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Vad är massmedia?  

• Tv 

• Radio 

• Tidningar 

• Böcker 

• Film 

• Internet 

 



Massmedias uppgifter 

• 1. Att ge information 

• - media ska informera om vad som händer i 
din hemort (där du bor), i Sverige, i Europa 
och hela värden 

• 2. Att förklara 

• -media ska förklara vad som händer, t.ex. 
varför blev det krig mellan två länder.  



Massmedias uppgifter 

• 3. Att granska 

• - media har till uppgift att granska och 
kontrollera t.ex. politiker, höga chefer eller 
andra som har makt i samhället.  

• 4. Att underhålla 

• -media har till uppgift att underhålla oss, t.ex. 
Idol 2013  



Dagstidningar 

• Morgontidning 

• -t.ex. Dagens nyheter och Svenska Dagbladet 

• Kvällstidning 

• -t.ex. Aftonbladet och Expressen 

• Gratistidning 

• -t.ex. Metro  

• Tidningen kan du som prenumerant betala i 
förväg för och få hem i brevlådan, köpa i en affär, 
få gratis eller läsa på nätet 



Innehåll i en dagstidning 

• Ledare – där uttrycker tidningen sina politiska 
åsikter 

• Nyheter – om platsen du bor, Sverige eller 
världen 

• Ekonomi 

• Sport 

• Kultur 

• TV 

 



TV 

• TV kom på 1950-talet och då fanns bara en 
kanal att titta på – idag finns tusentals! 

• TV kan finansieras på två olika sätt – genom 
avgifter eller reklam 

• SVT 1 och 2 finansieras med hjälp av avgifter – 
TV-licensen 

• TV3, TV4, Kanal 5 mfl. finansieras med hjälp av 
reklam  



Radio 

• Radio kan också finansieras på olika sätt 

• SR (Sveriges radio) och UR (utbildningsradion) 
finansieras med hjälp av avgifter – TV-licensen 

• Mix Megapol och NRJ finansieras av reklam 

 



Demokrati och massmedia 

• I en demokrati ska massmedierna vara fria och 
oberoende – myndigheterna får inte lägga sig i 
och påverka innehållet 

• Journalister får berätta om olika åsikter 
människor har 

 



Censur 

• Betyder att de som styr i ett land i förväg 
granskar och kontrollerar det som sägs i bl.a. 
TV, radio, tidningar, på internet  

• Censur är vanligt i länder med diktatur – på så 
sätt kan han/hon eller en liten grupp se till att 
ingen är kritiska till dem eller säger något 
opassande om de som styr landet 



Tryckfrihet 

• Sverige är det första landet i världen som fick 
en lag om tryckfrihet –  den kallas 
Tryckfrihetsförordningen och är från 1766 

• Lagen ger varje medborgare rätt att fritt 
uttrycka sig i skrift – vi får skriva vad vi vill i 
tidningar – även om det är kritik mot 
regeringen som styr eller främlingsfientliga 
åsikter 



Tryckfrihet 

• MEN – man får inte skriva om sådant som kan 
hota landets säkerhet eller förtala en 
människa eller grupper av människor 

• Den som talar illa om en hel folkgrupp kan 
åtalas för hets mot folkgrupp 



Yttrandefrihet 

•  För yttrandefrihet i radio och TV gäller inte 
tryckfrihetsförordningen. 

• Lagen som gäller radio och TV kallas för 
yttrandefrihetsgrundlagen och är från 1992 


