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Min bakgrunn 

● Jobbet som journalist og leder i helt små 

og større redaksjoner i Norge i 22 år

● Cand mag fra Universitetet i Bergen og 

MBA i strategisk ledelse fra NHH



Dette skal jeg snakke om

● Pressens samfunnsrolle

● Sakene som viser hvorfor vann er viktig, også for pressen

● Etiske regler, personvern og bilder

● Når det smeller: Noen råd i møte med pressen



Det helt grunnleggende

En fri presse er bærebjelken i 
et levende demokrati.
Ine Eriksen Søreide, 
utenriksminister

At Norge er best i verden på 
pressefrihet, forplikter oss til å 
hjelpe andre.
Erna Solberg, statsminister

“



Pressens samfunnsrolle

1.4. Det er pressens rett å informere om 
det som skjer i samfunnet og avdekke 
kritikkverdige forhold. 

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte 
enkeltmennesker og grupper mot 
overgrep eller forsømmelser fra offentlige 
myndigheter og institusjoner, private 
foretak eller andre.
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Samfunnskritiske tjenester er viktige
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Dette er også 
samfunnskritiske
oppgaver 
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Så når dette skjer, blir det trøkk
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De som står her 
har behov for 
informasjon...
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Når det går virkelig galt
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Konsekvenser for 
enkeltmennesker
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Når feil skjer,
vil en lete
etter svar
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Svarene finner en 
ikke på kontoret

 



Hvordan jobber journalister,
og hva blir publisert? 
3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at 
opplysninger som gis er korrekte. Det er god 
presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i 
valg av kilder. 

3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske 
arbeidsprosessen

4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i 
innhold og presentasjon.
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Hva med mitt personvern?
§ 3.Forholdet til ytrings- og 

informasjonsfriheten
For behandling av 

personopplysninger 
utelukkende for journalistiske 
formål eller med henblikk på 
akademiske, kunstneriske 

eller litterære ytringer gjelder 
bare bestemmelsene i 

personvernforordningen 
artikkel 24, 26, 28, 29, 32 og 

40 til 43, jf. 
personvernforordningen 

kapittel VI og VIII og kapittel 
6 og 7 i loven her.

Personopplysningsloven gjelder ikke for 
journalistiske formål. Her balanseres det 
mot ytringsfriheten og pressefriheten
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Retten til eget bilde

● "Retten til eget bilde" kalles gjerne 
bestemmelsen i åndsverkloven som 
setter forbud mot å publisere 
personbilder uten samtykke av den som 
er avbildet.

● Men det gjelder ikke i det som regnes 
tradisjonell nyhetsdekning.

§ 104. Retten til eget 
bilde
Fotografi som 
avbilder en person, 
kan ikke gjengis eller 
vises offentlig uten 
samtykke av den 
avbildede, unntatt når

a) avbildningen har 
aktuell og allmenn 
interesse (...)
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Q&A

“Kan journalister ta bilder av/filme ansatte som jobber”: Ja
“Må vi svare på spørsmål?” Nei, men sjefen eller noen andre i 
virksomheten må kunne svare
Kan vi be journalister om å forlate området: I utgangspunktet ikke på 
offentlig sted, men sikkerhet skal selvsagt ivaretas.
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Hva vil journalister gjøre og ikke gjøre

● Journalister vil være ute og dokumentere

● Journalister respekterer at folk har en jobb å gjøre, men som offentlig 

ansatt eller i jobb for det offentlige, må en regne med å bli tatt bilde av 

eller filmet.

● God folkeskikk gjelder også for journalister
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Noen råd på veien

● Omverdenen trenger informasjon: Ha en plan!

● Smeller det, kommer en bølge av 

henvendelser. Den må håndteres, uavhengig 

av situasjonen dere står i faglig

● Aksepter pressens rolle, svak håndtering av 

mediene, kan i selv bli et problem

● Vær åpne og lag gode rammer 



To add an image to the background – Right-click on an empty space. Choose Format background/Fill/Picture or texture fill and choose preferred image.

Takk for meg


