Lärarhandledning

besök på
tidning eller
mediecenter

Inledning
Varför hamnar en viss nyhet på förstasidan? Får man publicera bild
på en mordmisstänkt? Kan en journalist använda en artikel från en
konkurrerande tidning utan att fråga?
I samband med ett studiebesök på ett mediecenter eller en tidning
väcks många frågor kring medier och nyheter. Den här handledningen
ger dig förslag på övningar som du kan använda inför ert besök och
som uppföljning väl tillbaka i skolan igen.
Övningarna är fristående. Det betyder att du kan plocka ut en övning
eller välja att göra flera. Tidsåtgången för varje övning är max 60
minuter och alla övningar innehåller färdiga kopieringsunderlag.
Handledningen riktar sig främst till dig som undervisar i årskurs nio
och på gymnasiet, men det går självfallet bra att använda övningarna i
andra årskurser också. Du vet bäst vad som passar dina elever.
Lycka till!
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Lärarhandledning

Inför och efter besök
på tidning eller mediecenter
Innehåll:
1. Nyhetsvärdering - olika sätt att värdera nyheter		
2. Källkritik - sök svaret hos flera källor				
3. Pressetik – rätt eller fel att publicera?				
4. Upphovsrätt – tillåtet eller inte?				
5. Uppföljning och reflektion efter besöket
6. Kopplingar till skolans styrdokument
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1. Nyhetsvärdering
Olika sätt att värdera nyheter
Vad som blir en nyhet är inte alltid självklart och varierar beroende på
olika nyhetsmediers målgrupp. Men vissa principer för vad som blir en
nyhet finns. Hur väljer journalister vilka nyheter som de vill förmedla
till sina läsare/lyssnare/tittare? Vad påverkar deras val? I denna övning
får eleverna ta ställning till vilka nyheter de definierar som viktiga och
jämföra det med olika nyhetsmediers val.

Du behöver: Tillgång till kopieringsunderlagen som
hör till övningen (antingen kopierat på papper eller
genom att visa dem med hjälp av projektor) och
tillgång till olika färska nyheter.
Undersökningen blir mest intressant om olika
typer av medier blandas. För enkelhetens skull kan
t.ex. bara tryckta källor eller källor från internet
användas. Om det saknas tillgång till datorer kan du
spara dagstidningar i några dagar före övningen.
Du kan också beställa en klassuppsättning av din
lokaltidning.
Undersökningen kan ges som hemuppgift. Eleverna
använder då en tidning i hushållet eller på internet.
Tidsåtgång: Ca 60 min. om tidningar används. Om
hela nyhetsprogram ska analyseras tar det längre tid.
Syfte: Ge eleverna en grund i att förstå nyhetsvärdering och hur olika nyhetsmedier värderar
nyheter för att nå olika målgrupper.
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Genomförande
1. Gå igenom nyhetsvärderingens ABC med klassen (finns som
kopieringsunderlag 1A, Nyhetsvärderingens ABC). Det anges elva
principer i kopieringsunderlaget. Skriv gärna upp på tavlan och be
eleverna spåna fram vilka principerna kan vara innan ni tittar på
kopieringsunderlaget.
2. Dela in eleverna i par eller grupper och ge dem varsin tidning eller
nyhetssändning (se nedan) samt instruktionen i kopieringsunderlaget
(1B, Vad blir en nyhet?) som hör till övningen.
SVT play
TV4 play
Sveriges Radio: Ekot
Aftonbladet
Expressen
Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter
Om tid saknas eller det bedöms som för svårt för eleverna, kan de två
sista frågorna i kopieringsunderlaget tas bort.
3. Låt några eller alla grupper redovisa sina resultat och iakttagelser
av mediernas val av viktiga nyheter och hur det hänger samman med
målgruppen.
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Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 1A

Nyhetsvärderingens ABC
En nyhet ska:
1.

Vara aktuell. Gamla nyheter har läsaren redan hört eller läst om.

2.

Intressera många. Nyheter vänder sig till alla.

3.

Inträffa nära. Vi är mer intresserade av det som händer nära oss eller där människor
“hemifrån” är inblandade (närhetsprincipen, både geografisk och kulturell).

Andra saker som har betydelse:
4.

En tidning, tv- eller radioprogram vill helst vara ensam om att ha nyheten.

5.

Nyheten berättar om något som är överraskande eller ovanligt.

6.

Nyheten handlar om någon “offentlig person”.

7.

Nyheten avslöjar felaktigheter i samhället.

8.

Nyheten handlar om lag- eller regelbrott.

9.

Nyheten har en rolig vinkel.

10.
11.

Det finns bra bilder till nyheten.
Nyheten handlar om den lilla människans kamp mot makten.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 1B

Vad blir en nyhet?
Titta på tidningens förstasida eller radio/tv-programmets inledning och diskutera:
1.

Vilka är de två, tre viktigaste nyheterna?

2.

Uppfyller de nyheterna några av kriterier för vad som är en nyhet? Vilka av kriterierna?

3.

Om någon av nyheterna inte uppfyller kriterierna, varför tror ni att det ändå har blivit
en nyhet?

Titta/lyssna snabbt igenom tidningen eller nyhetsprogrammet och fundera på dessa frågor:
4.

Om ni hade fått göra en förstasida eller inledning för er tidning eller ert program, hade
ni valt andra nyheter då? Varför? Motivera och hänvisa till ”Nyhetsvärderingens ABC”.

5.

Hur skulle ni vilja beskriva ert nyhetsmediums läsare och målgrupp, om man jämför
med de övriga på marknaden (riks- och lokalpress, gratistidningar och kvällspress, TV,
radio, tidningars internetupplaga)? Ålder, kön, utbildning, inkomst... Kan ni se fler? Vem
är den typiske konsumenten? Finns det någon som inte skulle välja era nyheter?

6.

Låtsas att era nyheter har en annan målgrupp och läsekrets än de har. Skulle ni då välja
andra nyheter att sätta på förstasidan? Vilka principer för nyhetsvärdering skulle väga
tyngre och vilka skulle vara mindre viktiga om målgruppen var en annan? Förklara hur
ni tänker!

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

2. Källkritik
Sök svaret hos flera källor
Enligt god journalistisk sed ska båda sidor i en fråga få ge sin syn
på saken när en journalist skriver en artikel. En journalist bör också
använda källor som är så nära händelsen som möjligt. Hur ser detta ut
i praktiken?

Du behöver: En dagstidning per par eller mindre
grupp i klassen samt tillgång till kopieringsunderlaget
som hör till övningen (antingen kopierat på papper
eller genom att visa det med hjälp av projektor).
Tidsåtgång: Ca 60 min.
Syfte: Ge eleverna övning i att ha ett kritiskt öga för
god journalistik avseende källor – båda sidor ska få
komma till tals.

Genomförande
1. Fråga klassen om de känner till några grävande reportage som
förekommit i media på sistone. Det kan vara nyheter om allt från
företag som fifflat, till sjukhus som gett felaktig vård till patienterna.
2. Vilka källor kan vara viktiga och intressanta för en journalist att titta
närmare på i de medieaffärer klassen nämnde? Låt klassen fundera.
Källor kan vara både personers berättelser, protokoll, brev m.m. Källor
kan ha olika kvalitet, och ju närmare händelsen desto bättre. Journalister bör inte nöja sig med att lyssna på vad en politiker berättar om
vad som sades på ett möte. De bör skaffa protokollet och läsa själva
och fråga andra personer som var med på mötet vad som sades.
3. Dela ut tidningarna bland eleverna, parvis eller i mindre grupper. Låt
dem undersöka en tidningsartikel med stöd i frågorna i kopieringsunderlaget (2, Låt båda sidor komma till tals – undersökande
uppgifter).
4. Avsluta med att diskutera hur väl journalisterna använt källor i
artiklarna som lästs. Har de gjort ett så bra jobb som de borde?
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Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 2

Låta båda sidor komma till tals –
undersökande uppgifter
•

Välj en av de längre artiklarna i tidningen. Läs igenom den.

•

Vilka personer intervjuas och vilka andra källor hämtar journalisten information från?

•

Vilka sidor/personer/information hade journalisten kunnat försöka ta reda på, som inte

•

Finns det några allmänna handlingar som journalisten har fått fram genom offentlig-

är med nu? Finns det någon sida som borde ha fått mer utrymme?
hetsprincipen (se faktaruta nedan)? Finns det några uppgifter journalisten kunde ha
hittat i allmänna handlingar, tror ni?
•

Sammanfattningsvis: Har journalisten gjort ett bra arbete enligt god journalistisk sed
med källorna? Är artikeln objektiv och opartisk? Kunde något gjorts bättre?

Offentlighetsprincipen
En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Den innebär att
både allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens och
kommunernas verksamhet. Detta skapar ett skydd mot maktmissbruk eftersom man kan
hämta ut information från myndigheter oavsett vad de själva väljer att informera om.
Offentlighetsprincipen betyder att alla får läsa papper hos myndigheterna. En myndighet
är en del av staten som bestämmer om en särskild sak, till exempel polisen eller skattemyndigheten. Kommuner och landsting är också myndigheter. De flesta papper och andra
handlingar hos myndigheterna är offentliga handlingar. Det betyder att alla har rätt att läsa
dem. Syftet med det är att media och andra ska kunna få veta vad politiker och tjänstemän
gör och hur de sköter sitt jobb.
Alla handlingar är inte allmänna och offentliga. En del är arbetsmaterial, statsministerns
minnesanteckningar från ett möte till exempel. Andra handlingar är hemliga, sekretessbelagda. Till exempel handlingar från samtal mellan en psykolog på socialtjänsten och en ung
person utsatt för övergrepp.
Offentlighetsprincipen innebär att:
•

Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet).
Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska
använda handlingen till.

•

Allmänhet och massmedia har rätt att vara med vid rättegångar och vid sammanträden
i till exempel riksdagen.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Genom offentlighetsprincipen kan du få veta:
•

Kompisens betyg i engelska

•

Om den där tjejen vars nummer du fick är gift

•

Vad din granne hade för inkomst förra året

•

Sannolikt en hel del av de mejl statsministern skickade igår

•

Domen i ett uppmärksammat rättsfall

Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, men de är just undantag.
Exempel på allmänna handlingar som får hållas hemliga är information om pengatransporter
och uppgifter som kan skada rikets säkerhet.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

3. Pressetik
Rätt eller fel att publicera?
Var det verkligen av allmänintresse att publicera porträttbilder av
offren på Utöya eller namnet på en idrottsstjärna dömd för våldtäkt?
Ansvariga utgivare på olika tidningar gör olika bedömningar eftersom
det pressetiska systemet inte är någon exakt vetenskap. Låt eleverna
utifrån autentiska texter med koppling till pressetiska dilemman göra
egna bedömningar och motivera sina ståndpunkter.

Du behöver: Tillgång till kopieringsunderlaget som
hör till övningen (antingen kopierat på papper eller
genom att visa det med hjälp av projektor) och
exempelartiklar.
Exempelartiklar (se kopieringsunderlag 3)
• Blogg från Aftonbladets ansvariga utgivare om
att namnge sexbrottslingar.
• Inlägg från debattsidan Newsmill om publicering av bilder på Utöya-offren.
• Artikel från Expressen där en flicka namnges och
uppges vara hedersmördad av sin mor och bror.
• Notis från Dagens Media om en löpsedel från
Se&Hör med Carolina Gynning.
• Artikel i Aftonbladet om en fotbollstränares
sexköp.
• Artikel från Hela Hälsingland om en politikers
rattfylleri.
• Artikel där en våldtäktsdömd fotbolls-spelare
namnges.
•
Tidsåtgång: Ca 60 min.
Syfte: Öka elevernas kunskaper om pressetiska
ställningstaganden.
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Genomförande:
1. Introducera Pressombudsmannen genom att berätta om dess
funktion och presentera kort de pressetiska reglerna, se kopieringsunderlag (3A, Etiska regler för press, radio och tv). Mer om Pressombudsmannen www.po.se
2. Dela in klassen i max sju grupper och dela ut en exempeltext
till varje grupp. Vissa av texterna är nyhetsartiklar och vissa är
argumenterande texter som diskuterar ett specifikt pressetiskt
dilemma. Låt eleverna sätta sig in i texten och ge dem i uppgift att
besvara följande:
• Var tidningens beslut att publicera eller inte publicera
rätt enligt er? Använd de etiska reglerna och gör en
bedömning utifrån dem om namn- och/eller fotopublicering var nödvändig.
Kom ihåg att bara för att en nyhet är av allmänintresse betyder det
inte att det är rätt att publicera den. Pressen ska göra en avvägning
mellan allmänintresset och den enskildes rätt till skydd för sin
integritet.
3. Låt varje grupp beskriva sitt fall och sedan motivera beslutet om
det var rätt att publicera eller avstå från publicering. Fråga gärna om
eleverna fattat samma beslut om det gällt deras mamma, storebror
eller artisten de har en t-shirt med. Fråga också om vilka konsekvenser
publiceringen kan få för individen, dennes karriär, privatliv och familj.

diskutera
• Är det någon skillnad om en politiker eller en
fotbollsspelare begår ett brott när det gäller
huruvida det ska publiceras eller inte?
• Är det skillnad på om brottet är t ex sexualbrott,
rattfylla eller stöld, när det gäller huruvida namn
ska publiceras?
• Vad finns det för fördelar/nackdelar med att
reglerna är lite ”luddiga”?
• Vad finns det för fördelar/nackdelar med att
branschen reglerar sig själv?
• Vad har mediekonsumenterna för ansvar?

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 3
3A

Exempelartiklar
Etiska regler för pressetik
press, radio
och
tv av sexbrottslingar, text hämtad från Aftonbladets chef1.
Namngivandet
redaktör, Jan Helins blogg

Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och

yttrandefrihetsgrundlagen
för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av
Gör
jag rätt

samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.
09 oktober 2008, kl. 09:10
Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Skrivet av Jan Helin
Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning
På väggen i arbetsrummet hänger åtta mycket obehagliga porträtt.
inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
Åtta män som just nu tillhör Sveriges mest notoriska sexualbrottslingar.
hållningen.
Ett hundratal kvinnor, flickor och pojkar har fallit offer för dessa män.
Någon av dem skulle mycket väl kunna bli gärningsmannen bakom nästa Engla-fall. Bilderna
PUBLICITETSREGLER
på min vägg är resultatet av en granskning vi gjort för att komma vidare i berättelsen som
Ge korrekta
nyheter
skakade
Sverige
våras - tioåriga Englas öde och död.
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver
Vill du korrekt
veta vilka
här männen
är? Tycker du dig rentav ha rätt att känna till ifall de bor i
ochde
allsidig
nyhetsförmedling.
närheten av dig?
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigmedger,
även förbjuder
om de tidigare
har
publicerats.myndigheterna
Ge läsaren/mottagaren
möjlighet
Som viheterna
berättade
i måndags
svensk
sekretesslag
att berätta
detta
för dig.att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
Den lagen gäller inte Aftonbladet. Vi är ingen myndighet. Vi kan berätta det vi vet om dessa
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
män.
4. svenska
Slå vakt
om den
dokumentära
bilden.
noga
med att
bilder
grafiska
illustrationer
Men
medier
har
en lång tradition
av Var
att inte
berätta
vem
somoch
gjort
vad. Det
skiljer
oss från
andra
medier.
europeiska
ärmånga
korrekta
och länders
inte utnyttjas
påI de
ett flesta
missvisande
sätt. länder och i USA har man synen
att den som begår brott förverkat sin rätt till integritet och självklart gjort sig till föremål för
allmänintresset.
Var generös med bemötanden
Av svenska publicister avfärdas regelmässigt brottslingars identitet som utan allmänintresse.
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
I klarspråk: Ditt intresse är inte okej. Än mindre din nyfikenhet. Det är fult att vilja veta vilka de
bemöta ett påstående
skall, om
det är befogat,
beredas
Rättelse
åtta sexbrottslingarna
som ständigt
återfaller
i nya brott
är. Dettillfälle
är fint till
attgenmäle.
anonymisera
och
distansera.
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
För mig
är det en svårbegriplig
effekt.
uppmärksammas
av demhållning
som harmed
fått en
delklar
av de
ursprungliga uppgifterna. Observera
I Sverige råder en mycket oklar uppfattning om vad allmänintresse är.
att
ett
genmäle
inte
alltid
kräver
en
redaktionell
kommentar.
Men något håller på att hända.
6. Publicera
utan dröjsmål
Pressens
Opinionsnämnds
i fallav
som rör
Englas
mördare Anders
Eklunds
identitet
ansågs efter ett klandrande
tag vara av uttalanden
allmänintresse
Sveriges
samtliga
medier. Varför?
den
egna tidningen.
Jag törs påstå att orsaken var känslor. Englas och hennes mammas öde kunde varit ditt eller
mitt.
Sådanaden
händelser
griper
tag i oss på djupet. Englas öde skakade Sverige eftersom
Respektera
personliga
integriteten
media skrev så mycket. Det skapade ett känsloläge i offentligheten som gjorde det möjligt
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
att publicera Anders Eklunds namn och bild. Men så sa ingen. Istället kom förnumstiga och
inte ett uppenbart
allmänintresse
offentlig
belysning.
tommaom
resonemang
om att Anders
Eklunds kräver
identitet
var av allmänintresse
eftersom brottet
var
Problemet
är ju att
finns många
exempel på
grova brott därsärskilt
förövaren
8. så grovt.
Iaktta stor
försiktighet
viddet
publicering
av självmord
ochlika
självmordsförsök
av
inte publiceras. Konsekvens saknas.
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG
3A
Jag
tror att en tydlig hållning från
medier är akut viktigt. Akut för det förefaller inte som alla
publicister noterat det uppenbara:
Vi har tappat monopolet på offentligheten. Idag kan alla bli sin egen utgivare på internet. I
större skala finns nya organiserade utgivare som Flashback och Pirate Bay. Inom ramen för
de nätverken publiceras regelmässigt namn och bild på personer i nyheterna som medier
inte väljer att publicera. Plus material som det bara är möjligt att publicera om man slipper ta
ansvar.
(Obduktionsbilderna
på de sönderslagna
barnen
och Saga i Arboga tilloch
exempel.)
Press, TV
och radio skall ha största
frihet inom ramen
för Max
tryckfrihetsförordningen
Oansvariga
utgivare utmanar
Vinyhetsförmedlare
som styr mediabolag
längre av
yttrandefrihetsgrundlagen
föransvariga
att kunnautgivare.
tjäna som
och drar
som inte
granskare
gränsen
för det
offentliga
rummet.
Vi sätter
dag bara
våra respektive
medier. Det
samhällslivet
och
för att kunna
publicera
deti som
är avgränser
vikt ochför
betydelse
för medborgarna.
är
engäller
helt grundläggande
av det
svenska
offentliga
rummet.
Det
dock att skyddaförändring
enskilda mot
oförskyllt
lidande
genom
publicitet.

Etiska regler för press, radio
och tv

Av
det tar
skälet
startar
jag i hand
dag en
blogg.
Det
blir ett
forum för att komma
bakom
kulisserna
Etiken
sig inte
i första
uttryck
i en
formell
regeltillämpning
utan i en
ansvarig
hållning
på
Aftonbladet.
I bloggen
kommer
att skriva
varför
vi publicerat
som
ochför
svara
inför
den publicistiska
uppgiften.
Dejag
etiska
reglerna
för press,
radio och
tv vi
ärgjort
ett stöd
den
på
era frågor i så stor utsträckning jag hinner.
hållningen.
Det
är tidskrävande, jag vet, men jag har svårt att tänka mig något viktigare att lägga tid på
PUBLICITETSREGLER
för en ansvarig utgivare 2008.
Ge korrekta nyheter
1. tittar
Massmediernas
roll i samhället
ochjag
allmänhetens
förtroende för dessa medier kräver
Jag
på de åtta porträtten
igen. Ska
publicera dem?
Ska vi berätta
hur mannen
ser ut som dömts sex gånger för grova sexuella övergrepp mot
korrekt och
allsidig nyhetsförmedling.
barn och nu av sin kommun placerats i ett boende 200 meter från en förskola och två grund2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigskolor?
heterna medger,
även om definieras
de tidigaretydligare
har publicerats.
Ge läsaren/mottagaren
möjlighet
Ett allmänintresse
kan knappast
än så. Mannens
identitet är av uppenbart
allmänintresse.
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
Ändå
jag tillsrubrik
vidareoch
beslutat
attskall
inte ha
publicera.
Jag
är rädd för era reaktioner och mina
3. har
Löpsedel,
ingress
täckning
i texten.
egna känslor efter att läst om vad de gjort.
4. deSlå
om den dokumentära
bilden.
med att
bilder och grafiska
illustrationer
För
härvakt
människorna
finns bara förakt
ochVar
hatnoga
att hämta
i offentligheten.
Ett har
så starkt
korrekta
inte
utnyttjas
missvisande
sätt.
att detär
mycket
väloch
skulle
kunna
leda på
till ett
mord
på någon av
dem. Eller till självmord. Om så
skulle ske, har jag som fört dem ut i offentligheten i så fall ett ansvar för deras död?
Var generös
bemötanden
Vad
får vi förmed
samhälle
om medierna ägnar sig åt att sprida förakt och hat?
Det
skälet tillsakuppgift
varför jag avstår
att serva
allmänintresset
i detta
fall.
5. är Felaktig
skall rättas,
när det
är påkallat. Den
som
gör anspråk på att
Å andra sidan:
bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
Nu när jag vet vilka de är – vad tar jag på mig för ansvar för deras nästa brott när jag inte
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
berättar?
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
Så gör jag rätt som inte publicerar dessa åtta?
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
Kära läsare, publicister, bloggare och andra debattörer – låt oss göra det svårt för oss och
6.
Publicera
dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
besvara
följandeutan
fråga:
Om Anders
Eklunds
identitet var av allmänintresse - förklara varför de åtta männen på
den egna
tidningen.
följande uppslag inte är det.
Respektera den personliga integriteten
Källa: http://blogg.aftonbladet.se/archive/janhelin/2008/10
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
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2.
Publicering av bilder av3A
offren för massakern på Utöya,
text hämtad från Newsmill

Etiska regler för press, radio
Aftonbladet respekterar inte Utöya-offrens integritet
och tv

Aftonbladet kommersialiserade de dödas ansikten när de tapetserade sin etta med porträttbilder av mördade på Utöya. Tidningen bör ta bort porträtten från webben och respektera de
Press, TV
och radio
ha största
frihet
inomYngvesson,
ramen för tryckfrihetsförordningen
och
dödas
integritet.
Detskall
skriver
Susanne
Wigorts
lektor och forskare i medieetik.
yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av
och
att kunna
publicera
det
som är av Ögon,
vikt och
betydelse
för medborgarna.
Isamhällslivet
torsdags läste
jagför
Hjalmar
Gullbergs
sista
diktsamling
läppar
från 1959.
Det var som
DetGullberg
gäller dock
att
skydda
mot
oförskyllt
lidande genom om
publicitet.
om
steg
upp
ur sinenskilda
grav och
gjorde
en mediekommentar
vår samtids tragedi i
Norge. "Tag bort fotografierna! Vi döda är känsliga för dylikt första tiden. Anpassning sker inte
Etiken
tar sig
i första
uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning
utan
möda
tillinte
friden
över hand
allt förstånd".
inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
hållningen.
Tidigt
publicerade svenska medier bilder från Utøya. De första fotografierna jag såg från
mordplatsen var inte mycket pixlade. De visade i stort sett allt utom offrens ansikten. Bilderna
PUBLICITETSREGLER
från
Osloattentatet var mer anonyma. Därefter har andra bilder kompletterat mordplatsens.
Ge mest
korrekta
nyheter
De
problematiska
är Schibstedtidningarna Verdens Gangs och Aftonbladets tapetsering
med
dödas ansiktenroll
påiettan
i papperstidningen
ochförtroende
exponeringför
pådessa
webben
i AB kräver
under
1. deMassmediernas
samhället
och allmänhetens
medier
rubriken "Offer för massakern på Utøya". Det finns väsentliga skillnader i etisk mening mellan
korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
bilderna från Utøya och de privata porträtten.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigFotografier
ochmedger,
filmer från
Utøya
och
Oslo ärhar
insatta
i sammanhang
som gestaltar den
brutala
heterna
även
om de
tidigare
publicerats.
Ge läsaren/mottagaren
möjlighet
tragiken. Bilderna hjälper oss att förstå händelsen bättre genom att till exempel visa hur liten
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
Utøya är och att människor låg utspridda över ön efter Breiviks mördande. De är smärtsamma
Löpsedel,
rubrik och
ingress
skall ha bilder
täckning
i texten.
att3.se men
nödvändiga
att visa.
Vi behöver
som,
med Susan Sontags ord om fotografiets
makt,
attdokumentära
se andras lidande.
4. Slå
vaktfår
omoss
den
bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Annat är det med masspubliceringen av privata porträttbilder. Det leder tankarna till
Expressens hårt kritiserade publicering efter Estoniakatastrofen. Jag utgår från att de
Var generös med bemötanden
anhöriga är tillfrågade om publiceringarna, men egentligen är svårigheten en annan. Det
5. Felaktig
sakuppgift
skall
rättas, när det är påkallat.
Den som
gör anspråk
på att
handlar
om formspråket
och
kommersialiseringen
av de dödas
ansikten.
Vi har sett
samma
formspråk
när kvällspressen
gjort
över
grovt kriminella
eller när
man har visat
bemöta
ett påståendehar
skall,
omlistor
det är
befogat,
beredas tillfälle
till genmäle.
Rättelse
porträtt
i långa
raderskall
av efterlysta
krigsförbrytare.
och
genmäle
i lämplig form
publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
uppmärksammas
av och
demtv
som
fått
del alltid
av deoffren
ursprungliga
uppgifterna.
I Spelregler
för press, radio
stårhar
det:
"Visa
för brott
och olyckorObservera
största
ett genmäle
inte alltid
kräver en
kommentar.
möjligaatt
hänsyn.
Pröva noga
publicering
avredaktionell
namn och bild
med hänsyn tagen till offren och
deras
Det finns
fleraPressens
skäl till varför
jag anser attklandrande
hanteringenuttalanden
av porträtten
6. anhöriga."
Publicera utan
dröjsmål
Opinionsnämnds
i fallär
som rör
ovarsam. Ett är att formspråket är billigt och kommersiellt. Den unika personens livsöde
den egna tidningen.
filtreras genom ett nyhetsperspektiv och personen krymper till ett offer bland andra. Ett
annat skäl är att somliga bilder ser taffliga ut. Även om de själva kanske lagt ut foton på FaceRespektera den personliga integriteten
book, så är det inte säkert att de passar i detta sammanhang, som minnesbild av en död.
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
Att publicera
är inte
att visa vilkenkräver
bild som
helst. belysning.
Ett ansikte är inte endast ett
om inteett
ettansikte
uppenbart
allmänintresse
offentlig
porträtt eller en avbild av en persons utseende. Ansiktet är mer än någon annan kroppsdel en
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
synlig del av vår identitet - något personligt. Aftonbladet bidrar till att banalisera personernas
hänsyn
till anhöriga
och vad ovan
om
privatlivets
helgd.
identiteter
genom
att kommersialisera
desagts
dödas
ansikten
i massupplaga.
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Nyhetsjournalistik
är i huvudsak 3A
ett bra medium för att informera och rapportera om
händelser. Men den är otillräcklig för att gestalta de existentiella dimensioner av lidande, sorg
eller smärta som ett mord innebär. Nyhetsjournalistik är för snabb, otålig och trubbig för att
gestalta en övertygande känsla för de komplexa dimensioner som händelser av detta slag
innebär. Det finns andra journalistiska former för att gestalta komplexitet, såsom reportage
eller djuplodande porträtt. Man måste låta vissa bilder vila ett tag, kanske flera år, innan den
bakomliggande
berättelsen
kan gestaltas
på ettramen
ansvarsfullt
sätt. Aftonbladet bör ta
bort
Press, TV och radio
skall ha största
frihet inom
för tryckfrihetsförordningen
och
porträtten
från webben ochför
respektera
dödas
integritet.
yttrandefrihetsgrundlagen
att kunnade
tjäna
som
nyhetsförmedlare och som granskare av

Etiska regler för press, radio
och tv

samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.
Susanne
Yngvesson
Det gällerWigorts
dock att
skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Källa:
Etikenhttp://www.newsmill.se/artikel/2011/07/29/aftonbladet-respekterar-inte-ut-ya-offrenstar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning
integritet
inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
hållningen.

PUBLICITETSREGLER
Ge korrekta nyheter
1.

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver
korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2.

Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

3.

Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4.

Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden
5.

Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

6.

Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten
7.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.
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3.
Uppgifter om att en mamma
och bror häktats misstänkta för ett
hedersmord, text hämtad från Expressen

Etiska regler för press, radio
och tv

Brodern och mamman häktade för mordet

Brodern och mamman till mördade Maria, 19, har häktats misstänkta för mord respektive
anstiftan till mord.
Press, TV bröt
och radio
skallbörjade
ha största
frihet
ramen
för tryckfrihetsförordningen
och
Mamman
ihop och
gråta
närinom
rätten
meddelade
beslutet.
yttrandefrihetsgrundlagen
för att kunna
tjäna som nyhetsförmedlare
och som
granskare
Klockan
14.30 på fredagen inleddes
häktningsförhandlingen
i Helsingborgs
tingsrätt
mot av
samhällslivet
och för att kunna
publicera
det som
är begärt
av vikt honom
och betydelse
medborgarna.
Marias
bror. Kammaråklagare
Magnus
Larsson
hade
häktad för
misstänkt
för mord.
Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Gömde ansiktet
Etiken tar
sig inte
första hand
uttryck
en formell
regeltillämpning
utanmed
i en ansvarig
Brodern
fördes
in ii rättssalen
klädd
i enigrön
tröja. Hans
ansikte var dolt
en blå filthållning
som
införtog
denavpublicistiska
uppgiften.
De etiska
reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
han
sig först efter
att dörrarna
stängts.
-hållningen.
Han såg oberörd ut och tittade rakt fram, säger Per-Ola Ohlsson, KvP:s reporter på plats.
Via sin advokat, Urban Jansson, nekade brodern till brott och bestred häktningen.
PUBLICITETSREGLER
Rätten
beslutade dock att häkta honom på sannolika skäl misstänkt för mord och menar att
Ge korrekta
nyheter
det
finns en risk
att han flyr eller på annat sätt försvårar utredningen på fri fot.
- Det
en besvikelse. Han
juoch
brott,
sa Urban Jansson
efterför
attdessa
beslutet
meddelats.
1. ärMassmediernas
roll iförnekar
samhället
allmänhetens
förtroende
medier
kräver
korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
"Är ett trauma"
2. Urban
Var kritisk
mot mår
nyhetskällorna.
Kontrollera
Enligt
Jansson
brodern mycket
dåligt. sakuppgifter så noggrant som omständig- Det här
är ju ett
trauma.
Hans
har blivit
och han
misstänks för mordet,
säger
heterna
medger,
även
omsyster
de tidigare
harmördad
publicerats.
Ge läsaren/mottagaren
möjlighet
Urban Jansson.
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
Han har inte bestämt än om han kommer att överklaga häktningsbeslutet. Brodern ska nu
3. Löpsedel,
rubrik
och ingress skall haen
täckning
genomgå
en mindre
sinnesundersökning,
så kalladi texten.
paragraf 7-undersökning.
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer
Bröt ihop i rättssalen
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Magnus Larsson hade även begärt mamman häktad misstänkt för anstiftan till mordet på
Maria. Häktningsförhandlingen mot henne inleddes direkt efter hennes sons förhandling.
Var generös med bemötanden
Mamman bröt ihop på plats inne i rättssalen. Hon grät och begravde ansiktet i händerna.
5. Felaktig fick
sakuppgift
skall
rättas,
när
det en
är påkallat.
Den som Rätten
gör anspråk
på attatt häkta
Förhandlingen
avbrytas
men
kunde
efter
stund återupptas.
beslutade
även mamman
som
skäligen misstänkt
för anstiftan
tillberedas
mord. Det
är den
misstankebemöta ett
påstående
skall, om det
är befogat,
tillfälle
tilllägre
genmäle.
Rättelse
graden.och
Hon
bröt ihop
och
börjadeform
gråtapubliceras
högljutt igen
rätten och
meddelade
sittatt
beslut.
genmäle
skall
i lämplig
utannär
dröjsmål
på så sätt
de kan
uppmärksammas
av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
Nekar till
mordet
genmäle inte alltid
en hittades
redaktionell
Det varatt
påett
måndagskvällen
som kräver
Maria, 19,
dödkommentar.
i sin lägenhet i Landskrona. Brodern
greps
platsenutan
och anhölls
senare
skäligen
misstänkt förklandrande
mord. Mamman
greps ioch
6. på
Publicera
dröjsmål
Pressens
Opinionsnämnds
uttalanden
fall anhölls
som rör
på onsdagskvällen. Båda nekar till inblandning i mordet.
den egna tidningen.
Anna Mattsson och Per-Ola Ohlsson
Respektera den personliga integriteten
7. http://www.expressen.se/kvp/brodern-och-mamman-haktade-for-mordet/
Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
Källa:
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
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4.
Om en löpsedel från tidningen
Se&Hör med Carolina Gynning, text
hämtad från Dagens Media

Etiska regler för press, radio
och tv

Carolina Gynning rasar mot Se & Hör

Skvallertidningen påstod att medieprofilen haft ”heta nätter” med programledaren Martin
Björk.
Press,
radio skall
största
inomrubriken
ramen för
tryckfrihetsförordningen
och
Det
varTV
påoch
gårdagens
löpha
som
Se & frihet
Hör hade
”Gynnings
heta nätter med Martin
yttrandefrihetsgrundlagen
för
tjäna
sommot
nyhetsförmedlare
ochsom
somhon
granskare
av
Björk”.
Carolina Gynning går
nuatt
tillkunna
rasande
attack
skvallertidningen,
anklagar
samhällslivet
och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.
för
förtal.
gäller
dock att skydda
mot
oförskyllt
publicitet.
–Det
Vilken
skittidning,
Jag harenskilda
talat med
min
advokat lidande
Moniqegenom
Wadsted
och vi kommer anmäla
detta, skriver Carolina Gynning i sin blogg.
EtikenCarolina
tar sig inte
i förstabygger
hand uttryck
en formell
regeltillämpning utan i en ansvarig hållning
Enligt
Gynning
artikelni helt
på lögner.
uppgiften.
etiska
press,
och tven
ärtidning
ett stödsom
för den
–inför
Jag den
kan publicistiska
tolerera mycket
men härDe
gick
minreglerna
gräns, Seför
och
Hör radio
är tydligen
är
hållningen.
ute
efter att förstöra människors liv. Jag hoppas att ni som jag aldrig mer köper den, för allt är
lögn.
PUBLICITETSREGLER
Rolf
Qvale, redaktionssekreterare på Se & Hör tonar ner kritiken.
korrekta
–Ge
Lögn
vill jagnyheter
inte påstå att det är efter som att de bevisligen var där samtidigt och enligt våra
uppgiftslämnare
har deroll
setts
ihop en hel
Vi har inte heller
insinuerat
att de
hade något
1. Massmediernas
i samhället
ochdel.
allmänhetens
förtroende
för dessa
medier
kräver
förhållande, säger han och fortsätter:
korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
– Vi skrev heta nätter men det var ju 40 grader varmt där nere. Jag tycker hon ska läsa artikeln
kritisk mot
Kontrollera
noggrant som omständiglite2.merVar
noggrant,
mannyhetskällorna.
kan inte bara utgå
från en sakuppgifter
lite tillspetsadsåomslagsrubrik.
Hon säger
att nimedger,
försöker
förstöra
hennes
liv, har
hurpublicerats.
ställer du dig
det?
heterna
även
om de
tidigare
Getillläsaren/mottagaren
möjlighet
– Det har jag väldigt svårt att tro. Vad jag vet om Carolina Gynning så är hon en väldigt
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
impulsiv kvinna och det är väl mest på gott. Jag tycker att man kan avvakta till efter helgen
3. så Löpsedel,
rubrik
skallvarandra.
ha täckning i texten.
och
hoppas jag
att vioch
kaningress
prata med
Carolina
Monique Wadsted
villnoga
inte kommentera
ärendet
och hänvisar
till
4. SlåGynnings
vakt om advokat
den dokumentära
bilden. Var
med att bilder
och grafiska
illustrationer
Carolina Gynning.
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Dagensmedia.se söker Carolina Gynning.
Var generös med bemötanden
Dante Thomsen
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
Källa: http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/article3075516.ece
bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
Följ länken
för att seskall
bild på
löpsedeln
och genmäle
i lämplig
form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
6.

Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten
7.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.
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Fotbollstränares sexköp,
KOPIERINGSUNDERLAG
3Atext hämtad från tidningen Aftonbladet

Etiska regler för press, radio
och tv

Fotbollstränaren greps för sexköp

Togs på bar gärning när han lämnade bordellen
En före detta allsvensk fotbollstränare köpte sex av en prostituerad.
Polisens spanare tog honom på bar gärning när han lämnade bordellen i centrala Stockholm.
TV ochmig
radio
skall ha största
frihet
inomgrej,
ramen
för tryckfrihetsförordningen
och
–Press,
Jag ångrar
fruktansvärt,
det var
en dum
säger
han.
yttrandefrihetsgrundlagen
kunna
tjäna
som nyhetsförmedlare
och som
granskare
Sent
en kväll i januari greps för
denatt
före
detta
damallsvenske
fotbollstränaren
när han
kom utav
från
samhällslivet
och för att
kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.
en
port på Sveavägen
i Stockholm.
Det gäller
att skydda
enskilda
lidande
publicitet.
Han
påstoddock
att han
besökt en
manligmot
vänoförskyllt
i fastigheten.
Mengenom
när polisen
kontrollerat
uppgifterna ändrade han sin historia och erkände att han köpt sex av en prostituerad.
sigångerfull
inte i första
uttryck
i enhar
formell
i en ansvarig
hållning
IEtiken
dag ärtar
han
och hand
berättar
att han
måttregeltillämpning
mycket dåligt avutan
det som
hänt.
inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
hållningen.
”Måste
söka hjälp”
– Jag har inte vågat berätta för min sambo, jag ångrar sexköpet fruktansvärt mycket. Det var
PUBLICITETSREGLER
en
dum grej.
–Ge
Jag
kanskenyheter
måste söka hjälp för att bearbeta det här. Det jag gjort är inte acceptabelt, säger
korrekta
han.
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver
I förhör med polisen berättar idrottsledaren att han hittade den prostituerade kvinnan via en
korrekt
och allsidig nyhetsförmedling.
hemsida
på internet.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigSlipperheterna
åtal
medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet
Lägenheten på Sveavägen ägs av en 68-årig kvinna och används som både boende och
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
bordell för prostituerade kvinnor från Estland.
3. Löpsedel,
rubrik och
ingress
ha täckning i texten.
Idrottsledaren
dömdes
i februari
tillskall
ett strafföreläggande.
Han slapp därmed åtal och
rättegång
och fick
2 500 kronor
i dagsböter.
4. Slå vakt
om betala
den dokumentära
bilden.
Var noga med att bilder och grafiska illustrationer
Kristoffer Törnmalm och Lilian Andersson
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6770637.ab
Var generös med bemötanden
5.

Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

6.

Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten
7.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG
3A
6.
Rattfull politiker, text hämtad
från Hudiksvalls Tidning

Etiska regler för press, radio
och tv

Uno Jonsson körde rattfull

Toppolitikern Uno Jonsson (S) har kört rattfull i Hudiksvall. Han säger att han inte tänkte sig
för. Efter händelsen slutar han dricka alkohol.
Det var en fredag förmiddag i slutet av oktober som Uno Jonsson stoppades vid Södra vägen
TV och
radiopolisrapporten
skall ha störstahade
frihet
inom
ramen
förkört
tryckfrihetsförordningen
iPress,
Hudiksvall.
Enligt
han
bland
annat
på Kungsgatan och tilloch
Ica Håsta.
yttrandefrihetsgrundlagen
för att kunna
tjäna
som nyhetsförmedlare
och som granskare
av
Alkoholhalten
var då 0,14 milligram
per liter
i utandningsluften,
vilket motsvarar
ungefär 0,28
samhällslivet
ochi blodet.
för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.
promille
alkohol
dock
oförskyllt
lidande
genom
publicitet.
–Det
Jaggäller
vet att
jag att
harskydda
gjort felenskilda
och jagmot
beklagar
det, säger
han.
Jag trodde
att jag var ren, men
jag tänkte mig inte för. Det är oansvarigt.
Etiken
tar sig berättar
inte i första
handdrack
uttryck
en formell
utan vaknade
i en ansvarig
hållning
Uno
Jonsson
att han
ett ipar
glas vinregeltillämpning
kvällen innan. Sedan
han på
inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
småtimmarna.
–hållningen.
Jag tänkte att om jag tar något glas vin så kanske jag somnar om, säger han.
Uno Jonsson uppger att han drack ett halvt glas vin ungefär vid tretiden och ytterligare ett
PUBLICITETSREGLER
halvt
glas vid halvfemtiden på morgonen.
När
han vaknade
igen efter några timmar tänkte han inte på vinet han druckit på småGe korrekta
nyheter
timmarna,
utan satte sig
i bilen
och körde.
1. Massmediernas
roll
i samhället
och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver
I början av november utfärdade åklagarkammaren i Gävle ett strafföreläggande för rattkorrekt
och
allsidig
nyhetsförmedling.
fylleriet. Uno Jonsson måste nu betala 40 dagsböter à 300 kronor för brottet, totalt 12 000
2. Var
kritiskför
mot
nyhetskällorna.
Kontrollera
så noggrant
som omständigkronor.
Gränsen
rattfylleri
går vid 0,2
promille sakuppgifter
alkohol i blodet
eller 0,1 milligram
per liter i
utandningsluften.
heterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet
Uno Jonsson är Socialdemokrat och har flera politiska uppdrag inom Hudiksvalls kommun.
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
Han är ordförande för tekniska nämnden och för det kommunägda bolaget Hudiksvalls
3. Löpsedel,
rubrik
och
skall ha ledamot
täckningi ikommunstyrelsen
texten.
näringslivs
AB, HNA.
Han
är ingress
även ordinarie
och kommunfullmäktige,
ersättare
kommunstyrelsens
samtillustrationer
4. Slåoch
vakt
om den idokumentära
bilden.allmänna
Var nogautskott,
med attekonomigrupp
bilder och grafiska
utvecklingsutskott. Under åren 1999–2006 var Uno Jonsson kommunalråd på deltid.
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Han har nu bestämt sig för att inte dricka alkohol.
– Jag dricker inte mycket, men gör man en sådan här grej ska man inte dricka alkohol, säger
Var generös med bemötanden
han. Då är det lika bra att låta bli helt.
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
Anneli bemöta
Clemente
ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
Källa: http://helahalsingland.se/hudiksvall/hudiksvallc/1.2497031-uno-jonsson-korde-rattfull?h
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
eadlineDate=20101116%20
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
6.

Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten
7.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Kopieringsunderlag
7.
KOPIERINGSUNDERLAG
Våldtäktsdömd fotbollsspelare,
3A
text hämtad från Gefle Dagblad

Etiska regler för press, radio
och tv

Två års fängelse för Yannick Bapupa

Den tidigare Gif-stjärnan Yannick Bapupa, som först friades för våldtäkt på en ung kvinna i
Gävle, dömdes nu på förmiddagen till två års fängelse.
Det var i mitten av november som stjärnan och allsvenske fotbollspelaren i Gefle IF, Yannick
Bapupa,
följde
juniorer
i den
egna
föreningen
på efterfest.
Press, TV28,
och
radiomed
skallnågra
ha största
frihet
inom
ramen
för tryckfrihetsförordningen
och
yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av
Isamhällslivet
lägenheten låg
unga
kvinnor
och sov.
Idrottsstjärnan
la sig
på en soffa
intill en 18-åring
ochnågra
för att
kunna
publicera
det som
är av vikt och
betydelse
för medborgarna.
och
började
ha sex
med henne.
Det gäller
dock
att skydda
enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Därefter
isär. uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning
Etiken targick
sig versionerna
inte i första hand
Enligt
kvinnan
vaknadeuppgiften.
hon av samlaget.
Chockad
hon
bortoch
mannen.
Hennes
inför den
publicistiska
De etiska
reglernaputtade
för press,
radio
tv är ett
stöd för den
vittnesmål
hållningen. låg senare till grund för åtalet om våldtäkt. Idrottsstjärnan å sin sida hävdade att
samlaget varit frivilligt.

PUBLICITETSREGLER

Gävle
tingsrätt
kom att gå på hans linje. Det kunde inte helt uteslutas att 18-åringen varit med
Ge korrekta
nyheter
på att ha samlag.
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver
korrekt
och allsidig
En tydlig
fingervisning
omnyhetsförmedling.
att hovrätten för nedre Norrland såg annorlunda på saken kom när
rättegången
i denmot
högre
instansen avslutades.
2. Var kritisk
nyhetskällorna.
Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet
Domarna lät nämligen häkta idrottsstjärnan som varit på fri fot ända sedan förhandlingen i
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
tingsrätten.
Och
som rubrik
kom i hovrätten
i Sundsvall
klockani11texten.
löd mycket riktigt på två års fängelse.
3. domen
Löpsedel,
och ingress
skall ha täckning
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer
Domen gäller våldtäkt av normalgraden.
är korrekta
ochhar
intedessutom
utnyttjas rätt
på ett
sätt.
Den 18-åriga
kvinnan
till missvisande
85 000 kronor
i skadestånd.
Var generös
med bemötanden
Enda
framgången
för stjärnan är att han slipper utvisning efter avtjänat straff.
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
Nu väntas
ävenett
Yannick
Bapupas
FF,beredas
agera och
sägatillupp
kontraktet,
som
bemöta
påstående
skall,nya
omklubb,
det ärKalmar
befogat,
tillfälle
genmäle.
Rättelse
skrev under så sent som inför den kommande säsongen.
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
Mats Hedström
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
Källa: http://gd.se/nyheter/gavle/1.1878869-tva-ars-fangelse-for-yannick-bapupa
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
den egna tidningen.
Respektera den personliga integriteten
7.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 3A

Etiska regler för press, radio
och tv
Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av
samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.
Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning
inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och tv är ett stöd för den
hållningen.

PUBLICITETSREGLER
Ge korrekta nyheter
1.

Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver
korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2.

Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet
att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

3.

Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4.

Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer
är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden
5.

Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att
bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse
och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan
uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera
att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.

6.

Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör
den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten
7.

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet
om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

8.

Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av
hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

9.

Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva
noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

10.

Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder
11.

Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.

12.

Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det
vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Hör båda sidor
13.

Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att
bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var
uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som
blivit anmäld.

14.

Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör
redovisas.

Var försiktig med namn
15.

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå
från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

16.

Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.

17.

Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger
materialet.

Hämtat från Allmänhetens Pressombudsman,
www.po.se/regler/30-etiska-regler-foer-press-tv-och-radio

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

4. Upphovsrätt
Tillåtet eller inte?
Vilka regler gäller egentligen för hur man får använda bilder, texter och
musik när man skapar något nytt? Är det skillnad på vad journalister
får göra och vad elever som går i skolan får göra? Red ut begreppen
för vem som får göra vad en gång för alla. Låt eleverna testa sina
kunskaper genom ett quiz om upphovsrätt.

Du behöver: Tillgång till kopieringsunderlagen som
hör till övningen (antingen kopierat på papper eller
genom att visa dem med hjälp av projektor):
1. Text om upphovsrätt
2. Quiz om upphovsrätt
3. Facit till quizet
Tidsåtgång: Ca 40 min.
Syfte: Öka elevernas kunskaper om upphovsrätt
och pressetik.

Genomförande
1. Läs texten om upphovsrätt tillsammans i klassen.
2. Starta quizet. I facit finns svar med motivering angiven men
beroende på hur eleverna har resonerat så kan deras svar vara rätt
trots att facit anger något annat. Kom då gemensamt fram till vad som
verkar vara en rimlig bedömning genom att utgå från faktatexten och
motiveringarna i facit.
3. Samla ihop elevernas tankar:
• Var det något svar som var förvånande?
• Var det lätt eller svårt?
• Var det något som var särskilt bra att få veta mer om?

24

Diskutera:
• Vad finns det för fördelar/nackdelar med att
upphovsrätten finns?
• Hur ofta tänker eleverna på att upphovsrätten
finns och i vilka sammanhang?
Övningen är faktagranskad av Alexandra Lundvik, jurist på TU.

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 4A

Fakta om upphovsrätt på nätet
Vad gäller enligt lag?
Allt material – texter, bilder, grafik och teckningar - som publiceras på en webbplats kan vara
skyddat av lagen om upphovsrätt. Om det är skyddat så är mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet förbjudet
enligt upphovsrättslagen.
Det betyder alltså att du måste fråga upphovsmannen om lov för att få använda materialet.
Den som använder ett material på ett sätt som inte är tillåtet enligt upphovsrätten bryter mot
lagen. Det kan leda till skadestånd. Två saker kan göra att du dessutom riskerar att dömas till
böter eller fängelse i två år:
1.

Att bryta mot lagen med flit (uppsåt), till exempel om du stjäl en välkänd fotografs bild
och säger att det är din egen fast du vet att det är lögn.

2.

Att bryta mot lagen på ett sätt där man kan tycka att du borde ha tänkt till och vetat
bättre (grov oaktsamhet). Till exempel att du kopierar texter och bilder från nätet utan
att ange källa och säger att du inte visste att man behöver ange det.

Allt är inte skyddat – om ”verkshöjd”
Allt är inte skyddat av upphovsrätten. Ett verk blir skyddat om det når upp till något som
kallas för ”verkshöjd”. Det betyder att det räknas som en produkt av ett andligt skapande. Det
kan låta fint, men faktum är att det inte krävs så mycket för att nå upp till den gränsen. Man
brukar säga att ett alster når verkshöjd när det är så speciellt, självständigt och originellt att
ingen annan skulle ha kunnat göra det exakt likadant.
Ett exempel på hur detta med verkshöjd kan fungera är att din kompis skriver ett sms till dig
med texten: ”Jag såg en kille på bussen som hade på sig en sopsäck och högklackade skor”.
Det messet når förmodligen inte upp till kraven för att räknas som upphovsrättsskyddat.
Andra kan ju ha kommit på att skriva exakt samma innehåll. Men om din kompis istället messar
dig en liten dikt om vad han såg under sin bussresa så skulle det förmodligen uppnå verkshöjd.

Vem är källan?
Upphovsman och rättighetsinnehavare betyder ungefär samma sak.
Upphovsman = den som skapat ett verk. Upphovsmannen är samtidigt rättighetsinnehavare,
dvs. hon eller han kan utnyttja verket som hon eller han vill.
Rättighetsinnehavaren = kan vara en helt annan än upphovsmannen. Till exempel en person
eller ett företag som köpt rätten till verket.
Bra att komma ihåg är att du alltid ska ange vem som är upphovsman – dvs. källan. Det gäller
även om du har köpt rätten att använda ett verk. Om du har köpt rätten till en bild så ska du
alltså ange vem som har fotat bilden i anslutning till att du visar den.
Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Hur får du använda material som är skyddat?
Många tror att upphovsrätten bara gäller om materialet ska användas kommersiellt men det
stämmer inte. Du får inte “låna” bilder och texter och lägga materialet på din egen webbsida
eller använda det i en skoltidning eller i ett temaarbete.
Det du får göra är att använda materialet för “eget bruk”. Det betyder att du kan använda det
för att:
•

hämta in kunskaper

•

referera till

•

citera från

Men du får inte publicera materialet som det är.

Vad gäller vid citat?
Man kan aldrig citera bilder. För att använda en bild som någon annan har rättigheterna till
måste man få rättighetsinnehavarens tillstånd. Att citera ur text är tillåtet. Men du får inte
citera hur mycket som helst. I lagen står att citat ska ske ”i överensstämmelse med god sed
och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angiven källa”. Tänk så här: Citat
används som hjälpmedel för att stödja ett eget resonemang och inte för att förgylla en text
eller för att det ska verka som om att man har skrivit texten själv.
Vad betyder det att citat ska ske enligt god sed? När man använder uttryck som god sed
betyder det att lagstiftningen tar hänsyn till hur det går till i en specifik bransch. Ett exempel
är att man inom branscher som vetenskap och forskning kan citera nästan hela verk utan att
bryta mot god sed, medan man inom tidningsbranschen får nöja sig med att citera kortare
bitar. Oavsett vem du är behöver du ange källa när du citerar.
Om du vill publicera en text i sin helhet kan du självfallet be rättighetsinnehavaren om tillstånd. Ofta är det lätt att hitta den som innehar upphovsrätten till materialet – skicka ett mejl
eller slå en signal och fråga om lov!

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 4B

Upphovsrättsquiz
1

A. Du får ett kul sms av en kompis och vill lägga ut det på en sajt med roliga
meddelanden. Får du skicka din kompis sms vidare dit om du anger namnet?
JA

NEJ

B. Får du skicka din kompis sms vidare dit om du inte anger namnet?
JA

NEJ

C. Får en tidning publicera sms:et?
JA

2

NEJ

A. Du ska skriva ett skolarbete om jordbävningar och hittar en bild från dn.se från den
senaste jordbävningen i Japan som du vill ha med. Får du kopiera bilden och infoga den
i ditt skolarbete?
JA

NEJ

B. Får en journalist på din lokala tidning kopiera bilden och infoga den i en egen artikel?
JA
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NEJ

A. En kompis har fotat en bild på dig som du tycker är snygg. Får du kopiera den från
din kompis facebooksida och lägga ut den på din blogg?
JA

NEJ

B. Får en tidning ta bilden och publicera den i samband med att du åtalas för
bedrägeri?
JA

NEJ

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

C. Får en tidning ta bilden och publicera den i samband med att du dör i en bilolycka?
JA

NEJ

D. Får en tidning ta bilden och publicera den i samband med att du vinner massvis med
pengar på lotteriet?
JA

4

NEJ

A. Du har fått i uppgift att ta reda på fakta om andra världskriget. Får du kopiera text
från Wikipedia?
JA

NEJ

B. Du har fått i uppgift att ta reda på fakta om andra världskriget. Får du använda text
från Nationalencyklopedin om du ändrar några meningar litegrann?
JA

NEJ

C. En journalist redigerar och skriver om delar av en artikel från konkurrenttidningen.
Artikeln publiceras sedan i den egna tidningen. Får journalisten göra så?
JA

NEJ
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Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 4C

Facit till quiz om upphovsrätt
1

A. Du får ett kul mess av en kompis och vill lägga ut det på en sajt med roliga
meddelanden. Får du skicka din kompis mess vidare dit om du anger namnet?
Ja
B. Får du skicka din kompis mess vidare dit om du inte anger namnet?
Ja
C. Får medier publicera sms:et?
Ja
Motivering: Sannolikt är det så att sms:et inte uppnår verkshöjd – det vill säga är ett
upphovsrättsligt skyddat verk. Ett alster (bild, text etc.) skyddas av upphovsrätten
om det når verkshöjd. Man brukar säga att ett alster når verkshöjd när det är så pass
särpräglat, självständigt och originellt att det är praktiskt taget uteslutet att någon
annan skulle ha utformat samma innehåll eller i varje fall i stort sätt lika. Det kallas för
dubbelskapandekriteriet och är ett lågt ställt krav.

2

A. Du ska skriva ett skolarbete om jordbävningar och hittar en bild från dn.se från den
senaste jordbävningen i Japan som du vill ha med. Får du kopiera bilden och infoga den
i ditt skolarbete?
Nej
B. Får en journalist på din lokala tidning kopiera bilden och infoga den i en egen artikel?
Nej
Motivering: Både du och journalisten måste först ha rätten att använda bilden. Det
innebär att fråga den som innehar upphovsrätten till bilden. I det här fallet kan det vara
fotografen eller Dagens Nyheter. Vissa bilder kan man köpa från en bildbyrå. Men ingen
av er får kopiera bilden och sedan själv publicera den utan att fråga om lov. Kom ihåg
att även om du bett om, och fått lov att publicera en bild eller text så behöver du alltid
skriva ut upphovsmannens namn.
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3

A. En kompis har fotat en bild på dig som du tycker är snygg. Får du kopiera den från
din kompis facebooksida och lägga ut den på din blogg?
Nej

B. Får en tidning ta bilden och publicera den i samband med att du åtalas för
bedrägeri?
Nej
C. Får en tidning ta bilden och publicera den i samband med att du dör i en bilolycka?
Nej
D. Får en tidning ta bilden och publicera den i samband med att du vinner massvis med
pengar på lotteriet?
Nej
Motivering: Du ska fråga den som har tagit bilden först. Det är den personen som äger
upphovsrätten till bilden. Detsamma gäller för tidningen. Även tidningen bör alltså
fråga personen som har tagit bilden före publicering. Det är fotografen (din kompis)
som äger upphovsrätten till bilden.
I samband med att en tidning publicerar en bild så behöver tidningen inte bara tänka
kring frågor om upphovsrätt utan även göra en pressetisk bedömning. Branschen har
egna etiska regler för vad som är ok att publicera och inte.
Publicering i samband med åtal av en ung person:
Att publicera en bild på en ung person som åtalats för bedrägeri kan strida mot pressetiken. Det beror på vem den unga personen är och hur intressant det är för allmänheten att få veta vad som hänt. Om den unga personen är en lokal ung politiker så har
nyheten stort intresse och en publicering kan vara motiverad. Om den unga personen
är helt okänd så är en publicering förmodligen inte ok enligt de pressetiska reglerna.
Publicering i samband med olyckor:
Här bör tidningen ta hänsyn till efterlevande släkt och vänner. Om bilden ska publiceras
bör tidningen fråga din familj först om det är ok och i enlighet med familjens önskan.
Detta skydd är särskilt starkt för barn.

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

Publicering i samband med lottovinster:
Här bör tidningen fråga dina föräldrar om du inte är myndig. Skyddet gällande publicering av bilder på barn är särskilt starkt. Tidningen bör också fundera över vilka
konsekvenser det kan få för dig om alla i Sverige får veta att du vunnit 200 miljoner. Om
bildpubliceringen gäller en vuxen person (och tidningen har rätt att använda bilden sett
ut ett upphovsrättsligt perspektiv) så finns det inga hinder.
För mer information om de pressetiska reglerna se www.po.se
4

A. Du har fått i uppgift att ta reda på fakta om andra världskriget. Får du kopiera text
från Wikipedia?
Nej
B. Du har fått i uppgift att ta reda på fakta om andra världskriget. Får du använda text
från Nationalencyklopedin om du ändrar några meningar litegrann?
Nej
C. En journalist redigerar och skriver om delar av en artikel från konkurrenttidningen.
Artikeln publiceras sedan i den egna tidningen. Får journalisten göra så?
Ja
Motivering: Du får inte bara kopiera text. Du har rätt att citera men då ska man följa
reglerna för citat. Visst material på Wikipedia kan dock vara fritt att använda utan att be
om lov. Undersök vad som står på sajten du använder. Tänk på att alltid ange källa och
kom ihåg att det är du som har ansvaret för att dubbelkolla att materialet du använder
inte är skyddat av upphovsrätten. Om en annan person lagt ut en text som är skyddad
men felaktigt angett att det är ok att använda den så kan du ändå bli ansvarig för det.
I frågan gällande NE räcker det inte att bara ändra ett ”men” eller ”och” på några
platser i texten. Om det står tydligt för alla att du har hämtat texten från Nationalencyklopedin så har du brutit mot upphovsrätten. Du måste alltså skriva om ordentligt
och bearbeta texten så att den helt blir din egen. Vill du använda hela texter att referera
till så är ett bra alternativ att länka till originalkällan.
För en journalist är tillåtet att göra så kallade rewrites. Journalisten/tidningen måste
dock se till att bearbeta texten ordentligt så att den skiljer sig från originalet. Det som
gäller för dig gäller alltså även för journalisten.
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5. Uppföljning och reflektion efter besöket
Här erbjuds några beskrivande och reflekterande frågor som kan
användas som uppföljning efter ert studiebesök.

Du behöver: Tillgång till frågorna i kopieringsunderlaget som hör till övningen (antingen kopierat
på papper eller genom att visa dem med hjälp av
projektor).
Tidsåtgång: Ca 30 min.
Syfte: Reflektera över de egna avvägningarna i
samband med nyhetsproduktion. Fundera över
journalistikens makt och roll i ett samhälle.

Genomförande
1. Gruppera eleverna så som de arbetade under studiebesöket. Låt
dem tillsammans besvara frågorna (finns också som kopieringsunderlag, 5).
• Vad var nytt för er när det gällde att producera nyheter?
• När det gäller nyhetsvärdering så finns det ett antal
principer – hur förhöll ni er till dem?
• Hur blev själva slutprodukten visuellt, d v s hur använde
ni bilder? Är det några bilder ni hade velat visa, som ni
inte fick tag i? Om ni jobbade med radio, saknade ni
möjligheten att visa bilder för att illustrera nyheterna?
• Behövde ni göra några pressetiska överväganden när det
gällde att publicera namn och/eller bilder? Hur motiverar
ni ert beslut?
• Fick ni några problem med upphovsrätten? Hur
hanterade ni de problemen?
• I det journalistiska arbetet är det viktigt att vara
källkritisk. Hur gjorde ni där, när ni var under tidspress?
Hur hade ni velat göra om ni haft mer tid? Finns det
några källor ni hade velat använda, som ni inte hann med
eller kunde få tag i?
• Vad var svårast?
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• Vad var ni mest nöjda med i er produktion?
• När ni såg ert färdiga resultat – är det något ni hade velat
göra annorlunda?
2. Lyft de frågor till helklassdiskussion som grupperna vill prata om.
3. Fortsätt sedan med att diskutera journalisters makt och roll i ett
samhälle. Tredje statsmakten är en annan benämning på massmedia
i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen.
Den tredje statsmaktens uppgift är att granska politiker och beslut
fattade och genomförda av riksdag och regering. Därför har även
journalister makt.

diskutera
• I det arbete ni gjorde med att producera nyheter
– var är det journalistens makt kommer in? Vad
är det för makt journalister har och hur kan de
använda den?
• Anta att ni hade varit nyhetsjournalister i
t ex Kina, Vitryssland eller något annat land
där pressfrihet saknas eller är bristfällig. Är
det någon av de nyheter ni publicerade som
makthavare inte hade gillat? Vilka?
• Om ni som journalister hade velat använda er
makt och göra Sverige lite bättre – hur skulle ni
kunna göra då?
• Skulle ni kunna tänka er att bli journalister?
Varför/varför inte? Vad verkar mest intressant
med jobbet?
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Kopieringsunderlag
KOPIERINGSUNDERLAG 5

Uppföljningsfrågor efter besök
på mediecenter
•

Vad var nytt för er när det gällde att producera nyheter?

•

När det gäller nyhetsvärdering så finns det ett antal principer – hur förhöll ni er till dem?

•

Hur blev själva slutprodukten visuellt, d v s hur använde ni bilder? Är det några bilder ni
hade velat visa, som ni inte fick tag i? Om ni jobbade med radio, saknade ni möjligheten
att visa bilder för att illustrera nyheterna?

•

Behövde ni göra några pressetiska överväganden när det gällde att publicera namn
och/eller bilder? Hur motiverar ni ert beslut?

•

Fick ni några problem med upphovsrätten? Hur hanterade ni de problemen?

•

Enligt god journalistisk sed är det viktigt att båda sidor får höras när en historia
berättas. Hur gjorde ni där, när ni var under tidspress? Hur hade ni velat göra om ni haft
mer tid? Finns det några källor ni hade velat använda, som ni inte hann med eller kunde
få tag i?

•

Vad var svårast?

•

Vad var ni mest nöjda med i er produktion?

•

När ni såg ert färdiga resultat – är det något ni hade velat göra annorlunda?

Detta kopieringsunderlag kommer från Mediekompass ”Lärarhandledning. Besök på tidning eller mediecenter”.

6. Kopplingar till skolans styrdokument
I läroplanerna för både högstadiet och gymnasiet slås fast att skolan
ska verka för att: ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex
verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda
ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden
och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Genom att arbeta
praktiskt och diskutera tillsammans, får eleverna fundera på hur
mediabilden av vår värld konstrueras och vilken makt media har.
I läroplanen ses kunskap som både fakta, förståelse, färdighet och
förtrogenhet. Handledningen är upplagd så att övningarna ska utgå
från det eleven till viss del känner till och är bekant med, för att
sedan vidga vyerna och begreppen och låta eleven göra praktiska
tillämpningar individuellt eller i par eller grupp. Slutligen finns alltid
moment av reflektion och diskussion.
Uppläggen passar förstås mycket bra inom samhällskunskapens
medieundervisning, men de källkritiska övningarna fungerar också
mycket bra inom historia och de pressetiska frågorna passar att
diskutera inom etiken i religion eller filosofi. Inom svenskämnet kan
mycket av materialet användas för att starta diskussioner kring t.ex.
olika typer av texter och nyhetsförmedling.
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Vem står bakom handledningen?
Mediekompass (tidigare Tidningen i Skolan) är en icke-kommersiell
och opolitisk verksamhet som har till uppgift att hjälpa skolan med
undervisning om och med dagstidningar och andra medier. Bakom
Mediekompass står Tidningsutgivarna, branschorganisation för
landets ca 170 dagstidningar. Mer information på www.tu.se och www.
mediekompass.se.
Detta material är framtaget i samarbete med Tekniska museets mediecenter, Studion. I Studion ges skolklasser möjlighet att själva skapa tv,
radio och tidning med hjälp av riktiga nyhetskällor och professionell
utrustning. http://www.tekniskamuseet.se/1/studion.html
Frågor besvaras av Alma Kastlander på Mediekompass,
alma.kastlander@tu.se
Anmäl dig till Mediekompass nyhetsbrev och få kostnadsfria lektionstips varje vecka: www.mediekompass.se/nyhetsbrev
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