Starkare
tillsammans!

Därför ska du
vara med!

Allt det här erbjuder Journalistförbundet
√ Hjälp, stöd och facklig
rådgivning från erfarna
ombudsmän och jurister
√ Inkomstförsäkring
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D

et som är speciellt med
Journalistförbundet är att
vi både är ett fackförbund och
ett yrkesförbund. Som fackförbund job
bar vi hårt för att medlemmarna ska få
bättre och tryggare villkor. Som yrkes
förbund driver vi de frågor som är
viktiga för just oss i mediebranschen.
Därför är det hos oss du ska vara med
om du på något sätt jobbar med att
framställa en journalistisk produkt.
Vi har aktiva klubbar på de allra
flesta stora medieföretag och även
regionala klubbar för egenföretagare.
Ingen klubb där du jobbar? Säg till
så kan vi hjälpas åt att fixa! Vi vill
finnas där du finns. Det är då det
fackliga arbetet funkar som bäst.
Du behöver inte vara din egen
arbetsrättsjurist – vi har kunskapen
som du behöver. Kunskap är makt.
Och när du behöver den är vi aldrig
långt borta. Vare sig det handlar om
en helt vanlig schemafråga, eller om
du drabbas i en stor neddragning, så
finns vi till för dig – och kommer göra
vårt bästa för att hjälpa dig.
Vår bransch går igenom stora
förändringar och vi behöver mer än
någonsin stöd av varandra. Om du
inte redan är medlem – gå med i Jour
nalistförbundet i dag. Vi är starkare
tillsammans.

√ Olycksfallsförsäkring
√ Lönestatistik för branschen

√ Tidningen Journalisten
√ Medlemsförmåner/-rabatter
gällande försäkringar, lån,
hotell, resor med mera
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Ulrika Hyllert
Ordförande Journalistförbundet

√ Frilansavtal
På de följande sidorna kan du
läsa mer om de olika typerna
av medlemskap; anställd,
frilans, student och senior.

√ Presskort
√ Förhandlingshjälp med lön,
arvoden och upphovsrätt

Kunskap är
makt. Och när
du behöver
den är vi aldrig långt
borta.

√ Kollektivavtal med de flesta
journalistiska arbetsplatserna

√ Kompetensutveckling
för egenföretagare
√ Gemenskap och
stöd i våra klubbar
√ Smarta verktyg
om du frilansar
√ Möjlighet till praktiklön
√ Sociala aktiviteter
i din region
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Vem kan vara med?
√ Vi välkomnar dig som helt eller delvis
arbetar med journalistiska arbetsupp
gifter och som står under redaktionell
ledning. För att bli medlem måste du
också ha en arbetsgivare eller upp
dragsgivare som är verksam i Sverige.
Om du går en journalistutbildning kan
du bli studerandemedlem.
√ Som anställd kan du bli medlem
redan första dagen på jobbet. Det
finns inget krav på kontraktets längd.
√ Som frilans behöver du kunna visa
att du arbetar och har inkomster som
frilansjournalist.

Det spelar ingen roll om du
är fast anställd, vikarie eller
bemanningsanställd – om
du jobbar helt eller delvis
journalistiskt kan du vara
med i Journalistförbundet.
Vi arbetar för att du ska ha
det så bra som möjligt,
genom hela arbetslivet.
Råd, stöd och hjälp. Löneför
handling, utvecklingssamtal eller
personalneddragningar? Vad det än
gäller – har du frågor eller problem
på jobbet får du råd och förhandlings
hjälp. Journalistförbundets lönestatistik
hjälper dig hålla koll på lönenivån.
Inkomstförsäkring. Tillsammans
med a-kassa täcker vår inkomstförsäk
ring upp till 80 procent av lönen om
du skulle förlora jobbet.
Presskort. Journalistförbundets med
lemskort förstärker din trovärdighet
och visar att du är en yrkesverksam
journalist som åtagit dig att följa de
yrkesetiska reglerna.
Möjlighet att påverka. Som med
lem är du med och formar Journalist
förbundets verksamhet och kan själv

driva frågor som är viktiga för dig.
Du väljer också de förtroendevalda
som förhandlar med arbetsgivaren.
Tidningen Journalisten. Medlems
tidningen Journalisten ger dig den
bästa bevakningen av branschen. Pap
pers- och digital prenumeration ingår.
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Anställd

Stärk dig själv
och andra
journalister

För mig
har det
alltid varit
en självklarhet att vara
med i facket.
Särskilt då vår
bransch präglas
av många osäkra
anställningsavtal.
Tillsammans är
vi starka.

Medlemsförmåner. I ditt medlem
skap ingår en olycksfallsförsäkring.
Du får också rabatt på många andra
försäkringar, bolån, el, träning, hotell,
semesterboende med mera.
Starkare tillsammans. Ju fler av
oss som är medlemmar, desto starkare
blir vi tillsammans i förhandlingar med
arbetsgivaren om exempelvis lön, sche
maläggning eller omorganisationer.
Förbättringar som märks. Som
grupp kan vi ihop med arbetsgivaren
påverka arbetsplatsens utveckling
och förbättra saker som arbetsmiljö,
kompetensutveckling och arbetssätt.
Helt enkelt få det bättre på jobbet!
Värdefull gemenskap. Många
klubbar ordnar sociala aktiviteter som
stärker gemenskapen mellan medlem
marna på jobbet.

Soraya Lavasani, programledare och reporter på TV4 Nyhetsbolaget

Både du och
ditt företag
får stöd
Journalistförbundet Frilans
stöttar dig som egenföretagare
både när det gäller journalistiken och företagandet. Vi arbetar för att du ska få mer trygghet och känna gemenskap med
kollegorna i branschen.
Råd, stöd och hjälp. Arvodes
förhandling, upphovsrättstvist eller
frågor om moms? Vad det än gäller
– har du frågor eller problem i arbe
tet som frilans eller med ditt företag
får du råd och förhandlingshjälp av
Frilansjouren.
Kompetensutveckling. Vi arrange
rar många olika kurser som gör att du
kan hålla din kompetens uppdaterad
eller utveckla nya färdigheter som
journalist. Ingår i ditt medlemskap!

Mats Fahlgren, frilansreporter
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Smarta verktyg. Arvodesguiden,
Frilanskalkylatorn och Frilanskatalogen
hjälper dig med arvoden och uppdrag.
Olycksfallsförsäkring. Det ingår
en olycksfallsförsäkring i ditt medlem
skap.
Presskort. Journalistförbundets med
lemskort förstärker din trovärdighet

Frilans

”

För en
enskild
journalist
är det inte
lätt att ta sådana
strider, men det kan
ett starkt fackförbund
göra. Jag tror att
jag skulle känna mig
svagare och mindre
modig om jag inte
var med.

och visar att du är en yrkesverksam
journalist som åtagit dig att följa de
yrkesetiska reglerna.
Möjlighet att påverka. Som med
lem är du med och formar Journalist
förbundets verksamhet och kan själv
driva frågor som är viktiga för dig.
Du väljer också de förtroendevalda
i den frilansklubb du tillhör.
Tidningen Journalisten. Medlems
tidningen Journalisten ger dig den
bästa bevakningen av branschen.
Både pappers- och digital prenumera
tion ingår.
Medlemsförmåner. I ditt medlem
skap ingår en olycksfallsförsäkring.
Du får också förmånliga företagsför
säkringar, pensionslösningar, bolån
och rabatt på semesterboende.
Frilansavtalet. Du omfattas när du
som medlem gör uppdrag för företag
som har kollektivavtal med förbundet.

Du har ett viktigt, stimulerande
och roligt jobb att se fram
emot. Du kommer stöta på
många utmaningar och en
tuff arbetsmarknad – men
Journalistförbundet finns
med dig hela vägen.
Praktiklön. På samtliga företag som
har kollektivavtal med Journalistförbun
det ska praktikanter få praktiklön.
Lönerådgivning. Inför dina första
jobb och uppdrag får du råd och
stöd, samt tillgång till vår lönestatistik.
Stöd från redaktionernas
journalistklubbar. Du har rätt till
råd och stöd från våra förtroende
valda där du praktiserar eller jobbar.
Presskort. Vårt presskort för studen
ter är en yrkeslegitimation som du kan
använda för att visa att du är journa
list och medlem i Journalistförbundet.
Event och föreläsningar. Du bjuds
in till journalistevent och -föreläsningar
som hålls i ditt närområde eller på din
skola. Är du sugen på en inspirations
kväll med duktiga yrkesaktiva journa
lister? Eller en diskussion om livet som

frilans? Tillsammans kan vi ordna olika
typer av aktiviteter i din närhet.
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Som ung
journalist
på en
osäker
arbetsmarknad
känns det viktigt
att ha facket
bakom sig.

Smarta frilansverktyg. Du får
tillgång till Arvodesguiden och Frilans
katalogen. Du omfattas dessutom av
Frilansavtalet. Journalistförbundet har
olika frilansnätverk där du kan knyta
kontakter och få nyttiga tips.
Tidningen Journalisten. Vår med
lemstidning ger dig den bästa bevak
ningen av branschen. Både pappersoch digital prenumeration ingår.
Medlemsförmåner. Du får förmån
lig rabatt på hemförsäkring, bolån, el,
resor och semesterboende.
Påverka utbildningen. Fler yrkes
aktiva föreläsare? Nya undervisnings
metoder? Vi kan tillsammans jobba för
att påverka utbildningarna.
OBS! Nu kostar det bara 250 kr/år
att vara med. Bli medlem i dag!
Foto: Tor Johnsson

Student

Starta din
journalistkarriär smart!



Julia Lindvall, journaliststudent

På väg mot pension? Om
du redan har ett ordinarie
medlemskap i förbundet
är det enkelt att ändra det
till ett seniormedlemskap.
Om du vid ett tidigare tillfälle
har varit medlem, men lämnat
Journalistförbundet, kan du
ansöka om återinträde.
Råd och information. Som senior
är du så kallad passiv medlem i för
bundet. Det innebär att du kan höra
av dig till förbundskansliet för råd och
information, men kan inte få förhand
lingshjälp.
Tidningen Journalisten. Medlems
tidningen Journalisten ger dig den
bästa bevakningen av branschen. Pap
pers- och digital prenumeration ingår.
Presskort. Journalistförbundets
medlemskort är en svensk SIS-märkt
identifikationshandling som kan
användas som legitimation. Det visar
också att du har varit yrkesverksam
som journalist.
Medlemsförmåner. Du får
rabatt på försäkringar, bolån, el
och semesterboende.

Sociala aktiviteter. Genom
Journalistförbundet blir det lättare
att hålla kontakten med gamla
kollegor – och även att göra nya
bekantskaper – i din region. Du kan
både delta i och vara med och föreslå
intressanta sociala aktiviteter. Du är
med och väljer de förtroendevalda
i din seniorklubb, och har även möj
lighet att vara med och driva viktiga
frågor.
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Kontakt med arbetskamrater.
Du som är seniormedlem har också
möjlighet att som intressemedlem
vara kvar i din ”gamla” klubb, det
vill säga klubben på din tidigare
arbetsplats eller den frilansklubb
där du var medlem när du var yrkes
verksam.
Hedersmedlemskap. Den som
har varit medlem i Journalistförbundet
i 50 år blir automatiskt hedersmedlem
och betalar ingen avgift alls till förbun
det.
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Senior

Behåll din
kontakt med
yrkeslivet

Facket
är den
viktigaste
föreningen att vara med i.
Kollektivavtalet
gör skillnad både
under och efter
yrkeslivet.

Tommy Öberg, pensionerad reporter

Ett förbund
som är bra
för oss alla
Journalisternas yrkesfrågor.
Yttrandefrihet, yrkesetik, hot och
hat mot journalister och upphovsrätt
– Journalistförbundet är det enda
fackförbund som aktivt driver
journalistiska yrkesfrågor.
Kollektivavtal för medie
branschen. Journalistförbundets
kollektivavtal och frilansavtal sätter
ramarna för de villkor och löner
som gäller i mediebranschen. Avta
len som vi förhandlar fram för alla
journalister är speciellt utformade för
journalistisk verksamhet. Tjänstepen
sion, föräldraledighet, sjukförsäkring
och semester är andra saker som
regleras i kollektivavtal – och gör din
tillvaro tryggare.
Internationellt arbete.
Journalistförbundet är tillsam
mans med vår internationella
federation, IFJ, ett viktigt stöd
för utsatta journalister värl
den över. Vi samarbetar
också med journalistfack
en i Norden och Europa,
vilket blir allt viktigare då
många frågor avgörs på
europeisk nivå – i EU eller
i multinationella medie

koncerner. Journalistförbundet är med
och driver fackliga utvecklingsprojekt
i hela världen, via den svenska orga
nisationen Union to Union.
Demokrati. En stark yttrande- och
tryckfrihet är en viktig del av ett demo
kratiskt samhälle. Att det finns en stor
mångfald inom journalistiken är också
viktigt för demokratin. Som medlem är
du med och bidrar till Journalistförbun
dets arbete för att stärka demokratin.

Vad kostar det?
Om du är anställd eller frilans
beror avgiften på hur mycket
du tjänar. Fullständig tabell finns
på sjf.se. Studenter betalar
250 kr/år och seniorer betalar
100 kr/mån.
Bli medlem på
sjf.se/blimedlem

Checklista inför nytt jobb
√ Kolla lönenivån. Finns det en journalistklubb på företaget?
Kontakta i så fall den så snart som möjligt. Som medlem har du
rätt att få ta del av information om lönenivån. Den kan skilja stort
mellan olika företag, och det är viktigt att du har rätt lön i förhål
lande till de andra på redaktionen.
√ Kolla kollektivavtal. Journalistförbundet har kollektivavtal
med de flesta medieföretagen i Sverige. Vissa mindre företag har
dock inte kollektivavtal, och det kan innebära en del stora skillna
der. Villkoren kan vara lite sämre och kollektivavtalens förmånliga
försäkringar ingår inte. Om företaget inte har kollektivavtal, och
inte betalar in tjänstepension – då måste du ta höjd för det i din
löneförhandling.
√ Förhandla. Det är meningen att du ska förhandla om lön
och villkor, inte bara acceptera ett erbjudande. Det är inför en
ny anställning som du har allra bäst läge för förhandling.
√ Fixa kontrakt. Om anställningen är längre än tre veckor
har du rätt till ett skriftligt kontrakt. Anställningskontraktet är
ett kvitto på att arbetsgivaren har informerat dig och en
bekräftelse på att ni är överens om lön, arbetstider och
andra villkor. Men en muntlig överenskommelse gäl
ler också. Även om kontraktet har ett start- och ett
slutdatum så kan det finnas en uppsägningstid
angiven.
√ Bli medlem. Det är viktigt att du är
medlem i Journalistförbundet – för att du ska
kunna ha det så bra som möjligt på jobbet.
Sök medlemskap så snart som möjligt, så
att du kan börja utnyttja våra tjänster direkt
– och ingå i vår gemenskap. Längden på
din anställning spelar ingen roll.

Checklista inför nytt frilansuppdrag
√ Sälj på ett smart sätt. Många redaktörer blir överösta med
förslag och tackar bara ja till en bråkdel. Lägg därför tid på att
verkligen lära känna din potentiella kund. Vilka ämnen tar de upp?
Vilket bildspråk har de? Hur ser en vanlig artikel ut? Se till att ditt
förslag har en bra rubrik och inte är längre än fyra-fem meningar.
Kan du inte formulera din idé kortare än så? Tänk ett varv till!
√ Våga ta betalt. Det är en lockande tanke att som ny frilans
försöka få uppdrag genom att sälja dina jobb billigt. Det är ingen
bra idé i det långa loppet. Har du börjat med med ett visst arvode
är det svårt att höja det senare. Är arvodet alldeles för lågt är det
bättre att tacka nej. Eller att försöka förhandla. Säg att du kan göra
uppdraget, men att tiden inte räcker för att ta så många bilder eller
skriva så långt som uppdragsgivaren ursprungligen ville. Ta hjälp
av vår Frilansrekommendation och våra verktyg Frilanskalkylatorn
och Arvodesguiden, så har du ett bra timpris att utgå ifrån.

Telefon:

Mejl:

Journalistförbundet

Svarspost

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

√ Ta hjälp av oss! Är du osäker på hur bra ett erbjudande
verkligen är? Hur du ska ta betalt för ett visst jobb? Och vad inne
bär vissa skrivningar i ett avtal? Allt det här kan du som medlem få
hjälp med hos Frilansjouren – det är bara att ringa eller mejla.

Namn:

Kundnummer 110400701

√ Värna upphovsrätten. En del uppdragsgivare vill använda
ditt material många gånger i många olika kanaler, men utan att
betala extra. Det förlorar förstås både du och andra frilansar på.
Tacka därför nej till oskäliga avtal – eller försök förhandla.

Jag godkänner att Journalistförbundet kontaktar mig. Journalistförbundet sparar upp
gifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen och lämnar ej ut dem till tredje part.

110 01 STOCKHOLM

√ Gör skriftliga överenskommelser. Vid kortare uppdrag
räcker det med mejl, men det är alltid bra att bekräfta vad ni har
kommit överens om när det gäller deadline, betalning och vad som
ingår i uppdraget. Om något går snett med uppdragsgivaren är
det lättare att få rätt om ni har en skriftlig överenskommelse. Vid
länge uppdrag bör ett mer regelrätt kontrakt upprättas. Det finns
mallar för kontrakt på sjf.se.

JA, jag är intresserad av att bli medlem i Journalistförbundet.
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