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Rätta	på	riktigt	
-	om	upprättelser	och	rättelser	i	medier	
	
Det är få som är nöjda med den upprättelse de fått efter att ha vunnit i de medieetiska 
systemen. Det framkommer i en unik studie av hur de som framgångsrikt anmält 
publiceringar till Pressombudsmannen och Granskningsnämnden för radio och 
TV ser på hur medierna och de medieetiska systemen ger upprättelse. 
– Det handlar om en pilotstudie, som måste tolkas med försiktighet, men faktum är att bara 
en av fem svarande som ”vunnit” i Pressens opinionsnämnd eller Granskningsnämnden 
anser att de fått upprättelse. Det är framförallt tillämpningen som saknar förtroende hos de 
svarande - själva regelverket har större stöd, säger rättssociologen Karl Dahlstrand, Lunds 
universitet, som ansvarar för enkätstudien. 
 
Rätta på riktigt är en skrift om hur mediernas processer för rättelser och upprättelse fungerar. 
Och om hur de kan förbättras. Här kommer drabbade till tals – men också ansvariga för 
medier och för medieetik. 
– Att utvärdera vilken upprättelse de medieetiska systemen ger är viktigt i dessa tider av 
utmanat förtroende för medier. Det vi gjort är en pilotstudie, ett första försök. Resultaten 
måste tolkas med försiktighet eftersom det rör sig om få svarande. Tyvärr förstärktes det 
problemet av att Tidningsutgivarna och de andra organisationerna bakom PON avböjde all 
medverkan. Vi har själva fått leta upp adresser. Vi hoppas kunna återkomma till frågan i 
framtiden, säger Lasse Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier. 
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Rätta på riktigt

Rätta på riktigt
– OM UPPRÄTTELSE OCH RÄTTELSER I MEDIER

Lyckas medier rätta och ge upprättelse när de felat?
Hur bra är medier på att rätta till det som brustit? 
Rätta på riktigt är en skrift om hur mediernas pro-
cesser för rättelser och upprättelse fungerar. Och 
om hur de kan förbättras. Här kommer drabbade till 
tals – men också ansvariga för medier och för medie-
etik. Vi presenterar dessutom en unik studie av hur de 
som framgångsrikt anmält publiceringar till Pressom-
budsmannen och Granskningsnämnden för radio och 
TV ser på hur medierna och de medieetiska systemen 
ger upprättelse.
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