
Super att du vill frilansa för STBL! 
 

Vi vill lappa det finlandssvenska medielandskapet, och 
för att göra det behöver vi din hjälp.

 
Detta infopaket ger din en crash course i kärnan till 

STBL:s verksamhet: produktionen av innehåll.



Bekanta dig med Studentbladet
Om du har en idé för en artikel, kolla först våra kanaler. Har STBL skrivit om 
saken tidigare? Det är inte heller helt fel att följa oss på sociala medier, och
beställa nyhetsbrevet. 

Arbete och synlighet
Låt ditt fantastiska jobb synas! Har du idéer på hur innehållet kan göras 
ännu mer intressant? Vi lägger gärna lite mer energi för att ge innehållet 
mer synlighet.

Till arbetet hör också en kort kommentar som du kan gå in och skriva efter 
att innehållet har publicerats. Det kan vara en personlig åsikt, eller kanske 
en kort presentation av dig själv om du inte har någonting att säga om 
själva ämnet. 

Orsaken till detta att kommentarer också kan vara intressant innehåll, för 
att uppmuntra till vidare diskussion och för att lägga tonen för 
diskussionen.

Kommunikationen sker huvudsakligen per e-post. Redaktionen uppskattar 
att du håller oss lätt uppdaterade om din process och hur det står till.

Vill du ha en profilbild på STBL:s hemsida?
När du skrivit din första artikel görs en användare åt dig i vårt webbverktyg 
(Wordpress). I den profilen registreras en e-postadress, förmodligen den du 
använt för att kontakta redaktionen.

På Gravatar.com kan du skapa en ny användare (använd samma e-post som 
registrerats på STBL), och inne i Gravatar kan du ladda upp en profilbild. Vid 
behov kan du göra flera olika profiler inom Gravatar för olika behov: arbete, 
privat etc.

Gravatar är direkt kopplad till Wordpress, så bara bilden är uppladdad 
dyker den upp på webbplatsen.

Vill du att någon annan info ska stå om dig på din stbl-profil, meddela 
redaktionen så hjälper de till.

Frilansinfo för visuellt folk
Vi följer Journalistreglerna http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/

http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/


Frilansinfo för visuellt folk

Skrivande
Varje artikel behöver åtminstone rubrik, ingress och brödtext. De flesta 
läser artiklar via mobilen, så undvik många stora block med text. Oftast 
behövs också mellanrubriker. Blockcitat funkar också bra för att bryta upp 
texten.

Före citat i brödtexten använder vi märket em-dash (—).
Första gången en person nämns skrivs hens namn med fet stil. Om namnet 
nämns i ingressen ska det hela namnet ändå skrivas med fet stil första 
gången det nämns i brödtexten. Kolla också vilka pronomen dina 
intervjuobjekt vill att du använder för dem, och om hen vill uppträda under 
eget namn, under pseudonym eller som anonym. 

Du får väldigt gärna bidra med taggord till artikeln. Samma taggar kan 
användas på sociala medier när artikeln publiceras.

Har du kört fast i skrivprocessen? Ta kontakt med chefredaktören. Behöver 
du bollplank? Mejla chefredaktören. Tycker du artikeln är mogen för 
korrektur? Dela den med chefredaktören. Skrivande är en ensam process, 
men editerande är teamwork. 

Bilder
Vi uppskattar om skribenten kan bildsätta sin artikel, men andra lösningar 
finns. Man kan också göra grafik eller illustrera på annat sätt. Det går alltid 
att diskutera.

Vi behöver bara liggande bilder för webben. Om du gör ett videoreportage, 
kom ihåg att video också behöver stillbilder. Ta stillbild på alla som 
intervjuas, det fungerar bättre än screenshot. Ta helst bilder i PNG-format.

Vi behöver namn på alla personer som är igenkännbara på bilderna. Kolla 
stavning, personpronomen och om hen vill bli taggad på sociala medier, och 
i så fall på vilka kanaler - STBL delar innehåll på Twitter, Instagram och 
Facebook. Varje bild behöver en kort bildtext.

Om du får bilderna av en andrahandskälla, håll koll på fotografens namn 
och försäkra dig om att de faktiskt får publiceras på sociala medier.

Vi följer Journalistreglerna http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/

https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%94
http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/


Frilansinfo för visuellt folk

Arvode
Standardarvodet på en artikel är 100€, och det innebär en artikel av 
medellängd. Ju mer färdig artikeln är för publikation och ju mer arbete som 
gått in i helheten, desto högre är arvodet. 

Dessa siffror är inte huggna i sten, men ger en fingervisning till på vad 
arvodet baserar sig på. Är du osäker på arvodet kan du ta upp det med 
chefredaktören.

 
Kort kolumn/kåseri/opinionstext: 70€

Artikel av medellängd: 100€
Artikel + bilder: 150€

Extremt välgjord, lång och mångfacetterad artikel: 200€
 

Lättast för oss är det om ni fakturerar. Då kan du direkt mejla SSI:s 
skattmästare på ekonom@stbl.fi. Vi vill inte ha pappersfakturor.

I andra fall: kom ihåg att skicka in skattekort, kontonummer och adress till 
chefredaktören på fornamn.efternamn@stbl.fi. 

Frilansarvoden betalas ut månadens sista vardag. För att betalningen ska 
hinna ut ska du skicka in dina uppgifter senast 8 dagar före 
betalningsdatum, annars måste vi tyvärr enligt lagen räkna med en 
förskottsinnehållning på 60 procent på arvodet.

Verifikat för arvoden skickas på grund av dataskydd inte ut per mejl. Du 
kommer åt verifikaten genom att identifiera dig med dina personliga 
nätbankskoder på webbtjänsten palkka.fi. Välj “Logga in” > “Anställd”

Vi följer Journalistreglerna http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/

mailto:fornamn.efternamn@stbl.fi
https://www.palkka.fi/
http://www.jsn.fi/sv/journalistreglerna/

