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Ett fritt samhälle behöver
fria medier
Fria medier är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. I diktaturer är
informationen inte fri. Det gör att ledarna får mer makt och kontroll över
folket i samhället.
Medier sprider nyheter, kunskap och information som påverkar alla
människor i ett samhälle. Därför är fria medier viktiga för demokratin.
Journalister ska kunna granska de som har makten i samhället. Radio,
tv och tidningar ska kunna sända och skriva vad de vill. Utan att någon
annan bestämmer över innehållet.
Men i delar av världen finns inga fria medier. Staten, partier eller företag
bestämmer vad medierna får skriva och sända. Där kan det också vara
farligt för journalister, som ofta blir hotade och hindrade från att göra sitt
jobb.
I Sverige är medierna fria. Det finns lagar som skyddar yttrandefriheten.
Det finns också lagar om journalisters rätt att arbeta.
Medierna ska granska de som har makten. Därför kallas medierna ibland
”den tredje statsmakten” i Sverige. Den första statsmakten i Sverige är
regeringen, och den andra statsmakten är riksdagen.

Vad är public service?
Det finns flera olika sorters medieföretag i Sverige. Till exempel nyhetstidningar, som tjänar pengar på prenumerationer och på annonser i
tidningarna. Och kommersiella tv-kanaler, som tjänar pengar på reklam.
Tre medieföretag har ett speciellt uppdrag i Sverige. Det är public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.
De får inte tjäna pengar på sina program. De får pengar från en avgift,
ett slags skatt, som nästan alla vuxna betalar.
Public service betyder att de ska göra nyheter och program för alla i
samhället. Alla i Sverige kan titta och lyssna på programmen från public
service-företagen. Man behöver inget abonnemang.

Diskutera
1. Varför är det viktigt att medier får skriva och sända
vad de vill?
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Public service-företagen är oberoende från politiker och från andra
intressen. De ska rapportera om samhället och om åsikter, utan att välja
sida. Men de ska ta ställning för demokrati och för jämlikhet. Därför ska
medarbetarna ta avstånd från rasism och sexism i programmen.
Det här häftet handlar om public service, och är skrivet på lätt svenska.
Det handlar mest om radioföretaget Sveriges Radio. Men mycket av
faktan gäller också för Sveriges Television och Utbildningsradion. Sveriges Radio gör många olika sorters program, men det här häftet handlar
mest om nyheter.

ORDLISTA
Media/medier (substantiv) – Tidningar, radio och tv.
Oberoende (adjektiv) – Inte beroende av någon eller något,
till exempel politiker eller företag.

Abonnemang (substantiv) – När man betalar för att få
använda en tjänst. Man köper ett abonnemang. Till exempel
ett abonnemang på en tv-kanal, eller ett abonnemang till
mobiltelefonen.

Yttrandefrihet (substantiv) – Rätten att säga sina åsikter
öppet.

Ta ställning (verb) – Att säga vilken åsikt man håller med
om, eller inte håller med om. Att inte vara neutral.

Prenumeration (substantiv) – När man betalar för att en
tidning eller något annat ska levereras till en. Man köper en
prenumeration.

Jämlikhet (substantiv) – Att alla människor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Ta avstånd från (verb) – Att säga emot något. Att säga att
man inte håller med om det.

Kommersiell (adjektiv) – Som har målet att tjäna pengar. Ett
kommersiellt företag har målet att gå med vinst.
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Ekots journalister jobbar med att rapportera
om resultatet i det svenska valet 2018. På bilden syns
Isabelle Swahn, Fredrik Furtenbach, Henrik Torehammar,
Karin Hållsten och Stefan Nilsson.
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Lagar och regler
Grundlagar om yttrandefrihet och tryckfrihet
Sverige har två grundlagar som handlar om att medierna får publicera
vad de vill.
•

Tryckfrihetsförordningen gäller för tidningar och böcker.

•

Yttrandefrihetsgrundlagen gäller för radio och tv.

Lagarna säger att staten och myndigheter inte får censurera det som
publiceras i media. Det betyder att staten och myndigheter inte får bestämma vad som ska sändas eller tryckas.

Yttrandefriheten
Yttrandefriheten är väldigt stor i Sverige. Nästan allt får sägas och skrivas.
Men det finns några få undantag i lagen. Här är några exempel:
•

Att publicera rasistiska saker eller hot mot personer från en viss
grupp. Det kan vara brottet ”hets mot folkgrupp”.

•

Att sprida negativ information som kan skada en person. Det kan
vara brottet ”förtal”.

•

Att publicera hot mot någon. Det kan vara brottet ”olaga hot”.

•

Att uppmana folk att göra brottsliga saker. Det kan vara brottet ”uppvigling”.

De här brotten kallas yttrandefrihetsbrott. Man kan inte bli stoppad
från att publicera något. Men man kan bli straffad efteråt, om det är ett
yttrandefrihetsbrott. Varje redaktion har en ansvarig utgivare. Det är den
ansvariga utgivaren som får ta straffet. Oftast handlar det om böter. Det
är ovanligt att utgivare blir dömda i Sverige.

Johan Bergendorff rapporterar om
global hälsa. På bilden intervjuar han
en kvinna i Wales.
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Johanna O Jönsson, reporter på
den lokala kanalen P4 Kalmar.

Journalisterna måste också ta ansvar
Medierna i Sverige är fria, men de måste också ta ansvar. Det finns etiska regler som tidningar, radio och tv i Sverige ska följa. Medieföretagen
har kommit överens om reglerna. Reglerna finns för att folk ska kunna
lita på nyheterna och på journalisterna.
Reglerna säger till exempel att medieföretagen ska respektera människors privatliv. De ska vara försiktiga med att publicera namn och bild
på personer, när nyheten handlar om känsliga saker. Och de ska inte
säga vilken ålder, hudfärg eller nationalitet en person har, om det inte är
väldigt viktigt för nyheten.
Vem kontrollerar att medierna följer reglerna?
•

Pressens opinionsnämnd och Allmänhetens pressombudsman
granskar tidningar.

•

Granskningsnämnden granskar public service, TV4 och
kommersiella radiokanaler.

Journalisterna ska rapportera från olika perspektiv
Journalisterna ska ha med alla viktiga delar när de rapporterar om en
nyhet. Nyheterna ska vara sanna. Journalisterna ska kontrollera fakta
noggrant innan de publicerar. Om det finns olika politiska åsikter i en
nyhet så ska journalisten prata med båda sidor. Det ska vara tydligt vad
som är fakta i nyheten, och vad som är åsikter från personer. En person
som får kritik ska också få försvara sig.
Det finns också regler för vad journalister inte får göra när de arbetar.
De ska till exempel inte ta emot gåvor eller gratis resor för att rapportera om en viss sak. De ska vara självständiga.

Regler om fri information
Det finns också andra regler som handlar om fri information i Sverige.
Meddelarfriheten betyder att alla människor har rätt att lämna information till journalister, för att journalisterna ska kunna undersöka och rapportera.
Meddelarskydd betyder att journalisterna inte ska avslöja vem de har fått information från, om den personen vill vara anonym. Och myndigheter får inte undersöka
vem som har lämnat information till journalister.
Offentlighetsprincipen säger att alla människor har rätt att läsa dokument från
statliga och kommunala myndigheter i Sverige. Regeln finns för att medborgarna ska
kunna veta vad myndigheter och politiker gör. Det gör att journalisterna kan hitta
viktig information och granska de som har makten.
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Vad är speciellt med Sveriges Radio och public service?
Alla medieföretag i Sverige måste följa yttrandefrihetsgrundlagen eller
tryckfrihetsgrundlagen. Public service-företagen ska också följa radiooch tv-lagen och sändningstillståndet. Det är regeringen och riksdagen
som bestämmer hur sändningstillståndet ska vara.
Radio- och tv-lagen och sändningstillståndet säger vilket uppdrag
public service har, och vilka regler programmen ska följa. För Sveriges
Radio och de andra public service-företagen har ett speciellt uppdrag
i samhället. Därför har de särskilda regler för sina program och för de
som jobbar där.
Medieföretagen i Sverige står fria från statligt inflytande och rapporterar nyheter som de vill. Det finns några saker som är speciellt viktiga för
public service-företagen. Det är att de ska:
•

Vara oberoende

•

Vara opartiska

•

Värna om demokratin

•

Vara till för alla i samhället

ORDLISTA
Grundlag (substantiv) – En lag som bestämmer hur ett
land ska styras. Det är svårt och tar lång tid att ändra på
en grundlag.
Censurera (verb) – Att en stat eller myndighet försöker
förbjuda medier att publicera något. Myndigheten
granskar innehållet i förväg, och säger att det inte får
publiceras.
Privatliv (substantiv) – Den del av livet som är egen
och personlig, som inte är offentlig.

Källa (substantiv) – Något eller någon som man hämtar information eller fakta ifrån.
Allmänheten (substantiv) – Vanliga människor. Alla
människor i samhället.
Privatperson (substantiv) – En vanlig person som inte
är känd och inte har någon särskild makt. En privatperson representerar inte något företag eller någon
organisation.
Trovärdig (adjektiv) – Som man kan lita på är sant.

Uppdrag (substantiv) – En arbetsuppgift som man får
av någon annan.

Förtroende (substantiv) – Att ha förtroende för något
betyder att man litar på det.

Oberoende (adjektiv) – Inte beroende av någon eller
något, till exempel politiker eller företag.
Opartisk (adjektiv) – Neutral till något. Att inte ta
ställning för en särskild åsikt.
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Så jobbar en journalist på Sveriges Radio
Isabelle Swahn är journalist på Sveriges Radio. Hon jobbar som reporter
och producent på nyhetsredaktionerna Ekot och P3 Nyheter.
Hur gör du för att ta reda på om en nyhet är sann?
– Jag kollar vad eller vem som är originalkällan till nyheten. Kommer den
från en person eller organisation som har ett visst politiskt intresse? Jag försöker alltid hämta fakta från två källor som är oberoende av varandra. Det
är extra svårt att kontrollera saker som man läser på sociala medier. Det är
ofta svårt att hitta originalkällan, och kontrollera så att faktan stämmer.
Vilka personer intervjuar du när du gör en nyhet om ett politiskt
förslag från ett parti?
– Jag intervjuar först någon från partiet som får förklara vad de tycker.
Sedan intervjuar jag deras politiska motståndare och frågar vad de tycker. Ibland intervjuar jag också en expert, som kan mycket om ämnet som
förslaget handlar om.

Isabelle Swahn är journalist på
Sveriges Radio.

Säger du din personliga åsikt om ett politiskt parti, när du rapporterar om partiet?
– Nej, det får jag inte göra. Jag måste hålla mina åsikter för mig själv.
Som public service-anställd får jag inte ta ställning i olika politiska frågor
i radion. Jag måste också tänka på vad jag gör på sociala medier. Jag
kan till exempel inte dela politiska partiers inlägg. Och jag kan inte gå
med i vilka demonstrationer som helst. Det skulle skada vår trovärdighet
och förtroendet för Sveriges Radio.
Hur mycket berättar du om en person som blir dömd för ett brott?
– Det beror på vem personen är och vad brottet är. Vi publicerar oftast
inte namn och bild. Men man måste fundera på hur viktigt det är för
allmänheten att få veta vem brottslingen är. Om det är en högt uppsatt
politiker så är det ganska självklart att vi berättar vem det är, och visar en
bild på personen. För det är en person med makt i samhället. Men om
det är en helt vanlig privatperson publicerar vi nästan aldrig namn och
bild. Det är inte viktigt för allmänheten att veta vem den privatpersonen
är. En privatperson rapporterar man ofta väldigt lite om. Man rapporterar mest om själva händelsen och brottet.

Diskutera
1. Kan medier i Sverige bli straffade för något som de
publicerar?
2. Hur mycket yttrandefrihet finns i ditt gamla hemland?
3. Brukar Sveriges Radio publicera namn och bild på dömda
brottslingar? Varför/varför inte?
4. Vilka regler finns det för journalister i ditt gamla hemland?
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Lyssna här!

Den lokala radiokanalen P4 Sjuhärad
ligger mitt i centrala Borås.
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Sveriges Radio ska vara
självständigt
Sveriges Radio och de andra public service-medierna ska vara oberoende. Det betyder att de står fria från staten, politiker, företag och andra
intressen. Inga andra får bestämma vad de ska säga och berätta. Det är
viktigt, eftersom journalisterna ska kunna granska företag, politiker och
andra som har makt i samhället.

Det finns ingen reklam i Sveriges Radio
Sveriges Radio får pengar från public service-avgiften, som nästan alla
vuxna är med och betalar. Det finns ingen reklam i Sveriges Radio. Sveriges Radio gör inte radioprogram för att tjäna pengar. Sveriges Radio
har ett uppdrag i det demokratiska samhället. De ska göra radio för
hela folket.

ORDLISTA
Granska (verb) – Att noggrant undersöka något.
Uppdrag (substantiv) – En
arbetsuppgift som man får
av någon annan.
Neutral (adjektiv) – Varken positiv eller negativ till
något.
Oberoende (adjektiv) –
Inte beroende av någon
eller något, till exempel
politiker eller företag.

De som jobbar på public service-medier ska också vara oberoende.
Därför finns det regler för programledarna och journalisterna. De får till
exempel inte göra reklam för saker på sociala medier. Och de får inte
göra nyheter och program om saker som de själva är engagerade i.

En journalist på Sveriges Radio ska inte rapportera
om något som hen är engagerad i
Daniel jobbar på Sveriges Radio. Han jobbar som nyhetsreporter. På fritiden är
han engagerad i en fotbollsklubb. Det är en av stadens största fotbollsklubbar.
Han jobbar som tränare för ungdomar.
Nu ska nyhetsredaktionen göra en granskning av fotbollsklubbarna i staden. De
ska granska klubbarnas ekonomi. Men Daniel kan inte jobba med granskningen,
eftersom han är engagerad i en av klubbarna. Om han jobbar med granskningen
kan lyssnarna undra om han verkligen rapporterar om fotbollsklubben på ett
neutralt sätt. Lyssnarna ska kunna lita på att Sveriges Radio är oberoende.

Diskutera
1. Sveriges Radio och de andra public service-företagen ska vara oberoende.
Vad betyder det?
2. Finns det reklam i programmen från public service? Varför/varför inte?
3. Finns det något som du inte skulle kunna rapportera om, om du jobbade
som public service-journalist? Är du till exempel engagerad i något parti
eller någon organisation?
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Sveriges Radio ska inte
välja sida
Sveriges Radio ska inte ta ställning för en viss åsikt. Programmen och
nyheterna ska vara opartiska. En person eller ett företag som blir kritiserad av någon i radio ska alltid få möjligheten att försvara sig.
Många olika åsikter hörs i programmen. Men journalisterna och programledarna säger inte vilka åsikter som är rätt eller fel. De säger till
exempel inte att ett politiskt parti har rätt eller fel om en fråga. De berättar vad partierna tycker, och vad de vill göra. Då kan lyssnarna själva
bestämma vilket parti de gillar, och vem de vill rösta på.

Regler för de som arbetar på Sveriges Radio
Journalister på Sveriges Radio säger inte sina egna åsikter i programmen.
De ska inte välja sida i politiska frågor. Lyssnarna ska kunna lita på att
Sveriges Radio inte stödjer en viss åsikt.
Men ibland måste journalisterna ta ställning. Det står i radio- och
tv-lagen. Det är när det handlar om alla människors lika värde och det
demokratiska samhället.
Sveriges Radio är för alla människors lika värde och för jämställdhet
mellan kvinnor och män. Det är en del av radions uppdrag. Journalisterna måste säga emot om någon säger rasistiska eller sexistiska saker i
radioprogrammen.
Journalister på public service ska också tänka efter när de skriver på
sociala medier till exempel. Om en journalist är engagerad i ett politiskt
parti så kan hen inte rapportera om politik i radion.

Sveriges Radios medarbetare måste ta ställning
för alla människors lika värde
Naomi är programledare för ett radioprogram. Programmet sänds direkt.
Naomi har en gäst som heter Johan i radiostudion. Hon intervjuar Johan om
ett politiskt förslag.
När Johan svarar säger han saker som är rasistiska. Han säger att alla invandrare begår brott, för att det är en del av deras kultur. Han säger att invandrare
är mindre värda än svenskar. Då måste programledaren Naomi säga emot.
Hon frågar Johan hur han kan säga så. Och hon säger att det är ett uttalande
som Sveriges Radio inte håller med om.
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ORDLISTA
Opartisk (adjektiv) –
Neutral till något. Att inte
ta ställning för en särskild
åsikt.
Ta ställning (verb) – Att
säga vilken åsikt man håller
med om eller inte håller
med om. Att inte vara
neutral.
Granska (verb) – Att noggrant undersöka något.
Böter (substantiv) – Ett
straff som betyder att man
måste betala pengar.

Vem säger vad i artikeln?

Journalistens ord
Här berättar journalisten
fakta om nyheten.
Journalisten skriver inga
egna åsikter.

De intervjuade
personernas ord

Lyssna här!

Reportern Caroline Kernen gör
en intervju på stan.
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Här pratar ministern
Ylva Johansson om regeringens förslag.
Och politikern Elisabeth
Svantesson säger vad hon
tycker om regeringens
förslag. Det är citat, alltså
något som personerna har
sagt. Man ser att det är
ett citat för att meningen
börjar med ett streck (–).
Det kallas talstreck.

Granskningsnämnden granskar Sveriges Radio
Sveriges Radio granskar de som har makt i samhället. Men det är också
viktigt att det finns andra som granskar Sveriges Radio. Om man tycker att
Sveriges Radio har gjort något fel kan man skriva till Granskningsnämnden.
Granskningsnämnden undersöker att programmen som Sveriges Radio
sänder följer radio- och tv-lagen och sändningstillståndet.
Granskningsnämnden kan säga att ett program eller inslag har brutit mot
reglerna. Då måste Sveriges Radio berätta det, så att lyssnarna vet att de
har gjort fel.
Om Sveriges Radio har gjort reklam kan de få betala ett slags böter. Till
exempel om de har pratat för mycket om ett särskilt varumärke i radio.

Cecilia Uddén är Sveriges Radios
korrespondent i Mellanöstern. På
bilden intervjuar hon en kvinna på
en marknad i Kairo.

Diskutera
1. Sveriges Radio och de andra public service-företagen ska vara
opartiska. Vad betyder det?
2. Sveriges Radios journalister får inte ta ställning i politiska frågor, i programmen. Men ibland måste journalisterna ta ställning, och säga emot. Ge exempel på saker som journalisterna
måste säga emot.
3. Vad kan du göra om du tycker att en nyhet på Sverige Radio
inte är opartisk?
14

Läs mer här!

Sveriges Radio gör radio
för hela Sverige
Sveriges Radio ska sända över hela landet och ha program som passar
många människor. De ska göra program om både stora och små frågor.
Reportrarna ska granska och berätta om hela samhället.
Sveriges Radios journalister arbetar i hela landet, från norr till söder. Det
finns 25 lokala radiokanaler som rapporterar från olika delar av Sverige.
Journalisterna berättar också vad som händer i hela världen. Sveriges
Radios journalister som jobbar i utlandet kallas korrespondenter. 15
korrespondenter bor i olika länder och gör nyheter om vad som händer
i världen. Till exempel i Mellanöstern, Asien och Afrika.

Program på över 10 olika språk
Sveriges Radio gör också program på andra språk än svenska. Alla som
bor i Sverige ska kunna lyssna på nyheter och känna att de är med i
samhället. Det finns nyheter och program på över 10 olika språk.
Sveriges Radios stora nyhetsredaktion Ekot har fem redaktioner som
gör nyheter på andra språk. De kallas Radio Sweden. De gör särskilt
nyheter som är viktiga för människor som är nya i Sverige.
Radio Sweden gör nyheter på språk som många nyanlända invandrare
pratar. Just nu är det engelska, arabiska, somaliska, kurdiska och farsi/
dari. Det finns också nyheter på lätt svenska, för de som håller på att
lära sig svenska.
Sveriges Radio har också ett uppdrag att göra program på Sveriges
nationella minoritetsspråk. Det är samiska, finska, meänkieli, romani och
jiddisch. Det är språk som har funnits väldigt länge i Sverige. De har ett
speciellt skydd i lagen.

Shakila Edizada, Babak Parham
och Massood Qiam jobbar på
Ekot Radio Sweden. Dom gör
nyheter på farsi och dari.
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ORDLISTA
Korrespondent (substantiv) – En journalist som
bor i ett annat land, och
rapporterar därifrån till
hemlandet.
Nationella minoritetsspråk (substantiv) – Samer,
judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar är
folkgrupper som har bott
länge i Sverige. De är nationella minoriteter. Deras
språk är speciellt skyddade
i Sverige. Språken heter
samiska, jiddisch, romani
chib, finska och meänkieli.

Sveriges Radios kanaler
Sveriges Radio har fyra kanaler som sänds i radio över hela Sverige.
P1 – En kanal med mycket nyheter, vetenskap, kultur och
samhällsfrågor. I P1 är det mycket prat och nästan ingen
musik.

P2 – En kanal som har två uppdrag. Dels att sända program
med klassisk musik, jazz och folkmusik. Dels att sända program på andra språk än svenska. Till exempel finska, samiska
och arabiska.

P3 – En kanal för unga, med mycket musik. Många program
om humor, musik och populärkultur. Men också om nyheter
och saker som är viktiga för unga.

P4 – En kanal där Sveriges Radios 25 lokala kanaler sänder
nyheter, sport, underhållning och trafikinformation. En del
program sänds över hela landet. Det är mycket musik i P4,
både ny och äldre popmusik. P4 är Sveriges Radios kanal
med flest lyssnare.
Det finns ännu fler kanaler, program och inslag som man kan
lyssna på digitalt. De finns på webben sverigesradio.se och i
appen Sveriges Radio Play. Appen kostar ingenting och finns
att ladda ner i App Store eller Google Play.
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Ladda ner
appen här!

Sara Nygren, reporter på den
lokala kanalen P4 Sjuhärad.

Sveriges Radio sänder viktiga meddelanden
till allmänheten
Public Service-företagen har ett ansvar att sprida viktig information till
folket i Sverige.
Det kallas Viktigt Meddelande till Allmänheten och förkortas VMA.
Sveriges Radio skickar ut sådana meddelanden när något allvarligt har
hänt, som det är viktigt att folk får veta. Till exempel en brand med
giftig rök, en översvämning eller en risk för explosion.
När man behöver information om vad som händer kan man lyssna på
radion, på den lokala kanalen P4. Man kan också gå in på Sveriges
Radios webb och läsa.

Diskutera
1. Varför gör Sveriges Radio nyheter och program på andra
språk än svenska?
2. Vad är VMA?
3. Vad heter din lokala Sveriges Radio-kanal? Försök hitta
kanalens webbsida på internet.
17
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Hur får Sveriges Radio
pengar?
Det kostar pengar att göra radio och tv. Men public service-företagen
har ju ingen reklam i sina program. Och företagen gör inte program för
att tjäna pengar. Så hur finansieras programmen?
Nästan alla som är över 18 år är med och betalar för public service. De
betalar en avgift som kallas public service-avgift. Pengarna dras från inkomsten, som en skatt. Den som tjänar lite behöver bara betala lite, och
den som tjänar mycket får betala mer. Men ingen behöver betala mer än
1347 kronor på ett år.
Pengarna från public service-avgiften får bara användas till Sveriges
Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Regeringen kan inte
använda pengarna till något annat.

Diskutera
1. Hur får Sveriges Radio och de andra public serviceföretagen pengar?
2. Tycker du att det är ett bra sätt? Varför/varför inte?
3. Vilka nyheter brukar du ta del av? Hur finansieras de,
tror du? Är de opartiska?
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ORDLISTA
Finansiera (verb) – Att ge
pengar till något, så att det
går att driva. Till exempel
att finansiera ett företag
eller ett projekt.
Avgift (substantiv) – Ett
pris som man betalar för
att få en viss tjänst.
Inkomst – Lön och andra
pengar, som oftast betalas
ut varje månad.

Hur är det i andra delar av
världen?
Det finns många länder som har public service-företag, men alla fungerar inte på samma sätt. En del fungerar ungefär som i Sverige, till exempel BBC i Storbritannien. BBC var världens första public service-företag
och det är antagligen det mest kända. NHK i Japan och Radio France i
Frankrike är exempel på andra public service-företag i världen.
I många länder i världen spelar medierna en viktig roll, och granskar de
som har makten. Det kan vara både kommersiella medier och public
service-medier. Men i vissa delar av världen finns inga fria medier. De
som har makten bestämmer vad medierna ska sända och skriva. Då är
det mycket svårt att kritisera och granska de som har makten. Journalister kan bli utsatta för våld och stoppade från att rapportera vad de vill.
Det finns också länder där nästan alla medier har en särskild politisk
åsikt. De berättar nyheterna från en viss vinkel. Då kan det vara svårt för
folk att få alla fakta som de behöver för att ha en egen åsikt.

Hur fria är medierna i världens länder?
Organisationen ”Reportrar utan gränser” undersöker hur fria medierna är i
världens länder. De undersöker hur stor yttrandefriheten är. Och hur lätt det
är för journalister att arbeta och granska makten.
Reportrar utan gränser gör en lista över länderna varje år. Sverige är ett av
länderna med störst frihet för medier och journalister. Sverige låg på plats
tre på listan år 2019. Turkmenistan, Norkorea, Eritrea och Kina låg sist på
listan.
Källa: Reportrar utan gränser

Diskutera
1. Hur fria är medierna i ditt hemland?
2. Finns det public service i ditt gamla hemland? Fungerar det
som public service i Sverige?
20

ORDLISTA
Granska (verb) – Att noggrant undersöka något.
Kommersiell (adjektiv)
– Som har målet att tjäna
pengar. Ett kommersiellt
företag har målet att gå
med vinst.
Yttrandefrihet (substantiv) – Rätten att säga sina
åsikter offentligt.

21

Lyssna på Sveriges Radio!
Nyheter på lätt svenska från Sveriges Radio
Radio Sweden på lätt svenska är Sveriges Radios program med nyheter
för nyanlända. Det är nyheter som är särskilt viktiga för människor som
är nya i Sverige. Språket är enklare än vanligt. Nyheterna förklarar mer
om bakgrunden till det som händer.
Varje vardag kommer ett nytt program med några av dagens viktigaste
nyheter. Programmet är en podd som man kan lyssna på i appen Sveriges Radio Play eller på andra ställen där poddar finns. Man kan också
lyssna på podden på webbsidan eller ladda ner den till sin dator eller
telefon.
På programmets webbsida finns också texten till alla nyheter. Så du kan
lyssna på nyheten och läsa texten samtidigt, om du vill.
sverigesradio.se/lattsvenska

Här finns övningar
På Radio Sweden på lätt svenskas webbsida kan du lyssna på ljudinslag om Sveriges Radio och public service. Där finns också övningar,
för att öva på hörförståelse.
https://t.sr.se/studiematerial

Ingrid Forsberg gör programmet
Radio Sweden på lätt svenska.
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ORDLISTA
Abonnemang (substantiv) – När man betalar för att få använda en tjänst. Man köper
ett abonnemang. Till exempel ett abonnemang på en tv-kanal, eller ett abonnemang
till mobiltelefonen.

Media/medier (substantiv) – Tidningar,
radio och tv.
Nationella minoritetsspråk (substantiv)
– Samer, judar, romer, sverigefinnar och
tornedalingar är folkgrupper som har bott
länge i Sverige. De är nationella minoriteter.
Deras språk är speciellt skyddade i Sverige.
Språken heter samiska, jiddisch, romani
chib, finska och meänkieli.

Allmänheten (substantiv) – Vanliga
människor. Alla människor i samhället.
Avgift (substantiv) – Ett pris som man
betalar för att få en viss tjänst.

Neutral (adjektiv) – Varken positiv eller
negativ till något.

Böter (substantiv) – Ett straff som betyder
att man måste betala pengar.
Censurera (verb) – Att en stat eller myndighet försöker förbjuda medier att publicera något. Myndigheten granskar innehållet
i förväg, och säger att det inte får publiceras.
Finansiera (verb) – Att ge pengar till något,
så att det går att driva. Till exempel att
finansiera ett företag eller ett projekt.
Förtroende (substantiv) – Att ha förtroende för något betyder att man litar på det.

Oberoende (adjektiv) – Inte beroende
av någon eller något, till exempel politiker
eller företag.
Opartisk (adjektiv) – Neutral till något. Att
inte ta ställning för en särskild åsikt.
Prenumeration (substantiv) – När man
betalar för att en tidning eller något annat
ska levereras till en. Man köper en prenumeration.
Privatliv (substantiv) – Den del av livet som
är egen och personlig, som inte är offentlig.

Granska (verb) – Att noggrant undersöka
något.

Privatperson (substantiv) – En vanlig
person som inte är känd och inte har någon
särskild makt. En privatperson representerar inte något företag eller någon organisation.

Grundlag (substantiv) – En lag som
bestämmer hur ett land ska styras. Det
är svårt och tar lång tid att ändra på en
grundlag.
Inkomst (substantiv) – Lön och andra
pengar, som oftast betalas ut varje månad.

Ta avstånd från (verb) – Att säga emot
något. Att säga att man inte håller med
om det.

Jämlikhet (substantiv) – Att alla människor
har samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter.
Kommersiell (adjektiv) – Som har målet att
tjäna pengar. Ett kommersiellt företag har
målet att gå med vinst.
Korrespondent (substantiv) – En journalist
som bor i ett annat land, och rapporterar
därifrån till hemlandet.

Ta ställning (verb) – Att säga vilken åsikt
man håller med om eller inte håller med
om. Att inte vara neutral.
Trovärdig (adjektiv) – Som man kan lita på
är sant.
Uppdrag (substantiv) – En arbetsuppgift
som man får av någon annan.
Yttrandefrihet (substantiv) – Rätten att
säga sina åsikter öppet.

Källa (substantiv) – Något eller någon som
man hämtar information eller fakta ifrån.

Sveriges Radio jan
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