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Som ung medieproducent fyller du en viktig roll i vårt 
demokratiska samhälle. Ungas perspektiv måste vara en 
självklar del av debatten för att den ska bli nyanserad och 
realistisk. Unga personer är experter på sina eget liv och 
sin egen tillvaro. Därför är det viktigt att unga tar plats i 
debatter och är tongivande i frågor som rör dem själva. 

Vi som har skrivit den här boken är själva unga 
medieproducenter. Under flera år har vi kämpat för 
ungas yttrande- och tryckfrihet. Vi har föreläst i Sverige 
och ute i Europa, haft en podcast tillsammans och träffat 
unga medieproducenter över hela landet. 

Ungas intresse och engagemang för nyheter ökar. Det vi-
sar Statens Medieråds rapport ”Ungar & Medier 2017”om 
barn och ungas medieanvändning. Av egen erfarenhet vet 
vi också att unga inte bara engagerar sig mer i nyheter, 
unga 
producerar också nyheter. Ung Media Sveriges medlems-
antal ökar och vi märker dagligen att unga vill vara ta plats i 
debatter och producera media. 

Du som håller denna bok i din hand: använd din 
yttrande- och tryckfrihet för att sätta din prägel på medie-
landskapet. Nu gör vi skillnad tillsammans av unga, för unga.  

- Författare Sandra Rönnsved & Desirée Widell 

INTRO.
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VAD JOBBAR UNG MEDIA SVERIGE FÖR?

Att var och en av Sveriges unga ska 
kunna, fritt och med respekt för 
alla människors lika värde, sprida 
sina ord, bilder, idéer och drömmar. 
Detta genom att själva producera 
media och genom att ha tillgång till 
media producerad av andra unga. 
Unga medieproducenter är en 
stark kraft som påverkar både ung-
as liv och hela samhället. 

VAD ÄR MEDIEPRODUKTIONSHANDBOKEN?

Medieproduktionshandboken är en 
guide för dig som är ung och vill 
skapa din egen plattform att göra 
din röst hörd på. Oavsett om du 
vill göra ett glasstest i din skoltid-
ning eller prata om bostadsbristen 
i en podcast är din röst är en viktig 
hörnsten i det demokratiska sam-
hället. Boken fungerar både för ett 
kompisgäng som gör en podcast 
eller en ensam fotograf. Oftast an-
vänds tilltalet “du” i denna bok, men 
när det gäller en gruppbaserad akti-
vitet skriver vi “ni”. 

Boken är indelad i åtta kapitel. 
De första två handlar om grunder-
na i journalistik och om att komma 
igång med medieproduktion. 
De sex följande kapitlen beskriver 
var sin typ av medieproduktion. Du 
kan läsa boken från pärm till pärm 
eller dyka in på just det kapitel som 
du tycker är intressant. I flera kapi-
tel finns också tips på övningar som 
kan göras för att komma igång med 
medieproduktionen. 

I varje kapitel finns en faktaruta med 
rubriken “Vad säger lagen?”. Där 
går vi in på vilka lagar som gäller för 
just den typen av medieproduktion. 
Till nästan varje kapitel finns också 
en faktaruta med rubriken “Norm-
kritisk medieproduktion”. Där ger 
vi tips på hur du gör din produktion 
mer tillgänglig för fler människor. 
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Gräv där du står är ett välanvänt ut-
tryck i journalistikbranschen. Det 
behöver inte vara mer komplicerat 
än så. Medieproducera kring det du 
vet allra bäst. Det som är på gång i 
ditt liv just nu. Vad händer i bostads-
området där du bor? Vad pratas det 
om på skolan? Fritidsgården? Vilka 
trender går i sociala medier? Om 
du börjar där kommer det vara 
mycket enklare. Du är expert på 
det som berör dig och har unika 
perspektiv och vinklar. 
Utnyttja det!

I detta kapitel går vi igenom hur du 
kommer igång med ditt mediepro-
ducerande. Vi presenterar övning-
ar som du kan använda om du är 
en del av en medieproducerande 
grupp för att komma igång med 
redaktionsarbetet. Vi går också ige-
nom Sveriges yttrande- och tryck-
frihet som är grunden till att alla 
kan uttrycka sig och publicera fritt. 

HITTA DIN MÅLGRUPP 

Ett bra sätt att komma på idéer 
att medieproducera kring är att 
fundera på vad andra vill ta del av. 
Börja med att bestämma din mål-
grupp. För vilka medieproducerar 
du? Vilka vill du nå ut till? Är det 
andra ungdomar, makthavare eller 
personer med ett visst intresse? 
När du bestämt din målgrupp kan 
du anpassa ditt språk och använda 
dig av kanaler som just den grup-
pen använder sig av. Ett tips är att 
titta på hur andra har gjort. Inspire-
ras av andra som medieproducerar 
om samma ämne eller ett helt an-
nat ämne, som riktar sig till samma 
målgrupp. 

INLEDNING 

Nu är det dags att komma igång! Du kanske har en idé men inte riktigt vet 
hur du ska börja. 

Oavsett om du vill skriva, fota, filma, podda eller producera på annat sätt 
hoppas vi att Medieproduktionshandboken kan inspirera dig att 
börja skapa. 

KAPITEL 1 

BÖRJA

   ” 
“GRÄV DÄR

 DU STÅR
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STÄLL DIG SJÄLV 
FÖLJANDE FRÅGOR:

Finns någonting nytt som påverkar frågan? 
Till exempel, har det kommit en ny lag som berör ungas arbetsvillkor? 

Vilka har fått uttala sig i den här frågan?
 Är det bara politiker och andra makthavare som fått säga sitt är det dags 
att ta in nya perspektiv. Ungdomarna känns ju relevant, eller hur? 

Titta bakåt och titta framåt. Jämför med hur det sett ut innan. 
Tänk framåt, vad kan detta få för konsekvenser? 
Till exempel “om unga inte får jobb kommer de ha svårt att få bostad”. 

Säg att du har bestämt dig för att medieproducera om ungdomsarbetslös-
het. Kanske har du svårt att komma på en idé som känns unik. Det är lätt 
att känna att “allting redan är gjort”. Och det stämmer också - allting är 
gjort! Flera gånger om. Din uppgift blir att hitta flera olika idéer och sätta 
ihop dem. Det är så en skapar något nytt. Det finns redan artiklar som 
visar statistik på hur många ungdomar som är arbetslösa, det finns pod-
casts där problemet med att unga inte får fasta anställningar tas upp och 
videoreportage där unga arbetslösa berättar om sin egen situation. Vad ska 
då din medieproduktion kunna tillföra? 
Det handlar om att hitta en ny vinkel på ämnet.

H
IT

TA
  EN VINKEL 
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BRAINSTORMING MED POST-ITS 

För: 3 till cirka 10 personer. 
Syfte: Att ni som grupp ska ösa ur er så många idéer som möjligt. 
Ni behöver: Post-its, pennor och peppig musik 

Gör såhär: 
Dela ut en bunt post-its till varje person. Starta musiken och skriv ner så 
många idéer ni kan komma på under en låt, en på varje lapp. Skriv, eller 
rita, det första ni 
kommer på!

När låten är slut skickar ni era post-its till personen till vänster och alla får 
läsa igenom vad som står. När ni startat nästa låt kan ni fylla på med egna 
tankar kring idéerna ni fått skickade till er, eller fortsätta skriva idéer på 
nya lappar. Upprepa tills ni gått ett varv eller när det känns som att idéerna 
tagit slut. Avsluta med att sortera lapparna i olika kategorier och skriv en 
plan för vad ni vill göra först. 

ÖVNINGAR FÖR ER SOM VILL MEDIEPRODUCERA I GRUPP

Tips! Släng inga idéer. Det ni inte använder till 
första numret av tidningen eller första avsnittet 
podden kan ni använda vid senare tillfälle. Om ni 
har svårt att komma på idéer en annan gång kan ni 
gå tillbaka och titta på idéerna från denna övning. 
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VEM ÄR BRA PÅ VAD? 

För: 3 till cirka 10 personer. 
Syfte: Att kartlägga era styrkor och svagheter
Ni behöver: Papper och pennor

Gör såhär: 
Alla får ett papper som de delar in i fyra rutor med rubrikerna: 
Detta är jag bra på och tycker är roligt
Detta är jag bra på men tycker är mindre roligt 
Detta är jag mindre bra på men tycker är roligt
Detta är jag mindre bra på och tycker är mindre roligt

Fyll sedan på rutorna med det som stämmer in på er själva. 

Till exempel såhär:

Detta är jag bra på 
och tycker är roligt:

- FOTA 
- INTERVJUA 

Detta är jag bra på men 
tycker är mindre roligt:

- KORRLÄSA TEXTER 
- REDIGERA LJUD 

Detta är jag mindre bra på 
men vill bli bättre på:

- REDIGERA BILDER 
- FILMA
- TWITTRA 

Detta är jag mindre bra 
på och tycker är tråkigt:

- SKRIVA NYHETSARTIKLAR 
- LAYOUT

Jämför det ni skrivit. Då får ni se vem som är bra på vad och vad alla kom-
mer kunna och vilja göra. Det en person tycker är mindre roligt kanske 
någon annan  är jättebra på och vill göra mer av. Fokusera gärna på rutan 
med det som ni vill bli bättre på! Att göra medieproduktion är ett jättebra 
tillfälle att lära sig. Ni kan också lära er av varandra. En person som har 
skrivit att hen vill bli bättre på att redigera film kan ta hjälp av någon i 
gruppen som är bra på det. 
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Tips! Kolla också om ni i gruppen har tillgång till 
någon utrustning. Vem har en kamera? Vem har tillgång 
till redigeringsprogram? Någon som har en lokal ni 
kan vara i? Det är inget krav för att börja med 
medieproduktion, men en bra bonus. 

Glöm inte att göra ice breakers-övningar!
När ni jobbar i grupp är det viktigt att ni aktivt jobbar för att alla ska 
känna sig välkomna och inkluderade i gruppen. Under redaktionsmö-
tena kan det vara bra att inleda med en må-runda där alla i gruppen 
får möjlighet att säga kort hur de mår just den dagen. Det gör att alla 
enklare kan ha förståelse för varandra under mötet. 

Ett förslag på en ice breaker är “Gemensam nämnare”. 
För: 4 till cirka 24 personer. 
Syfte: Lära känna varandra
Ni behöver: Papper och pennor

Gör såhär: 
Dela in deltagarna i små grupper med ungefär fyra personer i varje 
grupp. Alla grupper får varsitt papper där det är en ritad sol med fyra 
strålar. I cirkeln i mitten skall gruppen skriva saker de har gemensamt, 
exempelvis “Vi gillar bilar” eller “Vi är alla från Göteborg”.  De fyra 
solstrålarna delar in pappret i fyra fält. I dessa fält ska deltagarna skriva 
saker som de inte hade gemensamt med de övriga. Avsluta med att var-
je grupp får presentera sin gemensamma nämnare för de andra. 
Detta är ett bra sätt att lära känna varandra och skapa en bra stämning 
i gruppen. Gör gärna flera ice breakers under era möten!
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FÖRBERED PRESSACKREDITERING 

En form av medieproduktion är att 
bevaka evenemang. Då behöver du 
ofta ta kontakt med dem som an-
ordnar konserten, föreställningen 
eller liknande för att kunna komma 
in utan att betala för biljett. Det kall-
las att få pressackreditering. Många 
journalister visar upp sitt presskort 
för att få inträde till presskonferen-
ser eller andra arrangemang. Om 
du visar upp ditt presskort vet ar-
rangörerna att du är journalist och 
följer de pressetiska reglerna. 

Ung Media utfärdar presskort till 
medieproducenter som är med-
lemmar i förbundet, de ser ut såhär: 

UNG MEDIAS PRESSETISKA REGLER

Alla som har Ung Media Sveriges presskort ska följa förbundets pressetis-
ka regler. Genom att följa de pressetiska reglerna visar du att du tar ditt 
arbete som medieproducent seriöst. Ung Medias pressetiska regler är en 
sammanställning av branschens press- och yrkesetiska regler.

Var kritisk mot dina källor
Tro inte på allt du läser! Som 
medieproducent är det viktigt att 
vara källkritisk. Läs mer om hur 
du använder dig av källkritik i näs-
ta kapitel. Om det är egna åsikter 
du skriver bör det framgå tydligt i 
artikeln. 

Rätta till om du gjort fel
Om det visar sig att du skrivit el-
ler sagt någonting som inte är sant i 
din medieproduktion måste du vara 
beredd att be om ursäkt och rätta 
till det i nästa nummer eller avsnitt. 

Respektera andra
Tänk dig för innan du publicerar 
någonting om någon annans privat-
liv. Syftet med att publicera uppgif-
terna måste vara av allmänintresse. 
Skilj mellan skvaller och viktig infor-
mation. 

Var försiktig med namn
Publicera bara namn om det finns 
ett allmänintresse av att namnet av-
slöjas eller om det är okej för per-
sonen som namnges. 
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Hör båda sidor
Om det finns två eller flera sidor 
av en fråga - ta upp alla. Det gör 
produktionen mer intressant och 
mindre partisk. 

Ha respekt för medias effekt
Det du skriver påverkar människor. 
Saker kan spridas väldigt snabbt och 
till många människor via till exem-
pel sociala medier. Därför är det 
viktigt att det som publiceras är 
sant och relevant. 

Låt dig inte mutas eller 
påverkas
Det är bara du och din redaktion 
som bestämmer vad ni publicerar. 
Låt inte någon annan övertyga er 
om att medieproducera kring något 
de vill i utbyte mot pengar eller gå-
vor. Om du använder annonser, se 
till att det tydligt framgår att det är 
en annons. Detta gäller även i soci-
ala medier och i din youtubekanal. 

Var schysst mot dem du 
intervjuar
Tänk på att alla inte är vana vid att 
bli intervjuade. Det kan vara bra att 
låta intervjupersoner få läsa eller 
lyssna igenom sina uttalanden innan 
publicering. 

Sno inte artiklar och bilder
Tänk på att upphovsrätten gäller. 
Upphovsrätten innebär att den 
som skapat någonting har rätt att 
bestämma över hur materialet an-
vänds. Det står mer om upphovs-
rätt i kapitlet “Forma”. 

Använd rubrik och bild korrekt
Rubriken på din produktion ska 
hänga ihop med innehållet. Skriv 
inte överdrivna “klick-rubriker” 
som egentligen inte har med res-
ten av produktionen att göra. Bilder 
och grafiska illustrationer ska inte 
användas på ett missvisande sätt. 
Om du använder ett bildmontage 
ska detta framgå. Läs mer om bild-
montage i kapitlet “Fota”. 
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VAD SÄGER LAGEN?
YTTRANDE- OCH TRYCKFRIHET

I Sverige kan vi vara stolta över vår yttrande- och tryckfrihet. Vi har fak-
tiskt världens äldsta grundlagsskyddade tryckfrihet; år 1766 antogs den 
i sin första form. Den har uppdaterats och ändrats många gånger sedan 
dess, men grunden är densamma då som nu: som svensk medborgare 
ska du kunna framföra och sprida dina åsikter fritt utan censur eller 
annan begränsning från staten. 

Att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är grund-
lagar innebär att vi som land värnar extra mycket om den och att den 
är svår att gå in och ändra i. Det innebär också att den står över andra 
lagar. 

Yttrande- och tryckfrihet innebär inte bara rättigheter, utan också skyl-
digheter. Du kan i de allra flesta fall säga, trycka och sprida vad du vill 
utan att någon hindrar dig från att göra det. Men det innebär inte att du 
kan göra det helt utan att bli motsagd. Du kan dömas för det du sagt 
eller skrivit i efterhand. Detta kallas för tryckfrihetsbrott. Totalt finns 
det 18 stycken tryck- och yttrandefrihetsbrott. De vanligaste som du 
som ung medieproducent behöver ha koll på är dessa: 

Uppvigling
Att uppmana andra till att begå 
brott. Det är inte brottsligt att 
publicera en detaljerad beskriv-
ning av HUR ett brott går till, 
men det är brottsligt att uppma-
na andra att begå samma eller 
liknande brott. Det är ofta inte 
heller tillåtet att hylla den som 
begår ett brott.  

Hets mot folkgrupp
Att öppet hota eller sprida ned-
sättande saker om en grupp av 
personer utifrån ras, hudfärg, na-
tionalitet eller etniskt ursprung, 
trosbekännelse eller sexuell 
läggning.

Förtal
Att sprida uppgifter om att nå-
gon har begått ett brott eller 
någon annan uppgift som kan ge 
personen dåligt rykte. Till exem-
pel att spekulera i en podd om 
Jonas i 9B är en “fuckboy” kan 
räknas som förtal. Även om en 
uppgift som sprids är sann kan 
det röra sig om förtal om det 
inte finns någon mycket god an-
ledning att publicera den, exem-
pelvis på grund av att personen 
i fråga är en högt uppsatt makt-
havare. 
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Olaga hot
Att hota att skada någon eller 
någons egendom. Till exempel 
att skriva på instagram: “Om inte 
alla i klassen röstar på mig som 
elevkårsordförande kommer jag 
att kasta sten på era fönster”. 
För att det ska vara fråga om 
olaga hot krävs dock att hotet 
är utformat på ett sådant sätt att 
det faktiskt kan tas på allvar. 

Förolämpning
Att skriva någonting nedsättan-
de om någon, exempelvis att 
kalla någon för “idiot”. Om det 
anspelar på ras, religion, könsi-
dentitet eller sexuell läggning 
kan det klassas som ett hatbrott. 
Detta är någonting som domsto-
len ser extra allvarligt på. 

Har ungdomsmedier samma 
yttrandefrihet som andra medier?
Ja, om de är grundlagsskyddade. 
Om kraven för grundlagsskydd 
uppfylls har du samma rätt till 
yttrande- och tryckfrihet som 
andra medier. Då spelar det ing-
en roll om din tidning är liten 
eller stor, eller vilken inriktning 
du har på din podcast. Hur du 
grundlagsskyddar din mediepro-
duktion står det mer om i kapit-
let “Skriva”. 
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INLEDNING 

Journalister kallas ibland för “tredje statsmakten”. Det är för att det finns 
en tanke om att journalistiken finns till för att granska makten och avslöja 
maktmissbruk och missförhållanden. Även om du inte vill syssla med sådan 
medieproduktion finns det mycket i den tanken som är värdefullt att ha 
med sig för att du ska kunna göra en seriös medieproduktion. 

I det här kapitel går vi igenom research, källkritik och intervjuteknik. 

ÖVNING: RESEARCH

Research är det undersökande förarbete du gör innan du börjar att medie-
producera. För att din produktion ska bli så bra som möjligt är det viktigt 
att du gör ett ordentligt förarbete. För att komma igång med rätt tankesätt 
är det bra att börja med en researchövning. 

För: 3 till cirka 10 personer. 
Syfte: Att ni som grupp ska komma igång med researchtänket.  
Ni behöver: Tillgång till dator/telefon, papper och pennor

Gör såhär: 
Välj gemensamt ett ämne som ni vill producera om. Det kan exempelvis 
vara mjöklproduktionens inverkan på miljön. Ställ er själva sedan 
följande frågor och försök besvara dem genom att söka fram 
informationen från olika hemsidor och nyhetsplattformer. 
- Vad har skrivits och producerats om detta ämne tidigare? 
- Vad finns det för forskningsartiklar och statistik på detta?
- Kan jag göra en enkät för att samla mer information om mitt ämne? 

Avsluta sedan med att diskutera lärdomar som ni fått av övningen. 
Vad vill ni ta med er när ni ska göra research för kommande nummer, 
poddavsnitt eller liknande? Vad är det viktigaste att tänka på?

KAPITEL 2 

GRANSKA
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KÄLLKRITIK 

Tro inte på allt som står på internet. Inte i böcker eller andra trycksaker 
heller för den delen. Tro inte heller på allt människor säger. Ställ dig följan-
de fyra frågor innan du litar på en källa: 

- Är källan äkta? Det kan vara svårt att avgöra men ett bra sätt är att 
kolla efter en avsändare. Letar du fakta på internet, kolla efter en ansvarig 
utgivare eller kontaktuppgifter på sidan. Om det finns är det ett tecken på 
att sidan är seriös. 

- Är källan oberoende? En förstahandskälla är alltid bäst. Du vet ju 
hur viskleken fungerar. Desto fler steg det är mellan informationen och 
mottagaren, desto större sannolikhet är det att informationen ändrats på 
vägen. Flera källor som berättar om samma sak är alltid bättre än en enda. 
Sträva efter att hitta minst två källor, som inte har med varandra att göra, 
som säger samma sak. 

- När publicerades uppgiften? Leta efter årtal och datum. Ju närmare 
i tid källan är, ju större sannolikhet att det som står är vad som gäller och 
ingenting har hunnit ändras.

- Vad har avsändaren för intresse i frågan? Vinner internetsidan, per-
sonen eller boken på att framställa informationen på ett visst sätt? En med-
lemstidning för ett politiskt parti kommer troligtvis vilja framställa partiets 
åsikter på ett bra sätt. 
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INTERVJUTEKNIK

Börja med att ställa några frågor till dig själv innan du gör intervjun. Varför 
gör du intervjun? Vad vill du ha för svar? Detta kallas att hitta en vinkel för 
intervjun. Det gör du för att intervjun ska bli kortare och för att du ska 
kunna fokusera på rätt saker. Ställ inga frågor som du redan vet svaret på 
eller som är lätt att kolla upp på annat sätt. Det är viktigt att läsa på vad 
som redan är skrivet om ämnet innan för att du ska kunna komma med 
något nytt istället för att bara upprepa vad som redan är allmänt känt. 

Spela in eller anteckna? Gör både och! Det tar lång tid att lyssna igenom 
och sålla från en inspelning från en intervju, men det kan vara bra att ha 
som backup för att kunna skriva ut exakta citat av vad personen sa. An-
teckna också samtidigt som du gör intervjun. Då vet du vad du reagerade 
på och tyckte var viktigt och mest intressant i stunden. 

Under intervjutillfället är det viktigt att tänka på flera saker. Här listar vi 
några tips, som är inspirerade av författaren och intervjutekniksexperten 
Björn Hägers riktlinjer för hur du gör en bra intervju. 
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TIPS INFÖR DIN INTERVJU

1. STÄLL ÖPPNA FRÅGOR

“Ja och nej”-frågor ger sällan intres-
santa svar. Säg “Hur reagerade du?” 
istället för “Blev du upprörd?”. 
Öppna frågor börjar med orden:

Hur
Vad
Varför

Ställ en fråga i taget. Det är enkelt 
i att falla in i att ställa dubbelfrågor, 
till exempel “Har du alltid tagit dro-
ger eller när började du med det?”. 
Om du ställer mer än en fråga kan 
intervjupersonen välja vilken av frå-
gorna hen svarar på.

2. STÄLL NEUTRALA FRÅGOR

Om du använder laddade ord el-
ler lägger in värderingar i din fråga 
kan det leda till att personen måste 
försvara sig eller kommentera ditt 
ordval istället för att faktiskt svara 
på själva frågan. Till exempel om du 
frågar en köttätare “Varför bryr du 
dig inte om djur över huvud taget?”. 

3. HÅLL FAST VID HUVUDFRÅGAN

Vad är syftet med intervjun? Vad 
är huvudfrågan? Låt inte personen 
prata på om någonting som är hen 
tycker är viktigt eller vill framhäva. 
Om intervjupersonen börjar glida 
iväg från din huvudfråga, ställ den 
igen! Det är du som bestämmer i 
intervjun.  

4. KOPPLA FRÅGAN TILL NÅGON ANNAN

Istället för att fråga lokalpolitikern 
“Vad gör ni för unga bostadslösa?”
 kan du fråga “Vad säger ni till 

Nadia, 18 år, som inte kommer ha 
tillräckligt många dagar i 
bostadskön för att få en egen bo-
stad förrän hon fyllt 28?”. Journalis-
ter ställer inte frågor för egen del. 
Vi ställer frågor å andras vägnar.

6. PLANERA INTERVJUN

Varför gör du intervjun? Vad vill du 
ha ut av den? Gör ordentlig rese-
arch och förbereder flera intervju-
frågor. Om du har formulerat dina 
frågor innan och skrivit ner dem är 
det enklare att hålla sig till dem. Vid 
intervjutillfället behöver du sedan 
inte ställa alla frågor, men det är bra 
om du vet innan vilka av frågorna 
som är viktigast att få svar på. Om 
du får ett otydligt svar på en av dina 
viktigaste frågor, ställ den igen! 

7. AKTA DIG FÖR MOTFRÅGOR.

Om du tvingas svara på en mot-
fråga tappar du kontrollen över in-
tervjun. Därför är det viktigt att du 
ställer frågor som inte bjuder in till 
motfrågor. Var så tydlig och neutral 
som möjligt, som i tips nummer 2. 
Programmera dig själv till att helt 
enkelt strunta i motfrågorna. 
Låtsas som att du inte hör den och 
ställ din fråga igen, omformulera 
och förtydliga om det behövs. 

8. LYSSNA AKTIVT

Det är viktigt att du lyssnar aktivt 
under intervjun. Var inte rädd för 
tystnad! Det är lätt att fortsätta 
ösa på med frågor om personen 
inte svarar direkt. Men håll ut, det 
kommer ett svar, intervjupersonen 
kommer också vilja fylla 
tystnaden.
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Skoltidningen Profeten fick 
sin skola JO-anmäld
År 2010-2013  genomförde Ung 
Media Sverige “Projekt Yttrande-
fri”. Som en del av projektet gjor-
des ett så kallat “öppenhetstest” 
för att testa offentlighetsprincipen 
på skolor. I det deltog medlemsför-
eningar runt om i landet som helt 
enkelt testade att begära ut all-
männa handlingar från sina skolor. 
En medlemsförening som deltog 
var skoltidningen Profeten på Bre-
mergymnasiet i Sandviken. Så här 
berättar dåvarande chefredaktör 
Björn Eriksson om deras upplevel-
se av öppenhetstestet (från Ung 
Media Sveriges 15-årsjubileums-
bok “I skuggan av en solförmörkel-
se”.) 

– Personalen begrep inte vad det 
handlade om över huvud taget. 
Sedan sa de till eleverna som be-
gärt ut mailet att de ”kunde ringa 
Poolia om ni behöver hjälp”. Det 
slutade alltså med att vi inte fick 

tag i de där handlingarna och ingen 
visste var de tagit vägen. Det var 
allmänt oklart.
Skoltidningen bestämde sig då för 
att anmäla skolan till Justiteom-
budsmannen. 
– Jag skrev en lång och utförlig text 
till JO och berättade även att hela 
grejen var just en del i ett test för 
att se hur skola och förvaltning 
handhar sina allmänna handlingar 
och i vilken mån de är tillgängliga 
för allmänheten.
Det dröjde lång tid innan Björn 
hörde någonting av ärendet. Han 
hade fått en kopia på skolans eget 
yttrande till JO men efter det var 
det tyst i flera månader. Björn bör-
jade ge upp och trodde att ärendet 
redan var avgjort utan att han hade 
fått reda på det. Men så plötsligt, 
en vårdag ungefär ett år efter an-
mälan gjorts fick Björn äntligen ett 
besked på brevlådan. 
–  Det var väldigt roligt att få det 
där brevet från riksdagens om-
budsmän. Och att sedan öppna det 
och inse att jag faktiskt hade rätt. 
I beslutet riktar JO ”väldigt syrlig 
kritik” mot skolan för deras han-
tering av sina allmänna handlingar 
och det konstaterades att det här 
var ju inte på något sätt i enlighet 
med svensk praxis eller vad som 
stadgats i svensk lag. De skrev att 
de förväntade sig att skolan skulle 
åtgärda det här omgående. Så det 
var väl en seger, får man väl ändå 
säga.
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VAD SÄGER LAGEN?
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Offentlighetsprincipen innebär att alla ska kunna ha insyn i staten och 
kommunernas verksamhet. Du som medieproducent, journalist eller 
privatperson har rätt att begära ut så kallade “allmänna handlingar”. En 
handling är någonting som innehåller information. Det kan vara tex-
ter, bilder eller på annat sätt samlade uppgifter i en dator eller på ett 
USB-minne.  Det kan alltså vara allt ifrån domar från tingsrätten till mail 
som skickats till eller från en anställd på en myndighet. Du kan till och 
med be att få se sms:en på din rektors jobbtelefon (om du går på en 
kommunal skola). Vissa uppgifter, som till exempel handlar om personer 
som är under 18 år eller uppgifter som någon lämnat till en skolläkare 
kan vara sekretessbelagda. Då ska du ändå kunna få ut handlingen, men 
med dessa känsliga uppgifter, så som namn och ålder, överstrukna. 

Personal på myndigheterna har inte rätt att fråga dig vad du ska an-
vända uppgifterna till, eller ens vem du är, så länge du kan styrka att du 
är en svensk medborgare. Om du inte får ut en allmän handling, begär 
ett skriftligt avslagsbeslut med en motivering. Ett sådant beslut kan du 
också kostnadsfritt överklaga till en domstol som i slutändan kan tvinga 
myndigheten att lämna ut handlingen. 

LJUDUPPTAGNING 
Som medieproducent kanske du hamnar i en situation där du vill spela 
in ett samtal, utan att personen du pratar med vet om det. Kanske har 
du sett på nyheterna att en journalist använt sig av den metoden. Det 
är helt lagligt att spela in samtal, så länge du själv deltar i det. Skulle du 
i hemlighet spela in ett samtal i enrum mellan två andra personer, där 
ingen av dem känner till inspelningen, är det inte okej. Skulle du spela in 
ett samtal utan att någon av parterna vet om det räcker det dock att du 
frågar en av dem efteråt om det var okej, och får du ett godkännande 
kan du köra på och använda materialet.

WALLRAFFFA

Att “wallraffa” är en journalistisk metod som betyder att journalisten 
utför granskande journalistik under falsk identitet. Metoden är namngi-
ven efter journalisten Günter Wallraff som använt sig av denna metod 
flertalet gånger. Det är oftast inte olagligt att i journalistiskt syfte utge 
sig för att vara exempelvis en påhittad person. Självklart är det dock 
inte tillåtet att exempelvis förfalska ID-handlingar, eller att lura någon 
att betala pengar till dig. Det är heller inte tillåtet att låtsas företräda 
en myndighet, exempelvis genom att säga att du är polis, eller att säga 
att du är någon riktig person om det orsakar problem för den riktiga 
personen.
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Val av intervjupersoner
Att vara expert i media är att ha 
makt. Du får möjlighet att vara 
tongivande i aktuella debatter. 
Här har du som medieprodu-
cent också mycket makt. Du väl-
jer vem du intervjuar.

Nästan 70 procent av alla som 
intervjuas i media är män och 
endast 13 procent av de som 
intervjuas har utomnordisk 
bakgrund. Det visar rapporten” 
Rättvisaren 2017” som är fram-
tagen av organisationen Rättvi-
seförmedlingen.

Vilka frågor ställer du till 
vilka personer? 
De sju diskrimineringsgrunder-
na är kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsned-
sättning, sexuell läggning och 
ålder. 

Journalister tenderar att ställa 
olika frågor beroende på vem de 
intervjuar. 2014 fick kosmonau-
ten Yelena Serova en fråga om 
hur hon skulle fixa sitt hår på 
rymdstationen ISS. Hon svara-
de då med att ifrågasätta varför 
journalisten inte frågade samma 
fråga till hennes manliga kollega. 
Att kvinnor får svara på frågor 
om sitt utseende istället för pre-
stationer är vanligt. 

Enligt Ung Media Sveriges och 
Svenska Journalistförbundets 
undersökning “Unga i media” 
framkommer att journalister 
inte heller tenderar att fråga 
unga personer om artiklar som 
handlar om unga. Istället tende-
ras att intervjua en vuxen per-
son om unga. 

Ställ relevanta frågor till de du 
intervjuar och var uppmärksam 
på de normer som styrt journa-
listiken.

NORMKRITISK MEDIEPRODUKTION

Källa: Rättvisaren 2017.
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INLEDNING

Tidning är det äldsta och mest traditionella nyhetsmediet. Vissa menar att 
papperstidningen håller på att dö ut och ersättas av digitala textkällor. 
Ändå fortsätter det dyka upp nya tryckta tidningar och magasin i andra 
format än den klassiska nyhetstidningen. Med hjälp av internet kan en tid-
ning i dag vara mer som en medieplattform med rörliga bilder och ljud. 
Oavsett vad för media du vill producera kommer du antagligen behöva 
skriva någon form av text. 

I det här kapitlet går vi olika typer av texter och hur du kan göra en tid-
ning. Vi tar upp vad som gäller om du vill trycka en tidning eller skriva på 
webben. 

HITTA DIN TEXTTYP

Det finns massa olika typer av texter. Vissa går in i varandra och du kanske 
utvecklar något helt eget. För att veta vilken texttyp som passar för just 
din story kan du ställa dig själv följande frågor: 

1. Vad är syftet med din story? Vill du öka kunskapen om någon-
ting så passar det troligtvis bättre att skriva en text med faktainslag. 
Om du vill underhålla läsaren kan det passa bättre att skriva en enk-
lare text som exempelvis en krönika. 

2. Vad skriver alla andra i redaktionen? Om du jobbar i en re-
daktion med flera andra är ett tips ha flera olika texter med i tidning-
en. Det lockar en större publik. En del kanske bara är intresserade 
av att läsa reportagen i tidningen medan andra vill läsa om aktuella 
nyhetshändelser. 

KAPITEL 3 

SKRIVA
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OLIKA DELAR AV EN TEXT 

De flesta texter brukar vara uppbyggda på samma sätt och innehåller föl-
jande delar: 

RUBRIK 

Kort och intresseväckande. Här är det en konst att sammanfatta det vik-
tigaste i texten utan att berätta allt för mycket. Rubriken är också en plats 
att leka med ord och synonymer. 

INGRESS  
De första 2-3 meningarna i texten. Ingressen är som en fortsättning på 
rubriken och används för att fånga in läsaren och få hen att fortsätta läsa 
brödtexten. Det kan till exempel vara att sätta in läsaren i miljön reporta-
get utspelar sig i eller hinta om en oväntad händelse som kommer längre 
fram i texten. Ett misstag många gör är att formulera ingressen när texten 
är klar, som en sammanfattning. Börja istället med den! Då sätter du tonen 
för resten av texten och kommer ha enklare att komma igång med att 
skriva. 

BRÖDTEXT MED UNDERRUBRIKER

Låt sedan tecknen flöda! Här berättar du hela historien. Om du har gjort 
en intervju varvar du berättande text med citat från intervjupersonen. 
Antingen skriver du“När Irma skulle flytta hemifrån hade hon nästan ing-
enting, bara en stor röd fåtölj” eller “- När jag flyttade hemifrån hade jag 
nästan ingenting, förutom min stora röda fåtölj, säger Irma.” 
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Nyhetstext 
Kort och koncis text. Besvarar 
frågorna vad har hänt? När hände 
det? Var hände det? Vem var gjorde 
vad och varför? Här är det viktigt 
för den som skriver att inte lägga 
in några egna värderingar eller att 
anta saker. Handlar det till exempel 
om en olycka ska du bara skriva ut 
det officiella antalet döda eller ska-
dade som polis eller sjukhusperso-
nal gått ut med, även om det finns 
andra källor som spekulerar i att 
det kan vara fler än så. 

Fråga svar-text 
En enkel form av intervju där in-
tervjupersonen är i fokus. Svar och 
frågor skrivs ut rakt upp och ner 
utan krussiduller. Detta fungerar 
när personen har intressanta saker 
att säga och de kan stå för sig självt. 

Reportage
Längre och berättande text. Behö-
ver inte handla om någonting aktu-
ellt utan kan beskriva något om har 
hänt, en särskild situation eller en 
person. Här är miljöbeskrivningar 
viktiga för att sätta in läsaren i sam-
manhanget. Om du skriver om en 
person kanske du följer denna un-
der en längre tid, i olika miljöer, var-
var att vara “flugan på väggen” med 
att sitta ner och intervjua personen. 

Grävande reportage 
Här får du ta på dig detektivhatten 
och rota fram förstoringsglaset. 
Grävande journalistik handlar om 
att avslöja maktmissbruk. Till exem-
pel att kommunpolitikerna lägger 
massor av skattebetalarnas pengar 
på lyxresor. Att gräva efter denna 
typ av storys kan vara svårt efter-
som de såklart vill fortsätta hålla 
det hemligt. Enklaste sättet att hitta 
någonting att gräva om är om du 
får tips från någon. Kanske är det en 
hemlig källa “på insidan” som förser 
dig med information. Någonting 
som är viktigt i ett grävande repor-
tage är att vara källkritisk och samla 
på sig mycket information från fle-
ra olika källor innan du publicerar 
något.

Debattartikel 
Åsiktstext. Här handlar det om att 
vässa dina argument och lägga fram 
dem på ett snyggt och övertygan-
de sätt. På nästa sida hittar du ett 
exempel på hur du kan bygga upp 
din text!

Krönika
Åsiktstext.. Skillnaden mellan en 
debattartikel och en krönika är 
att krönikan är mer fri och behö-
ver inte “komma fram” till något 
på samma sätt. En krönika är ofta 
mer personlig och rolig. I en krö-
nika kan du ta upp dina tankar och 
funderingar kring något aktuellt el-
ler berätta om en händelse du har 
varit med om. 

OLIKA TYPER AV TEXTER
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Börja med en mening som väcker intresse och sammanfattar vad din 
ståndpunkt är:
“Alla hundar borde kunna följa med in i affärer!” 

Följ sedan upp med ett av dina argument. Om du har totalt tre argument du 
vill använda ska du börja med det näst bästa, följt av ditt sämsta och avsluta 
med ditt bästa. På så sätt kommer de jämna ut sig i läsarens ögon och alla 
argument kommer verka lika bra. 
“Tänk vad mysigt det hade varit om det alltid fanns hundar inne i affärerna. 
Det skulle leda till att det blir mycket roligare att gå och handla mat”. 

Använd dig gärna av både känsloargument och faktaargument. Då har du 
enklare att övertyga läsaren om att du har rätt om du både får den att känna 
för ämnet och kan backa upp med till exempel statistik. 
“Många hundägare är rädda att något ska hända deras husdjur något om de 
tvingas binda sina hundar utanför affären istället för att ta med dem in. Med 
all rätt. Anmälningsstatistiken visar att det kommer in minst en anmälan om 
stulen hund om dagen i Sverige”. 

Avsluta med ditt bästa argument. Om du kan väva in ett motargument som 
du bemöter och slår hål på är det en extra bonus. Som här:
“En ny medicin som gjort underverk för många allergiker innehåller faktiskt 
hundhår. Det skulle alltså leda till att fler blev botade från sin allergi om alla 
hundar fick följa med in i affärer!”.

Avsluta på ett snyggt sätt, upprepa gärna din ståndpunkt igen:
“Därför tycker jag att alla hundar borde få följa med in i affärer!” 

Recension
Åsiktstext. Beskrivning och bedöm-
ning av till exempel en ny bok eller 
en konsert som spelats nyligen. Här 
får du tycka till och berätta för läsa-
ren vad du tycker, men ta gärna upp 
andra aspekter. Ett tips är att kopp-
la boken eller konserten till något 
aktuellt i samhället. Ställ dig också 
frågan om en viss stil eller uttryck 
används i musiken/konsten/texten? 
Går den att jämföra med något som 
gjorts tidigare i samma eller någon 
annan genre? 

Insändare 
Åsiktstext. Skickas in av läsare. Ofta 
korta texter om en viss händelse 
som rör upp känslor. Kan fungera 
som ett bra inslag som bryter av 
från de andra texterna, i slutet eller 
början av tidingen. Att uppmuntra 
läsarna att skicka in egna texter är 
ett bra sätt att få in innehåll att fylla 
tidningen med! 
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KORRLÄSNING

Att har någon som korrläser din text eller ditt manus är viktigt för att 
upptäcka stavfel. Det är också bra för då får du testa om det du skrivit går 
att förstå utan den bakgrundsinformation som du som skribent har. Det 
är viktigt att få feedback på ditt material så att du kan göra ditt material 
ännu bättre. Det kan också vara bra ifall du fastnat och inte vet hur du ska 
fortsätta skriva. Läs också gärna din text högt för dig själv, då hör du om 
meningar inte flyter på bra eller är för svårformulerade. 

GÖRA TIDNING 

Att göra en tidning är spännande, inspirerande och en känner aldrig att en 
har tillräckligt mycket tid. Så länge du har en bra idé om vad du vill skriva 
om, en särskild målgrupp och plan för spridning är det bara att köra på. 
Metoder för brainstorming hittar du i kapitlet “Börja”. 

Det finns olika typer av tidningar och inriktningar. Vill du göra en nyhetstid-
ning med snabba, korta nyheter om området där du bor? Eller ett magasin 
med längre reportage om ett visst ämne, för en viss grupp människor? Vill 
ni publicera poesi, konstnärliga foton? Oftast är det lättast att göra tidning 
i grupp, det kallas för en redaktion. Från och med nu kommer vi därför 
skriva “ni” kring tidningsarbetet. 

Ett tips är att följa följande steg: 
1. Klargör syftet. Varför vill ni göra en tidning? Vad är syftet? Vilka vill ni 
nå? 
2. Bestäm namn. När ni bestämt syftet med tidningen så är det dags att 
bestämma namn och gärna ta fram en logga. 
3. Tillsätt roller i er redaktion. Bestäm vem som gör vad för att sedan enk-
lare kunna arbetsfördela mellan er. I en mindre redaktion kan en person 
ha flera roller och rollerna kan gå in i varandra. En redaktion kan se ut 
på följande sätt:
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Chefredaktör 
Personen som har 
koll på hela tidningen 
och innehållet. Ni kan 
också utse redaktörer 
som ansvarar för olika 
teman som “nyheter” 
eller “kultur”. Redaktö-
rerna kan rapportera 
till chefredaktören.

Reporter 
En redaktion består 
ofta av flera reportrar. 
Det är personerna 
som gör research, 
intervjuer och skriver 
material till tidningen.

Fotograf/bildredaktör 
Personen som ansva-
rar för att ta bilder 
och redigera bilder till 
tidningen. Personen an-
svarar för att texterna 
bildsätts. 

Ansvarig utgivare  
Om ni vill att tidning-
en ska skyddas av 
tryckfrihetsgrundlagen 
behöver ni en ansvarig 
utgivare. Läs mer om 
det senare i kapitlet. 

Ekonomiansvarig  
Personen som ansvarar 
för tidningens ekono-
mi. Denna person kan 
också ansvara för att 
betala fakturor. 

Layoutansvarig 
Personen som ansvarar 
för att layouta tidning-
en.

4. Bestäm innehåll. När ni bestämmer vad som ska vara med i tidningen - 
utgå från syftet. Vad kan ni skriva om för att nå ut med ert budskap? 
5. Bestäm tidningens layout. Hur vill redaktionen att tidningen ska se ut? Läs 
mer om layout i kapitlet “Forma”. 
6. Diskutera finansiering. Finns det projektpengar att söka för att kunna 
trycka er tidning? Ska ni ha annonser? Vill ni ta in vilka annonser som helst? 
Ett sätt att få pengar är att bli medlem i Ung Media Sverige och ta del av 
organisationens medlemsstöd. 
7. Håll deadlines. Var noga med att bestämma när saker ska vara gjorda och 
följ upp detta på era redaktionsmöten. 
8. Sprid och marknadsför. Mer om marknadsföring kan ni läsa i kapitlet “Spri-
da”. 
9. Utvärdera produktionen! När ni har en färdigtryckt tidning är det viktigt 
att utvärdera vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. 
Då vet ni vad ni ska tänka på när ni planerar nästa tidningsnummer. 
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VAD SÄGER LAGEN?
Vi vill göra en tidning. 
Hur gör vi så att den skyddas av tryckfrihetsgrundlagen? 
- Det beror på om ni vill ha den på internet eller på papper. Om ni 
väljer att göra en fysisk tidning beror det också på hur många gånger 
ni vill ge ut tidningen under ett år. Fördelen med att publikationen är 
grundlagsskyddad är bland annat att det råder ett förbud mot förhands-
granskning av innehållet, att den inte får censureras och att bara justi-
tiekanslern får utreda och åtala för tryckfrihetsbrott. Det innebär också 
att era källor kan vara helt anonyma. 

Vi vill trycka den på ett tryckeri! 
- Då är det lugnt, tidningen kommer automatiskt bli grundlagsskyddad. 
Tryck på ;)  

Vi skriver ut den själva med en skrivare! 
- Då behöver ni ha med några uppgifter i tidningen. Hur många exem-
plar har ni skrivit ut? Vem skrev ut den? Var skrevs den ut? Vilket år? Till 
exempel såhär:

Denna tidning är framtagen i 1000 exemplar av föreningen 
Unga i Skärholmen. 

Ort: Stockholm
År: 2017

Sen måste ni också sprida tidningen för att grundlagsskyddet ska gälla. 
Till exempel dela ut eller sälja. Detta gäller även om ni inte gör en klas-
sisk tidning utan kanske en affisch eller flygblad. 

Vi planerar att göra fyra eller fler nummer av tidningen under ett år! - Då 
är er tidning en så kallad “periodisk tidskrift”. Då måste ni ansöka om 
ett utgivningsbevis från Patent- och registreringsverket, annars kan ni 
behöva betala böter. Att skaffa ett utgivningsbevis kostar 2 300 kronor 
och görs via hemsidan www.prv.se. Ni som vill göra tidningen är ägare 
och gör ansökan. Ni måste utse en så kallad “ansvarig utgivare” som blir, 
precis som det låter, ansvarig för innehåller i tidningen. Den ansvariga 
utgivaren måste vara 18 år eller äldre och bo i Sverige. Det betyder inte 
att ni som ägare eller skribenter måste vara det. Utgivningsbeviset gäller 
i 10 år. Den som är ansvarig utgivare är ansvarig för allt material som 
publiceras, vilket innebär att exempelvis enskilda skribenter inte kan 
åtalas för saker som de skrivit. 
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Vi vill göra en tidning på internet! 
- Då ska ni ansöka om ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, 
radio och TV för att hemsidan ska omfattas av tryckfrihetsgrundlagen. 
Det kostar 2 000 kronor och görs via www.mprt.se. Ni behöver utse 
en så kallad “ansvarig utgivare”, vilket är vad det låter som, en person 
som är ansvarig för vad ni publicerar på hemsidan. Den ansvariga utgi-
varen måste vara 18 år eller äldre och bo i Sverige. Det betyder inte att 
ni som publicerar innehåll på hemsidan måste vara det. 

Behöver ni grundlagsskyddet på hemsidan? 
- Om hemsidan är en journalistisk produkt finns det en poäng med att 
skaffa utgivningsbevis. Grundlagsskyddet innebär att hela den journalis-
tiska processen, från research till publicering är skyddad från påtryck-
ningar, ingrepp och styrning från statens sida. Men för den som bara 
tänker använda hemsidan eller bloggen för att publicera harmlöst och 
icke kontroversiellt material finns ingen egentlig anledning att betala för 
utgivningsbeviset utan det bara köra på! 



30

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Har du någon gång blivit medlem i en förening eller på ett forum på 
nätet och läst att dina personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftsla-
gen, PuL? Lagen trädde i kraft år 1998 och är baserad på ett EU-direk-
tiv. Den finns för att skydda människors personliga uppgifter. Person-
uppgifter kan vara namn, personnummer, adress eller telefonnummer. 
Den personliga integriteten, att inte myndiheter eller organisationer 
ska kunna sprida uppgifter om dig hur som helst, är i fokus. Lagen reg-
lerar därför hur personuppgifter kan registreras, bearbetas och sprids. 
Om du blir medlem i en förening eller ett forum ska dina personliga 
uppgifter förvaras säkert. Det gäller även för journalister som hanterar 
personuppgifter. Den journalist och det medieföretag som arbetar med 
personuppgifter är skyldig att se till att de skyddas ordentligt. 

Den 25:e maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen av Dataskyddsförord-
ningen. Mycket i den nya förordningen liknar de regler som finns i PuL, 
exempelvis att du får använda dig av personuppgifter om personen i 
fråga har gett dig tillåtelse till det. 

Dataskyddsförordningen gäller inte då någon behandlar personuppgif-
ter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. 
Behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål 
undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
Exempelvis behöver ni inte informera alla människor som förekommer 
i er research eller i skrift om att deras personuppgifter behandlas. Ni 
behöver inte heller fråga omnämnda personer om samtycke till publi-
ceringen eller behandlingen i förväg. 
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NORMKRITISKT TÄNKANDE
Normkritisk medieproduktion
Ett tillgängligt språk och format ökar sannolikheten för att personer 
med exempelvis dyslexi eller synnedsättning, personer som inte kan 
flytande svenska och personer som lätt blir distraherade kan ta till sig 
informationen. Därutöver gynnar tillgängliga texter alla och det blir 
enklare för alla att ta till sig innehåller. 

ANVÄND ETT TILLGÄNGLIGT SPRÅK:

• Skriv det viktigaste först.
• Använd rak ordföljd. Skriv 

“Hassan åker till mormor på 
lördag”, istället för “På lördag 
åker Hassan till mormor”. 

• Undvik bisatser. Skriv ”För-
eningen har funnits i tio år. 
Nästa helg ska de ha ett stort 
evenemang.”, Istället för ”För-
eningen, som har funnits i tio 
år, ska ha ett stort evenemang 
nästa helg”.

• Skriv korta meningar.
• Välj aktiva verb istället för 

passiva. Skriv ”De röstade” 
istället för ”Det röstades”).

• Undvik denna, dessa, detta.
• Skriv ut förkortningar.
• - Förklara svårare ord och 

formuleringar direkt i texten.

SPRÅK OCH SPRÅKBRUK

Språket befäster och återskapar 
normer men genom språket kan 
vi även
synliggöra normer, utmana och 
ändra dem. Försök därför att in-
kludera ett normkritiskt förhåll-
ningssätt i ert språkbruk.

• Använd ordet ”en” istället för 
”man”.

• Använd hen/den eller perso-
nens namn då kön inte är re-
levant.

• Fråga vilket pronomen per-
sonen vill bli kallad vid i situ-
ationer där det kan vara av 
relevans. Till exempel när du 
ska presentera en föredrags-
hållare.

• Använd så neutrala ord som 
möjligt. Exempelvis är ”paus” 
mer neutralt än ”bensträck-
are” och ”låt oss gå igenom 
schemat” är mer neutralt än 
”låt oss titta på schemat”.

• Förklara alltid förkortningar, 
svåra ord och interna begrepp.

• I text är det bra att skriva 
personers för- och efternamn. 
Var också noga med att stava 
namn rätt. 

Denna checklista togs fram 
i projektet “Normer, Attityder 
och Beteenden” som avslutades 
2015 och genomfördes av Ung 
Media Sverige och Sverok. 
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KAPITEL 4 

FOTA
INLEDNING

“En bild säger mer än tusen ord”. Oavsett om du fotar till en tidnings-
artikel, till instagram eller en konstutställning är fotografiet ett effektivt 
medium för att förmedla budskap och känslor. 
I och med internet och sociala medier är fotografiet allt viktigare. Många 
journalister går allt mer åt att bli multijournalister och förväntas både 
skriva och fotografera till sina artiklar. Har du en podd eller gör en radioin-
tervju är det bra att även fota till avsnittet eller intervjun för att använda i 
marknadsföring. Det är du som fotograf som bestämmer hur bilden redi-
geras, vad motivet är och hur bilden ska beskäras.

I detta kapitel går vi igenom hur du tar en bra bild, vad du ska tänka på vid 
bildredigering och en systemkameras viktigaste inställningar. Vi tittar också 
på vad som gäller när du fotograferar och vilka typer av bilder som är okej 
att publicera och sprida.

Fotoövning: “Testa olika bildkompositioner” 
För: 3 till cirka 20 personer. 
Syfte: Uppmuntra till kreativitet, samarbete och öva på att fotografera..
Ni behöver: Mobilkamera eller annan kamera.

För att ni som medieproducerande grupp ska komma igång med fotografe-
randet kan det vara bra att göra en gemensam fotoövning. I denna övning 
har ni möjlighet att testa olika bildkompositioner. Övningen är framtagen 
av projektet “Alla röster” som Ung Media Sverige driver tillsammans med 
Ensamkommandes förbund och Kulturens Bildningsverksamhet. 
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Liggande

Helbild

Halvbild

Fågelperspektiv Grodperspektiv

Stående

Extrem närbild

Närbild
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Såhär gör ni:
Steg 1. 

Dela upp er i mindre grupper. Gå igenom följande bildkompositioner 
tillsammans så att alla förstår skillnaden mellan dessa.

Steg 2. 
Dela upp er i mindre grupper. Kika på olika nyhetsmedier och identifie-
ra olika bildkompositioner som de använder i tidningen/webbtidningen. 
Varför har de valt att använda just denna bild med just den vinkeln? 
Försök titta på bilderna och texterna med kritiska ögon. Vad förmedlar 
bilden för budskap? Har redaktören gjort ett medvetet eller omedvetet 
val? 

Steg 3. 
Nu är det dags att skapa er egen bildkomposition. Gör det tillsammans 
i grupp eller individuellt. Ta flera bilder med olika bildkompositioner. 
Välj mellan att skapa en helt egen miljö, inspireras från någon bild eller 
kopiera rakt av. 

Avsluta sedan övningen med att titta på varandras bilder. Vilken bild 
med vilken komposition skulle passa till en viss typ av artikel? Vilka kom-
positioner gillar ni i gruppen bäst? Hur ska ni tänka när ni bildsätter era 
medieproduktioner? 
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Ljuset
Något av det viktigaste för att ta en 
bra bild är att ha bra ljus när du fo-
tar. Om du inte är en van fotograf 
är det ofta här det går snett. Här är 
några tips för att hitta bra ljus. 
Ta bilden utomhus. Om det inte är 
vinter och beckmörkt är det alltid 
bättre att gå ut och ta bilden. 
Ta inte bild i motljus. Ställ inte per-
sonen framför ett fönster om ni är 
inomhus. Är ni ute ska personen 
titta in i solen för att ljuset ska 
komma på personen.
Undvik olika ljuskällor. Tas bilden in-
omhus är det viktigt att inte ha fle-
ra olika lampor tända. Helst ingen 
alls om det finns fönster i rummet 
där naturligt ljus kommer in. Olika 
ljuskällor har olika färg på ljuset och 
det blir svårt att redigera bilden i 
efterhand. 

Blixt eller inte? Ibland är det ju helt 
enkelt för mörkt för att ta en bild 
utan att använda den inbyggda blix-
ten på telefonens kamera eller sys-
temkameran. Det kan vara svårt att 
ta en bild med blixt, särskilt om du 
ska fota ett brett motiv. Då tende-
rar blixten att  “fastna” på perso-
nerna eller föremålen som är när-
mast i bild. Undvik så gott som det 
går att använda blixt, om du inte har 
en större, extern blixt att koppla på 
kameran. 

Det finns många fler tips för ljus-
sättning. Om du har tillgång till 
lampor eller reflexskärm kan du till 
exempel jobba för att få bort skug-
gor i ansikten. Detta avgörs mycket 
av vilken utrustning som finns. Men 
internet är oändligt för den som vill 
fördjupa sig, sök gärna mer infor-
mation!

Motiv
Vad ska du fota då? Har du gjort en 
intervju med en eller flera perso-
ner är en bild på dem ganska själv-
klart. En vanlig porträttbild, hel- el-
ler halvkroppsbild, är klassiker som 
alltid fungerar. Om du har möjlighet 
är det bra att träffa intervjuperso-
nen på en plats där du kan ta bilder 
i rörelse. Om du träffar en konstnär 
som ska ha en utställning kan det 
vara intressant att fånga personen 
när hen förbereder inför utställ-
ningen, bestämmer vilken tavla som 
ska hänga var och sätter upp be-
skrivningar till bilderna. 

I övrigt när det gäller motiv så tänk 
på att ha en ren bakgrund. Är det 
för mycket föremål eller störande 
moment i bilden blir den rörig och 
svår att fokusera på. Ett sätt att 
göra en bild mer ren och enkel är 
att jobba med vad som är skarpt 
och suddigt i bilden. Det kallas för 
skärpedjup. Det kan du experimen-
tera med genom att använda kame-
rans olika inställningar. Läs mer om 
det längre fram i kapitlet. 
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Komposition
För att skapa en bild som drar ögon till sig ska du tänka på kompositionen. 
Många fotografer pratar om gyllene snittet. Vad är det för något? Det är 
något som finns i naturen runt omkring oss och har använts i konst och 
arkitektur i 2000 år. Gyllene snittet är alltså olika streck och vinklar som 
en kan använda sig av som riktlinjer när en formar sitt motiv. Om du fotar 
och använder gyllene snittet kommer bilden att uppfattas som vacker för 
ögat. Här är ett exempel på en bild som följer gyllene snittet. 
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Kamerans teknik
Det finns många inställningar på 
en kamera som är bra att känna 
till. Om du känner till de viktigaste 
kan du redan här påverka slutre-
sultatet. 
• Bländaren är objektivets öpp-

ning. Ju större bländartal, de-
sto mindre ljus släpper du 
in.  Om du använder ett högt 
bländartal får du ett långt 
skärpedjup i bilden. Bländar-
tal heter också “f-värde” och 
brukar betecknas med ett “f” 
på kameran. 

• Slutaren fungerar som en 
dörr mellan kameran och ob-
jektivet. Kamerans slutartid 
anger hur länge bländaren i 
kamerans lins är öppen och 
släpper in ljus i kamerahu-
set. Det betyder alltså att ju 
mörkare det är ute desto 
mer ljus behöver släppas in. 

Slutartiden behöver inte vara 
lång och det är väldigt ljust 
och soligt ute. På ett 50mm 
objektiv bör slutartiden inte 
vara längre än 1/30. 

• Manuell eller autofokus. När du 
använder manuellt fokus har 
du möjlighet att själv ställa in 
var du vill att fokus ska vara. 

• Ser alltid till att din kamera är 
inställd på högsta bildkvalitet 
innan du fotograferar. För att 
behålla så mycket information 
som möjligt i bilden så ska du 
använda råformat, som kall-
las för “RAW”. Om du fotar 
med jpeg-format lägger ka-
meran oftast till små redige-
ringar som exempelvis skärpa 
och kontrast. Detta gör inte 
kameran om du fotar med 
råformat och då kommer 
bilden se “sämre” ut innan du 
börjar redigera.

Inställningarna ser olika ut på olika kameror. Bekanta dig med din kamera 
och se till att du vet vad olika inställningar gör för din bild. 

Manuell- & autofokus

ISO

Vitbalans
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Bildredigering
Det finns flera bildbehandlingsprogram att ladda ner gratis. Här är några 
saker att tänka på vid bildredigering: 

• För en webbsida är det viktigt att din bild är minst 72 dpi (dots per 
inch = punkter per tum). Om du ska skicka in något på tryck ska bil-
derna helst vara cirka 180 dpi. För att ändå försäkra sig om att bilden 
inte blir pixlig brukar en säga att bilden ska vara 300 dpi. 

• Prova autoinställningar. Flera redigeringsprogram har autofunktioner 
som kan räcka för att bilden ska se mycket bättre ut. 

• Felet många gör är att bilderna blir för mörka. Prova att ändra expo-
neringen i bilden för att ljusa upp den. 

• När du redigerar är det lätt att överdriva. Jämför därför din redigering 
med originalbilden med jämna mellanrum för att bilden inte ska bli för 
redigerad. 

• När du känner dig klar med redigeringen är ett tips att gå iväg från 
bilden i fem minuter. Gå sedan tillbaka för att se bilden “med nya 
ögon”. Jämför sedan en sista gång med originalet.

Illustrationer
Om du inte har någon bra bild att bildsätta en text med så fungerar il-
lustrationer jättebra. En illustration kan se ut på olika sätt. Den kan vara 
abstrakt eller porträttlik. När du använder en illustration eller bild är 
det alltid bra att bildcredda. Skriv vem som illustrerat eller fotat.
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VAD SÄGER LAGEN?

Det är helt lagligt att fotografera personer på allmän plats utan att fråga 
om lov, även om den som blir fotad inte är medveten om att det sker. 
Och du får även publicera bilderna. Det vore orimligt om alla alltid skul-
le behöva fråga alla som fastnar i bakgrunden på en selfie om de är okej 
med det. Att gå in i någon annans hem, båt eller tält och smygfota någon 
är dock inte okej. Inte att smygfota någon i ett omklädningsrum eller 
på en toalett heller. I undantagsfall kan dock sådan smygfotografering 
vara okej, under förutsättning att det finns något viktigt syfte med foto-
graferingen. Och skulle du ta en bild, var som helst, som uppfattas som 
“kränkande” så kan du bli straffad om du publicerar den någonstans 
eftersom det kan utgöra förtal. Vad räknas som en “kränkande” bild då? 
Det finns inget riktigt bra svar på den frågan. Det varierar från fall till fall 
och, såklart, vad personen på bilden själv blir kränkt av. Som så mycket 
annat när det kommer till medieproduktion är det en balansgång. En 
bra måttstock är att tänka “hade jag blivit kränkt om någon publicerade 
en sådan här bild på mig?” 

Om du ska använda ett fotografi på en person i reklam i kommersiellt 
syfte måste du dock alltid fråga om lov innan du använder bilden. 

Minderåriga
Många tror att det inte är okej att fota barn (och vuxna). Men barn på 
offentlig plats får du fotografera precis på samma sätt som du får fo-
tografera vuxna. Det gäller att skilja på själva fotograferingsögonblicket 
och hur bilden sedan används. Det finns barn i Sverige som lever under 
skyddad identitet. Det betyder att deras personuppgifter är sekretess-
belagda hos Skatteverket och att publicera en bild på ett sådant barn 
kan göra vårdnadshavare för barnet upprörda. För att undvika det är 
det alltid bra att få godkännande innan bilden publiceras. Samtidigt ska 
detta inte vara ett skäl för att barn och unga under 18 år inte ska få ta 
plats i media på sina egna villkor och berätta sina historier. Våra rikt-
linjer är att personer över 15 år själva kan ta ansvar för sitt medieut-
rymme och kan själva svara på om de vill ställa upp på en bild eller inte. 
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Montage
Någon gång kanske du har tänkt “vilken bra bild det här skulle varit om 
det inte var för det där trädet i bakgrunden”. Med dagens bildbehand-
lingsprogram är det enkelt att förändra en bild utan att det märks. Men 
så fort du börjar förvränga verkligheten måste du skriva det i anslutning 
till bilden. Det gäller såväl om du tar bort det där trädet, byter ögonfärg 
på någon eller gör ett kollage av olika bilder. Kanske leder det till mer 
förvirring om du skriver “bilden är ett montage” till en bild där det inte 
alls syns att trädet är borta. Kanske är det bättre att ha kvar trädet då. 
Detta gäller alltså när du publicerar något på en medieplattform med 
redaktionellt innehåll, som en tidning eller hemsida. Du behöver inte 
skriva att bilden är ett montage varje gång du använder ett filter med 
djuröron och lägger ut på Instagram. 

Tänk på vilken vinkeln du fotograferar människor i. Använder du dig av 
ett grodperspektiv, tar bilden underifrån, ser personen du fotograferar 
mäktig ut. När du väljer ett fågelperspektiv tenderar personen att se 
underlägsen ut. Exempelvis fotograferas män ofta i grodperspektiv och 
kvinnor i fågelperspektiv. Kvinnor uppmanas också ofta att le och se 
glada ut medan män ska se seriösa och allvarliga ut. 

Tillgängliga bilder
• Beskriv och syntolka bilder och modeller som används i samband 

med
• textbaserad information.
• Om du har text ovanpå en bild bör du använda en platta under så 

att det blir tydligare kontraster.
• Använd bilder som har god skärpa och helst inte innehåller för 

många detaljer. Undvik att lägga text ovanpå bilder.
• Använd bilder med personer av varierande ålder, funktionalitet, kön 

och hudfärg.
• Använd bilder som inte befäster eller förstärker normer.

Denna checklista togs fram i projektet “Normer, Attityder och Beteen-
den” som avslutades 2015 och drevs av Ung Media Sverige och Sverok. 

NORMKRITISK MEDIEPRODUKTION
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KAPITEL 5 

FORMA
INLEDNING

Vad är det egentligen som gör någonting snyggt? 
Det är ju väldigt individuellt vad en tycker. Men generellt är tycker 
människoögat om att vila på saker som är ganska enkla, enhetliga och har-
moniska. Vi snuddade vid detta ämnet i kapitlet “Fota” där vi gick igenom 
gyllene snittet. 

I detta kapitel dyker vi djupare in på layout och grafisk profil. Vi går också 
in på vad ni har för rättigheter och skyldigheter enligt upphovsrättslagen. 

Övning: Formgivning
För: 3 till cirka 24 personer
Syfte: Uppmuntra till kreativitet, samarbete och att lära sig skapa film.
Ni behöver: A3-papper, pennor, sax, lim och tidningar.

Gör så här: 
Dela upp er i grupper om fyra personer. Alla ska få ett A3-papper, pennor, 
sax, lim och pennor. Uppgiften är att göra en första sida till en tidning. 
Tillsammans kommer ni på ett scoop. Det kan exempelvis vara att en 
myndihet har läckt tusentals personuppgifter. Sedan ska ni rita, skriva och 
klippa ut från olika tidningar och skapa en första sida, eller “etta” som det 
ofta kallas. Försök locka till er publik men glöm inte att allt ni skriver och 
bilderna ni väljer ska ha täckning i texten. 

Tänk också på hur ni “formger” er etta/första sida. Ska ni har med “ny-
hetspuffar” på sidorna? Vad är relevant att ha med här? Hur bildsätter ni 
löpsedeln och hur placerar ni olika nyheter? 

Avslutningsvis presenterar alla sina löpsedlar för varandra. Diskutera gärna 
vad som fungerar bra och mindre bra i olika första sidor.  
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Layout
Det bra att kolla in andra tidningar och webbsidor. Vad tycker du är snyggt 
och vad tycker du mindre om? Det finns många funktioner att använda 
sig av i layoutprogram. Det viktigaste är att det blir överskådligt och att 
läsaren enkelt kan ta till sig informationen. Om texten är för liten eller om 
det är för mycket färger kan läsaren ha svårt att läsa det du skriver. Precis 
som att det är viktigt att du skriver enkelt i dina texter är det viktigt att 
layouten är enkelt att ta till sig. 

Följande tips är bra att ha med sig: 

• Använd sidmallar. Då är det 
enklare för dig att arbeta och 
dina sidor blir mer enhetliga. 

• Blanda inte typsnitt. Ha inte mer 
än två, en för rubrik och en för 
själva brödtexten. Det blir enk-
lare att ta till sig. 

• Rensa! Är alla bilder nödvändiga 
eller blir det för rörigt? Behövs 
all text? Det är viktigt att läsa-
ren har lätt att navigera i din 
tidning eller på din webbsida. 

• Ha flera ingångar på sidan. Långa 
textblock kan avskräcka mot-
tagaren. Går det att bryta ut 
någon del av texten och lägga i 
en punktlista/faktaruta istället? 
Eller kanske bryta ut ett citat 
ur texten och skriva det lite 
större, i färg? 
Som här 

• Använd radavstånd. Kanske 
verkar självklart, men det är 
väldigt viktigt. Utgå från att 
mottagaren är svårflörtad och 
behöver se att texten är över-
skådlig och lätt att ta till sig för 
att vilja börja läsa. 

• Tänk på färgvalet. Använd inte 
för många olika färger när du 
layoutar. Välj 2-3 huvudfärger 
som du använder. Spara färg-
koderna för att enkelt kunna 
använda dem flera gånger.
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GRAFISK PROFIL

För att förenkla för dig själv och för andra som ska arbeta med layouten är 
det en bra idé att ha en grafisk profil. Det hjälper också till i överlämningen 
till nya personer som börjar arbeta med dina publikationer. En grafisk pro-
fil innehåller färgerna och typsnitten som kännetecknar din produktion. 
Den kan också innehålla vilka logotyper som används och hur dessa får 
användas.

Exempel från Ung Media Sveriges grafiska profil: 

När du tar fram en grafisk profil ska du tänka på målgruppen. Vilka färger 
lockas de av? Vilka typsnitt känns fräscha för dem? Ta gärna hjälp av andra 
och diskutera fram vad just din grafiska profil ska innehålla. Det viktigas-
te är att tänka på att hålla det enkelt och vara kontinuerlig. Det är bra 
för marknadsföringen också, om du använder samma bild i början av din 
Youtubefilm eller lägger samma filter på bilden du sprider till din podcast 
kommer mottagaren att komma ihåg dig och känna igen dig som avsändare. 
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UPPHOVSRÄTT

Er tidning omfattas av upphovsrättslagen. Detta betyder att ingen har 
rätt att använda era texter, illustrationer och bilder utan er tillåtelse, 
exempelvis genom att sprida dem på en egen blogg. Ni behöver inte 
sätta en ©-symbol på era verk för att upphovsrätten ska gälla. Däremot 
skyddas inte layout av upphovsrätten, om den inte är säregen. Det gäller 
även om er publikation inte är grundlagsskyddad (läs mer om grund-
lagsskydd i kapitlet “Skriva”.) 

Syftet med upphovsrätten är att skydda verk av journalister, fotografer, 
musiker och konstnärer. Det är inte tillåtet att använda andra perso-
ners bilder, illustrationer eller texter i er tidning eller på er webbsida - 
om ni inte fått tillåtelse av personen. Däremot behöver ni inte tillåtelse 
av de som är med på bilderna (med undantag för vad som sagts ovan 
rörande bilder i reklamsyfte). Ni får inte heller ändra på verk som andra 
personer har gjort hur som helst, exempelvis göra ett bildkollage där 
det blir ett helt nytt verk.

VAD SÄGER LAGEN?
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Använd ett tillgängligt format och material

• Använd fet stil istället för kursiv stil.
• Använd formatmall.
• Skriv punktlistor.
• Gör styckesindelning med rubriker och underrubriker.
• Välj ett teckensnitt som är tydligt och enkelt. Inledning
• Film är och har alltid varit ett spännande medium. Det når mottaga-

ren direkt med både bild och ljud. I dag använder många Youtube för 
att enkelt få stor spridning av sitt material. 

• I detta kapitel skriver vi om hur du spelar in och redigerar rörlig bild. 
Vi går också in på hur youtubers jobbar och hur du gör dina filmer 
mer tillgängliga. 

Denna checklista togs fram i projektet “Normer, Attityder och Beteenden” 
som avslutades 2015 och drevs av Ung Media Sverige och Sverok.

NORMKRITISK MEDIEPRODUKTION
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INLEDNING

Film är och har alltid varit ett spännande medium. Det når mottagaren 
direkt med både bild och ljud. I dag använder många Youtube för att enkelt 
få stor spridning av sitt material. 

I detta kapitel skriver vi om hur du spelar in och redigerar rörlig bild. 
Vi går också in på hur youtubers jobbar och hur du gör dina filmer mer 
tillgängliga. 

Filmövning: Intervjua en politiker 
För: 3 till cirka 20 personer. 
Syfte: Öva på hur det är att vara både framför och bakom kameran.
Ni behöver: Mobilkamera, A4-papper, blyerts - eller bläckpennor

För att komma igång med filmandet och öva på att redigera kan det vara 
bra att göra en gemensam filmövning. Denna övning är framtagen av pro-
jektet “Alla röster” som Ung Media Sverige driver tillsammans med En-
samkommandes förbund och Kulturens Bildningsverksamhet. 

Gör så här: 
Para ihop er två och två. En person ska spela politiker och den andra ska 
vara intervjuare. Tillsammans ska ni bestämma följande: 

• Vem som är politiker och vem som är reporter och intervjuar 
• Var intervjun görs någonstans
• Vilka frågor ska reportern ställa
• Ska svaren vara förberedda
• Hur är karaktärerna som är med? Glada, arga, seriösa, konstiga? Hur 

visar det sig?  

Sedan är det bara att börja filma! Reportern ställer frågor och politikern 
svarar. Använd ett filmredigeringsprogram för att klippa ihop filmen. 
Övningen avslutas med att alla visar sina intervjuer för varandra. 

KAPITEL 6

FILMA
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HUR DU FILMAR BRA
Det finns många saker att tänka på när du filmar. Det är viktigt att du 
gör ordentliga förberedelser men det är lika viktigt att ha med dig en del 
saker under själva filmningen och under filmredigeringen. 

Filma intervjuer 
När du filmar intervjuer är det bra att tänka på följande:

• Placera intervjupersonen rätt. Ställ dig själv bredvid kameran och be 
intervjupersonen att titta på dig, och inte in i kameran. 

• Använd tystnaden. Se till att vara tyst i några sekunder efter att 
personen svarat klart på en fråga. Det förenklar när du sedan ska 
redigera och upplevs som en mer lugn intervju. 

• Undvik att avbryta och bli avbruten. Se till att inte avbryta eller bli 
avbruten i en intervju. Detta förenklar klippningen och din film 
kommer upplevas som mindre rörig. 

• Var uppmärksam på störande bakgrundsljud. Använd hörlurar som 
är kopplade till kameran för att enklare höra hur mycket vinden 
blåser eller hur mycket fläkten stör. 

• Var uppmärksam på intervjupersonernas rörelser. Se till att intervju-
personen inte drar i sina kläder nära mikrofonen eller någonting 
liknande som stör ljudet. 

• Ljudet är viktigare än bilden. En halvkass, lite suddig bild kan motta-
garen förlåta. Men med ljudet är det värre. Människor tenderar att 
zona ut och inte fortsätta titta om ljudet är brusigt eller otydligt. 
Använd gärna extern mikrofon när du spelar in. Läs mer om hur du 
skapar bra ljud i kapitlet “Podda”. Om du använder dig av en mygga 
för att ta upp ljud ska du sätta den 15 centimeter från personens 
mun. 

• Ljuset är viktigt. När det gäller ljussättning är det bra att dels ha en 
bra naturlig ljuskälla men du har också möjlighet att få till ett bra 
ljus med hjälp av lampor. Läs mer om ljussättning i kapitlet “Fota”. 

• Använd vitbalans. På en kamera kan du ställa in någonting som kallas 
för vitbalans. Om du ställer in vitbalansen kommer det som du fil-
mar som är vitt faktiskt se vitt ut. Du ställer in vitbalansen genom 
att hålla objektivet mot exempelvis ett vitt papper och sedan välja 
att låsa vitbalansen i inställningarna på kameran. 
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FILMREDIGERING

I dag är det enkelt att hitta enkla filmredigeringsprogram som dessut-
om är gratis. Det finns många olika tutorials på hur du lägger till olika 
effekter, hur du klipper eller hur du brusreducerar bort ett onödigt 
bakgrundsljud. Börja med att hitta det redigeringsprogram som passar dig 
bäst. När du redigerar filmen är det bra att tänka på följande:

• Ha inte för långa klippbilder. Ett vanligt misstag som många gör i 
början är att de har för långa klipp. Alla klipp i din film kan troligtvis 
kortas ner. Försök klippa bort allting som är onödigt. Vem orkar 
egentligen kolla på samma miljöbild i 20 sekunder? Då är det bättre 
att varva med en närbild eller ett klipp från en annan vinkel.

• Se till att klippen klaffar. En penna får helt plötsligt inte försvinna från 
ett klipp till ett annat. Tänk dig att du först har ett klipp när någon 
sträcker sig efter en penna och nästa klipp sedan är en närbild på 
när personen håller i pennan. Försök skapa en sammanhängande 
klippning. 

• Tänk på motivets placering. Om du klipper mellan snabba bilder är ett 
bra tips att ha motivet i någorlunda samma placering i bilden. Annars 
kan klippningen uppfattas som rörig. 

• Använd brusreducering. Om du har ett störande bakgrundsljud, 
använd dig av “Noice reduction-funktionen” i ett ljud- eller filmredi-
geringsprogram. 

• Ta emot feedback. Låt andra kolla igenom filmen med jämna mellan-
rum. Det är lätt att själv ha svårt att se förbättringsmöjligheter

YOUTUBE

Sveriges största influencers hittas på Youtube. Konstantin Harju och Josef 
Kalhory driver föreningen Swedish Media Group och producerar eget 
material till flera Youtubekanaler. Här är deras bästa tips för hur du lyckas 
som youtubers. 
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HUR LYCKAS DU SOM YOUTUBER? 

Konstantin Harju och Josef Kalhory är youtubers. Här är deras tre bästa 
tips för att lyckas på Youtube:

1. Våga gå utanför din comfortzone. 
Det är okej att följa de trender som finns på Youtube, men våga också göra 
någonting eget och hitta egna vinklar. Prova också att hitta nya tekniker 
och effekter i dina Youtubeklipp.  

2. Ladda upp regelbundet.
Det finns youtubers som lägger upp helt meningslösa klipp, men om de 
lägger upp klipp regelbundet så får de ändå tittare. Allt du lägger upp behö-
ver alltså inte vara bra. Det finns massor av människor som letar efter nya 
Youtubekanaler att följa. Om du lägger upp regelbundet så ökar sannolik-
heten att flera hittar till just din kanal. 

3. Gör det för att du tycker att det är kul! 
Bli inte en youtuber för att tjäna pengar eller bli känd. Låt innehållet vara 
i fokus. Om du vill roa din publik, informera eller nå ut med ditt budskap 
ska det vara drivkraften. Då kommer du nå längre. 
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Läs igenom vad som gäller för stillbilder i kapitlet “Fota”. Samma sak som 
gäller för stillbilder gäller också för rörlig bild. 

Ibland står syftet med medieproduktionen över lagen. Det här med att 
smygfota folk som inte är på allmän plats gäller alltså inte om du kan 
försvara fotograferingen. Vad innebär det då? Om du fångar en politiker 
som säljer droger på kommunhuset på bild eller filmar när personalen 
på ett äldreboende låter de gamla fara illa är det av allmänintresse att 
publicera bilderna. Då spelar intentionerna med din bild in, eftersom du 
var ute efter att avslöja brott eller missförhållanden. Om du är osäker på 
om du ska publicera en film eller inte, ställ dig frågan om det du filmat har 
ett allmänintresse och nyhetsvärde. Annars kan du dömas för kränkande 
fotografering.

För att kunna avgöra om fotograferingen är okej görs en bedömning i 
varje enskilt fall. Då är det fotografen själv som får stå till svars och inte 
den ansvariga utgivaren för tidningen eller TV-stationen. Utgivaren får 
dock ta ansvar för den eventuella publiceringen av bilden.

Det är alltid bra att du textar dina filmer. Det gör det enklare för per-
soner med hörselskador att ta till sig av ditt budskap. Det är alltid bra 
att lägga en “platta” bakom din text. Då blir kontrasterna tydligare och 
texten blir enklare att läsa, för alla. Detta är ett sätt att nå flera personer 
i din målgrupp. 

VAD SÄGER LAGEN?

NORMKRITISK MEDIEPRODUKTION
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INLEDNING

Antalet poddar där ute i världen ökar explosionsartat. Var och varannan 
kändis har minst en egen podd idag. Med dagens teknik behöver du i prin-
cip bara en smartphone för att kunna starta din egen podd som snabbt kan 
nå upp till tusentals nedladdningar. Att sitta ner och snacka med en kompis 
om sitt favoritämne och samtidigt spela in det för att sedan sprida som 
podd är någonting många tycker är det roligaste en kan göra. 

I detta kapitel går vi igenom hur du gör för att starta en egen podd, hur 
du gör för att lägga upp din podd på Itunes och vad gammel-radion har 
för roll idag. 

Podd-övning: 
För: 2-10 personer
Syftet: Testa på att spela in och hitta din radioröst
Vad behövs: Telefon med inspelningsfunktion eller annan inspelningsutrust-
ning.

Del 1 - Presentationen
Alla börjar med att spela in en kort improviserad berättelse om sig själva. 
Börja med att presentera dig, eventuellt hälsa lyssnaren välkommen till 
programmet och säg sedan “Men vem är jag då? Jo, det ska jag berätta!” 
och sedan pratar du på i en minut. Be en av de andra att ta tiden. Spela 
sedan upp och lyssna på presentationen. Fortsätt sedan så tills alla spelat in. 

Del 2 - Berättelsen
Till andra delen i övningen skriver alla ner en kort berättelse. Det kan vara 
någonting du varit med om, en rolig historia eller helt enkelt vad du gjort 
hittills den dagen. Berättelsen ska inte ta längre än tre minuter att läsa upp. 
Utgå sedan från manuset och läs in berättelsen. 

Lyssna på dina egen och på de andras inspelningar. Vilken av dina egna 
inspelningar tycker du bäst om, den improviserade eller den med manus? 
Ändrar du din röst någonting beroende på vad du pratar om? Fundera på 
hur du skulle vilja att din radioröst var. Gör gärna om övningarna igen eller 
fortsätt experimentera med olika ljudinspelningar som ni vill. 

KAPITEL 7

PODDA
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HUR DU PODDAR BRA

Det går att göra en podd om vad som helst. Och det finns en poddar om 
vad som helst. När du bestämt dig för vad du vill göra för podd - sök där 
det finns poddar efter liknande. Lyssna på dem, kanske kan du bli inspi-
rerad eller komma på hur du kan göra din podd ännu mer unik. För att 
nå ut i bruset handlar det om att hitta din USP - Unic Selling Point. Din 
unika säljpunkt, på svenska. Vad är det som gör just din podd unik? Få inte 
prestationsångest! Det är nämligen inte så svårt. Det handlar bara om att 
vara dig själv. En av de bästa sakerna med poddar är att ni kan vara ett gäng 
kompisar som bjuder in andra till att lyssna på ert snack. Det är personligt 
och intimt på sätt som andra former av medieproduktion inte kommer i 
närheten av. 

Så, egentligen kan en säga att första tipset är att bara sätta igång inspelning-
en och köra igång. Men vi har ju såklart lite andra tips också. 
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• Förbered ämnen. Visst kanske de roligaste delarna i din podd kom-
mer spontant men låt det komma innanför ramarna du sätter upp 
innan. Förbered till exempel 3-5 ämnen du vill gå igenom. Bestäm ock-
så ungefär hur långt du vill att ditt avsnitt ska bli. Satsa på under en 
timme, längre än så är det få som orkar med. 

• Fördela talutrymmet. Om ni är flera, försök att inte prata i mun 
på varandra för mycket. Det är störande för lyssnaren. Se också till att 
ni pratar ungefär lika mycket var. 

• Jingel och ljudprofil. Precis som en tidnings signatur är dess logga 
och grafiska profil behöver din podd en signatur. Kanske kan du eller 
någon du känner spela något instrument och kan komponera en liten 
trudelutt? Det finns också en hel del gratissidor du kan ladda ner 
musiksnuttar från. Var noga med upphovsrätten i sådana fall. Läs mer 
om det i rutan “Vad säger lagen?” längre fram i kapitlet. Det finns 
mycket att säga om jinglar och ljudprofiler. Ha en peppig introjingel, 
gärna där du som poddar säger namnet på podden. Använd samma 
eller liknande ljud mellan olika delar i själva podden. Även om du inte 
behöver klippa bort något av det du spelat in är det bra att ha som 
paus mellan olika ämnen och markera strukturen i podden. Och glöm 
inte avslutet! Den får gärna ha en så kallad “klack” alltså inte att ljudet 
tonas ut utan att podden avslutas med ett pang, explossion eller annat 
hårt ljud som sätter punkt. Fram tills nästa avsnitt. 
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TEKNISKT

Som sagt räcker det i princip att ha en smartphone för att spela in en podd 
idag. Ljudet blir faktiskt helt okej. Men det finns också billig utrustning att 
komplettera med för att skapa ännu bättre ljud En extern mikrofon att 
koppla in i telefonen, en enkel diktafon eller enkel inspelningsmaskin går 
att få tag på för under tusenlappen. Googla för att hitta det som passar 
dig bäst. Här är några enkla tips som gäller oavsett vilken utrustning du 
använder dig av.

• Prata nära mikrofonen. Är ni flera som ska spela in via samma mikrofon, 
placera den mitt emellan er och sitt så nära det bara går utan att det 
blir jobbigt. Ska du intervjua någon du inte känner är ett tips att sätta 
er bredvid varandra. Då slipper ni i alla fall ögonkontakt samtidigt som 
ni inkräktar på varandras personliga sfär. 

• Spela in i ett rum med mycket tyg. Radiojournalister som inte har till-
gång till en studio eller sitter hemma på nätterna och spelar in prator 
brukar berätta att de går in i sin garderob för att spela in. Ett rum med 
högt tak och kala väggar är ingen bra idé. Ljudet kommer bli burkigt 
och ekigt. Sitt i en soffa eller säng med mycket kuddar. 

• Lyssna samtidigt som ni spelar in. Om du använder utrustning som går 
att koppla in hörlurar till ska du alltid lyssna på ljudet samtidigt. Inspel-
ningsapparaten är förmodligen mer känslig än vad era öron är och du 
som lyssnar kommer kunna upptäcka oanade störande ljud om du tar 
på dig hörlurar. Är det en fläkt som är på i ett annat rum som brum-
mar? Puffar det varje gång en person säger ett ord med ett “p” i? Du 
som lyssnar kan dirigera så att du undviker sådana missar. Vissa sådana 
saker går att rädda i redigering efteråt men det bästa är att få in så bra 
ljud som möjligt från början.

• Var försiktig med bakgrundljud. Det kanske känns som en rolig idé att 
ha sorlet från skolmatsalen i bakgrunden i “Skolmatspodden” eller 
skogsljud i bakgrunden på “Vandringspodden”. Spela in och lägg på 
det i efterhand i sådana fall! Visst kan det ge en mer verklig känsla att 
faktiskt spela in i en miljö, men vårt tips är att ta in själva snacket i en 
så tyst miljö som möjligt. Annars kanske du måste spela in igen för att 
bakgrundsljudet stör för mycket eller så blir det svårt att klippa i för 
att det hörs för tydligt när bakgrundsljudet hackar. Tänk på att motta-
garna kanske kommer lyssna på podden när de är på väg någonstans, i 
bilen, på cykeln eller tunnelbanan. Då konkurrerar din podd dessutom 
med bakgrundljudet som den personen hör.
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LÄGGA UPP

Det finns flera sätt att ladda upp en egen podcast till iTunes, men de 
fungerar på samma sätt. Dina ljudfiler behöver finnas lagrade på webben 
och ska kunna hämtas genom ett RSS-flöde som är kopplat till iTunes. 
RSS möjliggör att du kan prenumerera på olika webbflöden.
 
Enklaste sättet är såklart att betala en slant för att någon annan ska göra 
det här åt dig, och använda så kallade Podcast Hosting-sidor. Men det går 
också att göra helt själv.
 
1)  Ladda upp dina filer online
Ladda upp dina filer där det finns gott om fritt utrymme. I det här exem-
plet skapar vi ett konto på archive.org, ett icke-vinstdrivande onlinebibli-
otek som är öppet för alla. Skapa en ny ”Item” och lägg till filer i din Item 
genom att klicka Edit —> Change files. Lägg till ditt första avsnitt. När 
ljudfilen är uppladdad i din “Item” ska du kopiera länken till den separata 
ljudfilen. Du ska få en länk ungefär som denna, där X är olika siffror: 
”https://iaXXXXXX.us.archive.org/X/items/Podcastnamn/Avsnittsnamn.
mp3”

2) Publicera avsnitt
Vi behöver ett enkelt sätt att publicera och samla våra avsnitt, så vi 
skaffar också en gratis Wordpress-blogg. Den behöver inte vara tjusig, vi 
behöver bara kunna länka hit senare.
 
Använd gärna ett gmail-konto när du skapar bloggen, förslagsvis ett mail-
konto som används specifikt för podcasten. Vi kommer även behöva ett 
gmail-konto senare.
 
Nu skapar vi en inläggskategori på bloggen, som vi döper till ”Podcast”. 
Den ska snart bli källan till vårt RSS-flöde. Därefter lägger vi upp vårt 
första avsnitt, i ett vanligt blogginlägg. Skriv en rubrik med namnet på 
avsnittet, och kanske en kort avsnittsbeskrivning i inlägget.
 
Klistra sedan in länken från tidigare, så här: ”[audio
https://iaXXXXXX.us.archive.org/X/items/Podcastnamn/Avsnittsnamn.
mp3]”, direkt i inlägget. Om du gjort rätt ska en liten ljudspelare synas 
i inlägget och du ska kunna spela upp avsnittet, som nu strömmas från 
archive.org. Publicera inlägget i kategorin ”Podcasts”.
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3. Skapa ett RSS-flöde
Dags att skapa själva RSS-flödet, det som iTunes vill ha från oss. Med din 
nya podcast-gmail (den du använde när du skapade de andra kontona, för 
enkelhetens skull) loggar du in på feedburner.google.com och skapar en 
feed.
 
Lokalisera ”Original Feed”, och länka vi till podcast-kategorin på bloggen 
så här: ”podcastnamn.wordpress.com/category/podcasts/feed/?max-re-
sults=300”. Det sistnämnda behövs om du vill kunna publicera en större 
mängd podcasts. Här har vi satt max 300 avsnitt som exempel.
 
Under ”Optimize —>  Smartcast hittar du feed-inställningar som är spe-
cifika just för podcasts. Här kan du till exempel välja en omslagsbild. (Tips, 
lägg upp bilden i ditt mediebibliotek på Wordpress och ta länken därifrån.)
 
4. Skicka in till iTunes
Nu har vi ett RSS-flöde som automatiskt kommer uppdateras när du lad-
dar upp och publicerar nya avsnitt. Ditt RSS-flöde är alltså länken: 
”http://feeds.feedburner.com/podcastnamn”.
 
Sist ska vi logga in/skapa ett Apple-ID på https://podcastsconnect.apple.
com/ och lägga till vår podcast. Skicka länken till ditt RSS-flöde 
(”http://feeds.feedburner.com/podcastnamn”).
 
5. Vänta tills din podcast är godkänd av iTunes —> Klart!

Gammelradio
Hittills har vi inte skrivit något om att faktiskt sända radio. Alltså live-
sändningar via FM-nätet. Du vet den där otympliga apparaten som äldre 
personer envisas att slå på och lyssna på? Skämt åsido. Det finns såklart 
fortfarande en charm med att livesända radio och det är ett effektivt sätt 
att nå ut till många människor. Det är dock svårt som unga medieprodu-
center att upprätta en mast och sända ut radio. Framför allt är det dyrt, 
kräver avancerad teknik och tillstånd. Är ni intresserade av att sända radio 
kan ni alltid kolla upp vad som finns i närområdet. Kontakta er lokala Sveri-
ges Radio P4-station eller kanske finns det en förening för lokalradio eller 
närradio där ni bor. Många välkomnar glada amatörer till gemenskapen och 
kan hjälpa er att spela musik i programmen och rapportera till Stim. 
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Vad får du säga i din podcast? 
Läs mer om vad som är okej att säga i din podcast i kapitel Börja under 
rubriken “Yttrande- och tryckfrihet”. 

Musikrättigheter
När du väljer musik till din podcast, tänk på att i princip all musik skyddas 
av upphovsrätt eller någn annan så kallad “immateriell rättighet”. Det är 
alltså inte okej att klippa in vilken låt som helst i ditt poddavsnitt. Du 
behöver tillåtelse av antingen musikern eller musikförlaget (ibland från 
båda två) för att kunna använda verket. Går det att “låna” delar av en låt, 
till exempel till en jingel? Nej det går inte. Om du vill använda Little Jin-
ders låt Puzzel behöver du alltså hennes eller hennes skivbolag Warner 
Music:s tillåtelse.  

När en radiostation spelar musik rapporterar den vad som har spelats 
till Stim, www.stim.se. På så sätt får de information om vad som har spe-
lats, vilken tid låtarna spelades och vem som har spelat dem. Den som 
vill spela musik skriver ett avtal genom Stim för att musikskaparna och 
musikförlagen ska få ersättning när deras verk spelas.

Jargong
En podd är ett perfekt utrymme för dig och dina vänner att snacka om 
precis vad ni vill. Ni kommer antagligen utveckla er egna jargong, särskilt 
om ni känner varandra sedan innan. Särskilda ord och uttryck som just 
ni använder. Det bidrar till just er unika charm! Men det kan också vara 
bra att fundera över er jargong. När blir det för internt? Finns det risk att 
det stänger ute vissa lyssnare? Det kan vara bra att tänka på att den som 
lyssnar inte har viss bakgrundsinformation och förförståelse som ni har. 

Ta ansvar för ditt medieutrymme
När du har en plattform där du publicerar saker är det viktigt att tänka 
på att andra personer lyssnar på dig eller läser vad du skriver. Du har 
makt. Om du har många lyssnare är du med och är tongivande i olika 
debatter. Vilka personer du bjuder in att få uttala sig är avgörande för 
vilken bild dina lyssnare och följare får av olika debatter. Tänk gärna till en 
extra gång när du väljer ämne och vilka perspektiv du väljer att ha med i 
din podcast. Fundera på vem som är bäst lämpad på att uttala sig om en 
fråga. Det är förmodligen en person som ha erfarenhet av detta. Därmed 
inte sagt att en person kan uttala sig för en hel grupp människor, men 
personen har tolkningsföreträde till sin egna upplevelse. 

VAD SÄGER LAGEN?

NORMKRITISK MEDIEPRODUKTION
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INLEDNING

För att nå ut med ditt budskap räcker det inte med att ha ett bra produ-
cerat material. Det är lika viktigt att arbeta aktivt för att sprida produk-
tionerna. Sociala medier har skapat nya möjligheter för spridning för såväl 
privatpersoner som för etablerade medier. Hur når du ut i mediebruset 
och hur skapar du ett intresse för din tidning eller podcast? 

I detta kapitel kan du läsa om marknadsföring och hur du använder sociala 
medier på ett effektivt sätt.

Övning: Att nå ut 
För: 3 till cirka 20 personer. 
Syfte: Hitta sätt att nå ut med er medieproduktion. 
I första kapitlet understryker vi hur viktigt det är att bestämma målgrup-
pen redan i början. Nu är det dags att nå ut till er målgrupp. Om ni är 
många, dela upp er i mindre grupper och diskutera följande frågor:

• Vilka sociala medier använder personerna i er målgrupp? 
• Hur använder personerna det sociala mediet? Många unga har 

ofta ett Facebookkonto, men kanske endast är aktiva i Facebookgrup-
per. 

• Finns det fysiska platser ni kan sätta upp affischer på? Om 
ni har en skoltidning är det exempelvis bra att marknadsföra er på 
skolan, sätta upp affischer eller få synlighet på TV-skärmen i cafeterian. 

• Var tar ni själva till er information? Har ni själva någonsin klickat 
på en sociala medier-annons? Läst en affisch? Kollat på anslagstavlan 
vid den lokala matbutiken? 

Avsluta övningen med att presentera resultaten för varandra. Vad har ni 
kommit fram till? Vad ska ni ta tillvara på och använda er av när ni sprider 
er medieproduktion? 

KAPITEL 8

SPRIDA
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Marknadsföring
Hur når du ut med din medieproduktion? Det finns många olika sätt. Här 
listar vi våra bästa tips:

• Syns en inte, finns en inte. Det handlar om att dela din medieproduktion 
till alla du känner. Via sociala medier, länka i Facebookgrupper eller 
göra en egen hashtag på Twitter. Men tänk också mer traditionellt - 
sätt upp affischer på anslagstavlor eller väggar på byggnader där det 
är tillåtet. På insidan av toalettdörren är också ett perfekt ställe att 
sätta upp en affisch, när en väl sitter där måste en ju läsa någonting :). 
Affischeringsprincipen går ut på att mottagaren ska se affischen mer 
än en gång, det är så en får uppmärksamhet. Sätt därför upp flera på 
rad eller på flera ställen där du vet att din målgrupp rör sig. 

• Skapa en snackis. Du är en ung medieproducent som vågar tänka utan-
för ramarna. Kanske har du ett oväntat scoop som kommer bli viralt. 

• Få andra att sprida dig. Hör av dig till lokaltidningen eller den lokala 
radiostationen. Ofta har de ett tips-formulär på sin hemsida eller en 
mailadress som hamnar rakt i nyhetschefens inkorg. Underskatta inte 
kraften i att lägga fram ett förslag till någon, andra medier kan lida av 
nyhetstorka eller tidspress, precis som du. Då är det tacksamt när 
någon annan levererar lättpublicerat material. Skicka med en länk till 
din produktion, skriv ett pressmeddelande med citat och bild så är det 
ännu större chans att de vill sprida det. 
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Facebook 
Där hänger allas föräldrar nu för 
tiden och skriver statusar på ens 
vägg utan punkter eller komma-
tecken. Men att de hittat dit är ett 
tecken på att faktiskt nästan alla har 
ett Facebook-konto. Därför är det 
inte bara en bra plattform för att 
kolla upp människor, utan också ett 
bra ställe att sprida sitt budskap. 
Genom Facebook är det lättare att 
uppmana till handling än vad det 
är på till exempel Instagram, efter-
som du enkelt kan dela med dig av 
länkar och engagera människor att 
dela. Om du skapar en Facebooksi-
da kan det vara den enda plattfor-
men för ett helt multimediabolag. 
Du kan sprida långa texter, filmer, 
foton eller ljudklipp, eller varför 
inte alltihop. Se dock upp med vad 
som händer med äganderätten för 
ditt material när du lägger upp det 
på sociala medier. Läs mer om det 
i rutan “Vad säger lagen?” längre 
fram i detta kapitel. 

På Facebook finns det också ota-
ligt många grupper du kan gå med 
i och sprida ditt material. Bara ge-
nom att söka på ord som har med 
din målgrupp att göra kan du hitta 
människor över hela världen som 
är intresserade av just det du vill 
sprida.

SOCIALA MEDIER
Den här delen av kommer säkert hinna bli utdaterad innan boken ens går 
till tryck. Men att skriva en bok om medieproduktion kanske redan på 
förhand är dömt att bli utdaterat, så vi gör ett försök? Detta är vad vi vet 

(och säkert du också) om sociala medier i skrivandets stund. 

Instagram
En samlingsplats full av influencers, 
matfotografer och memes-älskare. 
Många yngre överger Facebook för 
Instagram. I och med storyfunktio-
nen konkurrerar Instagram även 
med Snapchat. Eftersom detta är 
ett fotobaserat medium kommer 
din publik förvänta sig snygga fo-
tografier för att börja följa dig. Ha 
gärna ett harmoniskt flöde av bil-
der i samma ton och tema. Läs tips 
på hur du tar en bra bild i kapitlet 
“Fota”. 

Skapar du ett nytt konto för din 
podcast, skoltidning eller annan 
medieproduktion vinner du på att 
särskilja vad du lägger ut i flödet och 
vad du lägger upp på de tidsbegrän-
sade Instastories. På Stories kan du 
lägga ut mer “behind the scenes”, 
kanske när ni har redaktionsmöte 
med tidningen? Eller när ni riggar 
upp er poddcaststudio? Här kan du 
också teasa med vad som komma 
skall, lägga upp roliga boomerangs 
eller andra korta filmer. Se till att 
lägga upp regelbundet så dina föl-
jare inte glömmer bort dig. Du ris-
kerar att någon avföljer dig om du 
dyker upp efter två veckor i någons 
flöde med någonting de inte känner 
sig hemma i. 



62

Överös dina inlägg med hashtags 
för att nå ut till fler människor. Det 
hjälper faktiskt! Känns det pinsamt 
att ha en blå matta av # i din cap-
tion kan du använda det smarta 
tricket fem prickar på rad med rad-
brytning emellan. Det brukar skjut-
sa ner hashtagsen så att följarna 
slipper se dem. Ett annat alternativ 
är att du lägger alla hashtags i första 
kommentaren under din bild. 

Twitter
En liten bubbla för inbördes beund-
ran som alla vill “skapa opinion” och 
“nå ut till makthavare” men egent-
ligen bara skriker ut sina budskap 
med samma, teckenbegränsade me-
gafon utan att komma någon vart. 
Och ja, denna ironiska sarkasm är 
också hämtad från detta näste som 
är den blå fågelns hem. Vill du nå ut 
på Twitter ska du använda bilder 
även här när du vill marknadsföra 
dig, det genererar oftare ett klick 
på länken du vill dela. Interagera 
genom att tagga relevanta personer 
i din tweet och använd så många 
hashtags som får plats. Håll koll och 
haka på trender om du hinner inn-
an de kvittrar förbi. 

Snapchat 
Jo, även Dagens Nyheter har ett 
Snapchatkonto. Men frågan är hur 
mycket användning av de har av 
det. Snapchat är ju egentligen en 
plattform för hemliga meddelanden 
och bilder mellan privatpersoner. 
Hemliga eftersom de försvinner 
för alltid efter några sekunder! Om 
du nu inte bryter mot den heliga 
regeln på Snapchat som lyder: du 
skola icke screenshota. Det är ett 
effektivt medium eftersom du har 
möjlighet att skicka saker direkt till 
personer som du är vän med. Men 
det gör det också till ett mer privat 
medium. Story-funktionen har som 
sagt fått konkurrens från Instagram 
så det fyller egentligen ingen funk-
tion att skapa ett konto bara för att 
att följarna ska kolla på dina stories. 
Så, vad vill vi få sagt med det här 
egentligen? Ingen vet. Som tur är 
försvinner det efter några sekunder. 
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BILDER I SOCIALA MEDIER

Vad händer med upphovsrätten när du lägger ut en bild i sociala medier? 
Kanske har du sett någonstans att Facebook “äger” dina bilder om du 
lägger upp dem där. Det stämmer inte helt. De får ingen exklusiv rätt 
till bilderna. Men genom att godkänna användarvillkoren (du vet, när en 
bara bläddrar igenom och kryssar i rutan “jag godkänner”… - vilket ing-
en naturligtvis bör göra utan att läsa alla villkor ordentligt) har du gett 
olika sociala medier rätt att använda material som du lägger upp. Lägger 
du upp en bild på Facebook kan de i praktiken ge bilden vidare till ett 
företag någonstans i världen som kan använda den, utan att fråga dig och 
utan att du kan kräva ersättning för det.

LAGAR OCH REGLER PÅ INTERNET

Förenklat kan en säga att samma lagar, regler, skyldigheter och rättig-
heter som gäller utanför nätet gäller på nätet. Det innebär att det inte 
spelar någon roll var en person blir utsatt för till exempel hat, hot och 
kränkningar. Om det är på bussen, på instagram eller någon annanstans, 
på eller utanför nätet. Svensk lag gäller oavsett var ett brott begås, under 
förutsättning att brottet sker i Sverige. Det är viktigt att tänka på att det 
är samma lagar och att det i lagen mening inte finns något som heter 
“näthat” eller “internettrakasserier” även om det är ett begrepp som 
används frekvent i samhället. Kränkningar, hot och hat på nätet räknas 
oftast som olaga hot, förtal, förolämpning eller hets mot folkgrupp. Läs 
mer om dessa i kapitel 1 “Börja”. 

Det finns flera platser på nätet där en som användare kan vara anonym. 
Men det finns ingen allmän rätt att vara anonym i svensk lagstiftning eller 
ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv (självklart med undantag för ano-
nymitetsskyddet som gäller enligt tryckfrihetsförordningen och yttran-
defrihetsgrundlagen för den som lämnar uppgifter till grundlagsskyddade 
medier. Många tror att det går att dölja sig bakom anonymitet, men det 
finns ingen lag som skyddar den här anonymiteten. Det innebär alltså att 
det inte finns någonting som enligt lagen förbjuden andra människor att 
avslöja vem som ligger bakom anonyma konton. Däremot finns det andra 
sorters anonymitetsskydd när du har kontakt med vården eller social-
tjänsten. Det gäller både på nätet och i andra sorters möten. 

Hämtat från läshandledningen till boken “Ta nätet på allvar”, som togs 
fram av projektet Nätaktivisterna som Ung Media Sverige drev fram till 
år 2016 tillsammans med Ungdom Mot Rasism och Föreningen Norden. 

VAD SÄGER LAGEN?
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AVTAL

Som medieproducent kanske du och din grupp kommer vilja ingå avtal 
med någon. Det kan till exempel vara ett tryckeri som ska trycka era 
affischer, företag som vill annonsera i er podcast eller en egenföretagare 
som ska rita illustrationer till er. Då har vi några tips till er att tänka på: 
Ingå avtal genom föreningen. Se till att ni som medieproducerar har en 
förening. Ni kan enkelt starta en förening via Ung Media, läs mer på www.
ungmedia.se. Då behöver inte någon av er ingå avtal som privatperson 
utan det är hela föreningen som ingår avtalet.
Se till att följande punkter är med när ni skriver avtalet:

Vilka som ingår i avtalet 
Till exempel “Puzzel Magazine ingår avtal med företaget Illustratör 
Dessmond” med tillhörande organisations- eller personnummer, namn 
och kontaktuppgifter.

Pris och deadline
Till exempel “Puzzel Magazine betalar Illustratör Dessmond 10 000 
kronor för de 18 illustrationerna. Illustrationerna ska levereras senast 
23 oktober och Puzzel Magazine ska betala Illustratör Dessmond se-
nast två veckor efter”

Vad gäller avtalet? 
Förvånansvärt många avtal är oklara när det kommer till vad avtalet 
gäller. Se till att det tydligt anges vad respektive avtalspart ska göra och 
vad ni har för förväntningar på varandra. 

Hur länge gäller avtalet? 
Innebär avtalet att ni binder upp er för väldigt lång tid? 

Hur ska betalning ske? 
Tydliggör om det ska skickas en faktura, om det ska finnas rätt att vänta 
med betalningen om leverantören inte levererar i tid. Var också noga 
med att kontrollera om priserna i avtalet är med eller utan moms. 

Vad händer vid avtalsbrott? 
Ibland kommer de som ingått ett avtal inte överens. Det är bra om 
det i avtalet framgår vad som ska hända då. Bäst är oftast att parterna 
försöker förhandla med varandra och att tvisten därefter överlämnas 
till domstol om en lösning inte kan hittas.
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Muntliga avtal gäller! 
Det är bara svårare att bevisa om det skulle leda till en rättegång. Om 
ni bara kommer använda er av ett muntligt avtal, spela gärna in samtalet. 
Och som ni lärde er i kapitel 2 “Granska” behöver ni inte fråga innan ni 
spelar in ett samtal som ni själva deltar i ;)

Fakturera utan eget företag
Du som medieproducent kanske vill ta betalt för er medieproduktion, 
men har inget eget företag. Då finns det smidiga frilanstjänster att 
använda sig av. Googla. 

SYNTOLKNING

Att använda syntolkning i sociala medier är enkelt och det gör dessutom 
ditt innehåll mer tillgängligt för alla. Detta underlättar för personer med 
synnedsättning men också om en person har seg uppkoppling och inte 
kan ladda bilden. Men hur syntolkar du ett inlägg då? Ladda upp din bild 
och skriv din text. Avsluta med att skriva “Syntolkning” eller “ST” och 
skriv sedan vad som syns på bild. Till exempel “ST: En gruppbild på Ung 
Medias medlemmar. Alla på bilden ler och håller i en varsin systemkame-
ra. I bakgrunden syns gröna träd och buskar.” 

REKRYTERING

Söker du nya reportrar, fotografer eller grafiker till din skoltidning? Eller 
vill du hitta en till person som kan vara med i ditt podcastteam? Då är 
det viktigt att tänka på vilka bilder du använder i din annons eller på din 
affisch. Om du bara använder bilder på vita, medelklasskillar tenderar 
just personer med denna bakgrund att söka till din redaktion. Tänk på att 
använda ett tillgängligt språkbruk (läs mer om det i kapitlet “Skriva”) och 
att använda bilder som många kan relatera till. 

VAD SÄGER LAGEN?
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TACK FÖR OSS!
Under två veckors tid sågs vi varje kväll efter jobbet för att skriva på Medie-
produktionshandboken. Stundvis var vi väldigt trötta när vi diskuterade hur 
vi skulle beskriva gyllene snittet på bästa sätt eller hur snabbt delen om so-
ciala medier skulle bli utdaterad. En annan gång bestämde vi oss för att sova 
på ett kontor eftersom klockan hade hunnit bli 2 på natten. Det hann minst 

sagt hända en del under två veckor. 

Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att skriva den här boken. Vi vill 
rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till att vi ännu en gång 

gett unga större möjlighet att göra sina röster hörda på. 

Medieproduktionskramar från författare 
Sandra Rönnsved och Desirée Widell
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MEDIEPRODUKTIONSHANDBOKEN
 

Medieproduktionshandboken är en guide för dig som är ung 
och vill skapa din egen plattform att göra din röst hörd på. Oav-
sett om du vill göra ett glasstest i din skoltidning eller prata om 

bostadsbristen i en podcast är din röst är en viktig hörnsten i 
det demokratiska samhället. Boken fungerar både för ett kom-

pisgäng som gör en podcast eller en ensam fotograf.

Desirée Widell & Sandra Rönnsved


