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Vem kan vara med?
√ Vi välkomnar dig som helt eller delvis arbetar 
med journalistiska arbetsuppgifter och som står  
under redaktionell ledning. För att bli medlem 
måste du också ha en arbetsgivare eller uppdrags
givare 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 kontrak
tets längd. 

√ Som frilans behöver du kunna visa att du arbetar 
och har inkomster som frilansjournalist.



Därför ska du vara med!

D et som är speciellt med Journalistförbundet är 
att vi både är ett fackförbund och ett yrkes
förbund. Som fackförbund jobbar 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 fram
ställa en journalistisk produkt.
     Vi har aktiva klubbar på 
de allra flesta stora medie
företag 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 Journalistförbundet i dag. Vi är starkare tillsammans.

Ulrika Hyllert
Ordförande Journalistförbundet

Det är mycket som ingår i ett medlemskap. 
Oavsett om du är medlem som student,  
anställd eller frilans, så är tanken enkel:  
vi vill att du ska få det bättre och tryggare. 

√ Starkare tillsammans. Ju fler av oss i branschen 
som är medlemmar, desto starkare blir vi tillsammans  
i förhandlingar med arbets givare och uppdragsgivare.

√ Råd, stöd och hjälp. Löneförhandling, utveck
lingssamtal eller personalneddragningar? Arvodes
förhandling, upphovsrättstvist eller frågor om moms? 
Vad det än gäller – har du frågor eller problem får du 
råd och förhandlingshjälp. I Frilansjouren får du även 
hjälp med frågor som rör det egna företaget.

√ Info om lön och arvode. Inför nya jobb och 
uppdrag får du koll på rätt nivå, genom att kontakta 
oss och våra klubbar. Vår lönestatistik och vår arvodes
guide ger också stöd. I Frilanskalkylatorn kan du  
räkna ut vad som är skäligt arvode för just dig och  
ditt aktuella uppdrag.

√ Praktiklön. På samtliga företag som har kollektiv
avtal med Journalistförbundet ska praktikanter få 
praktiklön.

√ Inkomstförsäkring. Tillsammans med akassa 
täcker vår inkomstförsäkring upp till 80 pro
cent av lönen om du skulle förlora jobbet.

√ Presskort. Journalistförbundets 
medlemskort förstärker din tro
värdighet och visar att du är  
en yrkesverksam journalist som 
åtagit dig att följa de yrkes
etiska reglerna.

√ Möjlighet att påverka. 
Som medlem är du med och 

formar Journalistförbundets verksamhet och kan själv 
driva frågor som är viktiga för dig. Du väljer också de 
förtroende valda i din klubb. 

√ Tidningen Journalisten. Medlems tidningen Jour
nalisten ger dig den bästa bevakningen av branschen. 

√ Medlemsförmåner. Du får rabatt på en lång rad 
försäkringar, pensionssparande, bolån, el, träning, 
hotell, semesterboende med mera.

√ Värdefull gemenskap. Många klubbar ordnar 
sociala aktiviteter som stärker gemenskapen mellan 
medlemmarna.

√ Kollektivavtal. Vi har förhandlat fram kollektiv
avtal med de flesta medieföretagen i Sverige. Avtalen 
säkerställer schysta villkor och lönenivåer, och kan 
innebära en hel del extra pengar om du blir förälder, 
får en arbetsskada, hamnar mellan jobb eller går  
i pension. Som frilans är du ditt eget företag, men  
när du har uppdrag för företag som har kollektivavtal 
med oss så omfattas du av Frilansavtalet.

√ Kompetensutveckling för frilansar. Vi anord
nar många olika kurser som gör att du som frilans kan 
hålla din kompetens uppdaterad eller utveckla nya 

färdigheter som journalist. Ingår i frilans
medlemskapet! För anställda är det 

arbetsgivaren som ansvarar för 
kompetensutveckling, och det 

ansvaret är vi också med och 
bevakar.

√ Frilanskatalogen. 
Alla frilansmedlemmar 
har möjlighet att lista sig 
i Frilanskatalogen, vilket 
ökar chanserna att få 
nya uppdrag.

Kunskap  
är makt. 
Och när  

du behöver den  
är vi aldrig långt 
borta.
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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


