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Medier
i Sverige

MEDIER SOM TAR ANSVAR

För 100 år sen var Sverige först i världen med att skapa 
ett självreglerande pressetiskt system. Det betyder att 
det finns rekommendationer för hur medier ska skriva 
om nyheter. Där står till exempel att man inte ska lyfta 
fram personers ursprung, sexualitet eller politiska 
åsikt om det inte är viktigt för sammanhanget. Det 
pressetiska systemet gör det också möjligt för den som 
känner sig orättvist behandlad av tidningarna att vända 
sig till Allmänhetens pressombudsman och Pressens 
opinionsnämnd för att få hjälp.

Det är lätt att hitta på en lögn och 
sprida den. Det händer hela tiden. 

I sociala medier och på oseriösa sajter 
blir vårt behov av att förstå, utnyttjat 
av dem som sprider lögner. 

Därför har den ansvariga utgivaren 
en viktig roll i alla seriösa medier. Den 
personen är ensamt ansvarig för att 
det som skrivs eller sägs är baserat på 
fakta. Och publicerat med pressetiskt 
ansvar. 

För det enda som biter på lögner 
är fakta. 

Vi tar ansvar för sanningen. Vi skapar 
inte och vi sprider inte lögner.

För fakta, mot lögner! 
Beställ knappen och bär den stolt. 
Liten men vass pryder den alla bärare. 
Beställ på tu.se/fakta, vi skickar den till dig utan 
kostnad.
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