JOURNALISTENS
UPPDRAG
VAD? VAR? NÄR? VEM? HUR? VARFÖR?
AVSLÖJAR DEM SOM MISSBRUKAR MAKT.
ÅSIKT ÄR OK. LÖGN ÄR INTE OK.
FÖR ALLA.

INFORMERA

FÖRMEDLA

Vad har hänt? Var hände det?
När hände det? Vem var
inblandad? Hur gick det till?
Varför hände det?

Låt andra göra sin åsikt hörd, som
i debattartiklar och insändare.

GRANSKA
Undersökande journalistik
granskar politiska och
ekonomiska makthavare.

KOMMENTERA
Opinionsjournalistik utgår från en
viss åsikt. Journalistik behöver
inte vara neutral, men ska alltid
vara korrekt.

VAD BLIR
EN NYHET?
DET ANGÅR MIG
Närhet i geografi, tid eller kultur

INTE NORMALT
Avviker från det normala

HÄNDELSE SOM BERÖR
Positivt eller negativt

BETYDELSE
Har betydelse för människor

GRUNDLAGSSKYDD
Journalistiken är skyddad

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN
Tryckta medier med ansvarig utgivare

YTTRANDEFRIHETSGRUNDLAGEN
Radio, tv och digitalt

MEDDELARFRIHET
Alla ska tryggt kunna lämna uppgifter till en journalist

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
Alla har rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet

PRESSENS
REGLER
Medier som tar ansvar jobbar så här

NYHETER SKA
VARA KORREKTA
Kontrollera uppgifterna. Använd
flera källor. Skilj på fakta och
åsikter. Hör båda sidor.
Rätta gjorda fel.

RESPEKTERA
DEN PERSONLIGA
INTEGRITETEN
Visa hänsyn. Etnicitet, kön,
eller sexuell läggning är sällan
viktigt för nyheten.

VAR FÖRSIKTIG
MED NAMN OCH
BILD
Är det viktigt att publicera namn?
Visa hänsyn, inte minst till offer.
Retuschera inte bilder.

MEDIEOMBUDSMANNEN
Tidningar som tar ansvar är anslutna
till MO-Medieombudsmannen.
Där kan den som blivit orättvist
behandlad i media få hjälp.

NYHET

TIPS

HÄNDELSE
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Journalist
Första faktakoll.

Undersök tipset!
Stämmer det?

Hör med flera
personer?
Kolla fakta.

Redaktionen kollar
och godkänner.

KOLLA, KOLLA
KOLLA!
Källkritik och journalistik

KÄLLKRITIK
Alla tips, händelser och information som ligger till grund för
det journalistiska arbetet granskas och värderas.
När man informerar, granskar och kommenterar
måste alla uppgifter vara korrekta.

JOURNALISTISKT ARBETE MÅSTE
INTE VARA OPARTISKT
Men fakta får inte förvanskas
eller missförstås.

SANT
ELLER
FALSKT
Fem frågor för källvärdering!

VEM?
Vem står
bakom källan?
Vem har skrivit
artikeln? Vem
har delat den?
Är det en
organisation,
ett företag
eller en
privatperson?
Kan du
kontakta upphovsmannen?

VAD? VARFÖR? NÄR?

HUR?

Varför delas
informationen
i källan?
Är det någon
som vill sprida
en viss åsikt
eller sälja
något?

Hur hittade du
informationen?
Fick du tips från
en annan källa
som du har anledning att lita
på eller misstro?
Om du hittat
källan på internet, varför fick
du träff på just
den sidan? Var
medveten om
hur sökmotorer
fungerar.

Vad säger
egentligen
källan?
Verkar det
vara fakta eller
någons åsikter?
Finns det stöd
för det som
sägs?

Hur gammal är
källan?
Är den
fortfarande
aktuell och
korrekt?

