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         flexibilitetens pris/DEL: 1

”Det ligger inte i vår roll att 
kontrollera deras relationer”

Enkät: Klas Granström

Massa Media
TV: Två på resa (SVT) Hästkrafter (SVT) 
mfl. Radio: Sommartoppen i P3,  Mu
sikguiden i P3, P4 Dans, Hallå P3 mfl.

23 600 kronor i 2014 års nivå. Nej, det är inte vanligt. Ja, med Journalistförbundet. Vi har vid sidan av ägarna en tillsvida
reanställd och tre som har kontrakt på 
mellan 1 månad och 1 år. Bolaget har 
under det sista året ändrat ägarstruktur 
och breddat verksamheten där nya 
kompetenser har krävts. Flera av 
de kontrakt vi har är korta och i 
projektform. 

1. Vad är en normal 
ingångslön hos er?

2. Är det vanligt att man 
förhandlar bort övertiden i 
era anställningskontrakt?

3. Har ni kollektivavtal? 
Om ja, med vem?

4. Hur stor del av era 
anställda är tillsvidare
anställda och hur många 
går på kortkontrakt?

4 av 8 produktionsbolag har inte kollektivavtal

A-one
P3 Spel, P3 Star, P3 Browser, P3 Kultur, 
P3 Homo mfl. 

Vad våra anställda får för ingångslön 
beror självklart på vilken typ av tjänst 
det rör sig om, personens arbetserfa
renheter och kompetens. 

Det beror på vilken typ av anställning 
det handlar om.

Nej, vi har för närvarande inte tecknat 
något kollektivavtal med något fackför

bund, dock har alla våra anställda 
kollektivavtalsliknande villkor vad 
gäller lön, tjänstepension, försäk

ringar, semestervillkor och så vidare. 

 Aone har åtta anställda, inkluderat 
företagsägare. De flesta av våra an-
ställda har tillsvidareanställningar 
och några går på visstidskontrakt.

Munck 
Radio: Kaliber (P1), Nisses Fredag 
(P3), Specialisterna (P3), Duellen (P2), 
Institutet (P3) mfl. TV: Pop och Politik 
(UR), Tänk till (UR) mfl.

Det beror helt på vad det är för tjänst 
och vad personen har för utbildning och 
bakgrund, men cirka 25 000 kronor.

Vi har i enlighet med kollektivav-
talet ett tillägg som ska motsvara 
förväntad övertid eller mer.

Kollektivavtal med Journalistförbun
det och Unionen.

Munck har cirka 25 personer på konto
ret. Totalt är cirka 20 procent tillsvida
reanställda.  Andelen visstidsanställda 
beror på att marknaden ser ut som den 
gör. Vi agerar i en begränsad och ganska 
oförutsägbar marknad.

Meter TV
TV: Äntligen hemma (TV4), Stjärnorna 
på slottet (SVT), Lyxfällan (TV3), Hela 
Sverige bakar (Sjuan), Svenska Hol
lywoodfruar (TV3) mfl.

Både redaktörer och projektledare 
börjar i allmänhet som någon form av 
assistent men från det att redaktören 
är redaktör skulle jag säga att lönen 
ligger på ca 33  000. För projektledaren 
på ca 26  000 till 28  000 beroende på typ 
av projekt (storlek, direktsändning eller 
ej etcetera).

Ja, det är vanligt att övertiden 
förhandlas bort. I allmänhet varierar 
arbetsbelastningen stort i en TV
produktion och friheten är stor att själv 
reglera arbetstiden under projektets 
gång. 

Kollektivavtal med Teaterförbundet. Just nu har Meter 30 fast anställda 
men 145 personer på den senaste 
lönelistan. Antalet korttidskontrakt 
varierar uppskattningsvis mellan 50 
och 150. Vi är helt i händerna på våra 
beställare TVkanalerna och eftersom 
många produktioner är riktigt stora så 
blir det också stora variationer i antalet 
kontrakt.

Nordisk Film
TV: Hela Sveriges fredag (SVT), Kärlek 
över atlanten (TV3), Kändishoppet 
(TV3), The Voice (TV4),  
Julkalendern (2011 SVT)

Helt omöjligt att svara på. Rör sig mel
lan ett stort spann. 

Man kompenseras på olika sätt vid  
övertidsarbete. 

Nej   Nordisk film har åtta tillsvidarean
ställda. Resten är frilansar i olika an
ställningar eller genom fakturering  via 
egna bolag.  

OTW
TV: Fotbollsgalan (TV4), Sommar 
med Ernst (TV4), Tina på besök  
(TV4) mfl.

Finns inga normala nivåer. Löner och 
arvoden sätts efter kompetens och 
erfarenhet. 
 

Anställningskontrakten är individuella 
där vi ibland kommer överens om att 
övertid ska ingå i lönen/arvodet.   

Nej. 
 

Tillsvidare är ca 20 procent och 
kontrakt är ca 80 procent. Bran
schen präglas av korta beställningskon
trakt från kunderna och konsekvensen 
av detta blir övervikt på frilansbaserade 
uppdragsavtal.  

Umami Produktion
Radio: Människans mått (P1), OBS 
(P1), mfl.

För de med längre arbetslivserfarenhet 
runt 33 000 kronor. För personer direkt 
från utbildning mellan 25 000 och 
28 000 kronor. 

De som är anställda ska inte arbeta 
övertid. Vi delägare gör det givetvis, 
men utan extra betalning.

Inget kollektivavtal. Umami har sju anställda. Tre delägare 
som jobbar 80 procent, en projektan
ställd producent och tre programledare. 
Vi anlitar också flera tekniker och jour
nalister som har Fskatt. Vår ambition 
är att kunna tillsvidare anställa 
fler, men det hänger ihop med hur långa 
kontrakt vi kan få. Vi erbjuder generös 
flextid, stöd till friskvård etc.

Mastiff TV Återkopplade aldrig.

Baluba TV Vill inte medverka.

Sto-Cph TV Återkopplade aldrig.

Freemantle Media Lovade återkomma. 

Jarowskij TV Återkopplade aldrig.

Titan Television VD svarade, och bad oss höra av 
oss till deras ägare Nice. (Läs intervju med Titan på sidan 11.)

Journalisten kontaktade 14 av Sveriges viktigaste 
produktionsbolag inom radio- och TV för en enkät 
om deras ingångslöner och anställningar. Bolagen jobbar 
för bland andra SR, SVT, TV3 och TV4.  

kollektivavtal? NeJ

kollektivavtal? NeJ

kollektivavtal? NeJ

kollektivavtal? NeJ

Antalet anställda varierar bero
ende på vilka beställningar vi får 
från kanalerna. 

LÄMNADE
INGA  
SVAR

Filt 
Radio: Vandrarna (P1), Stil (P1), 
Min Bokhylla (P4), Verkligheten  
(P3) mfl. TV: Den vetenskapliga 
kärleken (SVT),  
Badet i Babel (SVT) mfl.

 Lönesättningen är individuell och 
någon generell ingångslön finns inte 
definierad. För journalister på Filt följer 
vi och ligger över lägsta lön enligt 
kollektivavtalet för etermedier mellan 
Journalistförbundet och Medieföre
tagen.

Nej. Journalistförbundet för journalister 
och Unionen för övriga.
 

 Hela koncernen, Filt AB och Filt 
Hinterland, sysselsätter i dag ca 25 
personer med olika anställningsformer 
och uppdragsavtal. Antal anställda är 
helt beroende på vilka projekt som 
löper vid ett visst tillfälle.
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