att ”riksdagen sätter press 
på företagen i denna fråga”, utan resultat. Kanske är möjligheterna 
större nu, med en regering som har sagt sig vilja slå vakt om den 
svenska modellen och propagerat för just beställaransvar. Rapporten 
Outsourcad journalistik kan fungera som underlag för detta.
Det bör också påpekas att underleverantörerna inte är ensamt 
 skyldiga till att arbetsvillkoren i branschen ofta är tuffa och 
 anställningsformerna lösa. Förutsättningarna avgörs till stor del när 
 beställarna pressar priserna utan att ta hänsyn till vad prispressen 
och jakten på lägre kostnader leder till. Utifrån den vetskapen bör 
Journalistförbundet också driva linjen att det bör ingå i beställar-
ansvaret att inte pressa priserna på ett sätt som omöjliggör justa 
anställnings- och arbetsvillkor.

10. Utnyttja MBL:s förhandlingsregler vid inköp
Facket har ett ofta outnyttjat verktyg för att förmå mediehusen att ta 
ansvar för villkoren inom anlitade företag. MBL, närmare bestämt 
11 §, 38 § och 39 §, ger nämligen fackklubben möjlighet att övervaka 
och påverka inköpen och intagen. Enligt 11 § ska arbetsgivaren ”på 
eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande 
till vilken han är bunden av kollektivavtal” innan denne ”beslutar om 
viktigare förändring av sin verksamhet”. 38 § och 39 § reglerar mer 
specifikt det fackliga inflytandet vid inhyrning och anlitande av entre-
prenör. Enligt 38 § ”ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med 
den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden 
av kollektivavtal för sådant arbete” om en entreprenör, exempelvis 
ett produktionsbolag, ska anlitas. Och då är arbetsgivaren ”skyldig 
att lämna den information om det tilltänkta arbetet som arbetstagar-
organisationen behöver för att kunna ta ställning i förhandlings-
frågan”. Syftet är att facket ska kunna avgöra om det finns skäl att 
avge en vetoförklaring mot entreprenaden enligt 39 §. Om den ”till-
tänkta åtgärden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal för 
arbetet åsidosätts eller att åtgärden på annat sätt strider mot vad som 
är allmänt godtaget inom parternas avtalsområde, får åtgärden inte 
beslutas eller verkställas av arbetsgivaren”. 

Förbundskansliet bör sprida kunskap om de möjligheter som MBL 
ger det lokala facket att övervaka och påverka inköpen och intagen, 
samt ge råd och stöd när en fackklubb vill agera. Arbetet har redan 
påbörjats, men bör prioriteras upp och samordnas.

11. Ett uppgraderat omställningsavtal
Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv har nu nära 
två decennier på nacken och behöver uppgraderas. Om omställ-
ningsstödet ska kunna spela en viktig roll på dagens arbetsmarknad 
och motverka otryggheten måste tidsbegränsat anställda inkluderas. 
Dessutom måste kompetensutveckling och utbildning ges större 
plats i avtalet, för att öka möjligheterna till omställning vid uppsäg-
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ning, men också för att skapa en plattform för förebyggande insat-
ser.  Journalistförbundet bör därför, i och genom PTK, driva på för 
förhandlingar om ett utökat omställningsavtal. Lärdomar bör dras 
från de havererade förhandlingarna 2011–2015 – framförallt att 
enighet inom PTK är en förutsättning för att komma i mål. Sedan 
rapporten Omställningen lades fram har såväl PTK som Svenskt 
Näringsliv  öppnat dörren för förhandlingar om ett nytt avtal, vilket 
förstås är positivt. En annan nyckel i sammanhanget är politiken. En 
trepartslösning – arbetsgivare, fack, stat – är nödvändig för att skapa 
 praktiska och ekonomiska förutsättningar för omställning, särskilt 
för byte av yrke. Här kan Journalistförbundet spela en roll i opinions-
bildningen.

I väntan på ett nytt avtal bör Journalistförbundet också uppmana 
TRR att i högre grad fokusera resurserna och ansträngningarna på 
utbildning och kompetensutveckling, i synnerhet när det handlar 
om de som förlorar jobbet i krisbranscher som just mediebranschen. 
Redan inom ramen för nuvarande avtal ska det vara möjligt, särskilt 
i ett läge då arbetslösheten i övrigt är låg och kostnaderna för AGE är 
låg.

12. En konferens om utbildning och 
 kompetensutveckling
Frågan om omställning och kompetensutveckling för  uppsagda 
och anställda hänger intimt ihop med frågan om journalist-
utbildningarnas dimensionering och utbildningsutbudet på 
 universitet, högskolor och folkhögskolor. Utbildningsanordnarna 
har prioriterat grundutbildningar, att producera nya journalister, 
medan utbildningsutbudet för redan yrkesverksamma är  betydligt 
sämre. Platserna är alltför få på korta utbildningar, liksom på 
 distans- och deltidsutbildningar. Utbudet på kvällar och helger är 
skralt.  Samtidigt saknas till stor del de ekonomiska förutsättning-
arna för yrkesverksamma journalister att fortbilda sig och utveckla 
sin  kompetens. Här spelar omställningsavtalets utformning, TTR:s 
prioriteringar, samt politiska överväganden och reformer in.

Journalistförbundet har all anledning att gå i bräschen för en 
 förändring på det här området. Dels för att frågan är central för 
att motverka missmatchningen mellan utbud och efterfrågan och 
den köparens marknad som har uppstått, men också för att medie-
branschen är något av kanariefågeln i kolgruvan. Den strukturkris 
och de stora omställningsbehov som finns i mediebranschen kommer 
snart aktualiseras i andra branscher.

Samverkan och dialog mellan utbildningsanordnare, omställnings-
organisationer, myndigheter och mediebranschens organisationer/ 
parter är en nyckel. Journalistförbundet bör ta initiativ till 
den typen av dialog och samverkan. Ett konkret förslag är att 
 Journalistförbundet tar initiativ till en återkommande konferens 
med fokus på journalistutbildningar och kompetensutveckling i 
ett föränderligt medielandskap, dit utbildningsanordnare,  lärare, 
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studerande representanter, arbetsgivare, chefer och rådgivare i 
TRR, fackligt aktiva, myndigheter, forskare och politiker bjuds in. 
En sådan  konferens kan fokusera på dimensionering kopplat till 
 arbetsmarknaden, men också på innehållsfrågor – hur 2020-talets 
journalistutbildningar bör utformas.
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