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PUBLICERING
När du väl har börjat arbeta som journalist och skapat
dina första verk vill du naturligtvis sprida dina nyhetsartiklar, krönikor, personporträtt och recensioner. Det
finns många olika sätt att göra det på, och som vi har
påpekat tidigare så skiljer sig inte det journalistiska
arbetet åt i någon större utsträckning beroende på
om du väljer den ena eller den andra plattformen. En
journalist som arbetar med digitala medier bedriver
sitt arbete i huvudsak på samma sätt som den som
ser sina texter i tryck, eller den som jobbar som radioreporter. 
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PUBLICERING

Eftersom det finns en mängd olika tekniker
och plattformar för att publicera och distribuera
journalistiskt arbete, finns inga möjligheter att
här gå igenom alla verktyg och hur de fungerar.
Det finns däremot två huvudprinciper som
gäller beroende på vilken form man vill publiceras på. För bägge gäller att det måste finnas
en ansvarig utgivare för att publikationen ska
omfattas av antingen Tryckfrihetsförordningen
eller Yttrandefrihetsgrundlagen. Du kan läsa
mer om dessa i ett annat avsnitt här i Publicistguiden.
Om du vill trycka din tidning hos ett tryckeri
och räknar med att den ska komma ut minst
fyra gånger per år, är det en så kallad periodisk
skrift du skapar. För att din periodiska skrift ska
omfattas av Tryckfrihetsförordningen behöver
du ett utgivningsbevis. Du ansöker om ett
sådant hos ☛ Patent- och registreringsverket,
PRV. Även om du inte trycker din tidning, utan
i stället skriver ut den själv, kan du ansöka om
utgivningsbevis hos PRV. Du måste då ange i
tidningen: hur många exemplar du skrivit ut,
vem som skrev ut den samt var och när det
gjordes.

Det krävs ytterligare en sak för att din tidning
ska omfattas av Tryckfrihetsförordningen, den
måste spridas till allmänheten. Det betyder att
tidningen måste delas eller säljas så att andra kan
läsa den.
Om du i stället vill arbeta med en digital journalistik som internetpublicering, webbsänd radio
eller tv eller en podd, och fortfarande omfattas
av grundlagsskyddet för journalistik, är det
Yttrandefrihetsgrundlagen som gäller. Den är i
princip identisk med Tryckfrihetsförordningen,
men gäller för all journalistik som inte är tryckt.
Det innebär att även sådan publicering behöver
ett utgivningsbevis och ha en ansvarig utgivare.
Ansökan om utgivningsbevis och annan information kring detta finns hos ☛ Myndigheten för
press, radio och tv.

»

För att omfattas av
Tryckfrihetsförordningen
måste du ha en ansvarig
utgivare.
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