
Exempel på informativ och pedagogisk text (utdrag) 

Pedagogisk text: Utdrag ur Textkommunikation A för NTI Distans   
 

Pressetiska regler 

Vad betyder pressetik?  
Begreppet pressetik sammanfattar grundläggande värderingar som människor inom 
massmedia ska sträva efter. De ska ge en allsidig och sann nyhetsförmedling och 
respektera enskilda människors privatliv.  
 
Det är Pressens Opinionsnämnd (PON) som övervakar att massmedia följer dessa 
regler. Om Pressens Opionsnämnd fäller en tidning måste den publicera information 
om detta. Om en person vill anmäla en tidning ska man vända sig till Allmänhetens 
Pressombudsman (PO). PO förhandlar mellan anmälare och tidning för att komma 
fram till lösningar. 
 

Etiska dilemman 
De etiska reglerna kan låta självklara. Men det uppstår ibland etiska dilemman på 
redaktioner. 

Rapportering om svåra olyckor 
Större olyckor anses generellt inom media ha ett stort allmänintresse. Medierna vill 
inte bara berätta vad som har hänt, utan även skildra olyckan utifrån de personer 
som drabbats. I de etiska reglerna står det att man ska visa särskild hänsyn 
gentemot offer för brott och olyckor. Om man nyligen har mist en nära anhörig kan 
en journalists frågor kännas nästan som misshandel. Att få reda på att en anhörig 
har gått bort via en tidning eller ett nyhetsprogram kan vara mycket obehagligt. 
 
Det händer också att reportrar intervjuar människor i chock som inte riktigt har 
grepp om vad de säger. Den som har varit med om något fasansfullt har ofta fullt 
upp med att överleva och pratar kanske med vem som helst som ställer frågor. Det 
går inte för en drabbad att överblicka den publicitet som kan komma efter intervjun. 
Därför måste förstås reportern själv ta ansvar för vad som publiceras och inte. Här 
finns många etiska fallgropar.  
 
 
 
 



 

Produktbeskrivningar (vinster från Motorlotteriet) 
 
Elektrisk termosmugg 
Med den här smarta termosmuggen i bilens mugghållare kan du alltid ha varmt kaffe 
i bilen eller husvagnen. Du ansluter enkelt muggen till cigarettändaruttaget så att 
drycken hålls varm så länge du önskar. Muggen är i rostfritt stål utvändigt och 
invändigt. Snygg finish och hög kvalitet! En multiadapter för olika typer av eluttag 
medföljer.   
 
Bil- och fältspade, Fiskars 
En rejäl spade är ofta bra att ha till hands. Den här från Fiskars är fällbar och smidig 
att ha med sig. Passar perfekt i bilen, båten eller ryggsäcken. Spaden är av hög 
kvalitet. Levereras med tyghölster.  
 
Multifunktionslampa, Ketonic 
Många användbara funktioner i en enda, smidig apparat. Denna multifunktionslampa 
kan ladda din mobiltelefon med inbyggd dynamo. Den har även FM-radio, 
överfallslarm och ficklampa. Från Ketonic. 
 

Tävlingsbeskrivning (publicerad på Motorlotteriet.se) 

Vinn exklusiv weekend i Falkenberg  
Ta chansen att få vara med om en exklusiv och spännande motorweekend i sommar 
med fribiljetter till STCC i Falkenberg och vistelse på eleganta Hotel Strandbaden! 
Om du vinner förstapris får du tillsammans med en medföljande person njuta av: 
 
Boende på Hotel Strandbaden med sitt fantastiska läge mitt på Skrea strand. 

Entré med läktarbiljett till STCC på Falkenbergs Motorbana. 

Ett provåk i STCC-bil tillsammans med STCC-förare. Här går det undan - om du vill! 

VIP-parkering i anslutning till Falkenbergs Motorbana. 

Entré till STCC:s VIP-avdelning ”Race Village”. 

Påkostad lunchbuffé klockan 11.00-13.00.  

Räkna med att det här blir en upplevelse att minnas för vem som helst med minsta 
motorintresse – och kanske skryta lite om för sina vänner. Förutom det här så kan 
du även vinna prenumerationer på Auto Motor & Sport, Motorlotter och 
Femmanlotter. Tävlingen presenteras av Motorlotteriet i samarbete med Auto Motor 
& Sport och STCC.  Allt du behöver göra för att ha chans att vinna är att svara på 
några frågor. En ledtråd är att surfa runt på hemsidorna för STCC, Auto Motor & 
Sport och Motorlotteriet.  
 
Lycka till! 
 


