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Journalistförbundet vill: 
 
Stärka journalisters ställning 

• Värna den redaktionella integriteten och aktivt lyfta fram journalistikens uppdrag i det 
demokratiska samhället. 

• Arbeta för ett brett och trovärdigt medieetiskt självreglerande system. 
• Betona den enskilda journalistens etiska ansvar och bedriva ett eget aktivt yrkesetiskt arbete. 
• Bekämpa otryggheten, arbeta för goda arbetsvillkor, motverka systematiskt kringgående av 

anställningsskyddet och missbruk av otrygga anställnings- och anlitandeformer. 
• Uppmärksamma och motverka hot, trakasserier och våld mot journalister. 
• Försvara upphovsrätten genom centrala och lokala avtal för alla journalister samt 

opinionsbilda kring upphovsrättens betydelse. 
• Kräva att arbetsgivare och lagstiftare gör det möjligt för journalister att leva upp till 

grundlagens regler om källskydd. 
• Fortsätta arbetet för att utveckla journalistförbund i andra länder och stötta journalister som 

hotas och förföljs. 
 
Stärka mediebranschen 

• Främja uppkomsten av nya journalistiska ansvarstagande medier, fler medieröster och 
utgivare. 

• Uppmärksamma vikten av mångfald och verka för ökad kunskap om dessa frågor bland 
journalister. 

 
Stärka det fackliga arbetet 

• Arbeta aktivt och uppsökande för att stärka befintliga klubbars och sektioners verksamhet, 
och verka för att det bildas nya klubbar. 

• Stärka de förtroendevalda genom utbildning, stöd och rådgivning. 
• Verka för att förtroendevalda har den fackliga tid som krävs för att fullgöra sina uppdrag. 

 
Stärka kollektivavtalen 

• Teckna kollektivavtal på nya arbetsplatser och verka för att ej kollektivavtalsanslutna företag 
i mediebranschen omfattas av kollektivavtal. 

• Informera om kollektivavtalens värde. 
• Utveckla våra befintliga kollektivavtal genom förhandlingar om villkorsförbättringar. 
• Verka för anställningsformer reglerade genom kollektivavtal som ger våra medlemmar 

trygga och förutsägbara villkor. 
• Fortsätta att motverka lönestagnation, bland annat genom att verka för ett utvecklat lokalt 

partsarbete kring lönesättningen. 
• Verka för att alla medlemmar får tillräcklig tillgång till verksamhetsnära 

kompetensutveckling. 
• Delta aktivt inom PTK:s förhandlingsarbete för att utveckla de förbundsövergripande avtalen 

utifrån förbundets medlemsintressen. 



 
Stärka frilansars ställning 

• Utveckla och informera om våra verktyg och principer för arvodering av frilansjournalister. 
• Utveckla frilansavtalet och andra kollektiva överenskommelser som stärker frilansjournalisters 

förhandlingsposition gentemot uppdragsgivare. 
• Motverka oskäliga avtal som berövar den enskilde frilansen upphovsrätten, både genom 

förhandlingar och genom att arbeta för förändrad lagstiftning. 
• Verka för sociala trygghetssystem som är anpassade för frilansar, och för de som 

kombinerar anställning och frilansande. 
• Verka för samarbeten mellan frilansar och anställda journalister, och verka för rekrytering av 

frilansar till förbundet och en aktiv organisering av frilansar inom förbundet. 
• Stärka frilansjournalisters möjligheter till yrkesinriktad kompetensutveckling genom att 

erbjuda kurser i förbundets regi. 
 
Förbättra arbetsmiljön 

• Stärka skyddsombuden och det lokala arbetsmiljöarbetet. 
• Arbeta aktivt mot alla former av sexuella trakasserier, diskriminering och andra former av 

maktmissbruk inom arbetslivet. 
• Verka för en god balans mellan arbete och fritid, inte minst utifrån den ökande förekomsten 

av hemarbete och digitala arbetssätt. 
• Arbeta för en förläggning av arbetstiden som förebygger ohälsa och som tar hänsyn till 

individens behov och önskemål. 
 
Organisera alla som hör hemma i Journalistförbundet 

• Bibehålla och utveckla medlemskapet som självklart för alla med journalistiska och 
redaktionella arbeten. 

• Rekrytera målinriktat. 
• Söka samarbete med närstående föreningar. 


