
Tiltak i redaksjoner 
etter 4.14-fellelse 



Problemstilling 

Blir det igangsatt tiltak i 
redaksjoner som blir felt i PFU 
etter VVP 4.14?  
 
I så fall, hvilke tiltak settes i 
gang? 



Redaksjoner og antall 4.14-fellelser 
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Antall svar på spørreundersøkelsen 

 
 

• 96 redaksjoner mottok undersøkelsen 
• 66 redaksjoner svarte 
• 15 redaksjoner er tatt ut  
 

Grunnlag for undersøkelsen: 51 redaksjoner 



Har dere igangsatt tiltak etter at dere 
ble felt for brudd etter VVP 4.14? 

Ja = 82 % 

Nei = 18 % 



Hvorfor satte dere ikke i gang tiltak? 

• «Fordi vi ble dømt på noe vi mener er feil.» 
 

• «Vi behøvde ikke legge om rutiner eller gjøre tiltak.» 
 

• «Kilden halte ut tiden gjentatte ganger med å gi oss svar. Jeg 
valgte bare å trykke fordi jeg var irritert, og regnet med vi 
skulle bli felt.» 
 

• «Saken vår var litt spesiell, og vi var klar over muligheten for å 
bli felt. Det er lite lærdom å trekke ut av dette for resten.» 
 

• «En av mine redaktører hadde følgende replikk «Om du ikke 
minst en gang er felt i PFU har du ikke gjort en god jobb».» 
 



Hvilke tiltak ble igangsatt?  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Få tiltak Mange tiltak 



Hvilke tiltak ble igangsatt?  
• Skjerpet fokus 

 
• Gjennomgang av fellelsen 

 
• Diskusjoner 

 
• Kontroll-lesing av saker 

 
• Utsettelse av saker 

 
• Skolering og kurs 



Har tiltakene hatt effekt? 
 

• Det sier ikke oppgaven min noe om. 
 
 

MEN… 
 
• Majoriteten har kun blitt felt én gang. 



Oppsummering… 
 

• Flertallet redaksjoner sier at de har satt i gang tiltak. 
 

• Flertallet gjør små og enkle grep. 
 

• Store redaksjoner og redaksjoner som har blitt felt flere 
ganger har hatt behov for mer omfattende tiltak. 
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