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Därför finns vi 
Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. 
 
Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och 
sociala intressen och som yrkesförbund bevaka ideella intressen samt verka för en god yrkesetik. 
 
Vi organiserar alla, oavsett anlitandeform, som arbetar med journalistik eller med andra 
redaktionella arbetsuppgifter som är förenliga med förbundets yrkesetiska regler. Vi är en 
demokratisk organisation där medlemmarna har inflytande på alla nivåer. 
 
Vi värnar yttrande- och tryckfriheten, öppenhet och offentlighet i samhället, och verkar för mångfald 
och journalistisk kvalitet inom mediebranschen. Vi värnar upphovsrätten genom att teckna 
kollektivavtal och genom att förvalta och hantera kollektiva upphovsrättsmedel. 
 
Vi verkar för trygghet i anställningen och goda villkor för egenföretagare, för en säker arbetsmiljö 
fri från trakasserier, hot och diskriminering, för sunda arbetsförhållanden med tid för vila och med 
en tillräcklig balans mellan arbete och fritid, för möjligheter till kompetensutveckling och 
omställning, för en god löneutveckling och skäliga frilansarvoden. 
 
Vår verksamhet bygger på aktiva förtroendevalda, som i förbundets alla delar ges möjlighet att 
verka för medlemmarnas intressen. Vi verkar för arbetsplatser präglade av öppenhet, tolerans och 
solidaritet. 
 
Tryck- och yttrandefrihet 
Tryck- och yttrandefrihet är inte journalistiska särintressen, utan frågor för alla medborgare. I en 
demokrati ska så stor öppenhet som möjligt råda med så få inskränkningar som möjligt. 
 
Hot, trakasserier och våld mot journalister måste motverkas för att värna journalistikens uppdrag i 
det demokratiska samhället. 
 
Journalistförbundet arbetar för att yttrandefriheten och öppenheten ska förstärkas och att kunskapen 
och medvetandet i samhället om vikten av de grundlagsskyddade rättigheterna ska öka. 
Offentlighetsprincipen ska gälla all offentligt finansierad verksamhet, oavsett driftsform. 
 
Anställda i offentligfinansierad verksamhet måste ha insikt i offentlighetsprincipens demokratiska 
betydelse och kunskap om dess tillämpning. 
 
Medieetik och yrkesetik 
Medierna och journalisterna slår vakt om tryck- och yttrandefriheten genom att sätta sina egna 
gränser. Journalistförbundet står tillsammans med utgivarnas olika organisationer bakom det 
medieetiska systemet. 
 



Allmänheten ska kunna lita på journalistiken, på journalisters oberoende och integritet, och på att 
medierna tillhandahåller korrekt och allsidig information. 
 
Den som granskar måste också själv acceptera att bli granskad. Yrkesetiken ska leva i den 
journalistiska vardagen. Förbundets yrkesetiska nämnd initierar och deltar i debatten samt granskar 
och påtalar övertramp av de yrkesregler som alla medlemmar har tagit sig att följa. 
 
Mediepolitik 
Mångfald och bredd i medieutbudet måste stimuleras av samhället så att nya aktörer kan komma in 
på marknaden och nya plattformar kan utvecklas. Det bör ske genom att press- och mediestödet 
omvandlas till ett stöd till journalistisk produktion och redaktionellt innehåll. 
 
Globala aktörer som tjänar pengar på redaktionellt innehåll ska även bidra till finansieringen av 
den redaktionella produktionen. 
 
Radio och tv i allmänhetens tjänst, oberoende och starka public service-företag, behövs för såväl 
mångfalden som kvaliteten i medierna. 
 
Arbetsförhållanden 
Journalistförbundet ska träffa centrala kollektivavtal som garanterar reallöneutveckling och utgöra 
en bra plattform för lokalt lönearbete. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor kan aldrig 
accepteras. 
 
Vi ska arbeta för att frilansjournalisters arbete ska arvoderas skäligt och att uppdragstagare ska 
ersätta alla kostnader frilansen har i sitt arbete. Vi motverkar oskäliga avtal där frilansar ensidigt 
berövas kontrollen över sin upphovsrätt. 
 
Journalistiskt arbete ska bedrivas under trygga och ordnade förhållanden. Missbruk av 
visstidsanställningar och andra otrygga anställnings- och anlitandeformer ska motverkas. 
Arbetstidens förläggning, den redaktionella arbetsmiljön och kraven i arbetet ska inte vara källor till 
ohälsa. Centrala och lokala kollektivavtal ska ge möjlighet till vila och återhämtning. 
 
Vi ska verka för att alla journalister får den kompetensutveckling de behöver för att kunna utvecklas 
i sin yrkesutövning. 
 
Journalister ska inte kunna åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande, som bryter mot det 
pressetiska regelverket eller som strider mot den egna övertygelsen. 
 
Samhället och medierna behöver journalister med alla slags erfarenheter och bakgrund. Vi 
motverkar diskriminering i alla former, utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. 
  



Vi arbetar för arbetsplatser präglade av öppenhet, mångfald och en god kollegial stämning. Vi 
tolererar aldrig sexuella trakasserier, rasism eller andra former av maktmissbruk. 
 
Samarbete med andra 
Journalistförbundet söker stöd och bygger allianser för att värna våra intressen. Journalistförbundet 
är medlem i centralorganisationen TCO och förhandlings- och samverkansrådet PTK. För att värna 
upphovsrätten är vi medlemmar i Alis, Bildupphovsrätt i Sverige, Bonus, Copyswede och Klys. 
 
Såväl traditionellt fackliga frågor som journalistiska yrkesfrågor diskuteras och avgörs på europeisk 
och/eller global nivå, i EU och/eller i multinationella mediekoncerner. Journalistförbundet måste 
vara med och påverka där besluten fattas. 
 
I många länder saknas såväl yttrandefrihet som fackliga fri- och rättigheter. Internationell 
opinionsbildning, stöd till hotade journalister och till uppbyggnad av journalistförbund i andra 
länder har stor betydelse. Vi är medlemmar och aktivt engagerade i NJF, EFJ och IFJ av såväl 
egenintresse som solidariska skäl. 


