
 
 

 
 

Anmälan om anslutning till det medieetiska systemet 
 
Medieplattformens domännamn och kontaktuppgifter 
 
 

 
 
 
 
Utgivande företag (namn och organisationsnummer) 
 
 
 
Ansvarig utgivare 
 
 
 
Medieplattformen har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv 
 
Ja*    ☐   Nej    ☐        
 
* Kopia ska bifogas 
 
Medieplattformen måste ha en registrerad ansvarig utgivare för att kunna ansluta sig. 
 
Genom att underteckna och skicka in blanketten till Allmänhetens Medieombudsman ansluts 
medieplattformen till det medieetiska systemet. Dess publiceringar kan således prövas av 
Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd.  
 
Mediet förbinder sig också att följa regler och praxis inom det medieetiska systemet: att 
tillhandahålla publiceringar som efterfrågas av MO, att respektera hedersreglernas 
formuleringar, att publicera uttalanden samt att erlägga expeditionsavgift efter fällning i 
nämnden (se bifogad blankett med rubriken ”Regler för anslutna till det medieetiska 
systemet”.) 
 
____________________________________ 
Ort och datum 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Ansvarig utgivare 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
Blanketten skickas via e-post till info@medieombudsmannen.se  
 
alternativt postas till Allmänhetens Medieombudsman, Box 22310, 104 22 Stockholm  



 
 

 

Regler för anslutna till det medieetiska systemet 
 
Offentlighet och hederskodex 
Mediet som har blivit anmäld till Medieombudsmannen ska inte ge offentlighet åt att det skett 
en anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada 
under utredningens gång.  
 
Anmälaren kan själv bestämma om han eller hon vill berätta om sin anmälan offentligt. I så 
fall får även det anmälda mediet kommentera anmälan.  
 
Om mediet fälls av Mediernas Etiknämnd ska mediet publicera ett uttalande (se nedan). För 
att inte förta effekten av en fällning, och den upprättelse det innebär, bör mediet avstå från 
att kommentera eller argumentera mot fällningen i anslutning till uttalandet. 
 
Om ett medium överväger att uppmärksamma ett friande beslut, bör mediet beakta den 
skada som anmälaren, som förlorat i nämnden, kan lida av en sådan publicering. Mediet bör 
avstå från att kommentera eller argumentera kring beslutets innehåll i anslutning till en 
eventuell publicering. 
 
Efter en anmälan 
Anslutna medier ska utan dröjsmål avge yttranden när Medieombudsmannen begär det samt 
tillhandahålla kopior eller utskrifter av en anmäld publicering. 
 
Vid klander 
Om Mediernas etiknämnd anser att det finns grund för klander, att mediet ska fällas, är 
mediet skyldigt att: 
-publicera ett uttalande om fällningen och  
-betala en expeditionsavgift.  
 
Syftet med uttalandet som publiceras är att inför offentligheten ge anmälaren upprättelse för 
den publicitetsskada han eller hon utsatts för. För att det ska ske bör uttalandet publiceras 
skyndsamt efter fällningen och det förväntas ske på väl synlig plats. Anmälaren avgör om 
han eller hon vill vara anonym i beslutet och uttalandet.  
 
Expeditionsavgiften är 32 000 kronor för tv, radio, samt tidningar och tidskrifter med en större 
upplaga än 10 000 exemplar. Tidningar och tidskrifter med en upplaga upp till 10 000 
exemplar, samt fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor. 
Avgifterna delfinansierar det medieetiska systemet.  
 
Uteslutning 
Frivilligt anslutna medier som upprepade gånger bryter mot regler och praxis inom det 
medieetiska systemet kan komma att uteslutas.  Uteslutning kan ske under förutsättning att 
mediet inte vidtagit rättelse efter skriftlig anmodan från MO. Beslut om uteslutning fattas av 
Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo). 
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