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Om Institutet för
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift:
att på medborgarnas uppdrag granska makten och
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen
forskning eller sprida kunskap om andras forskning
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om
mediers roll i samhället.
Institutet stöds av en bred krets av samhällsintressen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dessutom genom bidrag från bland andra Marianne och
Marcus Wallenbergs stiftelse.
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Så kan mediepolitiken
komma ikapp
medieutvecklingen
Lars Nord & Lars Truedson*

”Långt viktigare än att isolera enskilda media eller
branscher är det att utforma en sammanhängande
informations- och kommunikationspolitik, en ny
mediapolitik. Den skulle redan tidigare haft en uppgift
att fylla. Genom den nya kommunikationsteknologin
har angelägenhetsgraden stigit till nära nog nödvändighet. Såvida vi inte föredrar att en dag om fem, tio,
femton eller tjugo år vakna, upptäcka en miljö med
vilken vi vantrivs, och fråga oss själva hur detta har
kunnat ske, varför ingen förstod vad som höll på att
hända, varför samhället alltid ingriper för sent.”
Denna text skulle mycket väl kunnat vara ett bidrag
till den här antologin om en framtida svensk medie
politik. Men så är inte fallet. Citatet är i stället hämtat från Harry Scheins bok ”Inför en ny mediapolitik”
som publicerades för snart 50 år sedan, 1972.

* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.
Lars Truedson är föreståndare för Institutet för Mediestudier. De är
redaktörer för denna rapport.
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Allt förändras, utom mediepolitiken

Debatten om behovet av en ny mediepolitik är således
inte ny och unik för vår tid. Frågor kring en snabbt föränderlig medieutveckling och medieanvändning, och i
vilken utsträckning mediesystemet därför bör styras i
viss riktning av demokratiska skäl är snarare tidlösa.
Det innebär inte att den mediepolitiska debatten i
Sverige alltid är högintensiv. I ett historiskt perspektiv är det snarare tvärtom. Det har visserligen hettat
till ibland när dagspressen hamnat i djup ekonomisk
kris eller när ny teknologi utmanat gamla monopol,
men däremellan ligger långa perioder av stabilitet, förutsägbarhet och mediepolitiska justeringar på marginalen. Medieutredningar kommer och går mest hela
tiden, men är sällan riktigt i takt med tiden så som den
formas av till exempel digitalisering och globalisering.
De senaste decennierna har allt förändrats för medier
och journalistik. Allt utom mediepolitiken, som till
stor del varit densamma.
Mycket talar också för att vi just nu står inför några
avgörande år när det gäller utformningen av den framtida svenska mediepolitiken. Ska den fortsätta rulla
på i gamla hjulspår och omsorgsfullt lappa och laga i
enskilda medieformer, eller finns det särskilt goda förutsättningar och skäl för att nu introducera helt nya
perspektiv och frågeställningar som bättre svarar mot
framtidens behov av en effektiv mediepolitik? Det går i
vart fall att skönja ett nytänkande på området.
Mot den bakgrunden väljer nu Mediestudier att
presentera en rapport där forskare, branschaktörer
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och politiker ger sina förslag på en modern medie
politik för Sverige.
Författarna till de olika kapitlen har inför skrivandet
särskilt uppmanats att tänka fritt och förutsättningslöst för att på så vis uppmuntra till en öppen och kreativ
diskussion kring en framtida mediepolitik.
Boken inleds dock med några kapitel som ger kunskap om hur mediepolitiken sett ut i Sverige och även
världen de senaste decennierna.
Inaktivitet och improvisation

Medieforskarna Lars Nord och Ingela Wadbring
konstaterar i en överblick över den svenska medie
politikens utveckling att den varit ryckig – och sällan
präglad av traditionella beslutsprocesser. Som exempel på improvisation under brådska och händelsernas
tryck nämner de det ursprungliga driftsstödet till dags
tidningar och hur reklam kom att tillåtas i svensk tv.
De djupdyker i den roll medieutredningar spelat och
ger en rad exempel på hur riksdag och regering förkastat utredningsförslag när de läggs fram, för att senare
genomföra snarlika beslut när utvecklingen gjort det
oundvikligt. De pekar också på två skilda principiella
grundhållningar inom mediepolitikens kärna. För den
tryckta pressen gäller en liberal princip om frihet från
statlig inblandning, medan social ansvarsteori och
reglering dominerat för etermedier. När nu medierna
konvergerar mot att alla aktörer gör digitala publiceringar i alla medieformer blir sådana skillnader svårare att upprätthålla. De pekar också på att få politiker
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ägnat sig åt mediepolitiska utspel – kanske för att de
då fruktar kritiken från medierna själva.
Medieanalytikern Olle Lidbom har studerat mediepolitiken de senaste tre decennierna genom att systematisera riksdagens motioner och kan konstatera att
intresset tycks ha sjunkit över tid. Endast moderata
ledamöter motionerar i en omfattning som motsvarar
1990-talet. Politiken har också gått från att förespråka
avreglering snarare än, som tidigare, reglering och
argumenten för motionärernas förslag handlar sällan
om att medieutvecklingen förändrat förutsättningarna för mediepolitiken, utan är liksom tidigare politiska till sin karaktär. Den nya digitala medievärlden
är märkligt frånvarande i mediepolitiska motioner,
konstaterar Lidbom.
Hur reglerar man något som rör sig med drömmars
hastighet? Som förändras varje vecka? Det frågar sig
medieforskaren Carl-Gustav Lindén i en genomgång
av modern mediepolitik med den talande rubriken
Slutet på den nationella mediepolitiken? Han konstaterar först att det inte går, men nyanserar det sedan till
att det är extremt komplext och beroende av mycket
mer än det som normalt kallas mediepolitik. Han konstaterar att de nordiska länderna är väl rustade med
starka kommersiella medier och välfinansierade public
servicemedier, en kombination som i forskningen visat
sig gynna varandra närmast symbiotiskt. Han föreslår
att åtgärder kring juridik, skatter, konkurrensfrågor
och mycket mer måste till för att länderna ska kunna
påverka medieutvecklingen framöver. Han citerar ekonomen och tidigare världsbankschefen Joseph Stieglitz
som konstaterar att internet i dag som marknadsplats
12 | Lars Nord & Lars Truedson

”varken är fri, konkurrensutsatt eller transparent”,
tvärtemot allt som sades i internets barndom. Kärnan
i mediepolitiken måste istället vara det samhällsansvar
som nordiska medier länge svurit sig till, konstaterar
Lindén.
Misstagen vid digitaliseringen

Danske medieanalytikern Thomas Baekdal visar
tydligt på hur de traditionella medierna genom hela
internets kvartssekellånga historia begått misstag som
lämnat fältet öppet för nya globala plattformar. Att ge
bort journalistik gratis, att satsa på annonsintäkter
snarare än prenumerationer, att inte produktutveckla
annonsaffären på nätet – allt gjorde att plattformarna,
som försökt allt, skruvat och uppfunnit, vann. Nu börjar en prenumerationsmodell laga mediernas affärer,
men mycket återstår. Vad kan då mediepolitiken göra?
Inte att försöka ta pengar från Google och Facebook
bara för att de lyckas ge företag bättre annonseffekt
än medier. Och inte att gynna traditionella medier
före t ex nya enmansmedier på nätet, anser han. Ska
något subventioneras så ska det vara originaljournalistik, grundläggande journalistiskt arbete på unika
stories. Och förstör, argumenterar Baekdal, inte värdet i journalistiken genom att göra den till något som
ska subventioneras med skatteavdrag eller kuponger.
Möjligen kan internetaccess subventioneras så alla har
råd och kan få pengar över till t ex prenumerationer.
Och så pekar han på två problem som behöver politiska lösningar: dominansen på nätannonsmarknaden
för tredjepartsaktörer som samlar in data från andra
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aktörer, och den stora förekomsten av bedrägerier på
marknaden för digitala annonser.
Nicklas Berild Lundblad, med en bakgrund i akademin, på tidskriften Neo och inte minst som hög chef
inom Google, tar i sitt kapitel en principiell utgångspunkt och funderar på vilken fråga en mediepolitik i
dag ska lösa. Ett gott offentligt samtal är ett svar. Ett
samtal som inte ska vara fragmentariserat utan istället
ska fördela uppmärksamheten effektivt. Demokratin
kräver medborgarnas uppmärksamhet. Public service
har då en plats, särskilt om kanalerna ökar uppmärksamheten och deltagandet från medborgarna. För att
ytterligare stärka just sådan kvalitativ journalistik
som marknaden har svårt att finansiera, leker Berild
Lundblad med tanken på en fond som ska stödja
sådana projekt, med en stor och beslutande församling
lottad bland medborgarna för just detta uppdrag. Han
diskuterar också hoten mot ett fungerande offentligt
samtal i form av flitig förekomst av hat och hot och
osanna påståenden. Men landar i att det inte kan vara
politikens, inte statens roll att vara sanningsdomare.
Vi medborgare är, enligt Berild Lundblad, ytterst
ansvariga för det offentliga samtalet och måste ta det
ansvaret.
Viktor Pickard, professor vid Penn-universitetet i
USA som är både en högt ansedd medieforskare och en
inflytelserik aktivist i frågor om mediepolitik, utvecklar i sitt kapitel en idé om svenska ”offentliga mediecenter” (Public Media Centers) som skiljer sig från
public service genom att vara lokala och stå närmare i
kontakt med befolkningen. Han tänker sig dessa centra
som offentligt finansierade, lokalt ägda, demokratiskt
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styrda nyhetskooperativ, i ständig dialog med lokal
befolkningen. Han ser en skatt på ”plattformsmonopol” som Facebook och Google som en möjlig finansieringskälla och argumenterar för att dessa center
skulle kunna lösa både problemen med att finansiera
lokal nyhetsjournalistik och problemet med att, som
han säger, eliter lägger beslag på traditionella medier.
Norska medieforskaren Ragnhild Olsen beskriver
mediernas värde som något medier och publik skapar tillsammans, och argumenterar för att framtidens
mediestöd måste inriktas på att stödja detta värdesamskapande. Hon konstaterar att det är först när
publiken använder journalistiken och upplever att
den motsvarar deras behov som den får värde. Därför räcker det inte med ett mediestöd som ska säkra
mediernas existens. Stödet måste också stimulera att
medierna verkligen används och bana väg för just
värdesamskapande mellan medier och publik. Olsen
föreslår därför ett mediestöd med en tydlig inriktning
mot den enskilda användaren och hämtar konkreta
förslag till mediestöd på individnivå från den norska
debatten om mediepolitikens framtida utforming. Det
inkluderar ett system med statlig subvention av prenu
merationer på lokala tidningar, exempelvis genom
värdekuponger som det går att köpa prenumerationer
med för låginkomsttagare, och genom skatteavdrag
på prenumeration för befolkningen som helhet. Hon
resonerar också om olika typer av poängsystem för
lästa artiklar, ett slags ”spelifiering” av mediestödet,
och avslutar med att konstatera att stödets avsikt inte
kan vara att få branschen att överleva, utan att branschen ska leverera värde till medborgare och samhälle.
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Nygammalt mediestöd – eller nytt?

Ett statligt stöd till medier som inte bara gynnar
de stora. Det argumenterar medieforskarna Sigurd
Allern och Ester Pollack för i sin text som utgår från
tanken på nyhetsjournalistik som en kollektiv nyttighet, en icke-exkluderande och icke-rivaliserande vara
som av dessa skäl är svår att finansiera. Och därför
också nödvändig att till viss del stödja med allmänna
medel. Detta stöd ska behålla många av principerna
som gäller i dag, exempelvis att det är ett rättighetsstöd baserat på objektiva kriterier, men med justerade
regler så stödet inte går till de redan starka spelarna
på marknaden, utan landar hos de mindre och finansiellt svagare aktörerna. De föreslår bland annat utifrån norsk modell ett vinsttak för medier som mottar driftsstöd. I Norge är det begränsat till maximalt
1 miljon kronor eller max 25 procent av mottaget stöd.
Medieforskaren Gunnar Nygren fick för denna
skrift i uppdrag att från sin utsiktspunkt i Mediestödsnämnden, och mot bakgrund av decennier av journalistikforskning, forma ett nytt mediestödssystem. Det
centrala dilemmat mellan statsstöd och frihet från
statligt inflytande är en grund i hans tankar. En väg
att hantera det vore att övergå till generella stöd som
avskaffande av momsen, men det skulle sannolikt få
konsekvensen att många mindre medier skulle läggas
ner. En annan väg som Nygren pekar på är ett generellt
stöd till journalistik, liknande det så kallade redaktionsstöd som nyligen införts, men med en höjd gräns
för hur stor upplaga som behövs för att kvalificera sig.
Då kan skyddet av demokratiska värden överlåtas till
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den professionella journalistiken, istället för att innehållet ska detaljregleras i statliga regler. I denna modell
skulle det gå att basera besluten om stöd i huvudsak på
objektiva kriterier och inte behövas några innehålls
kriterier eller demokratiparagrafer. Han menar också
att det speciella stödet till lokal journalistik ska bevaras. I dag är inte problemet att bevara åsiktsmångfald
– det är att alls ha kvar professionell journalistik över
hela landet.
Publicisten och Bonnier-rådgivaren Thomas Mattsson, som bland annat arbetat med TU:s förslag till
reform av mediestödet, argumenterar i sitt bidrag för
generella stödformer som nollmoms och för sänkt
arbetsgivaravgift på journalistlöner. Han pekar på
tröskeleffekter, hämmad innovation och risken med
bidragsentreprenörer som argument mot nuvarande
system och kritiserar även det så kallade vita fläckar-
stödet, men önskar ändå att det ska fortsätta och
kanske utökas till att kunna gälla underbevakade
ämnesområden, inte bara geografiska områden. Han
konstaterar dock att för närvarande spirar optimismen i nyhetsbranschen – men att en mer framsynt
mediepolitik tidigare (eller, får man tänka sig, i dag)
inte skulle skada.
Public service under lupp

Företagaren och författaren Thomas Gür, med en bakgrund på Kvartal och SvDs ledarsida bland mycket
annat, fick i uppdrag att ge sin syn på public service i
mediepolitiken och gör i sitt kapitel en grundlig genomgång av hur oberoende de tre svenska bolagen för radio
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och tv i allmänhetens tjänst är. Och hans slutsats är
tydlig: de är statlig tv och radio. Att beskriva bolagen
som något annat är ”advokatyr baserad på formalism”
skriver han och visar hur regering och riksdag har den
slutliga makten över de tre public service-bolagen. Allt
annat är ”smoke and mirrors”, skriver han, och anser
att vidare diskussion om public service-bolagen ska
baseras på att den korrekta termen för dem är stats
radion och statstelevisionen.
Christina Jutterström har lett DN, Expressen,
Ekot och inte minst SVT – en unikt bred erfarenhet
som medieledare från både kommersiella tidningar
och public service. När hon ombads skriva om sin
önskade mediepolitik landade hon i en fråga hon
anser viktigare än de andra: public service, som hon
ser som under angrepp och som en viktig valfråga
2022. Hon ger exempel på hur moderata, kristdemo
kratiska och sverigedemokratiska politiker krävt
nedläggning eller inskränkningar av public service
och argumenterar emot. Hon framhåller bland annat
att svensk public service anpassat sig till ett förändrat medielandskap och därmed gjort hela branschen
viktiga tjänster, exempelvis genom att skapa tjänsten SVT Play. Hon föreslår fyra konkreta förändringar som skulle kunna bidra till brett förtroende
för public service: sammanslagning av SVT, SR och
UR, skapande av en public service-nyhetsbyrå som
skulle kunna göra material även till andra, minska
”mellanmjölksunderhållningen” och grundlagsfästa
oberoendet för public s ervice.
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Vad vill politikerna?

Så vad vill politiker? Vi har bett personer knutna till de
åtta riksdagspartierna om varsin personlig text. Tyvärr
kunde de tillfrågade vänsterpartisterna inte medverka,
men sju personer med fastare eller lösare anknytning
till respektive partis arbete med mediepolitiken har
skrivit. Vi har uttryckligen bett skribenterna att skriva
om sin personliga syn, inte ett partiprogram, i strävandet att hitta nya idéer. Bara i ett fall, Mats Svegfors text, ligger förslagen tydligt en bit ifrån partiets
officiella linje – som dock i skrivande stund är
under utredning i en särskild kommitté.
Hur ska medborgare och politiker agera om medier
kantrar i politisk slagsida? Den frågan ställer sig Aron
Emilsson (sd) i sin vision om framtidens mediepolitik
och landar i att pressfriheten är fundamental och frågan
svår. Public service är, säger han, väsentligt för att samla
nationen och utgöra ett kulturellt självförsvar i tider av
big tech-bolags dominans. Han är kritisk mot statliga
subventioner till medier, eftersom de riskerar att göra
mottagaren ofri och beroende. Undantag är stöd till
innovation och distribution. Han oroas av krackelerad
sammanhållning i samhället och lägger skulden delvis
på ett medialt etablissemang som haft politisk slagsida,
ägnat sig åt självcensur och hat och hot mot enskilda
journalister. Och önskar sig en framtid av kritiskt tänkande, fri mediemångfald och social omsorg.
Ida Karkiainen (s) önskar små justeringar, men
framförallt långsiktighet i mediepolitiken.
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En god kraft är public service, som hon önskar
grundlagsskydd. Mediestödet vill hon skruva på. Hon
är kritisk mot att stora delar i dag hamnar i stora och
mellanstora städer när behoven är större på mindre
orter. Hon vill gynna livskraftig kvalitetsjournalistik
med lokal förankring och täcka hela landet. Dessutom
tar hon upp behovet av att få till rättvis beskattning av
globala plattformar som Facebook och Google, som
hon anser snedvrider konkurrensen på annonsmark
naden. Här ser hon EU som en viktig spelare.
Mediestöd och public service är teman även i Niclas
Malmbergs (mp) text. Han vill i princip behålla public
service som det är, dock med grundlagsskydd och eventuellt mer pengar. Mediestödet vill han ändra mer på.
Han tar avstånd från tankar på generella branschstöd,
som t ex TU föreslagit, och hyllar stödet till lokal journalistik och han vill göra det till modell för framtida
stöd, som han vill ska vara behovsprövat, inte en rättighet. Han vill kräva att medier som får stöd lever upp till
”Sveriges grundlagars formuleringar om demokrati
och alla människors lika värde”. Han preciserar med
att aktörer som företräder ”rasism, sexism, funkofobi
eller annan diskriminering” inte ska komma ifråga.
Han vill också ha en prövning av de stödberättigade
mediernas journalistiska kvalitet och etik.
Christer Nylander (l) tar spjärn i historien och i
hemstaden Kristianstad när han önskar en medie
politik som ska följa klassiska principer trots att formerna förändrats. Han betonar skolans betydelse för
självständigt tänkande. Han ser behov av skattelättnader för mediebranschen, och betonar samtidigt att de
globala nätjättarna måste beskattas på samma villkor
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som inhemska medieaktörer. Vad gäller public service
vill han stärka oberoendet genom att flytta vissa beslut
från förordning till lag, vilket tar bort en minoritetsregerings möjlighet att agera utan riksdagsmajoritet.
Och så önskar han sig ett handslag mellan mediebransch och politik om att reda ut dagens snårskog av
mediepolitik och mediestöd och under tio år ge automatiskt och rättighetsbaserat stöd – men sedan ska
branschen klara sig själv, med något mindre undantag.
Och så avslutar han i liberal anda genom att betona
varje medborgares ansvar för ett bra klimat för journalistik och medier.
Mats Svegfors (m), som har en unik erfarenhet av att
leda både inom förvaltning och medier, konstaterar att
den moderna demokratin i allt väsentligt är ”medieburen”. Han anser att den samtida medieutvecklingen
varit positiv för Sverige (men inte i t ex USA), men för
den skull inte okomplicerad. Och argumenterar för ett
bibehållet presstöd, på sikt kanske till och med stöd
till ett nät av lokala digitala nyhetstjänster (vilket för
tankarna till Victor Pickards text i denna skrift). För
en liberalkonservativ, skriver Svegfors, borde det vara
självklart att vårda och värna public service som ett
kostnadseffektivt sätt att samla samhället. Och så,
mot bakgrund av hur mediepolitiken ständigt släpat
efter medieutvecklingen, föreslår han en ”institutionell innovation”, en permanent demokrati- och medieberedning av forskare och ämbetsmän.
Med en bakgrund som chefredaktör har kommunstyrelsens ordförande i Östersund, Bosse Svensson (c),
blicken mot journalistik utanför storstäderna. Hans
analys är att medier i storstäder klarat omställningen,
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men att på mindre orter är det svårare. Ett mediestöd behövs, som är kanalneutralt och premierar just
anställda journalister i hela landet. Men Svensson tar
det ett steg längre och föreslår ett MJUK-avdrag efter
RUT-modellen: prenumeration på den lokala nyhetstjänsten ska vara avdragsgill. Medier, journalistik
och kultur är basen för akronymen. Public service är
för honom en garanti för att riksmedier inte bara har
stockholmsperspektiv och måste värnas. Och så vill
han ha ett uppdaterad lagskydd för det demokratiska
samtalet i form av tydligt och utvidgat personligt juridiskt ansvar för yttranden.
Roland Utbult (kd) ser fördelar med digitalisering,
men också faror, som ökande anmälningar om utnyttjande av barn, utanförskap och minskad läsning. Han
och hans parti vill ha ett kompletterande mediepolitiskt mål om att det ska finns nyhetsbevakning i alla
kommuner. Han framhåller också att public services
huvuduppdrag ska vara att säkra oberoende nyhets
bevakning i hela landet, inte att göra nöjesprogram
som konkurrerar med kommersiella kanaler. När det
gäller presstödet värnar han särskilt om de lokala
eller rikstäckande tidningarna som ges ut 1–2 dagar
i veckan, som han vill ska ha fortsatt fungerande
stöd. Och så vill han ha en utsuddad digital klyfta i
samhället.
Nya perspektiv och förslag

Skribenterna i denna bok för fram många förslag,
både välkända och mindre diskuterade, både prövade
och mer visionära. Och andra framför motsatsen till
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dessa förslag. Så här kan några av tankarna sammanfattas fritt och hårt:
Skydda public service – nej, snäva in public service.
Public service är statsmedier – nej, public service fördjupar demokratin. Inför lokala offentligfinansierade
medieplattformar – nej, låt klassiska principer om
armlängds avstånd gälla i mediepolitiken. Ett mediestöd grundat på objektiva kriterier – nej, bara stöd till
medier som inte diskriminerar. Beskatta de globala
plattformsjättarna – nej, förstör inte småföretags
möjlighet att annonsera effektivt. Stöd medier generellt – nej, prioritera mediestöd som riktas mot lokal
journalistik. Inför RUT-avdrag för lokal medieprenumeration – nej, förstör inte värdet av lokal journalistik
genom att göra den stödberättigad.
Även om det finns en stor spännvidd i de olika bidragen framträder några gemensamma mönster vad gäller
mediepolitiskt nytänkande. Flera skribenter ifråga
sätter själva utgångspunkten för mediepolitiken, och
menar att den i alltför stor utsträckning utgått från
mediebranschens behov och allt för lite intresserat sig
för medieanvändarnas demokratiska nytta av medierna. Den kritiken utgår från att mediepolitikens
grundläggande uppgift inte är att vidmakthålla ett visst
mediesystem, utan att styra och stimulera en medie
utveckling som bäst tillgodoser demokratins behov.
Ett annat område i behov av nytänkande rör den
mediepolitiska beslutsprocessen som i flera bidrag
omväxlande beskrivs som ryckig, inkonsekvent, upp
splittrad och oengagerad. Det är uppenbart att en mer
samlad, kontinuerlig och uppgraderad politisk hantering av de medierelaterade frågorna rimligen skulle
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leda till en vitaliserad och mer effektiv mediepolitik i
Sverige. Samtidigt kan inte allt göras i ett enda land.
Som påpekas i många av bidragen kräver en global
och gränslös medieutveckling också en gränsöverskridande mediepolitik, där demokratiska stater agerar
tillsammans för att värna nationella nyhetsmedier.
Till en del kan synen på den framtida medie
politiken ibland mest synas visionär och driven av rent
önsketänkande. Dock innehåller flera av den här skriftens bidrag mycket konkreta förslag på förändringar
vad gäller behovet av helt nya medier, nya former av
mediestöd, nya politiska strukturer och nya demokratiska utgångspunkter.
För att sluta där vi började. Harry Schein hade säkerligen rätt i sin analys av att det behövdes en ny mediepolitik 1972, och att det fanns skäl att oroas över att
samhället inte skulle inse detta förrän det var alldeles
för sent. I den meningen har nog faktiskt inte särskilt
mycket hänt sedan dess.
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Ett steg framåt,
två steg tillbaka
– reflektioner kring svenska medieutredningar
Lars Nord & Ingela Wadbring*

När man får frågan att leda eller delta i en statlig utredning ställer man sig nästan i givakt. Det är en fin fråga
att få, och kan man så tackar man självklart ja. Vi har
båda gjort det, för två olika utredningar. Den ena var
Nya villkor för public service (2012)1, den andra Översyn av det statliga stödet till dagspressen (2013)2. Det
är en spännande erfarenhet att ta med sig forskningen
in i en utredning och kunna göra samhällsnytta. För
det tror man att man ska kunna göra.
Men väl inne i utredningen är det lätt att känna
en viss uppgivenhet och inse att man som forskare
är lite naiv. När informationsinsamlingen börjar bli
klar och diskussionerna om förslag tar vid, händer
något – eller snarare händer ingenting. Man inser att
den svenska mediepolitiken är rätt ryckig och reaktiv.
Den växer sällan fram som ett resultat av förutsägbara
* Lars Nord är professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.
Ingela Wadbring är professor i medie- och kommunikationsvetenskap
vid Mittuniversitetet.
1
En expertutredning där Lars Nord var en av experterna.
2
En parlamentarisk utredning där Ingela Wadbring var en av experterna.
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t raditionella beslutsprocesser, utan präglas oftare både
av brådstörtade, improviserade insatser när medie
utvecklingen driver på, och av plötsliga tvärstopp när
partipolitiska hänsyn så kräver.
Historiska utryckningar

Det finns flera goda exempel på såväl historiska som
nutida brandkårsutryckningar. Det kanske mest
typiska inslaget i den svenska mediepolitiken – driftsstödet till dagspressen – tillkom exempelvis i en hast.
Frågan om stöd till tidningar med olika politisk färg
hade visserligen stötts och blötts i åtskilliga statliga
utredningar utan resultat, men när den ekonomiska
krisen för andratidningarna blev riktigt akut kom
snabbt en uppgörelse till stånd 1971 som ledde fram
till dagens presstöd. Partiledningarna i Centerpartiet
och Socialdemokraterna gjorde upp blixtsnabbt när de
egna språkrören var hotade.
Debatten om reklam i svensk television har liknande
drag. Frågan var politiskt låst i många år och utreddes
utförligt utan att något egentligen hände. När satellitoch kabel-tv förändrat spelplanen och ett större utbud
nådde de svenska hushållen hastades snabbt en lösning
fram och TV4 fick plats i det analoga marknätet 1992
efter många märkliga politiska turer där Jan Stenbeck
till sist stod som slutlig segrare.
Men det är inte alltid medieutvecklingen stressar
mediepolitiken. Ibland sätter också politiken käppar i
hjulet för förändringar. Det visar exempel från senare
års medieutredningar.
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Finansiering fram och tillbaka

När public service-utredningen Nya villkor för public
service (SOU 2012:59) först lanserade ett förslag om
ny finansieringsmodell för public service, där en individuell avgift via skattsedeln skulle ersätta licensavgiften hade det stöd av alla riksdagspartier i utredningens
referensgrupp och av ansvarigt statsråd, kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth. Förslaget att en procent av
den beskattningsbara inkomsten skulle utgöra public
service-avgift avfärdades dock av finansdepartementet
strax efter att förslaget hade lagts fram. Argumentet
var att förslaget var ”illa utrett” och borde vara föremål
för ytterligare analys. I grund och botten är det svårt att
se andra skäl än att kritiken föranleddes av att förslaget
i praktiken skulle innebära en skattehöjning för några
inkomstgrupper och därmed stå i strid mot regeringens
allmänna ekonomiska politik.
Remissinstanser som skulle kommentera utredningen fick hoppa över frågan om finansiering eftersom
det kapitlet nu lyftes bort ur utredningen. Synpunkter
blev onödiga då det var regeringens uppfattning att
licensavgiften ändå skulle kvarstå och att frågan skulle
utredas vidare i ett senare skede.
Några år senare kom nästa public service-utredning
med ett delbetänkande (SOU 2017:79) med den talande
titeln Finansieringen av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende. Den del av utredningen som inte fick kommenteras fem år tidigare lyftes
nu fram som central, och utredningen konstaterade att
en public service-avgift som tas in via skattesystemet
uppfyllde kraven på att vara stabil, legitim och värna
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public service-mediernas oberoende. Det moderna
medielandskapet sades nu ha gjort licensavgiften överspelad.
Det var samma argument som av politiska skäl hade
fallit platt till marken fem år tidigare.
Presstöd fram och tillbaka

Uppdraget om en översyn av det statliga presstödet som
formulerades av Kulturdepartementet 2011 var brett
och förutsättningslöst. Medielandskapet hade förändrats radikalt sedan den förra utredningen, Mångfald
och räckvidd (SOU 2006:8) som primärt handlade om
tryckta tidningar, men man ville då också stimulera
försöksverksamhet med elektroniska tidningar.
Det var en bred parlamentarisk utredning som
påbörjade sitt arbete 2012. Mycket tid ägnades åt att
samla in fakta, och parallellt med att många experter
kallades in fick intresseorganisationer möjlighet att
utveckla sina argument.
Utredningen Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66) kom emellertid att bli ett haveri.
Ett utkast till fyra nya stödformer lades fram under ett
av kommitténs internat, och man enades om att gå
vidare och diskutera två av dem: att ersätta presstödet
med ett mediestöd eller att införa helt nya stödformer.
Två andra förslag förkastades: att bibehålla presstödet
som det var, respektive att föreslå dess avskaffande.
Dagen efter att de fyra formerna diskuterats, med
intressanta diskussioner och under stor enighet, hade
majoriteten av ledamöterna ändrat inriktning och förordade en förlängning av det existerande stödet. Det
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var tvärtemot vad utredningens direktiv förordade och
tvärtemot vad diskussionerna dagen innan gett vid
handen (Axberger, 2015). Det övergripande budskapet
i slutbetänkandet (SOU 2013:66) var att inga större
förändringar skulle göras. Frustrationen hos dem som
inte stod bakom slutsatsen var stor.
Ordföranden, Hans-Gunnar Axberger, skrev en
lång reservation i betänkandet, där han bland annat
menade att utredningsuppdraget inte ens var slutfört.
Samtliga tre externa experter skrev under ett gemensamt särskilt yttrande, där de menade att förslagen
saknade anpassning till verkligheten (SOU 2013:66).
Remissutfallet blev magert, och ordföranden för
utredningen skrev en hel bok om den misslyckade
utredningen och de partipolitiska låsningar som den
präglades av (Axberger, 2015).
Vad som hände med presstödet? Inte så särskilt
mycket.
Mediestöd fram och tillbaka

Några år senare var det, föga förvånande, dags att
ta tag i presstödet igen. Det blev en expertutredning
under ledning av Anette Novak3 som betonade betydelsen av det nya medielandskapet. Betänkandet hette
En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80),
och här lämnades begreppet ”press”; nu handlade det
om medier.
3

Här satt ingen av oss med, men vi deltog båda i den forskningsantologi
som parallellt togs fram, (SOU 2016:30) där Oscar Westlund var forskningsledare.
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Trots ambitioner att involvera många i utredningens
arbete med hjälp av dialoger och runda-bords-samtal,
panelsamtal, konferenser, en egen sajt4, en forskningsantologi5 och externa samarbetspartners var kritiken
massiv när slutbetänkandet lades fram. Tidningen
Journalisten gjorde en genomgång av remissinstan
sernas synpunkter (2017-03-27) och pekade framför
allt på kritiken mot förslagen som lagts, samtidigt som
de allra flesta instämde i lägesbeskrivningen och behovet av en ny mediepolitik. I genomgången är det framför allt branschens synpunkter som tas upp, och där
är många av förklarliga skäl rädda om sitt eget skinn.
Precis som i utredningen från 2013 var olika parter
alltså i huvudsak eniga om vari problemet bestod, men
oavsett om det är en parlamentarisk eller expertutredning så är det därefter som oenigheten dyker upp.
Åren efter utredningen har flera brandkårsutryckningar fått göras. Ett exempel är stödet till geografiska områden utan lokal medienärvaro. Ett sådant
stöd ansågs under decenniers utredningar vara medie
politiskt omotiverat, men när den de vita fläckarna på
mediekartan brett ut sig allt mer kom till sist 2019 ett
sådant stöd på plats i områden med svag lokaljournalistisk bevakning.

4

5

Som kuriosa kan nämnas att sajten finns kvar, www.medieutredningen.se,
men det senaste inlägget i skrivande stund handlar om bredband till studenter (2021-02-17) och hur man skapar qr-koder (2021-01-21), skrivet av
”Johannes”.
SOU 2016:30.
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Utredningarna och dess (brist på)
implementering

De olika exemplen ovan pekar på några dilemman med
mediepolitiken, och på svårigheterna att i praktiken
leva upp till krav på en effektiv och framtidsinriktad
styrning av medierna i demokratiska syften. Ibland är
de politiska processerna alltför tröga och hamnar på
efterkälken varvid mediepolitiska lösningar kommer
till närmast slumpartat. Vid andra tillfällen presenterar utredningar verkligen förslag som fångar samtidens
utmaningar, men då visar sig inte politiken riktigt
mogen eller villig att acceptera dessa förslag utan gör
andra prioriteringar.
Vi ser alltså exempel på exempel där alla inblandade
är överens om problembeskrivningen, men där man
inte kommer vidare till något handlingskraftigt där
efter. Det gör att den samlade betydelsen av alla dessa
utredningarna kan diskuteras. När public service-
utredningen 2012 först lanserade ett förslag om ny
finansieringsmodell för public service hade det stöd av
alla riksdagspartier, men avfärdades av finansdepartementet av principiella skäl kort efter att det hade lagts
fram. 2013 års pressutredning havererade och ledde till
nästan ingenting. 2016 års medieutredning hade ambitionen att radikalt förändra mediestödet men det slutliga förslaget som klubbades i riksdagen var väsentligt
annorlunda.
I det politiska systemet finns flera tecken på en brist
på enhetlighet och holistiska perspektiv när det gäller
mediepolitiken. I grunden existerar olika principiella
synsätt och regelverk för olika medier. Dagspressen har
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historiskt fått utvecklas utifrån den liberala ideologins
tankar om frihet från statlig inblandning, medan social
ansvarsteori och reglering dominerat vad gäller synen
på etermedierna. Rigorös förhandsgranskning av film
har varit allmänt accepterat, medan veckotidningar
aldrig ägnats något politiskt intresse. Nätet är fritt,
men föremål för alltmer diskussion om åtgärder.
Dessutom är mediefrågorna styckade rent organisatoriskt. I riksdagen hanteras till exempel frågor om stöd
till dagspressen av konstitutionsutskottet (KU) liksom
frågor om lagstiftning kring radio och tv, medan public
service-mediernas sändningstillstånd och uppdrag är
frågor för kulturutskottet (KrU). Motsvarande splittring finns i regeringsarbetet där mediefrågor återfinns
i flera olika departement. En sammanställning av alla
offentliga utredningar som gjorts på medieområdet
sedan sekelskiftet 2000 visar att hälften – 51 av 101 –
initierats av kulturdepartementet, och resterande i varierad utsträckning av justitie-, närings-, arbetsmarknadsoch finansdepartementet. Många av utredningarna är
smala och behandlar en mycket avgränsad fråga, och
den samlade betydelsen av alla dessa utredningarna kan
diskuteras.
Slutligen är det värt att komma ihåg att det sällan
blir någon större offentlig bredare debatt om medie
politiken. Den har hittills aldrig lyfts fram som en viktig
valfråga av vare sig vänster eller höger och den anses allmänt inte engagera väljare i någon större utsträckning.
Den senaste tiden har visserligen synen på public service
blivit mer ideologiskt polariserad, men i grunden talar
inte mycket för att just mediefrågor skulle komma att
dominera kommande val
rörelser och konkurrera ut
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sjukvård, invandring och lag och ordning. Politikers lust
till mediepolitiska utspel förefaller också – med några få
kända undantag – att hållas tillbaka av den förväntade
kritiken från medierna själva.
Men det är heller inte bara politiken och politikerna som spelar roll för vad som sker och inte sker.
Det vapen som brukar kunna användas mest effektivt
för att skapa förändring är pengar. Coronapandemin
har drabbat tidningsbranschen hårt och extra stödformer har sett dagens ljus (Nygren, 2020), men redan
innan spelade ekonomiska förändringar stor roll för
medierna. Före 2010 gick ungefär tre fjärdedelar av de
svenska annonsinvesteringarna online till nordiska
aktörer. 2019 är förhållandet nästan det omvända:
nästan tre fjärdedelar av de svenska annonsinvesteringarna gick till utomnordiska aktörer, framför allt
Google och Facebook (Facht & Ohlsson, 2021).
Det är också anmärkningsvärt att i utrednings
väsendet skilja mellan olika medieslag när vi lever i
en värld där den tekniska utvecklingen lett till att alla
medier konvergerar. Att så skedde historiskt är logiskt,
men knappast i dagens medielandskap. Vi strömmar
tv-nyheter och vi läser tv-nyheter, vi läser tidningar
online eller på papper och tittar på tidningars webb-tv.
I sociala medier blandas högt och lågt och det är svårt
att veta vem som är avsändare, vilket i sin tur gör det
svårt att bedöma trovärdigheten hos både avsändare
och innehåll. Är det naivt att önska sig ett samlat grepp
från politiskt håll?
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Utredningarna på medieområdet är ofta omfattande,
både ifråga om antal sidor, tid som läggs ned på att ta
fram underlaget, antalet personer som är involverade
och diskussionen som följer efter att ett betänkande
lagts fram. Mycket möda läggs ner på att formulera de
mediepolitiska förslagen. Rätt ofta förefaller det ändå
inte bli riktigt som utredarna har tänkt sig. Det kan
bero att förslagen varit alltför försiktiga för att kunna
matcha medieutvecklingen, eller alltför djärva för att
kunna uppskattas av de politiska partierna.
Finns det ingen som vill och vågar eller kan ta ett
samlat grepp? Och om det görs, vilken massiv kritik
kan en sådan utredning räkna med? Passar det långsamma utredningsväsendet inte dagens samhälle med
sin snabba omvandling på många områden? Eller är det
kanske det det faktiskt gör – för att vi ska tvingas tänka
efter och inte fatta förhastade beslut? Är det så att
demokrati måste få ta tid och kanske bli urvattnad på
vägen? Kanske är det så, även om det är frustrerande.
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Intresset för mediepolitik
sjunker i riksdagen
– motioner om mediepolitik 1990–2019
Olle Lidbom*

De tre senaste decennierna har medievärlden revolutionerats. Men för den som studerar riksdagsdags
motioner om mediepolitik under denna tid, är det
snarare kontinuiteten som står fram. Det är politics as
usual – men med allt mindre frekvens. Motionerna har
blivit färre för varje decennium.
Hur formas mediepolitiken? Det är en intressant
fråga som besvaras i Lars Nords Medier utan politik1
utifrån en studie av den mediepolitiska utvecklingen
mellan 1970 och 1990. Studien visar hur några viktiga mediepolitiska beslut har skapats: införandet av
presstödet, avregleringen av radiomarknaden (både
närradio och kommersiell lokalradio) och etableringen av den tredje marksända tv-kanalen, TV4. En
slutsats är att mediepolitiska ståndpunkter sällan
växer fram i ett politiskt vakuum utan är ett samspel av
teknik, ekonomi, olika ideologier och politisk strategi.
* Olle Lidbom är medieanalytiker. Han är kommunikationschef för Norstedts Förlagsgrupp och vice ordförande i Institutet för Mediestudier.
1
Nord, Lars Medier utan politik (2008)
36 | Olle Lidbom

Den genomförda mediepolitiken i frågorna ovan är
utmärkta exempel på denna komplexa sam
verkan.
Mycket av medieutvecklingen framstår ofta, som Nord
påpekar, som deterministisk: teknikutvecklingen har
inte skapats med politiska pennstreck, men har drivit
fram en liknande medieutveckling i de flesta länder.
”Teknik slår politik” konstaterade medieentreprenören
Jan Stenbeck, men helt i händerna på tekniken är inte
medieutvecklingen. Mediepolitiken har trots allt skjutit stora teknikskiften framför sig, som avregleringen av
radiomarknaden och det bibehållna presstödet till den
tryckta tidningen. Detta är två av flera exempel där politik faktiskt slagit teknik, åtminstone för lång tid. Därför
finns det all anledning att fortsätta studera politikens
roll för hur medielandskapet utvecklas.
Nord lyfter utifrån fram tre mediepolitiska paradoxer som kan vara intressanta att bära med sig in i
en analys av den mediepolitik som bedrivits efter
1990. Den första är att medierna anses vara viktiga
för demokratin, men att mediepolitiken har låg status.
Den andra är att det saknas en tydlig koppling mellan
partiernas retorik och praktiska politiska arbete. Den
tredje är att diskussionerna och debatterna är långsamma, medan de mediepolitiska förändringarna går
”väldigt snabbt, i vissa fall extremt snabbt”, när de väl
kommer. (Se också kapitel av Lars Nord och Ingela
Wadbring i denna skrift.)
Mediepolitiken mellan 1990–2019 kan inte sägas vara
lika dramatisk som åren 1970–1990, de stora medie
politiska visionerna och projekten saknas. Presstödet
har diskuterats och utvecklats, public service-bolagens
finansiering har förändrats (men bidragens nivå har
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behållits), reklamskatten har avskaffats, momsen för
tidskrifter och digitala tidningar har sänkts, digital
radio (DAB) har utretts och lagts i malpåse men digitaliseringen som förändrat hela medielandskapet i grunden har egentligen aldrig varit en politisk fråga. Som
ett exempel kan man se två mediepolitiska händelser
under 2000-talet som haft stor påverkan på mediekonsumenterna: lanseringen av SVT Play och förändringen
av TV4:s sändningstillstånd 2014, som i ett beslut för
svagade den lokala journalistiken i Sverige. Dessa två
åtgärder genomfördes helt utan mediepolitisk diskussion och är kanske exempel på hur välfunna Nords tre
paradoxer är.
Metod

Frågan om hur svensk mediepolitik förändrats sedan
1990 kan besvaras på flera olika sätt, men ett sätt att få
en generell bild av politiken är att systematiskt undersöka den politik som föreslagits av partierna. Lars
Nord har i sin breda analys av 1970–1990 använt en
verktygslåda som går att applicera även på perioden
1990–2019. Denna verktygslåda består av tre olika sorters analyser av de mediepolitiska motioner som lagts
fram under perioden.
Det första är att titta på partiernas ståndpunkter, och
analysera om förslag på inriktning av mediepolitiken
varit främst av reglerande eller avreglerande karaktär.
Nord lutar sig på olika ekonomiska teorier och definierar termerna på detta sätt: med reglering avses de
ståndpunkter som innehåller olika former av politisk
styrning av medieutbud, mediesystem och medievill38 | Olle Lidbom

kor med syfte att nå önskvärda mediepolitiska resultat
i termer av mångfald, tillgänglighet, oberoende eller
kvalitet. Några exempel: förbud mot sponsring eller
krav på mer religiösa program i SVT. Med avreglerande
initiativ avses förslag om liberalisering av rådande
mediestrukturer i syfte att underlätta för nya aktörer,
erbjuda nya finansierings
möjligheter eller stimulera
existerande mediemarknader. Exempel: nedskärningar
av mediestödet eller slopad reklamskatt.
Den andra analysen gäller de olika argumenten som
förekommit och om de utgår från politiska eller mediemässiga perspektiv. Ett politiskt perspektiv är sådana
förslag som vill att mediepolitiken ska skapa uppbyggligt innehåll och att det är politikens uppgift att skapa
detta. De mediemässiga perspektiven handlar om att
medieutvecklingen, globaliseringen och ny teknik gör
att mediepolitiken måste anpassas till nya förhållande.
Det tredje tittar på motiven bakom partiernas
ståndpunkter, utifrån vilket handlingsutrymme partierna haft internt, huruvida de haft reellt politiskt
inflytande, väljarframgångar och stöd i medier. Nord
har för denna del haft tillgång till kongress- och partimaterial som inte jag haft, varför jag kommer angripa
denna motiv-fråga på ett litet annat sätt, vilket jag
återkommer till.
Partiernas parlamentariska ståndpunkter
Antalet motioner

Att följa den parlamentariska debatten är ett veder
taget sätt att granska mediepolitikens generella utveckIntresset för mediepolitik sjunker i riksdagen | 39

ling. I den här texten är urvalet motioner, då de ger en
allmän och översiktlig bild av de politiska positionerna.
De motioner som granskats i den här texten är
motioner som rör dagspress, dagstidningar, pres�stöd, radio, TV, television, reklamradio, radio, journalistik och sociala medier. Motionerna har därefter
kategoriserats in i: dagspress, radio, television, radio
och tv (för de motioner som berör båda etermedier)
sociala medier, tidskrifter och digitala medier. Dessutom har jag kategoriserat in övriga motioner i public
service, licens, journalistikens förutsättningar och
övriga ämnen. Detta är samma metod som använts i
Nords analys, som även påpekar att det inte är särskilt
meningsfullt att redovisa hur många motioner varje
parti har gjort. Detta eftersom att motionsskrivandet
är ”präglat av en parlamentarisk oppositionsroll”.
Under 1990–2019 har det lagts 643 mediepolitiska
motioner, vilket ger ett årligt snitt på 21 motioner. En
jämförelse mellan de olika medieformerna visar att
de flesta riksdagsmotionerna under perioden handlat
om televisionen följt av dagspressen. Det är dock stora
skillnader mellan decennierna. Mellan 1990–1999
skrevs årligen i snitt sju motioner om televisionen, sex
om dagspressen och åtta om radio. Totalt skrevs 303
motioner under denna tioårsperiod, dvs 30 motioner
per år. Men 2000–2009 sjunker det antalet motioner till 204 och i nästa tioårsperiod 130 stycken. Det
är symptomatiskt att det 2019 lades fram endast sju
mediepolitiska motioner. En slutsats är att intresset
för mediepolitiken mattats av under denna tid. (Figur
1 och Tabell 1.)
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Figur 1. Antal mediepolitiska motioner per år
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Kommentar: Antalet mediepolitiska motioner har sjunkit sedan 1990. Från att ha
varit ett område med bred parlamentarisk debatt har mediepolitiken inte längre samma
lyskraft.

Tabell 1. Antal motioner 1990–2019 utifrån ämne
1990-1999

2000-2009

2010-2019

Dagspress

62

36

22

Digitala medier

0

0

1

Journalister

4

0

7

Licens

4

24

39

Public service

79

0

13

Radio

74

34

8

Radio och TV

5

32

11

Sociala medier

0

0

6

Television

64

59

21

Tidskrifter

7

10

1

Mediepolitiken

4

11

2

303

206

131

Totalsumma

Kommentar: Antalet motioner har minskat sedan 1990-talet, och det gäller alla
mediepolitiska områden, förutom diskussionen om licensfinansieringen av public service-
bolagen under 2000-talet.
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Intresset för televisionen under 1990-talet skulle kunna
kopplas till den för tiden nya tredje marksända tv-
kanalen och avregleringen av radiomarknaden. Men
TV4 är inte alls dominerande ämne för motionerna,
snarare handlar det om varierande ämnen som textning för synskadade, regionindelningen av SVT och
videovåldet i tv. Intresset för radio är tydligare kopplat till avregleringen av radio och närradio, av alla 116
motioner om radio har närmare hälften skrivits före
avregleringen och de flesta av dessa handlar om hur
avregleringen bör genomföras. Motionerna om dagspressen var också flest under 1990-talet men har under
hela den undersökta perioden framförallt rört press
stödet. Värt att notera är att i samband med att pres�stödet 2019 bytte namn till mediestöd och kompletterades med nya stödformer och tillfördes mer medel
så gjordes det utan någon större debatt eller motionsflora. Det skiljer mot tidigare reformer där förändringar och förslag debatteras både innan och efter att
de träder i kraft. En viss aktivitet syns runt när SVT, SR
och UR ska förändra sin finansiering från licensavgift
till skattefinansiering.
Men intresset för att motionera om mediepolitiken har gått ned sedan 1990-talet. Detta kan ha flera
orsaker, inte minst kan synen på det parlamentariska
arbetet ha förändrats. Antalet riksdagsmotioner totalt
tycks dock inte ha minskat, snarare tvärtom. Att skapa
och påverka mediepolitiken kan ha flyttat ut från pleni
salarna och dess betydelse som arena för politiker att
visa var de står har minskat. Det är också försvinnande
få motioner som går igenom, bara en av 500. En utred-
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ning från Riksdagens utredningstjänst visar att många
politiker istället väljer att argumentera direkt med
ministrar, statssekreterare och myndighetschefer.2
Partiernas mediepolitiska aktivitet

Det minskande intresset för mediepolitiken gäller alla
partier, möjligen med undantag för Moderaterna, som
bara minskat antalet mediepolitiska motioner med 14
procent när jag jämfört den första perioden 1990–1999
med den senaste 2010–2019 (Tabell 2).
Tabell 2. Partiernas motioner - fördelning och utveckling
1990-1999

2000-2009

2010-2019

chg %

(s)

78

50

19

-76 %

(m)

70

56

60

-14 %

(fp)

35

27

2

-94 %

(c)

34

23

14

-59 %

(v)

30

8

4

-87 %

(kd)

17

26

3

-82 %

(nyd)

16

-

-

(mp)

8

14

5

(sd)

-

-

18

15

5

6

Koalitioner

-38 %

-60 %

Kommentar: Det minskande intresset för mediepolitiken gäller alla partier, möjligen
med undantag för Moderaterna.

2

”Lönlöst att motionera” Aftonbladet 2009, https://www.aftonbladet.se/
nyheter/a/G1PKxQ/lonlost-att-motionera
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Liberalerna (tidigare Folkpartiet) har nästan helt
slutat motionera, liksom Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna som kom in i riksdagen 2010 har motionerat 18
gånger sedan dess. Som Nord påpekar borde incitamentet minska för att lägga fram en motion när det
egna partiet sitter i regeringsställning. I den undersökta perioden syns dock inga sådana tendenser.
Moderaterna som satt i regeringsställning 2006–2014
minskade inte sitt mediepolitiska motionerande, och
socialdemokraterna (1995–2004) motionerande ännu
mer efter att man förlorat sin regeringsställning. Även
stödpartierna i dessa regeringar visar samma mönster och förändrar inte sitt motionerande av att sitta
regeringsställning eller inte.
Partiernas mediepolitiska ståndpunkter

Antalet motioner och dess områden ger en övergripande
bild, men särskilt intressant i den här studien är att
granska förekomsten av motioner av reglerande och
avreglerande karaktär. I bedömningen har innebörden
av deras huvudsakliga förslag avgjort klassificeringen.
Om ingen tendens i reglerande eller avreglerande riktning kunnat avgöras har motionerna bedömts som
neutrala. Metoden är den samma som Nord applicerat
i sin studie av mediepolitiska motioner 1970–1990.
Genomgången visar en tydlig förskjutning från en
tidigare mediepolitik som varit inriktad på att reglera. I
Nords genomgång är de reglerande motionerna i majoritet, och det är de också under 1990-talet (Tabell 3).
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Tabell 3. De mediepolitiska motionernas ståndpunkter
1990–2019
1990–1999

2000–2009

2010–2019

Total

Avreglera

34 %

37 %

60 %

40 %

Neutral

16 %

25 %

12 %

18 %

Reglera

51 %

38 %

27 %

42 %

Kommentar: Politikens inriktning har förändrats, vilket syns i om partierna lagt fram
förslag som varit främst av reglerande eller avreglerande karaktär. Med reglering avses
de ståndpunkter som vill styra medieutbudet, mediesystemen och medievillkoren med
syfte att nå önskvärda mediepolitiska. Med avreglerande initiativ avses förslag om liberalisering av rådande mediestrukturer i syfte att underlätta för nya aktörer, erbjuda nya
finansieringsmöjligheter eller stimulera existerande mediemarknader.

Det handlar ofta om förslag på mer stöd (t ex till radiooch kassettidningar) och hur sponsring i Sveriges
Television ska beaktas. De avreglerande motionerna
rör under 90-talet avregleringen av tv- och radiomark
naden. Nord ser hur mediepolitiken får en reglerande
prägel under 80-talet men i slutet av decenniet ökar
antalet förslag som vill avreglera medierna. Under
1990-talet sker inga större förändringar, men under
2000-talet syns tydligt hur antalet reglerande medie
politiska motioner minskar i andel och under 2010talet är de avreglerande motionerna absolut vanligast,
där moderata politiker – det parti som ju varit fortsatt
aktivt – varit drivande. (Tabell 4.)
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Tabell 4. Partiernas inriktning
Avreglera

Neutral

Reglera

Moderaterna

73 %

5%

22 %

Socialdemokraterna

12 %

31 %

56 %

Centerpartiet

41 %

24 %

35 %

Folkpartiet/Liberalerna

42 %

17 %

41 %

Kristdemokraterna

41 %

28 %

30 %

Vänsterartiet

5%

19 %

76 %

Miljöpartiet

15 %

11 %

74 %

Sverigedemokraterna

44 %

6%

50 %

Ny demokrati

63 %

0%

38 %

Koalitioner

23 %

23 %

54 %

Kommentar: Genomgången visar en tydlig förskjutning från en tidigare mediepolitik
som varit inriktad på att reglera. Socialdemokraterna och Moderaterna har tydligast
ståndpunkter medan Centerpartiet har gått från att ha en reglerande position till en
tydligt avreglerande politik.

Det finns alltså stora skillnader mellan partierna i
detta avseende och liksom i den av Nord undersökta
perioden 1970–1990 så syns också skillnader mellan
de politiska blocken. När det gäller riksdagsarbetet
har både socialdemokraterna och vänsterpartiet konsekvent varit anhängare av regleringar. Vänsterpartiet
har lagt fram 5 procent avreglerande motioner mellan
1990–2019 – vilket motsvarar två stycken.
Socialdemokraterna och moderaterna tycks ha
tydligast ståndpunkter i frågan om mediepolitiken
ska regleras eller avregleras mer: de har haft flest reglerande, respektive avreglerande motioner i alla tre
undersöka decennier. Däremot har centerpartiet gått
från att ha en reglerande position till att lägga fram
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avreglerande förslag, kristdemokraterna och vänsterpartiet har gått från tydliga positioner som reglerande
partier till att lägga lika många av båda slagen (Tabell
5). Det gäller även Sverigedemokraterna som lägger
både avreglerande och reglerande motioner.
Tabell 5. Partiernas huvudsakliga mediepolitiska hållning
i motioner till riksdagen 1990–2019
1990–1999

2000–2009

2010–2019

(s)

Reglera

Reglera

Reglera

(m)

Avreglera

Avreglera

Avreglera

(fp)

ingen

ingen

ingen

(c)

Reglera

ingen

Avreglera

(v)

Reglera

Reglera

ingen

(kd)

Reglera

Avreglera

ingen

(nyd)

Avreglera

-

-

(mp)

Reglera

Reglera

Reglera

(sd)

-

-

ingen

Kommentar: Under 2000-talet minskar antalet reglerande mediepolitiska motioner
och under 2010-talet är de avreglerande motionerna absolut vanligast.

Partiernas argument

De argument som partierna använder i de medie
politiska frågorna under perioden i sina motioner
kan delas upp i huruvida de är politiska eller medie
mässiga, enligt resonemanget i inledningen av kapitlet.
Det är inte lika självklart att enkelt kunna sortera in
alla motioner i dessa två kategorier, utan det är i en
bredare läsning som vissa återkommande och därmed
ideologiska argument blir tydliga.

Intresset för mediepolitik sjunker i riksdagen | 47

En central fråga är om argumenten gått från att bli
mer eller mindre politiska, i takt med att partierna i
sina motioner åberopar allt mindre reglering. En
sekundär fråga är att undersöka om medieområdets
revolutionerande utveckling under 2000-talet återspeglar sig i mediepolitiken.
Centerpartiet har en tydlig lokal prägel på sina
motioner, t ex argumenteras för placering av olika
myndigheter, säkrandet av presstöd utanför storstäderna och regionaluppdelningar av SVT. Några argument är mediemässiga, framförallt kring presstödets
konstruktioner. Centerpartiet lyfter också gärna upp
taltidningar, vilket antyder att man har en mer politisk
inriktning på sina motioner, där regleringar ska vara
demokratiserande och uppbyggliga. Det syns inga
förändringar under de tre undersökta decennierna –
genomgående är de politiska idéerna dominerande i
centerpartiets motioner.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) har en tydlig ådra
av politiserande motioner, oavsett om det handlar
om regleringar (funktionshindrades rätt till medier,
taltidningar eller ”Södermanlands möjligheter att
ta emot radiosändningar”) eller avregleringar (ofta
motioner som vill släppa in fler kommersiella aktörer
i mediebranschen).
Miljöpartiet, som alltså gärna åberopar mer regleringar, lutar sig ofta mot politiska argument, som
att annonstiden i tv ska krympa, men uppvisar också
ett tydlig intresse att anpassa mediepolitiken efter
mediemässiga förändringar. Några sådana exempel är
motioner om samordnad post- och tidningsdistribution och att ge kulturstöd även till poddar.
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Kristdemokraterna blandar dels politiska och ideo
logiska motioner (t ex att säkra stöd till kristna få-
dagarstidningar) med kanske den mest tydliga mediemässiga inriktningen av riksdagspartierna. Här finns
exempel på motioner om undantag från avgiftsskyldighet vid tv-innehav, om ljudradio och valfrihet för
tv-konsumenter som är kollektivanslutna till kabelnät.
Det är tydligt att mediemässiga förändringar skapat
motioner där partiet vill anpassa politiken till medielandskapets och mediekonsumenternas förändringar.
Sverigedemokraternas argument baseras inte sällan
på innehållet i de offentligt finansierade medierna,
till exempel motioner som vill att ”utbudet i Sveriges
Radios P3 bör ändras”. Argumenten är alltså till övervägande del politiska, där innehållet i medier och förutsättningarna för mediepolitiken ses som en förlängning
av en politisk ambition.
Vänsterpartiets motioner utgår i helhet från politiska
argument. Partiet har inte lagt fram några motioner
med mediemässiga argument.
Även Moderaternas argument är politiska, där man
ofta framhåller vikten av en fri marknad och där politiken alltså bör ha en mindre roll till förmån för marknadens ”osynliga hand”. Under 2010-talet syns också
en tydlig ambition att avskaffa tv-licensen till förmån
för skattefinansierad public service, vilket bör ses
som en mediemässig vilja att anpassa sig till förändringar på mediemarknaden där medieanvändarna inte
längre nödvändigtvis äger en tv-apparat. Moderaterna
motionerar även för att öka skyddet mot hot och hat
i sociala medier och hur digitaliseringen av dagspressen kan bemötas. Detta är några exempel på medieIntresset för mediepolitik sjunker i riksdagen | 49

mässiga argument, som blir tydligare under 2010-talet
jämfört med tidigare perioder som domineras av politiska argument.
Ett parti som har en tydlig politisk ambition i sin
mediepolitik är Socialdemokraterna, som sällan har
andra argument än att mediepolitiken har en demokratiskt – eller fostrande, om man vill – roll. Oavsett om det handlar om presstöd, alkoholreklam i tv,
kulturtidskrifter eller ”förbud mot radioreklam som
innehåller störande trafikljud” så bygger motionerna
på instrumentella argument. Under 2010-talet dyker
det upp ett par motioner av mer mediemässig karaktär, där digitaliseringen av mediemarknaden börjar
adresseras.
Sett till alla partier och hela tidsperioden är argumentationen till övervägande del politiska. Inte ens
under 2000-talet har partiernas argument förändrats,
trots att mediekonsumenternas vardag ser helt annorlunda ut. Intressant är också att trots internets framväxt från 2000 och framåt så har det inte skapat något
politiskt intresse, dvs det mediemässiga perspektivet är
inte särskilt framträdande under perioden. De mediepolitiska förslagen har inte handlat om att anpassa
mediepolitiken till nya förhållanden som växt fram
med teknik och globalisering.
Sammanfattning

Sedan 1990 har intresset för mediepolitiken svalnat,
åtminstone i hur den behandlas i motioner till riks
dagen. Antalet motioner har sjunkit kraftigt och det
är bara moderaterna som fortfarande skriver motioner
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på samma nivå som under 1990-talet. Mediepolitiken
tycks också ha utvecklats till att avreglera mer än reglera, vilket syns på alla mediepolitiska områden oavsett
om det rör presstöd eller public service-bolagens finansiering. Det är också slående att argumenten inte förändrats, utan är i sitt innehåll fortfarande i huvudsak
politiska – och gärna ger medierna ett ideologiskt uppdrag. De mediemässiga argumenten som vill anpassa
mediepolitiken efter omvärldens förändringar lyser
fortfarande med sin frånvaro.
Detta är remarkabelt, eftersom omvärlden sannerligen förändrats sedan 1990. Sociala medier, youtube,
poddar, playkanaler och appar som idag tar en stor del
av vår medietid är tydligt frånvarande i mediepolitiken.
Tillspetsat kan man säga att politiken verkar vilja
vara kvar i att reglera eller avreglera ett medielandskap
som inte längre finns kvar.
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Slutet på den nationella
mediepolitiken?
Carl-Gustav Lindén*

Hur reglerar man något som, för att använda Silicon
Valleys uttryck, rör sig med drömmars hastighet? Vars
användarvillkor ändras flera gånger varje månad eller
vecka? Som har alla resurser i världen för att hitta kryphål i regelverket? Vi talar självklart om teknikjättar
som Google, Apple, Amazon Web Services, Facebook,
även deras kinesiska motsvarigheter, hur de påverkar
mediernas verksamhetsvillkor och de begränsade möjligheterna att genom nationell lagstiftning reglera dem.
Det korta svaret är, det går inte. I den svenska medieutredningen (SOU 2016:80, 2016, 461) formulerade
Anette Novak utmaningen så här: ”Precis när vi trodde
att vi börjat förstå det kraftigt förändrade medielandskapet – digitaliserat, globaliserat och fragmentiserat
– är vi redan på väg in i nästa stadie – automatiserat,
immersivt och styrt av artificiell intelligens.” En dansk
medieutredning (Slots- og kulturstyrelsen, 2017) slår
fast att medieverksamheterna inte längre har kapaci* Carl-Gustav Lindén är medieforskare och biträdande professor vid Universitetet i Bergen. Han forskar särskilt om datajournalistik och digitala
medier.
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tet att definiera de teknologiska, distributionsmässiga
eller affärsmässiga standarder de använder för att leverera innehåll till medieanvändare. Dessa standarder
bestäms nu istället av globala spelare och såväl privata
medieföretag som public service måste anpassa sig.
Utredarna noterar att utvecklingen leds av Facebook,
Google, Netflix och Apple, företag som på tio år erövrat en dominerande position i de danska medieanvändarnas vardag.
Och slutresultatet av statliga ingripanden kan,
som vi såg i Australien, få oväntade konsekvenser och
stärka de redan starkaste mediernas övertag. Rupert
Murdochs News Corp, som dominerar tidningsmarknaden, kunde sluta avtal med Facebook och Google
medan de mindre medierna saknar resurser att driva
sina intressen.
Från kort till långt svar

Det långa svaret är i stället extremt komplext och mångfacetterat och det omfattar övernationella principer och
linjedragningar som handlar om mycket mer än mediepolitik. I det här avsnittet ger jag en kort b
 akgrund till
teknikjättarnas beteendelogik och vad som händer när
den konfronteras med svensk mediepolitik. Först några
allmänna reflektioner. Dessa företag bestämmer alltmer över mediernas affärsmodeller och arbetsmetoder,
så även i Sverige även om inflytandet är klart mindre
än i till exempel USA (Lindén, 2020). Flödet i Facebook
News definieras utifrån vad företaget anser är en nyhet
och likaså måste medier och journalister optimera sitt
innehåll för algoritmerna i Googles sökmotor, som
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till exempel föredrar gratisinnehåll. Distributionen av
nyheter på mobiltelefoner styrs av två operativsystem,
Ios där Apple tar 30 procent av intäkterna och Googles
Android där affärsmodellen är annonsfinansierad och
baserad på att locka maximal uppmärksamhet.
Hur passar de nordiska mediesystemen ihop med
Silicon Valleys teknikjättar? I ett jämförande systemperspektiv ser Rodney Benson med kolleger (2017)
att det nordiska medielandskapet präglas av en opartisk reglering, något som utmynnar i en högre grad
av autonomi och redovisningsansvar än i länder med
mindre reglering. Den tekniska utvecklingen stöder
en strukturell socio-ekonomisk transformation, och
såväl Marko Ala-Fossi med kolleger (2018) som Anne
Kaun och Lina Dencik (2020) menar att vi borde tala
mer kritiskt om en digital välfärdsstat där medborgarnas rättigheter inte självklart tillgodoses. Frågan är
också om det är rätt att koppla medierna till idén om
en inkluderande välfärdsmodell. Analyser av medieanvändning pekar på att medierna inte längre är det
sammanhållande kittet, utan att man snarare kan tala
om öar av publik som drar gränser mellan varandra
(Lindell & Hovden, 2018).
Det finns alltså många orsaker att kritiskt utvärdera
de olika varianterna av den nordiska mediemodellen,
men också att mer konkret granska den i sina beståndsdelar för att kunna definiera vilka policyberoende element den innehåller. Det skulle helt enkelt vara dags
att operationalisera den nordiska mediemodellen, och
på så sätt låta konceptet komma till användning vid
faktiskt beslutsfattande.
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De senaste medieutredningarna i Sverige (2016),
Danmark (2017), Finland (2018) och Norge (2019)
bekräftar alla problemen med teknikjättarnas inflytande såväl ekonomiskt och tekniskt som mentalt. I
den finska utredningen konstateras att medieanvändningen och reklammarknaderna förändrats på grund
av Google och Facebook, något som innebär att en
nationell mediepolitik möter helt nya utmaningar
och kräver ett gränsöverskridande perspektiv: ”För att
lösa dessa problem måste man beakta vilka lösningar
grannländerna har tagit till” (Ala-Fossi med kolleger,
2018). Mediepolitiken i Norden värnar om mediernas oberoende och framställs ofta som ett försök att
vara ”neutral på armslängds avstånd”, den svenska
utredningen slår till exempel fast att staten ska ”för att
säkerställa yttrandefrihet och mediers oberoende teoretiskt sätt [...] intervenera så lite som möjligt på detta
område” (SOU 2016:80, 292). I den norska medieutredningen nämns ”armlengds avstand” hela 139
gånger, det är i själva verket rapportens bärande tema
(Meld. St. 17, 2019).
Samtidigt är det svårt att tänka sig lösningar på
utmaningarna med mäktiga globala teknikjättar utan
statlig medverkan. Mediecheferna hoppas på att regeringarna ska bidra till att lösa deras problem, verktygen
i fråga består av reglering och en skattelagstiftning
som gör konkurrensen jämbördig och hindrar Facebook och Google från att tjäna pengar på journalistiskt innehåll utan att själva behöva betala. På köpet
ser medierna även en möjlighet till liberalisering av
reklam, copyright och konsumenträttigheter, något
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som betyder att hårdare krav mot plattformarna paras
med bättre villkor för medierna (Enli, Raats, Syvertsen, & Donders, 2019).
Efter att ESA (EFTA Surveillance Authority) år 2016
godkänt en sänkning av mervärdesskatten på digitalt
nyhetsinnehåll till noll har till exempel den norska
medieindustrin goda erfarenheter av att samarbeta
med politiker och tjänstemän. I Finland har medieindustrin med hänvisning till sin svåra ekonomi drivit igenom en begränsning av det textbaserade public
service-utbudet (Honkonen, 2020), och liknande tendenser finns i övriga Norden, något som på sikt kan
komma att leda till påtagliga förändringar för public
service-medierna. Forskningen om marknadseffekterna visar att förekomsten av ett stark public service
och viljan att betala för kvalitetsjournalistik korrelerar; det handlar inte om en situation där ”den enes
bröd är den andres död”, relationen är snarare symbiotisk (Sehl, Fletcher, & Picard, 2020). Kombinationen av starka kommersiella medier och välfinansierade
och oberoende public service-medier skapar dessutom
de bästa betingelserna för välinformerade medborgare
(Albæk, Van Dalen, Jebril, & De Vreese, 2014). Risken
att en regleringslinje leder till ovälkomna sidoeffekter är alltså överhängande – en skulle kunna vara att
medborgare som inte har råd att betala för kvalitetsjournalistik tvingas ty sig till alltmer utarmade public
service-medier (Lindell & Hovden, 2018).
Å andra sidan kan statliga åtgärder motiveras med
att mediemarknaden inte klarar av att sköta sin uppgift. Marknadsmisslyckandet betyder enligt Sigurd
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liga investeringar i journalistik med positiva kring
effekter, till exempel avslöjanden av maktmissbruk
och andra viktiga samhällsproblem. Robert Picard
(2004, 61) påpekar också att marknaden inte bara ska
öka värdet av en produkt för konsumenterna, utan
också vara ”ett centralt element i att åstadkomma de
sociala, politiska och kulturella mål som satts upp för
journalistiken i demokratiska samhällen”. Vi talar
alltså om kollektiva nyttigheter som gagnar alla delar
av samhället.
Nationell mediepolitik otillräcklig

Det finns alltså mycket att bygga vidare på och de nordiska länderna var också tidigt ute och har på ett relativt
bra sätt lyckats att inkorporera plattformarnas affärsmodeller i nationell reglering av skatter och arbetsmarknad – två exempel är verksamhetsvillkoren för
taxiföretaget Uber och hotellföretaget Airbnb (Dølvik
& Jesnes, 2017; Levring & Wienberg, 2017). Eftersom
frågan om Silicon Valleys makt över medierna är komplex – det handlar till exempel om juridik, skatter och
konkurrensfrågor – är det uppenbart att mediepolitik
i sig inte räcker till; frågan är större och behöver angripas på ett mer övergripande plan.
De mediepolitiska instrumenten har, förutom
medieutredningarna i de nordiska länderna (20162019) utretts av Lisbeth Knudsen (2017) på uppdrag
av Nordiska ministerrådet. Knudsen efterlyste bland
annat statligt stöd till kvalitetsjournalistik och tekniskt
utvecklingsarbete, incitament för att grunda innova
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kritiskt tänkande. I en tidigare skrift (Carl-Gustav
Lindén, 2020) har jag också lagt fram en struktur för
interventioner på nationell, regional och internationell
nivå. Det nationella perspektivet är ändå otillräckligt.
Cyberexperten Marietje Schaake (2020) diskuterar
behovet av att skapa en allians av demokratiska länder som tillsammans fastslår normer, regler, riktlinjer
och sanktioner för de privatägda teknikjättarna. Alliansen borde kunna enas om grundläggande demokratiska principer som kan appliceras i enlighet med
olika nationella kontexter, precis som inom EU. En
gemensam princip kunde gälla yttrandefrihet på sociala medier, en annan översyn av digitala valkampanjer. Det behövs också någon form av internationella
domstolar. De nuvarande globala institutionerna, som
FN eller WTO, har enligt Schaake misslyckats med att
ta steget in i den digitala världen och komma överens
om global reglering av data och digitala transaktioner. Däremot rekommenderar hon inte att regeringar
börjar bygga sina egna plattformar för sociala medier,
datahallar och mobiltelefoner. Mauritz Kop (2021)
föreslår också en USA-ledd allians av demokratier som
ska reglera teknikföretagen, men närmast som motvikt till Kinas expansion.
Marknadsplats för idéer

För att komplicera bilden ytterligare vill jag föra in
ett element till, olika syn på yttrandefrihet i Silicon
Valley och de nordiska länderna. En av de metaforer
som formar Silicon Valleys tänkande är bilden av
en ”marknadsplats för idéer”. Grundidén är enkel:
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många produkter finns tillgängliga och rationellt
tänkande konsumenter väljer fritt efter att noggrant
ha vägt olika egenskaper i urvalet, främst kvalitet i
förhållande till pris. Enligt samma logik säger Silicon
Valley att yttrandefriheten fungerar och får stöd i amerikansk lagstiftning. Det första författningstillägget
till grundlagen (1791) – religionsfrihet, yttrandefrihet,
pressfrihet, mötesfrihet och petitionsfrihet – omtolkas
ofta till ett ideal, en neutral marknadsplats för idéer
där alla medborgare har rätt att öppet säga vad de tänker och efter att den upplysta allmänheten gått igenom
alternativen väljs de bästa idéerna (som underförstått
är både sanna och rationella). Silicon Valleys principer
för vad som kan sägas offentligt ligger alltså helt i linje
med grundlagens första tillägg som ger alla närmast
obegränsad yttrandefrihet. Frank Pasquale (2017),
inspirerad av John Durham Peters (2010), kallar
denna strävan efter absolut yttrandefrihet ”free speech
fundamentalism”, en hållning som återspeglas i Facebooks ovilja att ingripa i diskussionsflödet. Så länge
ägaren till en webbplats låter bli att moderera inlägg
är företaget enligt amerikansk lagstiftning (Section
230 i lagen om sedlig kommunikation) ingen publicist
utan bara distributör och berörs därmed inte av regleringen. Yttrandefrihet i den digitala tidsåldern kan
definieras som en övergång från den ”gamla” skolan
till den ”nya” och privata aktörer som Facebook. På
den ”gamla” tiden kunde nationalstater reglera yttrandefriheten inom landets gränser men när diskussionerna flyttats ut på internet har den geografiska
dimensionen ersatts av andra betydelser. Regleringen
av yttrandefriheten har allt mer tagits över av privata
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företag som Facebook, företag med egna regelverk och
icke-transparent hantering av vad som betraktas som
problematiska uttrycksformer.
Tanken på en idéernas marknad är också grunden
för den libertarianska pressteorin (Siebert, Peterson,
& Schramm, 1956). Kritiken mot metaforen är dock
hård eftersom den bortser från maktperspektivet (Entman & Wildman, 1992; Gordon, 1997). När Mark
Zuckerberg brukar metaforen i sitt försvar av Facebook mot reglering får han kritik av Joseph Stiglitz
(2020) som i Financial Times påpekar att konceptet är
behändigt men bristfälligt: det finns inga bevis för att
oreglerade marknader skulle fungera, inte heller när
det gäller idéer. För att marknader ska verka effektivt
måste det finnas någon form av lagstiftning och spelregler, till exempel lagar som skyddar konsumenter
mot skojare – och Facebooks användare mot falsk
eller skadlig information. Därför finns det lagar mot
bedrägeri och viss typ av reklam (t ex cigaretter): ”Den
ursprungliga tanken var att internet är en fri, konkurrensutsatt och transparent marknad utan mellanhänder. Uppenbarligen har saker och ting inte utvecklat sig
så. Dagens marknadsplats är varken fri, konkurrens
utsatt eller transparent”, skriver Stiglitz.
Nordiska medieföretag har en lång tradition av självreglering och försiktighetsprinciper. Utgivaransvaret är
kärnan i pressfriheten. Förlagskoncernen Bonnier, med
tidningar som Expressen och Dagens Nyheter, säger
sig till exempel värna om yttrandefrihet, pressfrihet och
informationsfrihet ”med det ansvariga utgivarskapet
som grundsten” (Bonnier, 2017). Som Expressens tidi-
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gare chefredaktör Thomas Mattsson konstaterat är
publicistik inte vilken verksamhet som helst, utan ”en
samhällsviktig gärning som är en av själva förutsättningarna för en demokrati” (2014). Det kan låta högtravande, men publicistik – alltså driften av ett journalistiskt medium – är en av samhällets grundläggande
kunskapsproducerande funktioner. Ur en amerikansk
synvinkel uppfattas detta utgivaransvar ibland som
censur och åsiktsförtryck (Larson III, 2013). De traditionella nordiska mediernas styrka är alltså samhällsansvaret, ett ansvar som vare sig Google eller Facebook
vill kännas vid och som fortsättningsvis måste utgöra
kärnan i mediepolitiken.
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Framtidens mediepolitik
– i Sverige, Europa
och världen
Thomas Baekdal*

Det har varit fascinerade att se hur den mediepolitiska
diskussionen har förändrats genom åren. Förr i tiden
handlade den nästan uteslutande om två saker: frihet
och tillgång.
Pressen var angelägen om att kunna rapportera utan
några hinder. Den ville att lagar och regelverk skulle
göra det möjligt att till exempel få tillträde till avspärrade områden, få tillgång till dokument och annat
material så att makthavare kan avkrävas ansvar.
Men debatten handlade egentligen aldrig om affärssidan av verksamheten. Alla i branschen visste att en
tidning eller ett magasin är en kommersiell verksamhet
och om man ville tjäna pengar fanns det inget annat
sätt att se på saken. Det innebär att en tryckt publikation kostade pengar att köpa, antingen i form av lösnummer eller som prenumerationer på dags-, veckoeller månadstidningar.

* Thomas Baekdal är en internationellt verksam medieanalytiker från
Danmark. Översättning: Ola Westerberg.
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Faktum är att på den tiden ville inte medierna att
myndigheterna på något sätt skulle ha något att säga
till om affärsverksamheten. Det sågs som en intressekonflikt om en dagstidning rapporterade nyheter och
samtidigt fick statliga subventioner.
Med andra ord, mediepolitiken gick tidigare ut på
att ”ge oss den frihet vi vill ha och möjligheten att
rapportera, men håll er borta från våra affärer”.
Så kom internet, och saker och ting började förändras.
Det första som ändrades var hur man fick tag i information. Internet i sig självt stod inte för någon affärsmodell – de som uppfann det behövde ingen. Och när
olika varumärken och teknikföretag flyttade in på
nätet behövde de inte någon heller. Resultatet var att
allt blev gratis.
Detta gjorde skada på två sätt. För det första ersattes
en intäktskälla med något som inte gick att ersätta. För
det andra förstördes vår relation till läsarna.
Skälet är att gratis och betald befinner sig i motsatta
ändar på lojalitetsskalan. Prenumeranter är per definition lojala och värdefulla kunder. De återkommer
mycket oftare, de läser mer och de ägnar mer tid åt det.
Gratisläsare har däremot inga av dessa karaktärsdrag.
De uppvisar noll lojalitet och är ofta så ointresserade
att de inte ens kan minnas vilka sajter de har besökt.
Så det vi kunde se var en enorm lojalitetsförlust
gentemot nyhetsmedierna. Innan dess hade folk sina
särskilda stunder som de ägnade åt att informera
sig om världen. Nu gick de vidare efter bara några
sekunder efter att ha klickat på en länk till en nyhets
artikel. Detta påverkar inte bara trafiken. Det påverkar även andra saker, som hur pass mycket folk litar på
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nyhetsförmedlingen. Det förändrade också hur många
betraktar nyheter, från något som man ägnar tid åt att
försöka förstå till något som folk bara reagerar på.
Den goda nyheten är att vi till slut har börjat rätta
till detta, men vi förlorade 20 år, vilket innebär en hel
generation.
Därefter kom ”the adpocalypse”. Det är ett ord
som vi började använda när IT-företagen uppnådde
en viss storlek, samtidigt som 2009 års finanskris
slog till, och annonsmarknaden dök katastrofalt för
mediebranschen.
Skälet till att detta hände är något mer komplext
eftersom de trender som låg bakom händelseutvecklingen började synas i mitten av 1990-talet. Det som
skedde var att IT-företagen på något sätt behövde övertyga annonsörerna med sina stora varumärken om
att de var en bättre plattform för annonsering. Så de
investerade tonvis med tid och pengar i att utveckla hur
annonsering kan gå till. De experimenterade med nya
format, nya sätt att distribuera, nya tjänster, nya beräkningar, ny infrastruktur, nya redskap för annonsering
och mycket mer. Så när finanskrisen kom 2009 vann de.
Allt var förberett för att kunna visa annonsörerna
att de kunde hjälpa dem att sälja fler produkter mer
effektivt, på ett mycket enklare sätt och möjligen med
större avkastning på sina investeringar (även om detta
ofta är föremål för debatt).
Så vad gjorde vi i pressen? Eftersom vi också bara
hade annonsering som vår enda inkomstkälla på nätet
borde vi ha gjort samma sak som teknikföretagen
och jobbat på att utveckla vad vi hade att erbjuda.
Men pressen gjorde fortfarande så mycket pengar på
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pappersutgåvorna att ”det digitala” bara betraktades
som någonting vid sidan av.
Alltså gjorde vi ingenting. Faktum är att det vi
gjorde var ännu värre. Det enda vi gjorde på 1990-talet
var att lägga annonser i form av så kallade banners
(banderoller) intill våra artiklar (världens minst effektiva annonsformat). Och 2021 så … gör vi fortfarande
för det mesta bara det.
Det har gått 25 år men vi har fortfarande likadana
annonser som på 1990-talet medan alla andra har gått
vidare.
Men som jag skrev gjorde vi det hela ännu värre.
Medieföretagen var så ointresserade av annonsering
på nätet att vi också valde att outsourca den delen,
utöver att vi själva inte gjorde någonting. Vi tog den
här marknaden, gav den till IT-företagen, och sade:
”Varsågoda, ta hand om det här så att inte vi behöver
koncentrera oss på det”.
På så sätt lade vi grunden för den modell med nätverk för tredjepartsannonsering som vi har i dag –
samma modell som nu fullständigt underminerar
pressens modell för annonsintäkter.
Det är där vi står i dag.
Jag ger den här bakgrunden för att vi alltid måste
komma ihåg den när vi pratar om mediepolitik. Skälet
är att medieföretag på senare år har börjat ställa krav
mot just denna bakgrund. Vi har börjat se hur många
i pressen pratar om att ”journalistiken är viktig för
samhället” (vilket vi alla är överens om) och borde subventioneras för att överleva.
Men vad är det i så fall vi ger pengar till? Ger vi
pengar till att dölja dessa misstag? Ger vi pengar så
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att vi inte behöver rätta till de här problemen? Ger vi
pengar så att vi inte behöver utveckla vår verksamhet?
På kort sikt kanske det räddar några medieföretag,
men det löser ingenting. Faktum är att subventioner
på sådana grunder sannolikt kommer att orsaka ännu
mer skada genom att förvandla mediebranschen till
något som aldrig kommer att fungera igen. Det kan
inte vara utgångspunkten varken för den här eller
någon annan bransch.
För det andra ser vi väldigt mycket diskussion om
IT-företagens roll och nya dominans på annonsmarknaden. Så är det förstås. De dominerar verkligen, och
Googles system används för nästan hela nätverket för
tredjepartsannonser (med hundratals andra spelare
ovanpå det vilket gör att det blir oerhört komplext).
Vi har sett uppmaningar om att Google ska beskattas och att pengarna ska ges till pressen eftersom
”Google stal vår marknad”. Men så är det verkligen
inte. Google stal inte denna marknad. Medierna valde
att outsourca den till dem. Men ännu viktigare är att
detta påstående undergräver en annan mycket viktig
poäng, nämligen att vi måste titta på detta ur annonsörernas synvinkel.
Att säga att Google stal annonsmarknaden är
meningslöst ur annonsörernas perspektiv eftersom det
är de som bestämmer hur de vill använda sina annonsbudgetar. Och annonsörerna hade ett val. De kunde
antingen annonsera hos oss, i form av banners (återigen, världens minst effektiva annonsformat), intill
artiklar med ofta negativ nyhetsbevakning. Detta kan
ge exponering och öka medvetenheten om ett varumärke något, men det är osannolikt att det leder till
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någon köpvilja … Eller så kan de annonsera på Google
Search så att deras annonser hamnar högst upp på
sidan när människor söker på något specifikt som har
koppling till deras produkter.
Utifrån annonsörernas perspektiv är det inte något
svårt val.
Så tanken är att när ett företag väljer att annonsera
på Google, som inte har ett dugg att göra med nyheter
eller massmedier, då ska Google betala skatt till dagstidningarna eftersom annonsörerna inte valde dem i
stället … Det är befängt.
Det finns ingen annonsör som skulle tycka att det är
en rättvis modell. Den löser heller inga problem. Den
förvärrar dem bara.
Det finns också en tredje sak vi måste ha i åtanke,
nämligen denna: definitionen på medier har förändrats en hel del. Förr i tiden var mediebranschen liten,
och hade ett fåtal spelare från vilka allmänheten valde
att köpa en rikstäckande tidning, en lokaltidning och
tre-fyra magasin per hushåll. Och alla dessa medier
kunde knytas till några få etablerade mediehus.
Massmedier var därför väldigt lätta att definiera.
Det fanns ingen debatt om vad som var ett medie
företag eller inte, och att vara journalist innebar att
man arbetade för något av de här medieföretagen.
Men detta gäller inte längre.
Låt mig ge ett enkelt exempel. I Sverige har stora
dagstidningar som Dagens Nyheter haft omfattande
bevakning av coronapandemin. Alltså är DN helt
klart ett nyhetsmedium. Men den svenske journalisten Emanuel Karlsten har också bevakat pandemin.
Faktum är att hans rapportering har varit bland den
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bästa i landet. Men i stället för att publicera sig i en
traditionell dagstidning har han gjort det på sin sajt
(emanuelkarlsten.se).
Emanuel ingår i en ny bransch med oberoende journalister. Människor som inser att internet ger dem
samma möjligheter. Och den trenden ökar.
I till exempel USA ser vi hur etablerade medieföretag
som The New York Times nu oroar sig för att förlora
sina viktigaste journalister till oberoende plattformar
som Substack. Business Insider har rapporterat1 att
The New York Times tänker storsatsa på nyhetsbrev
eftersom Substack försöker locka till sig tidningens
främsta skribenter med förskott på hundratusentals
dollar.
Så vad är en journalist, och vad är ett medieföretag? Om till och med stora företag som The New York
Times betraktar oberoende journalister som konkurrenter är dessa tveklöst lika mycket en del av mediebranschen som någon annan.
Detta är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar
mediepolitik. Om en sådan inte tar hänsyn till denna
nya bransch med oberoende journalister är den per
definition orättvis.
Vi såg ett perfekt exempel på detta i Australien
när medieföretag försökte få Google och Facebook
att betala för länkar. Såsom denna lag var utformad
innebar den att de tre största medieföretagen skulle
få omkring 90 procent medan resterande etablerade
aktörer skulle få resten, och oberoende journalister
1

https://www.businessinsider.com/new-york-times-responds-to-the-
substack-boom-2021-4
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ingenting. Just det faktum att de var oberoende medförde att lagen inte gällde dem.
Detta är inte ett acceptabelt system.
Så hur ska vi definiera detta? Låt oss ta en titt på
de många olika områden där det skulle kunna behövas
mediepolitiska insatser.
För det första måste det föras en offentlig debatt om
huruvida journalistiken är en allmännyttig företeelse
som bör stödjas ekonomiskt med skattemedel.
Som medieanalytiker är jag subjektiv men det finns
för- och nackdelar med detta. Om vi säger att medierna ska vara finansiellt oberoende kommer det att
tvinga dem att förbättra sina produkter och fokusera
på att skapa något som allmänheten verkligen vill
betala för. Ur ett marknadsekonomiskt perspektiv är
detta någonting väldigt bra.
Men om vi i stället säger att medierna borde subventioneras minskar vi behovet av innovationer, och
skapar även ett annat problem. Att få skattestöd är
ingen gratislunch. Faktum är att det normalt innebär
vissa krav från det offentliga. Det handlar om att man
i högre utsträckning kan avkrävas ansvar, att det finns
insyn i verksamheten, att den har en viss inriktning,
med mera. Och det kräver effektivitet.
Allmänheten kommer inte att acceptera att medieföretag är slösaktiga. Om till exempel fem tidningar
skriver samma sak är fyra av artiklarna slöseri.
På motsvarande sätt är det slöseri när dagstidningar
publicerar samma artiklar från nyhetsbyråer. Varför
betalar vi en mängd medieföretag (via skattsedeln) för
att publicera vad ett företag har producerat? Det är
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logiskt i tryckta medier men på nätet innebär det bara
att nyheter dupliceras.
Så ett krav som bör ställas i samband med subventioner är ”journalistiskt originalarbete”. I så fall handlar det inte om ekonomiskt stöd till dagstidningar som
företag betraktade utan för att täcka de kostnader som
journalistiken i sig har.
Alltså bör inte nyhetsbyråtelegram eller nyhets
artiklar som bara hänvisar till andra nyhetsartiklar
subventioneras, och inte heller allmän nyhetsrapportering från en presskonferens eftersom vem som helst
kan stå för den. Däremot skulle subventioner kunna
gå till unik originaljournalistik, grävande journalistik,
lösningsorienterad journalistik (”solutions journalism”) och liknande.
Det skulle ge mediehusen incitament att satsa mer
på värdefull journalistik som är viktig för samhället.
Men naturligtvis är subventioner ofta fel redskap
för att åstadkomma detta.
Kom ihåg vad jag nämnde i början. Medierna gjorde
alla misstaget på 1990-talet att släppa sina mest lojala
kunder, så ett huvudmål är att uppmuntra medie
företagen att få sådana kunder på nytt. Subventionerad journalistik åstadkommer i allmänhet inte det
eftersom den ger medieföretagen ännu mindre anledning att fokusera på lojalitet.
För att lösa detta måste vi uppmuntra allmänheten
att betala för nyheter och välja att betala för att de har
ett värde.
I vissa länder (såsom USA) har det funnits förslag
på att ge varje medborgare en ”mediekupong” (i praktiken ett skatteavdrag) som kan användas till medie
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prenumerationer. Detta är ett praktexempel på en förfärlig idé.
Problemet är att om man ger folk pengar så säger
man i praktiken: ”det här är inte värt att betala för med
dina egna pengar, men här får du lite pengar av oss
som du kan använda för att betala för det ändå”. Detta
är att skicka helt fel signal.
Ett mycket bättre angreppssätt vore att fokusera
på att sänka allmänhetens kostnader på andra sätt,
nämligen för internet. Till exempel betalar svenskar
vanligtvis 299 kronor per månad för att få tillgång till
nätet. Vad händer om vi i stället subventionerar detta?
Gör tillgång till internet billigare. Då får människor
pengar över varje månad som kan användas till annat.
Det fina med denna modell är att den tvingar medieföretagen att vara innovativa och skapa något som har
ett verkligt värde, samtidigt som vi rent allmänt gör
det lättare att övertyga människor om att betala för
medier. Detta har också fördelen att allmänheten kan
välja att lägga pengarna på vilka medier den vill: en
prenumeration på Dagens Nyheter, på Emanuel Karlstens oberoende rapportering, en youtuber, en poddmakare, ett fitnessmagasin, en yogabloggare osv.
Med andra ord gör denna modell så att alla vill göra
bättre ifrån sig samtidigt som den skapar en jämbördig och rättvis marknadsplats för såväl stora som små
medier. Alla konkurrerar på samma nivå.
Detta leder oss vidare till frågan om annonsering.
Hur ska man hantera de stora teknikföretagen och alla
problem med dem?
Helt klart är det en fråga för hela världen att hantera hur globala företag beskattas. Vi har ett väldigt
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stort övergripande problem, och det gäller inte bara
för Europa utan för varje land, överallt.
Till exempel innebar nya regleringar i USA att
Youtube måste dra skatt för icke-amerikanska krea
törer. Det betyder att en Youtube-skapare i Sverige
kanske måste betala skatt i USA bara för att Youtube
är ett amerikanskt företag. Det finns dock undantag.
Till exempel har USA och Sverige ett skatteavtal som
gör att sådana kreatörer kanske undantas, men detta
illustrerar hur varje land försöker dra in mer skatt.
Så om USA anser att man kan dra in skatt från
medieföretag utanför USA kan förstås Europa på
samma sätt göra likadant mot teknikföretagen. Här
finns en mycket viktigt diskussion att föra. Inte bara
hur frågan ska definieras utan också att detta görs på
ett sådant sätt så att det inte resulterar i en internationell byråkratisk mardröm. Vi behöver nya skatteavtal
för att hantera detta på rätt sätt.
Det viktiga här är dock att dessa förändringar
inte ingår i, och inte ska ingå i, någon mediepolitik.
Problemen med skatter runtom i världen handlar inte
om medierna. De gäller alla typer av företag. De g äller
också Amazon, Apple, Nike, H&M, Spotify, Starbucks
och alla andra med global verksamhet.
Alltså måste vi lösa detta genom skattereglering,
inte mediereglering.
Vad behöver vi mer titta på, då? En annan sak är
annonsmarknaden som sådan. Är det i dag en rättvis
marknad, och om inte, vad kan vi göra åt den?
Svaret är att det är komplicerat. Ta till exempel en
sådan sak som Google Search Ads. Denna annonsmarknad grundar sig nästan uteslutande på vad folk
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gör på Google (vad de söker på), och de flesta sökningar rör inte ämnen som nyheter brukar handla om.
Som sådan är Googles intäkter från sökannonser en
perfekt marknad som står helt för sig själv och inte
har någonting med medier att göra. Samma sak med
Youtube. Här producerar Youtube-skapare tusentals
videor varje dag och tjänar pengar på dem genom
annonser (och Youtube Premium). Så, återigen, detta
är en fullt respektabel marknad som till 100 procent
tillhör dem.
Ingen av dessa marknader är skyldiga medierna
någonting. En dagstidning kan inte hävda att You
tube borde dela med sig en del av sina intäkter med
gammelmedierna med motiveringen att annonsörerna
använde dem förr. Det är oerhört respektlöst mot det
extremt hårda arbete som Youtubekreatörerna lägger
ner varje dag.
Samma visa med Amazon, där företag nu köper
annonser som visas i anslutning till sökningar på
produkter. Detta har heller ingenting att göra med
medierna. Faktum är att vad Amazon gör inte skiljer
sig från vad fysiska livsmedelsaffärer har gjort i evig
heter när de låter företag visa upp sina produkter inne
i deras butiker.
Däremot finns det ett problem med tredjeparts
annonsmarknaden. Denna marknad är baserad på en
nyckelfaktor, ”off-site data”. Med detta avses att företag utanför de sajter som människor besöker på nätet
kan samla uppgifter som ger dem ett enormt övertag
gentemot medieföretagen.
Till exempel kan de sälja annonsplatser på Google
Ad Sense (och Facebook) till företag, baserat på vad
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folk gör utanför Google. Därmed får Google möjlighet
att erbjuda riktad annonsering som inte bara är baserad på trafiken på den egna plattformen.
Den här marknaden är i grunden problematisk
eftersom inget enskilt medieföretag har en chans att
konkurrera med den. Om annonsörerna bara kan gå
till Google och betala för allt där, varför skulle de då
någonsin vända sig till pressen?
Så hur löser vi då detta? Det finns två sätt. Vi kan
antingen göra det till en tvingande regel att samma
data måste flöda överallt. Alltså att om Google får
uppgifter från medieföretagen måste Google i gengäld
ge uppgifter till medieföretagen, och alltså tillåta att
vem som helst har tillgång till samma data.
Detta är på sätt och vis vad Google försöker åstadkomma med Google Floc (företagets nya webbläsar
baserade annonsspårningssystem). Här spårar webbläsaren människor överallt, och sedan kan vilken sajt
som helst kolla vilken målgrupp varje användare tillhör (utom sådant som identifierar individen). Med
andra ord, den målgruppsinformation som Google får
är densamma som alla andra får (inklusive medierna).
Det finns dock två stora problem med detta.
För det första, om alla får samma uppgifter finns det
ännu mindre anledning för annonsörer att vända sig
till något särskilt medieföretag. I stället kommer den
framtida annonsmarknaden att bli ännu mer dominerad av IT-företagens stora annonsplattformar (där
Google redan är den största). Så även om systemet skapar en mer rättvis tillgång till uppgifter löser det inte
problemet.
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För det andra, allmänheten hatar detta. Den vill inte
ha en framtid där alla spårar vad alla gör överallt. Det
är rena rama galna dystopin. Så allmänheten, och i
förlängningen politikerna, kommer verkligen inte att
gå med på detta.
Vad annat kan vi göra då? Vi skulle också kunna
lösa det genom att göra raka motsatsen. Förbjud offsite data-spårning helt. På så sätt skulle vi skapa en
mycket mer rättvis marknadsplats där alla bolag, stora
som små, skulle konkurrera om vad de själva har, om
sin egen information (”first-party data”). Ingen plattform skulle då ha en otillbörlig fördel av att samla in
uppgifter från många olika sajter samtidigt.
Om ett företag då vill sälja yogamattor kommer de
att använda Google Search till människors sökningar
på yoga, men de skulle inte längre vända sig till Google
för att köpa yoga-annonser på andra sajter. I stället
skulle de intäkterna gå direkt till dem som faktiskt
publicerar yoga-annonserna.
Vi skulle fortfarande behöva marknadsplatser för att
hantera alltihop, men den annonsmarknad hos teknikföretagen som existerar idag skulle återigen hamna i
händerna på dem som faktiskt publicerar annonserna.
Självklart är detta på många sätt komplicerat att
åstadkomma. Men, som modell, skulle ett stopp för offsite data göra marknaden mycket mer rättvis för alla.
En annan aspekt på annonsering som vi måste hantera är bedrägerier. IT-företagens annonsmarknad av i
dag är fullproppad med bedrägerier. Ett problem som
vi har nu är att annonser som borde ha hamnat hos
medieföretag ibland omdirigeras till bedragares sajter.
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Detta måste vi också lösa. Det borde helt enkelt inte
gå att göra så. Så vi måste åstadkomma transparens
och se till att ställa de ansvariga till svars genom lagstiftning. Det gäller förstås åt båda håll. Vi har sett
exempel på bedrägerier även på medieföretags sajter.
Så vi måste höja nivån hos alla så att annonsörerna får
en bättre uppfattning om vad de kan vänta sig.
Detta är alltså de huvudsakliga poängerna jag har
att erbjuda när mediepolitiska riktlinjer ska utformas.
Rent allmänt bör varje sådan policy uppmuntra till
innovation. Den bör fokusera på att skapa mer värde
fulla band till våra läsare. Den bör också avstå från den
typ av subventioner som medför att allmänheten inte
behöver betala för nyheter, och i stället skapa en rättvis
marknad för all slags journalistik, för såväl oberoende
som etablerade företag. Den borde ta med i beräkningen att det finns fler annonsmarknader än bara
mediernas, men den borde sätta stopp för de orättvisa fördelar som vissa plattformar har genom off-site
data, och den borde stoppa annonsbedrägerier.
Men framför allt måste mediepolitiken ta i beaktande
att världen nu är sammanflätad. Det går att utforma en
mediepolitik som bara fungerar för en lokaltidning
med läsare i ett litet geografiskt avgränsat område, men
den kommer inte att fungera för en oberoende journalist som kanske har en podd om någonting viktigt och
med publik som befinner sig var som helst.
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En politik för att hantera
uppmärksamhet
Nicklas Berild Lundblad*

Begreppet mediepolitik har en inbyggd grammatik
som gör att tankarna dras iväg mot frågor om tidningar, TV, radio och Internet, mot just de medier det
rör sig om i dagens medielandskap, och om vi skall
våga tänka om på riktigt så gör vi nog klokt i att lämna
det begreppet utanför, och i stället fundera på vilken
uppgift politiken löser på detta område, vilken grundläggande fråga det är som det politiska arbetet bör
organiseras kring och hur denna fråga kan lösas med
dagens verktyg.
Den som läser om mediepolitiken kan snabbt se att
åtminstone konturerna av den frågan är ganska klara
– det handlar om det demokratiska samtalet, om hur
vi, som samhälle, kan föra ett inkluderande demokratiskt samtal som främjar samhällets sammanhållning
och en delad identitet, hjälper oss att både uppmärksamma problem och undersöka lösningar på dessa
gemensamt och fördjupar och granskar de demokra* Nicklas Berild Lundblad är global chef för techpolicy-teamet på finansteknikföretaget Stripe och fil dr i informatik. Han var tidigare global
samhällsplaneringschef på Google och är medgrundare till samhälls
magasinet Neo.
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tiska institutioner som samhället bygger på – från företag till riksdag.1
Om vi kondenserar det till en enda fråga skulle
denna bli något i stil med ”hur skapar och underhåller
vi ett robust offentligt samtal?”
Om vi löser det uppdraget utifrån dagens verklighet
ter det sig osannolikt att vi skulle börja med att fokusera på medier. Faktum är att det förmodligen snabbt
skulle utkristallisera sig en enkel princip för det politiska arbetet här – och det skulle vara att vad man än
gjorde så skulle det vara medieagnostiskt eller medie
neutralt. Det offentliga samtalet kan föras i vilka
medier som helst, och att fokusera på att vissa medier
måste finnas kvar eller underhållas särskilt skulle mest
se ut som ett sidospår.
Det finns vissa intressanta invändningar mot detta
– som att demografin i vårt samhälle är sådan att
vissa grupper endast använder vissa medier och om vi
vill inkludera dessa grupper så måste vi fokusera på
medievalet, men det stämmer knappast med vad vi vet
om dagens deltagare i det offentliga samtalet.2
Den politiska frågan här borde i stället fokusera på
det offentliga samtalet i sig.
Vad är egentligen ett offentligt samtal? Vad krävs för
att vi skall kunna säga att vi har ett fungerande offentligt samtal? Kan vi mäta kvaliteten på det offentliga
samtal som förs i Sverige idag?
1

2

Här avses institutioner i bred bemärkelse, sociala föremål för vår kollektiva intentionalitet.
Termen mediekonsument borde överges och undvikas med alla till
buds stående medel, eftersom den leder tanken till någon som köper en
CD-skiva, snarare än någon som tar del i det offentliga samtalet.
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Det är genom en försiktig undersökning av dessa
frågor som vi kanske kan hitta ledtrådar till hur politikens uppgift på området ser ut.
* * *
Den första frågan handlar inte om innehållet i det
offentliga samtalet, utan om dess struktur. Finns det ett
enda offentligt samtal och vem kan i så fall delta i det?
Det har blivit populärt att påstå att vi lever i filterbubblornas tid, och att vi endast tar del av den information som bekräftar de fördomar som vi omhuldar. Det
är fel i två dimensioner: för det första är det inte sant
– vi tar del av mer källor i genomsnitt nu än någonsin
tidigare och utsätts för fler åsikter än förr3 – och för det
andra är det inte ett nytt beteende; det mänskliga kunskapssökandet har evolutionära rötter som gör att vi
ofta söker information som bekräftar gruppens åsikter
i stället för att söka en objektiv sanning.4
Men, med det sagt är det knappast fel att observera
att vi i dagens samhälle för fler olika offentliga samtal
än tidigare. Denna fragmentisering är intressant, och
den första frågan vi måste ställa oss är om det är politikens uppgift att samla oss till ett enda, eller i alla fall
ett större och mer inkluderande offentligt samtal.
Här kommer frågan om public service ofta in –
tanken på en gemensam lägereld som gör det möjligt
3

4

Se Fletcher, R ”The truth behind filter bubbles: Bursting some myths”
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/truth-behindfilter-bubbles-bursting-some-myths (besökt 2021-05-01).
Se Galef, J The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and
Others Don’t (2021).
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för oss att dela en berättelse som samhälle – och frågan om public service är i dag kanske främst intressant
just för att den handlar om lägerelden, om det gemensamma samtalet snarare än om innehållet.
Det tycks ganska uppenbart att ett fullständigt
sönderslaget offentligt samtal knappast kan tjäna de
syften som vi hoppas på, och därför ter det sig också
rätt klart att vi behöver någon sorts koncentration
av det offentliga samtalet. Frågan blir då om denna
koncentration kommer av sig själv, eller om det krävs
politiska insatser – och denna fråga handlar i sig om
hur vi spenderar vår uppmärksamhet.
Uppmärksamheten är, som Herbert Simon noterade
1969, den sista bristvaran, och vi lever i ett extremt
informationsrikt samhälle där det ”med en informationsrikedom följer en uppmärksamhetsfattigdom och
ett behov att fördela uppmärksamheten effektivt”.5
Simon skrev om information i organisationer, men
detsamma gäller förstås samhällen – och om vi letar
efter nya metaforer för vårt politikområde skulle vi
kunna kalla det för ”Uppmärksamhetspolitik” – även
om det säkert skulle leda till våldsamma reaktioner
från vissa håll (”varför skall staten bry sig om hur vi
spenderar vår uppmärksamhet?”).6
Människor gillar att spendera uppmärksamhet på
samma saker som andra spenderar uppmärksamhet
5

6

Simon, H ”Designing Organizations for an Information-Rich World”,
tal vid Brookings Institution, 1/12 1969 https://zeus.zeit.de/2007/39/
simon.pdf (besökt 2021-05-21)Dessa potentiellt upprörda reaktioner till trots är detta kärnan i en
mediepolitik, en politisk analys av och vilja att förändra hur uppmärksamhet fördelas i moderna samhällen – och det kan vara helt legitimt ur
vissa perspektiv.
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på. Vi ser det fenomenet överallt – det är därför det
finns stjärnor i musik, på YouTube, i film och överallt
i informationslandskapet. Det finns ett inneboende
värde i att spendera sin uppmärksamhet med andra,
och dela den upplevelsen – och därför finns det inget
egentligt politiskt behov att koncentrera uppmärksamheten, utan det politiska problemet kanske egentligen är att minska denna koncentration och öppna
för det offentliga samtalet i en värld där uppmärksam
heten annars spenderas uteslutande på underhållning
och nöjen.
Demokratin, och dess institutioner, upprätthålls
endast av våra uppmärksamhetsinvesteringar – om
vi inte spenderar någon som helst uppmärksamhet på dessa institutioner kommer de att erodera till
en punkt där de inte längre har förmågan att skydda
oss och upprätthålla de fri och rättigheter som vi har.
Även libertarianen inser att friheten inte är det stabila
grundtillstånd som alla mänskligheter graviterar mot,
utan att det behövs ett deltagande av något slag, att vi
behöver investera vår egen uppmärksamhet i samhället
för att det skall bestå.7
Public Service skulle mycket väl kunna förstås som
det politiska svaret på frågan om hur vi gör det enklare
för medborgare att investera sin uppmärksamhet i ett
delat offentlig samtal. I vår politik skulle därför public
7

I sin essä ”What we get wrong about America’s crisis of democracy”, The
New Yorker 27.12 2020, belyser Adam Gopnik detta perspektiv på ett
intressant sätt när han hävdar att demokratin endast existerar i ett tillstånd av tillfälligt suspenderad autokrati. https://www.newyorker.com/
magazine/2021/01/04/what-we-get-wrong-about-americas-crisis-ofdemocracy (besökt 2021-05-01).

En politik för att hantera uppmärksamhet 85

service ha en naturlig plats så länge man gjorde det enklare att spendera uppmärksamhet i det offentliga samtalet – och att avskaffa public service vore ett misstag,
eftersom det skulle göra just detta deltagande svårare.
Det är emellertid bara ett argument för att en mekanism som denna måste vara en del av vår politik – det
är inte ett argument för den nuvarande utformningen
av public service. Det är också ett argument för att
mäta kvaliteten på public service i deltagandetermer
snarare än i tittar/lyssnar-termer, något som inte är
alldeles självklart enkelt.
Efter många om och men har vi alltså kommit fram
till att det finns politiska skäl att tillse att det finns en
mekanism som gör det enklare att delta i det offentliga
samtalet och spendera uppmärksamhet på samhället.
Nu till den svårare frågan om hur denna mekanism bör
utformas.
* * *
Det kan tycks anmärkningsvärt – på gränsen till oaktsamt – att vi kommit så här långt i diskussionen av vår
uppmärksamhetspolitik utan att ens ha nämnt journalistiken. Det är delvis för att journalistiken är det
område där man oftast fastnar, och därför kan det vara
intressant att fundera kring förutsättningarna för den
innan vi ramlar in på journalistiken som ämne.
Det offentliga samtalets konstitution och kvalitet är
dock helt beroende av god journalistik, och det är det
vi nu måste fokusera på. Hur kan politiken garantera
produktionen av god journalistik? Kan den ens det?

86 | Nicklas Berild Lundblad

Eller är det något som vi helt kan lämna till den fria
marknaden?
Det trista, och kanske förutsägbara svaret, är att det
förmodligen alltid kommer att vara en blandning av
marknad och politik – men det finns förutsättningar
för att förändra hur politiken tar del i produktionen
av god journalistik. I ett samhälle som inte helt övergivits av sina medborgare kommer det också alltid att
finnas en ren marknadsefterfrågan på journalistik – i
en mängd olika former, från tidningar, nyhetsbrev,
podcaster, radio och av en mängd andra slag. Politiken
bör på inget sätt prioritera mellan dessa, och stöd till
specifika medieformer bör inte förekomma alls. Där
det finns en privat efterfrågan bör denna kunna styra
vilka former som efterfrågas utan statliga subsidier.
Faktum är att staten, om den subsidierar exempelvis tidningar, försvagar det individuella ansvaret för
att investera uppmärksamhet i det offentliga samtalet
genom att ge sken av att dessa tidningar får mer uppmärksamhet än de faktiskt får. Det skapar illusionen
av ett levande offentligt samtal, när det i verkligheten
handlar om en allt mindre elit som samtalar sinsemellan
på plattformar som inte bär sig själva, och där deras försvinnande skulle kunna fungera som en alarmsignal som
ger skäl att återengagera sig i samhället. Det kan låta
hårt, men frågan är vilken nytta en tidning med krympande läsarskara och växande stöd egentligen gör för att
lösa frågan om hur vi upprätthåller det offentliga samtalet. Stöd till gamla affärsmodeller kan också försena
den omvandling som ny teknik skulle kunna leda till,
och därmed försvaga det offentliga samtalets dynamik.
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Om vi så lämnar marknaden helt till sitt öde, kvarstår frågan om det finns en politisk uppgift att finanseria viss journalistik, eller om vi formulerar frågan
annorlunda, om det finns journalistik som är viktig för
det offentliga samtalet som inte produceras på en väl
fungerande marknad.
Det är inte en helt lätt fråga, men förmodligen är
svaret att det finns former av journalistik som kan vara
viktiga för det offentliga samtalet och som inte direkt
passar in i marknadslogiken. Det kan handla om
granskningar som tar mycket lång tid och som kräver
djupa insatser i data-analys och ett oberoende som inte
kan garanteras på en fri marknad, eller om ämnen som
anses samhälleligt relevanta, men där efterfrågan ändå
är låg – särskilt utrikesrapportering från andra länder
än USA skulle kunna vara ett exempel.
Ett caveat är på sin plats här – att påstå att det finns
viktig journalistik som inte skulle produceras av en
fri marknad förblir en gissning eftersom vi aldrig prövat en fri marknad på journalistikens område. Det är
också att hävda att det finns journalistik som individen
inte efterfrågar som individen skulle, i någon mening,
vinna på att ta del av – en rätt så paternalistisk attityd,
en von oben-gest där medborgaren skall utbildas. Därför blir det extremt viktigt hur denna journalistik produceras, så att den inte kan anses främja en enda sidas
argument eller anses endast vara till förmån för ett
politiskt parti. Om vi går med på att det finns en sorts
marknadsmisslyckande på det offentliga sam
talets
område vad avser vilken journalistik som produceras
följer att vi måste hitta en produktionsmetod som
garanterar att denna journalistik inte underminerar
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förtroendet för samma offentliga samtal därför att
den framstår som ensidig och fördomsfull.
I dagens politik löses detta genom att man ställer
krav på produktionen, men centraliserar den till de
public service-bolag som finns. Valen och kraven hanteras därmed centralt och de som producerar journalistiken är ofta en del av att utvärdera dess mångfald
och representativitet. Det ger upphov till en komplicerad debatt och anklagelser från alla håll om partiskhet. Det kan därför vara värt att fundera kring andra
modeller.
En sådan modell skulle kunna vara en enkel fond
med gemensamma skattemedel som journalister kan
ansöka om finansiering från för olika projekt, och där
finansiering också leder till ett givet beslut om distribution genom de public service-mekanismer som finns.
Hur skulle då denna fond fatta beslut? Det finns
flera olika modeller, men det vore inte fel att återvända
till en metod som tidigare spelade rätt stor roll inom
demokratins framväxt, och det är användandet av
lotterier. Fonden kunde ha en beslutsnämnd om 100
personer som slumpmässigt valts från svenska befolkningen och som väljs om så ofta som vartannat år. Man
kunde också blanda lotteri med andra utnämningar,
men poängen är inte i den exakta utformningen så
mycket som att slumpen kan användas för att minska
utrymmet för kritik om partiskhet. Moderna kommunikationsmedel skulle också göra det ganska enkelt att
avgöra besluten, samtidigt som det ganska stora antalet deltagare – man kan tänka sig 10 000 personer för
tankeexperimentets skull – också ökar deltagandet i
det offentliga samtalets utformning.
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Vilka kategorier av journalistik skulle det då handla
om? En kandidat är den granskande journalistik som
kräver både tid och oberoende för att alls komma till
stånd – och här skulle sådan journalistik kanske till
och med kunna ges en annan större roll om den inte
producerades i en struktur som ständigt misstänkliggörs. Det finns också möjligheter till nytänkande i hur
sådan journalistik granskas publicistiskt, hur man kan
efterliknade en del av den granskning som finns i universitet och på högskolor, exempelvis. Men det finns
också andra exempel som inte riktigt liknar den grävande journalistiken, och det är den journalistik som
inte följer den invanda spåren – journalistik som kräver långsiktighet och långsamhet, som existerar inte
i en annan tonart, utan i en annan typ av takt. Båda
dessa former skulle också stärkas av en produktionsform som kunde legitimera dem på ett djupare plan,
en finansiering som inte knyts till ett enda bolag eller
en enda programdirektör, med ett betydande inslag av
slumpmässighet och lotteri!
Det är, det skall erkännas, en delvis lekfull tanke,
men den saknar inte stöd i historien. Slump och lotten har spelat stor roll i allt från de gamla isländska
rättsfigurerna till valet av högre tjänstemän i Rom.
Vi underskattar ofta slumpens roll för jämlikhet och
opartiskhet.
Vi landar alltså i ett avskaffande av alla typer av stöd
till en fri marknad, samtidigt som vi, med viss tveksamhet, anser att det finns en roll för statligt finansierad journalistik – men bara om denna kan produceras
på ett sätt som minskar risken för att den upplevs som
partisk eller politiskt snedvriden, och vi därtill kan
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koncentrera denna finansiering på journalistik som
inte finner naturliga källor till stöd.
* * *
Det saknas en mängd komponenter i vår skiss till en
uppmärksamhetspolitik, och en av de kanske viktigaste bristerna är att vi saknar ett bra svar på frågan
om hur det offentliga samtalet modereras. Vi har
konstaterat att den fria marknaden skapar en mängd
olika bidrag till det offentliga samtalet, men det vore
ansvarslöst att inte också notera att kvaliteten på det
offentliga samtalet påverkats negativt av det hat och
de hot som blivit en alltmer vanlig del av vardagen. Det
offentliga samtalet omöjliggörs om deltagarna inte
känner sig säkra, inte kan pröva sig fram och om de
skriks ned av en organiserad mobb.
Här finner vi en mer komplicerad fråga, som handlar om hur det offentliga samtalet förhåller sig till yttrandefriheten rättsligt, men även till en dunstkrets av
etiska regler som utvecklats kring radio, television och
tidningar över tid. Spänningen mellan dessa olika samhälleliga institutioner har vuxit de senaste åren, och
skapat en sorts föreställning om att nätet är ömsom
laglöst, ömsom reglerat av stora amerikanska bolag.
De regler som plattformarna använder är starkt ifråga
satta och lagstiftning utreds i såväl USA som EU. Allt
fler politiker artikulerar misstanken att det finns en
sorts övre gräns för yttrandefriheten, där den inte
längre ökar kvaliteten på vår demokrati utan istället
eroderar dess grundvalar. Denna tanke – att yttrandefrihetens marginalnytta kommit att bli negativ över
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tid – är farlig, eftersom den legitimerar flagranta övergrepp i stater utan demokratiska institutioner, men
den är inte enkel att avfärda som osann.
Så hur ska vår politik skydda det offentliga sam
talet, utan att träda yttrandefriheten för när?
En utopisk lösning återfinns i Simone Weils märkvärdiga bok Att slå rot (först utgiven 1949) – Weil
slår fast att det måste finnas en sfär i samhället där
vad som helst kan sägas och utforskas, där allt är til�låtet och inga restriktioner förhindrar oss att undersöka det avskyvärda eller hatfyllda, men också att vi,
utan undantag, måste straffa de som omfattar åsikter
som är hatfyllda eller skadliga för samhället. Hennes
modell – där vi kan säga vad som helst utan att mena
det, men hållas ansvariga för det vi menar är sant – är,
det erkänner hon själv, svår, som hon säger, att genomföra enkelt i juridiken, men Weil menar att det är den
enda möjliga.
Samhället har i och för sig historiskt utvecklat
sätt att ”mena vad man säger” – och publicistiken är
egentligen en sorts avväganden om vad man verkligen är beredd att mena, ett sätt att skapa ett varierat
sanningslandskap där sanningen definierades av publicistikens ställningstaganden. Med den nya tekniken
och med webben plattades emellertid sanningens landskap ut och alla källor blev lika mycket värda, för varje
faktum kunde man hitta ett motfaktum och långsamt
så löstes Daniel Moynihans gamla sanning om att vi
har rätt till våra åsikter, men inte till våra egna fakta,
upp i informationssamhällets växande brus.
I det offentliga samtalet behövs inte bara hyfs – en
avsaknad av hat och hot – utan också en mekanism
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för att skilja sanningar från osanningar, en gemensam faktagrund mot vilken våra åsikter sedan kan ta
spjärn.
Men hur kan detta vara politikens uppgift? Den
politik som tar på sig att skilja sanningen från lögn
blir automatiskt problematisk, och den reträtt som de
flesta – även jag själv – då inleder genom att tala om
utbildning och skolan och vikten av att bli ”informationslitterat” är egentligen bara en reträtt där unga
och oskyldiga blir föremål för den politiska sanningssträvan som vi inser är orimlig att pracka på vuxna.
Lösningen här är inte enkel, och det finns en roll för
de olika etiska strävanden som i dag syns i branschen.
Det finns också en roll för lagstiftning, för att se till att
beslut om yttrandefriheten och det offentliga samtalet
underkastas sträng demokratisk granskning. Men det
finns kanske ytterst ingen politisk moderator-roll i det
offentliga samtalet.
Det offentliga samtalet kan bara modereras av de
medborgare som deltar i det om det ska bibehålla sin
legitimitet och sin kraft.
Det innebär en förskjutning av ett ansvar som staten
i dag tar på sig tillbaka till de enskilda medborgarna,
men inte så mycket för att det handlar om en misstro
mot staten som en tilltro till att vi som medborgare
är ytterst ansvariga för det offentliga samtalet och
att vår politik på detta område måste föras med lätt
hand, lyhördhet och stort förtroende för människans
inneboende förmåga, även i en tid av teknisk förändring, att själv ta ansvar för demokratins utveckling och
bestånd.
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Så kan offentliga
mediecenter skapa en ny
journalistik för alla
Victor Pickard*

Om ett demokratiskt land i dag skulle skapa en
mediestruktur från grunden skulle resultatet förmodligen bli någonting helt annorlunda än de befintliga
modellerna. Det gäller inte minst på den lokala nivån
där journalistiken inte längre är kommersiellt gångbar
och snabbt håller på att försvinna runtom i världen.
Om demokratier då skulle lära av historien skulle de
förstås försöka undvika gårdagens fallgropar. Framför
allt skulle de sannolikt förhindra att nyhetsmedier blir
alltför kommersialiserade och beroende av de marknadskrafter som just nu driver på lokaljournalistikens
undergång.
Utifrån vårt 2000-talsperspektiv, där så mycket av
den kommersiella journalistiken antingen säckar ihop
eller tappar alltmer i betydelse, verkar det som att
marknadsekonomiskt beroende medieinstitutioner är
oförmögna att uppfylla sina demokratiska skyldig
heter. Den kommersiella journalistiken är i mångt och
mycket ett misslyckat experiment, som lett till en för* Victor Pickard är professor i mediepolitik och nationalekonomi vid
Annenberg School of Communications på Penn-universitetet i USA.
Översättning: Ola Westerberg.
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utsägbart subjektiv och exkluderande rapportering.
Det blir allt tydligare i vår digitala tidsålder att kommersiella nyhetsmedier, och särskilt de som är alldeles
för starkt beroende av annonsintäkter, inte kan upprätthålla den nivå på nyheter och information som är
nödvändig i en demokrati.
Med dessa insikter borde vi alltså prova någonting
annat. En ny struktur som producerar en ny form av
journalistik, frigjord från äldre traditioner, institutioner
och lösningar – och viktigast av allt syftar till att fördjupa demokratin – och som framför allt bör bygga på
en offentlig, icke vinstdrivande modell. Denna nya struktur skulle inte bara vara frikopplad från marknaden, den
måste också skyddas från andra mäktiga krafter, såsom
myndigheter, storföretag, rika individer eller andra
former av maktkoncentrationer. Att skapa ett sådant
utrymme för avkommersialiserad och demokratiserad
medieproduktion kräver att lokala grupper också äger
och kontrollerar den. Om ett sant demokratiskt samhälle är det huvudsakliga syftet måste vårt yttersta mål
vara att varje samhällsgrupp har tillgång till offentligt
finansierade och lokalt ägda nyhetskooperativ. Det är
sådana jag benämner ”offentliga mediecenter”.
Offentliga mediecenter måste ha statliga garantier
men vara lokalt styrda. Med andra ord måste samhällsgrupper och journalister själva äga och producera
lokala nyheter. Viktigast av allt, offentliga medie
center måste upprättas för varje samhälle. Här nedan
beskriver jag i stora drag hur en sådan struktur skulle
kunna se ut, med utgångspunkt från tidigare ramverk
som jag har utformat i min senaste bok och i andra
texter (Pickard, 2020).
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Hur kan offentliga mediecenter se ut?

Utifrån den normativa övertygelsen om att alla invånare
i ett samhälle ska ha tillgång till en viss grundläggande
nivå av nyheter och information, och kunna skapa sina
egna medier, kan en offentlig mediestruktur utgöra en
stark grund för ökad demokrati. I ett försök att frigöra
sig från den rådande ordningen och vidga det politiskt
tänkbara beskrev den framlidne sociologen Erik Olin
Wright (2010) ”verkliga utopier” baserade på faktiska
befintliga alternativa modeller. Sådana ”radikala”
rum (såsom bibliotek) erbjuder lockande glimtar av
mer demokratiska samhällen. Ett sådan experiment
som vi kanske minns från det tidiga 00-talet var ”oberoende mediecenter” (på engelska förkortade IMC,
eller med ett annat uttryck indymedier). Denna radikala demokratimodell hade för avsikt att ingjuta makt
i aktivister och medborgarjournalister genom att ge
dem möjlighet att gå runt de stora privata mediehusen
och skapa ett globalt nätverk med ”folkredaktioner”.
Sådana skapades i tiotals samhällen runtom i världen
till dess att modellen övergavs under 2010-talet, delvis
för att den blev alltför beroende av frivilligarbete. Men
någonting i stil med IMC-modellen skulle kunna uppfinnas på nytt, såsom offentligt finansierade nyhets
kooperativ. Hur kan vi åstadkomma detta?
Wright har i sina senare studier visat på ett användbart upplägg som kan tjäna som utgångspunkt för
vilka möjligheter det finns att avkommersialisera journalistiken och skapa en verkligt offentlig mediestruktur (2019). Wright föreslår fyra generella modeller som
alternativ till kapitalistiska lösningar. De grundar sig
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på fyra olika motståndsstrategier: krossa, tämja, fly
eller bryta ner. Wright förordar ett sätt som samtidigt
och successivt bryter ner och tämjer den kommersiella
logiken. Genom att reformera och avkommersialisera befintliga strukturer för att förbättra människors
vardag (tämja), medan vi samtidigt skapar offentliga
alternativ som konkurrerar med och gradvis ersätter
kommersiella institutioner (bryta ner), kan vi skapa en
mer demokratisk struktur.
För att kunna tillämpa denna strategiska vision
på våra nyhets- och informationsstrukturer krävs
”offentliga alternativ” (till exempel icke-kommersiella/
icke-vinstdrivande institutioner som är offentligt
subventionerade), såsom välfinansierade offentliga
medier och bredbandsnät. Vi kan också behöva reglera nyhetsmedier med krav på att tjäna allmänhetens
informationsbehov. Arbetares och samhällsgruppers
ägande kan försäkras genom att fackförbund ges en
stark ställning på redaktionerna och genom att bättre
förutsättningar skapas för mediekooperativ, så att
dessa kan utkrävas ansvar av de olika grupper de tjänar. Alla dessa angreppssätt är värda att prova, men
det effektivaste sättet att ersätta kommersiella medier
är att skapa en struktur som fullt ut ägs av det offentliga, av allmänheten.
Vi kan föreställa oss sex olika ”lager” när sådana
offentliga mediecenter ska skapas. Det första rör
finansieringen: hur denna mediestruktur långsiktigt
garanteras resurser. Det andra handlar om beslutsfattandet: hur resurser fördelas och andra avgörande
beslut fattas demokratiskt. Det tredje handlar om att
avgöra vilka informationsbehov som ska tillgodoses.
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Det fjärde rör infrastrukturen: hur vi försäkrar oss om
distribution och tillgång till information, inklusive
bredband för alla. Tekniskt: hur vi utformar algoritmer för sökmotorer och nyhetsflöden så att de lyfter
fram offentliga medier. Slutligen allmänhetens aktiva
engagemang: hur vi ser till att lokalsamhällen skapar
och bidrar med egna nyheter. Att radikalt demokratisera respektive lager är var för sig en grannlaga uppgift.
Tillsynen av dessa ”lager” måste också förflyttas
från federal/nationell nivå till lokalsamhällen och
lokalstyren. Resurser kan fördelas centralt på federal/
nationell, delstatlig eller regional nivå, men det är
lokala medier som företräder samhällsgrupper på
plats som bör fatta de avgörande besluten om verksamheten. Ansvariga på federal/nationell eller delstatlig nivå kan bedöma hur resurser ska fördelas så
att det gagnar de mest utsatta områdena. De kan till
exempel skräddarsys så att de inriktas mot vita fläckar
på nyhetskartan och samhällsgrupper som länge har
hamnat i skymundan genom sitt utanförskap på informationsområdet. Resurserna kan också möta särskilda kommunikationsbehov genom att fylla nyhetsluckor om samhällsklyftor, val, klimatförändringar
och andra specifika sociala frågor som folkhälsa och
globala pandemier. Denna struktur skulle kräva ett
offentligt mediekonsortium bestående av politisk
expertis, akademiker, tekniker, journalister och aktivister som är specialiserade på de respektive uppgifter
som krävs i dessa olika ”lager”, och som kontinuerligt
rapporterar till och har med sig lokalbefolkningen.
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Utmaningar och fördelar med lokala offentliga
mediecenter

Naturligtvis uppkommer frågan vad sådana upplägg
kostar, men det är viktigt att vi inte betraktar nyheter och information som lyxvaror, utan som förutsättningar för demokrati. Journalistiken är inte en vara
som alla andra, som bara ska möta en viss efterfrågan, utan gagnar samhället både i sig självt och tack
vare de följder den indirekt får (ett slags ”merit good”
för att låna en nationalekonomisk term). Eftersom
samhällsviktig information är allmännyttig måste
den finansieras oavsett om den ger vinst eller inte. I
bästa fall garanterar demokratiska samhällen en viss
nivå av ekonomiskt stöd, som inte får vara godtyckligt, via statsbudgeten. Ett separat eller kompletterande alternativ är att skapa en stor fond med intäkter
från en mängd håll, däribland genom beskattning av
monopolistiska medieplattformar som Facebook och
Google (Pickard, 2018).
Kampen för en oberoende offentlig mediestruktur
stannar inte vid politisk strategi eller finansierings
lösningar. När vi väl har skapat de grundläggande
förutsättningarna för denna nya struktur måste vi
försäkra oss om att den förblir sant demokratisk, ägd
och kontrollerad av journalister och personer som är
representativa för allmänheten, och att det finns insyn
nerifrån och upp i verksamheten med en ständigt på
gående dialog med samhällsinvånarna. Dessa redaktioner måste med andra ord se ut som och ta sig an de
behov som finns hos deras publik, i alla dess former.
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Permanent stöd för ett välfinansierat nätverk med
offentliga mediecenter kan bidra till att garantera tillgång till kvalitetsnyheter för alla. Detta ”offentliga
alternativ” för journalistiken kan ta sig an de kommersiella mediernas inneboende problem, alltifrån marknadsmisslyckanden till att en elit kapar åt sig dem.
Om ett välfinansierat offentligt alternativ upprätthålls
kan det dessutom få en rad indirekta positiva följder,
såsom att mediernas mångfald upprätthålls och kommersiella konkurrenter blir mer ansvarstagande.
Allt fler studier visar på ett starkt samband mellan
offentliga medier och stabila demokratier (för en sammanfattning av denna forskning, se Pickard, 2020).
Likväl måste varje offentlig mediestruktur skyddas
och hållas strikt åtskild från myndigheters och andra
makthavares inflytande. Detta är en absolut förutsättning: varje form av censur eller olämpligt statligt
inflytande är oacceptabelt. Även om myndigheterna
ska ha en avgörande administrativ roll i att upprätta
och skydda offentliga mediecenter, måste denna nya
struktur skötas av allmänheten, vara oberoende och
fullständigt demokratisk när det gäller vilket medieinnehåll som ska produceras. Politiskt oberoende
kräver ekonomiskt oberoende med adekvata finansieringsformer och resurser.
Detta nya slags offentliga medier skulle stå fria
från ekonomiska krav liksom från det kommersiella
kravet att locka till sig välbärgade ägare, investerare,
annonsörer och en välbeställd publik. De skulle därför
inrikta sig mot publikgrupper och frågor som tidigare
har negligerats, som fattiga, svarta och arbetarklass.
Medier kan då också satsa mindre på klickbete och
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oväsentligheter och mer på att bevaka sociala problem.
Kanske får vi då också se engagerade journalister med
kontinuerliga bevakningsuppdrag att följa arbetares
vardag, invandrargruppers problem och den globala
uppvärmningens konsekvenser för miljön.
Om journalisterna får ägarandelar och medbestämmande i medieinstitutioner frigörs de från kommersiella begränsningar och ges möjlighet att använda sitt
yrkeskunnande, utgå från demokratiska normer och
tjäna sina lokalsamhällen. En sådan modell kräver
starka journalistfack som skyddar arbetsförhållandena och demokratiserar redaktionerna. En verkligt
offentlig mediestruktur skulle också bestå av kooperativ där de anställda styr och andra typer av kollektivt
ägande. Till syvende och sist innebär offentliga medier
att de ägs offentligt.
Historiskt och runtom i världen har nyhetsmedier
alldeles för ofta tjänat maktens intressen och skyddat den rådande samhällsordningen. Men under rätt
strukturella förhållanden kan journalistiken i stället
vara en demokratisk – till och med revolutionär – kraft
för social rättvisa och reformer. Men för att vara det
krävs politiska ingripanden som lägger grunden för
denna nya typ av medier som demokratin behöver.
Ett politisk ramverk för offentliga medier

Syftet med mediepolitik i demokratiska länder är att
identifiera styrkor och svagheter i olika strukturer,
främja de positiva samhällseffekterna och minimera de
negativa (Picard & Pickard, 2017). Lyckligtvis har de
flesta demokratiska länder redan en stark, livskraftig
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offentlig infrastruktur, såsom public service-bolag,
som kan utgöra ryggraden när de nya multimediala
redaktionerna ska byggas upp.
Men måttstocken borde vara att varje samhälle
med låt säga 20 000 invånare har ett offentligt medie
center som står i proportion till dess befolkning. Det är
dessutom så att public service-bolagen i många länder
är obenägna eller till och med förbjudna att bedriva
lokaljournalistik, inte minst i tryckt form. Vi börjar se
offentliga medier fokusera mer på lokal nyhetsbevakning i bland annat Storbritannien, Nya Zeeland och
delar av USA, men de nya centren skulle uttryckligen
ha till uppgift att erbjuda en mängd olika typer av
lokala medier, däribland digitala, tv/radio, traditionella tidningar och lokala bredbandstjänster.
Mer specifikt bör det från politiskt håll, utöver att
finansieringen garanteras, ses till att allmänintresset
tillgodoses på flera sätt. Det handlar om säkerställa
insyn i verksamheten, se till att den grundläggande
inriktningen följs, att den eftersträvar mångfald och
uppfyller sin skyldighet att tillgodose vad som allmänt
anses vara ett samhälles ”nödvändiga informations
behov” (Friedland m fl, 2012). Slutligen måste det
finnas strukturer på plats som säkerställer konstant
dialog och involvering från de lokala samhällena.
Dessa offentliga mediecenter ska se ut som och återspegla vad som ligger i deras samhällens intresse.
Avslutningsvis, det är bara genom omfattande
offentliga investeringar i icke-kommersiella medier
som det går att upprätthålla journalistik som är dyr att
producera men sällan går med vinst. Detta förutsätter
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das, som frigörs från kommersiella krav och som bygger ut infrastrukturen för allmänheten. Tyvärr betraktas ofta marknadens inverkan på journalistiken som
oundviklig, som en naturkraft som inte kan kontrolleras av samhället eller som ett uttryck för allmänhetens
demokratiska vilja (”att ge folk vad folk vill ha”). Om
mediekonsumenter (eller annonsörer, investerare och
medieägare) inte stödjer den lokala journalistiken
påstås det att marknadskrafterna har talat och att vi
måste låta den gå i graven. Men marknadsekonomiska
strukturer är inte naturliga eller neutrala. Mediernas
infrastruktur är dessutom en social konstruktion,
det direkta resultatet av politiska beslut som fattats
utifrån stark ideologisk övertygelse. Journalistiken är
heller inte en vara, den utgör en avgörande samhälls
nytta vars existens inte borde vara beroende av hur
pass väl den står sig på den så kallade fria marknaden.
Till syvende och sist bör vi betrakta den här övergångsperioden som en tid då journalistiken omvandlas.
Den ger oss en möjlighet att skapa ett nytt samhälls
kontrakt för lokala nyhetsmedier med en struktur där
de i större utsträckning än tidigare får stå till svars inför
sina lokalsamhällen i stället för att styras av kommersiella ägares och annonsörers önskemål. Vårt mål måste
vara att uppfinna nyhetsmedierna på nytt, inte att staga
upp gamla kommersiella modeller. Eftersom vi nu har
chansen att frigöra journalistiken från vinstkraven kan
vi äntligen nå det där hittills ouppnåeliga målet: att se
till att alla har tillgång till en informationsrik, pålitlig
mediestruktur som präglas av mångfald, som ägs och
styrs av lokalsamhällen och som är fast besluten att
tjäna och skydda ett sunt demokratiskt samhälle.
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Ett mediestöd som sätter
värdesamskapande och
användare i centrum
Ragnhild Kr. Olsen*

De nordiska länderna utmärks av ett starkt samband
mellan välfärdsideal och omfattande system för mediestöd (Kammer, 2016; Syvertsen, Enli, Mjøs, & Moe,
2014). En viktig premiss för stödet är att utan statlig intervention kommer inte marknaden att skapa
tillräckligt av den journalistik som behövs i en väl
fungerande demokrati. Mediestödet, som består av
både direkta och indirekta ekonomiska överföringar
till mediebranschen, handlar om att se till att medierna
skapar värde i och för välfärdsstaten som infrastruktur för en upplyst offentlighet. Historiskt har både det
svenska och det norska mediestödet varit inriktat på
att värna om strukturen för nyhetsmedierna. Även om
systemen för mediestöd har ändrats flera gånger ligger
denna grundläggande inriktning fast (MPRT, 2021;
Solberg-regjeringa, 2019).
Men stora och snabba omvälvningar på medie
marknaden gör att de statliga åtgärderna inte har
* Ragnhild Kr. Olsen är medieforskare. För närvarande verkar hon som
post doc vid Handelshøyskolen BI och som första amanuens vid OsloMet.
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lika god effekt som förr (Murschetz, 2020; Sjøvaag
& Krumsvik, 2018) och vi utmanas att tänka nytt om
inriktningen av mediestödet. Detta kapitel antar den
utmaningen genom att se mediernas värdeskapande
som en form av tjänsteproduktion som medier och
publik åstadkommer tillsammans, och argumenterar för att framtidens mediestöd måste inriktas på att
stödja detta värdesamskapande. Detta innebär att stödet inte bara riktas mot medieföretagen på strukturell
nivå på det traditionella sättet utan även mot medieanvändare på individnivå. Samtidigt måste de stora
globala plattformsaktörerna, som hotar dagens infrastruktur av nyhetsmedier, regleras.
Följande avsnitt fördjupar vad som avses med
värdesamskapande och knyter detta till nyhetsmedie
området. Därefter går kapitlet in på särskilda utmaningar för värdesamskapande mellan nyhetsmedierna
och publiken och beskriver hur detta pekar mot en
förnyelse av mediestödet. Kapitlet fokuserar på lokalmedienivån – eftersom detta är ett område det satsas
mediepolitiskt på i både Norge och Sverige – och bygger på nyare lokalmedieforskning i Norden.
Värdesamskapande på nyhetsmedieområdet

När vi talar om värdeskapande i ekonomisk terminologi brukar det handla om produktion av varor
eller tjänster. Kommersiella nyhetsmedier som lokaltidningar skapar ekonomiskt värde genom att sälja
redaktionellt innehåll och annonser. Samtidigt skapar
de samhälleligt värde som kunskapsproducerande
institutioner (Morlandstø & Krumsvik, 2014). Vare
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sig vi betonar mediernas ekonomiska eller samhälleliga värdeskapande är den underliggande förutsättningen att medierna levererar värde till kunden i form
av nyhetsprodukter. Med detta perspektiv är kunden
passiv mottagare av värde.
En annan och fruktbar idé om värdeskapande finner vi i service marketing-forskningen där teorier
om värdesamskapande i tjänstenätverk har fått stort
genomslag under 2000-talet. Ett centralt bidrag är
Lusch och Vargos (2014) tjänstedominerade logik
för värdeskapande som ifrågasätter att värde skapas
genom produktion av varor. Istället hävdar Lusch och
Vargo att värdeskapande sker i utväxlandet av tjänster mellan människor och mellan kunder och företag.
Dessa aktörer förenas i nätverk där de är ömsesidigt
beroende av varandra. Konkretiserat och överfört
till nyhetsmedieområdet betyder detta att mediernas
värdeskapande för medieanvändare är beroende av
värdesamskapande mellan till exempel journalister
och källor i utvecklingen av intressanta nyheter, mellan nyhetsorganisationen och dess partners och leverantörer av teknologiska lösningar för att producera
och distribuera nyheterna, och m
 ellan nyhetsorganisationen och de annonsörer som är med om att finansiera journalistiken genom annonsintäkter.
Medieanvändarna är beroende av detta samspel för
att kunna skaffa sig information och kunskap utöver
sin omedelbara, iakttagbara omgivning. Samtidigt
skapar medieanvändarna värde för medieföretagen,
för deras journalister, källor, annonsörer, partners och
ägare när de engagerar sig i journalistiken. Genom
att investera tid och pengar i mediernas utbud skapar
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medieanvändarna värde som publik för mediernas
kommersiella och redaktionella innehåll.
Centralt för tjänsteperspektivet på värdeskapande
är att företag inte kan leverera värde till kunderna. De
kan bara komma med värdeförslag (Lusch & Vargo,
2014). Med värdeförslag menas en beskrivning av de
fördelar ett företag erbjuder för att tillfredsställa kundernas behov (Lanning & Michaels, 1988). Enligt
tjänsteperspektivet är kunden alltid värdemedskapare
och upplever värde individuellt utifrån sina särskilda
önskemål och behov. Därmed flyttas fokus från företag och produkter till kunderna, som deltar aktivt i
att skapa värde när produkterna tas i bruk och fyller
funktioner i deras vardag. Produkten har alltså litet
eller inget värde i sig själv. Det är först när användarna
upplever att produkten är del av en tjänst som mot
svarar deras behov som produkten får värde.
För medierna innebär detta att journalistik får värde
när den tas i bruk och publiken upplever värde av journalistiken. Den nederländska medieforskaren Irene
Costera Meijer har i flera år forskat på vad publiken
upplever som värdefull journalistik och konstaterar
att det både handlar om innehållsmässig trovärdighet, användarvänlighet, tillgänglighet och den skriftliga och visuella utformningen av journalistiken. Men
det handlar också om att lära sig något nytt, om att
känna sig sedd, representerad och inkluderad och om
att uppleva att journalistiken bidrar till att öka ömse
sidig förståelse i samhället (Costera Meijer, under
utgivning). På det sättet skapar journalistik värde som
en tjänst. Dessa värdeupplevelser kan sammankopplas
med att bli bättre upplyst som medborgare. Därmed
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finns en överlappning mellan det som ger värde för
publiken och den roll som medierna idealiskt ska fylla
som demokratiska institutioner i samhället (ibid).
När användarna engagerar sig i journalistiken och
får sådana värdeupplevelser uppstår också värde för
samhället, eftersom medierna bidrar till mer upplysta
medborgare med en starkare anknytning till offentligheten, som åter uppfattas som väsentlig för en välfun
gerande demokrati. Vi kan betrakta detta som värde
flöde mellan medieföretagen och medieanvändarna,
och mellan medieanvändarna och samhället (Olsen,
2021). Myndigheterna kan underlätta för detta värdeflöde genom olika åtgärder och incitament som stimulerar värdeskapande (Lepak, Smith & Taylor, 2007).
Mediestödet är ett exempel på detta.
Utmaningar för värdesamskapandet
mellan medier och publik

Även om mediestöden är något olika utformade i
Norge och Sverige är det gemensamt för båda länderna
att stödet syftar till att garantera ett brett medieutbud
i samhället. De senaste åren har särskilt lokala nyhetsmedier prioriterats (Solberg-regjeringa, 2019). Åtgärder mot så kallade ”vita fläckar” på kartan, dvs områden där nyhetstäckning saknas eller är mycket svag,
har uppmärksammats mer i mediepolitiken. Medier
som betjänar små, lokala marknader som knappt
erbjuder det nödvändiga underlaget för bärkraftig
drift har prioriterats högre vid utdelningen av direkt
mediestöd i Norge och Sverige. I båda länderna riktas
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ket. Myndigheterna går in med stöd till att producera
och distribuera journalistiskt innehåll och till att prissätta innehållet på en nivå som marknaden accepterar
genom låg eller ingen moms på journalistik. Dessutom
har allt fler länder, även Sverige och Norge, infört innovationsstöd som ska hjälpa medierna med den digitala
omställningen (Solberg-regjeringa, 2019). I ett tjänste
perspektiv kan vi säga att stödet riktas till dem som
producerar journalistik som ett värdeförslag till publiken. Det kan dock diskuteras om denna inriktning är
tillräcklig för att skapa upplevt värde hos publiken,
alltså att de som värdeförslaget riktas till använder sig
av journalistiken och engagerar sig i den som värde
samskapare. Två faktorer innebär särskilda utmaningar. Den ena gäller betalning för nätnyheter. Den
andra nätnyheternas upplevda relevans bland läsarna.
I en situation där annonsintäkterna minskar starkt
för de kommersiella nyhetsmedierna har användar
betalning blivit en allt viktigare inkomstkälla (Ohlsson
& Facht, 2017; Olsen, Kalsnes & Barland, under utgivning). B
 ranschen ser konturerna av en inkomstmodell
där betalning från publiken och i mindre utsträckning
från annonsörer finansierar journalistiken (Barka, 2020).
Nyhetsmediernas värdeförslag innebär att användarna
måste betala för tillgång till journalistiken i en situation
där det finns ett enormt utbud av gratis innehåll från
hela världen på digitala plattformar och betalningsviljan
för nyheter är ojämnt fördelad i befolkningen (Kristensen & Solvoll, 2019; Olsen & Solvoll, 2018). Låg betalningsvilja s ammanhänger med en gratiskultur som har
etablerats på nätet efter decennier med gratis tillgång till
nyheter. Den bygger på uppfattningen att nyheter är en
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allmän resurs i samhället som bör vara tillgänglig gratis
för alla och att annonsörer finansierar nyhetsförmedlingen i utbyte mot publikens uppmärksamhet (Goyanes, D
 emeter & de Grado, 2020).
Bland dem som inte kan eller vill betala för nyhetsinnehåll finns olika strategier för att kringgå den så
kallade betalväggen, som att nöja sig med att se rubriker och bilder på nättidningarnas startsidor för att få
ett intryck av nyhetsbilden eller att söka gratis nyheter och information i sociala medier som Facebook
(Olsen, 2020). Även om dessa gratislösningar inte upplevs som fullgoda nyhetstjänster ses de ofta som ”tillräckligt bra” av dem som använder sig av dem (ibid).
Detta är en orsak till oro för ökande kunskapsgap
mellan dem som köper sig full tillgång till nyheterna
och dem som inte kan eller vill betala (Moe, 2019), dvs
mellan dem som engagerar sig i värdesamskapande
med nyhetsmedierna och dem som inte gör det. Medan
det fortfarande finns mycket nationellt och internationellt nyhetsstoff tillgängligt gratis hos rikstäckande
nätmedier både i Norge och Sverige (till exempel
NRK och SVT) ligger mycket lokalnyheter bakom en
betalvägg, dvs det krävs betalning för tillgång till innehållet. Under coronapandemin justerade lokalmedierna betalningsstrategin så att de viktigaste nyheterna
kunde läsas gratis på nätet av alla1, men detta är ett
undantag från regeln. Ickebetalande kommer huvudsakligen att få ett mycket sämre tjänsteutbud än de
som betalar.
1

Preliminära iakttagelser från projektet Media Innovation through the
Corona Crisis vid Handelshøyskolen BI (2021–2022).
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Det andra problemet handlar å ena sidan om publikens snabbt skiftande behov och förväntningar och å
andra sidan nyhetsbranschens förmåga att förstå och
möta dessa. Lusch och Vargo (2014) beskriver hur värde
ständigt omdefinieras och omvärderas i tjänstenätverk.
Det är krävande för företag att uppfånga och anpassa
sig till dessa snabba förändringar. Studier av hur publiken värderar lokala nyheter visar att medieutbudet jämförs med det enorma utbud av information och underhållning som finns tillgängligt på nätet. När folk inte
upplever de lokala nyheterna som tillräckligt relevanta
vill de inte investera tid och pengar i dem (Olsen, 2020).
Vad som motsvarar publikens upplevelse av värdefull
journalistik är med andra ord ett rörligt mål som förändras och påverkas av det utbud medieanvändarna får
från andra. Exempelvis har digitala plattformsaktörer
satt en ny standard för hur innehåll kan anpassas efter
den enskilde användaren i personliga nyhetsflöden
som är skräddarsydda utifrån avancerade analyser av
användardata. Samtidigt stimuleras användarna till att
engagera sig i plattformarna genom att dela, gilla, kommentera och producera innehåll. För att möta skärpta
krav på upplevd relevans behöver nyhetsmedierna, inte
minst lokaltidningarna, förnya sitt värdeförslag. Det
gäller särskilt utbudet för yngre medieanvändare som
har växt upp med ett överflöd av innehåll och tjänster
som Facebook, Netflix och Spotify, som är speciellt
utvecklade för att stimulera till ökad användning och
lojalitet. Detta är publikgrupper som forskningen har
visat är särskilt svåra att nå för lokala medier (Nygren,
2020; Wadbring & Bergström, 2017).
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Mediestöd för att säkra värdesamskapande

Dessa båda ganska klart avgränsade problem för värde
samskapande mellan medier och medieanvändare är
inte uttömmande för de många utmaningar nyhets
medierna står inför i övergången till det som Lusch
och Vargo (2014) kallar digitalt tjänsteerbjudande.
Det finns också betydande problem i att enskilda aktörer har fått oproportionerligt stor makt i nätverket av
värdesamskapare som deltar i att finansiera, producera, distribuera och konsumera nyheter. Det gäller
särskilt globala plattformsaktörer som Facebook och
Google som utarmar annonssidan av nyhetsmediernas
affärsmodell, samtidigt som plattformarna har fått
en central roll för informationsspridning i samhället. Ekonomisk maktkoncentration och problem som
spridning av desinformation, hatiska inlägg och ekokammare till följd av plattformiseringen av internet
har gjort reglering till ett centralt mediepolitiskt ämne
i många länder (Flew & Wilding, 2020). Exempelvis
har Australien varit tidigt ute med att kräva att Facebook och Google betalar för att distribuera innehåll
från nyhetsmedier, så att pengar som plattformarna
tjänar på journalistik kanaliseras tillbaka till produ
centerna. På det sättet går myndigheterna in med
konkreta åtgärder för att utjämna obalansen i nät
verket av värdesamskapare.
När vi talar om utformningen av framtidens mediestöd är det naturligt att lyfta fram sådana regleringar
som gör att ekonomiska värden styrs om från stora
globala plattformsaktörer till lokala, regionala och
nationella nyhetsmedier, trots att detta inte tradi112 | Ragnhild Kr. Olsen

tionellt ingår i mediestödet. Om ett centralt mål för
mediestödet fortfarande ska vara att säkra en infrastruktur för det offentliga samtalet där kommersiellt
drivna nyhetsmedier utgör fundamentet, då måste
man u
 töver dagens former för mediestöd hitta sätt
att reglera de ekonomiska värdeflödena i nätverket av
värdesamskapare, så att nyhetsmedierna överlever och
utbudet till användarna bibehålls. Dessutom pekar
nyhetsmediernas betalningsproblem och relevansproblem mot ett mediestöd som går längre än att säkra
infrastruktur. I fortsättningen ska vi se närmare på
åtgärder som kan avhjälpa dessa problem i ett lokalmedieperspektiv.
När det gäller betalningsproblemet är det naturligt att se på ekonomiska verkningsmedel på individnivå som både ger lokaltidningarna abonnemangs
inkomster och publiken tillgång till lokaltidning. I den
mediepolitiska verktygslådan finns få eller inga sådana
åtgärder som har tagits i bruk. Det närmaste är låg
momssats (Sverige) eller momsfrihet (Norge). Denna
skattelättnad gör att tidningarna kan erbjuda läsarna
ett lägre pris på produkten (Kind & Møen, 2015) men
undersökningar av prisutvecklingen för tidningar
i Norge tyder på att tidningarna har tagit ut maximalt pris på marknaden för att höja vinsten (Olsen et
al, under utgivning) så att detta stöd inte når läsarna
utan tidningarna. En mer målinriktad åtgärd som kan
stimulera publiken att använda sig av det utbud som
medierna ger och bidra till värdesamskapande är statlig subvention av lokaltidningsabonnemang. I Norge
har flera tänkbara åtgärder föreslagits, som skatteavdrag för tidningsabonnemang i hushåll med låg
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inkomst, statligt finansierad abonnemangsrabatt
för studenter och handikappade och helt eller delvis
betalat abonnemang för arbetslösa i NAV-systemet
(Raabe, 2019). Det sista kan utformas som ett ”värdekort” på journalistik, som ska garantera att alla har
tillgång till minst ett redaktionellt styrt medium från
sitt närområde (Berg & Tryggestad, 2020). Ett sådant
värdekort kan vara ett viktigt bidrag till att exempelvis delar av invandrarbefolkningen som lokalmedierna inte har lyckats värva som prenumeranter inkluderas i den gemenskap som lokaltidningarna utgör i
den lokala miljön. På det sättet kan mediestödet ha
en viktig integreringsfunktion. Det är dock inte bara
låginkomstgrupper som inte prenumererar på lokaltidning utan även familjer och individer med normal
god ekonomi. Uppfattningen att lokaltidningens
värde för individ och samhälle skapas gemensamt när
individen tar journalistiken i bruk bör få oss att tänka
subventionsformer på individnivå för bredare skikt av
befolkningen. En möjlighet är att införa skatteavdrag
för lokaltidningsabonnemang för alla – oberoende av
inkomst – så att det lönar sig för enskilda att investera i
lokala nyheter. En annan och mer radikal infallsvinkel
för att få nyhetskonsumtion att löna sig för enskilda är
att använda spellogik, så kallad ”gamification”, som
innebär att publiken får och samlar poäng genom att
använda journalistiskt innehåll (se t ex Conill, 2016).
Kan vi föreställa oss ett system där alla under 30 års
ålder får ett slags belöning – en informationspoäng för
varje läst lokaltidningsartikel – som kan sparas och
omsättas i andra varor och tjänster? Och kan vi tänka
oss en statlig subvention av dessa poäng? Sådana lös114 | Ragnhild Kr. Olsen

ningar måste självfallet utformas inom de ramar som
integritetsskydd och GDPR sätter för datainsamling
på individnivå.
Även med olika subventioner för att avhjälpa låg
förmåga eller vilja att betala för nyheter kommer
relevansproblemet fortfarande att vara ett hinder för
värdesamskapandet mellan medier och publik. Detta
måste först och främst lösas av nyhetsmedierna själva
genom innovationer som förbättrar värdeförslaget till
användarna, men myndigheterna kan hjälpa till med
innovationsstöd. För sådana politiska verkningsmedel
kan det vara nyttigt att skilja mellan nyhetsmediernas
innovationskapacitet och innovationsförmåga. Med
innovationskapacitet menas de resurser en verksamhet
har tillgängliga för innovation, medan innovations
förmåga handlar om att omsätta dessa resurser i tjänster som skapar värde (Furseth & Cuthbertson, 2016).
Dagens innovationsstöd i Norge och Sverige ökar inno
vationskapaciteten genom att tillföra resurser i form
av projektmedel, särskilt till små, lokala nyhetsmedier.
Även om denna typ av stöd kan vara fruktbart måste
resurserna omsättas i innovationsförmåga, närmare
bestämt i utveckling av kundupplevelser som motsvarar och överträffar det läsarna får på andra håll, och
värdeförslag som läsarna är villiga att betala för även
om de har tillgång till ett stort utbud av gratisinnehåll.
Man kan tänka sig mediestöd som är öronmärkt för
att stimulera värdesamskapande under dessa förutsättningar, till exempel genom att identifiera relevans
som ett särskilt område att satsa på för innovationsstödet. Dessutom är det viktigt att staten bidrar till att
öka kompetens och kultur för innovation i medierna.
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Det är en form av innovationskapacitet som framstår
som särskilt viktig för att identifiera nya kundbehov
och lansera nya värdeförslag, så som medierna gjorde i
rekordfart under coronapandemin.2
Sammanfattningsvis pekar idéerna om värdesamskapande mot radikala tillägg snarare än radikalt avskaffande av mediestödet: det är inte läge för att ta bort
stödordningar som bidrar till att säkra en infrastruktur
av nyhetsmedier, utan för att säkra att infrastrukturen
faktiskt blir använd och skapar värde. De teoretiska
perspektiv som har presenterats i detta kapitel talar för
att sätta användaren i centrum för mediestödet. När allt
kommer omkring är mediepolitikens uppgift inte primärt att se till att en bransch överlever utan att se till att
branschen erbjuder tjänster som är till nytta för individ
och samhälle.
Översättning: Gun-Britt Sundström.
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En Bonnier-opera
om mediestödet
Sigurd Allern & Ester Pollack*

För nästan ett halvt sekel sedan framförde Fria Pro
teatern Typerna och Draken; en teaterpjäs med sång
och musik om stora tidningshus, finansfamiljer och
arbetarnas fackliga kamp. En av låtarna i pjäsen,
Bonnieroperan, skildrade med humor och ironi hur
Sveriges största mediekoncern dominerade de flesta
mediesfärer, från konst, litteratur och annan kultur
till opinionsbildning och nyhetsproduktion – och där
till hade en ledande roll inom dåtidens lukrativa herr
tidningsnisch för flickstjärts-pornografi. Sedan den
tiden har emellertid den politiska och kulturella debatten om Bonnier och medieägarnas makt avstannat,
trots en dramatiskt ökad ägarkoncentration inom
branschen. Bonnier News och Bonnier News Local
är år 2021 den överlägset största aktören på tidningsmarknaden, också inom landsortspressen, men det
betraktas numera av de flesta politiker och lobbyister
som mediemarknadens naturliga och oundvikliga
tillstånd.
* Sigurd Allern är professor emeritus i journalistik vid Universitetet i Oslo
och tidigare gästprofessor vid Stockholms universitet. Ester Pollack är
professor i journalistik vid Stockholms universitet.
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Till denna utvecklingshistoria hör också att Bonnier, efter de senare årens uppköp av Mittmedias och
Hall Medias tidningar1, har blivit Sveriges största
mottagare av statligt press- och mediestöd. ”Bonniers
News ökar vinsten – men hälften är stöd”, sammanfattade Dagens Media resultatet år 2020.2 För marknadsliberala ledarskribenter representerar det ett
mediepolitiskt problem. Presstöd i form av driftsstöd
har traditionellt uppfattats som en statlig underminering av ’den fria pressen’ och Bonniers branschlobbyister har alltid velat försvaga och begränsa den typen
subventioner. Så hur kan det ideologiska trasslet lösas?
Under corona-året 2020 blev svaret på den frågan
mycket pragmatiskt. Bonnier News Local tog emot allt
det offentliga stöd koncernen kunde få. Dessutom fick
Expressen, ägd av Bonnier News, för första gången i
historien ett offentligt redaktionsstöd, summan blev
11,9 miljoner. Huvudkonkurrenten Aftonbladet, ägd
av börsnoterade Schibsted, fick det samma. Dagens
Nyheter (DN) hade emellertid ekonomiska muskler
nog att vara sin marknadsliberala ideologi trogen –
och tackade nej. Det är av flera orsaker förståeligt. DN
lämnade under räkenskapsåret 2019 ett koncernbidrag
till Bonnier-familjen på 81 miljoner kronor.3 År 2020
slutade för DN med en vinst på hela 202 miljoner.4 I
1

2

3
4

Uppköpen har skett i allians med den stiftelseägda norska koncernen
Amedia som minoritetspartner.
Dagens Media, 21-02-04 (https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/
bonnier-news-okar-vinsten-men-halften-ar-stod).
AB Dagens Nyheter. Årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Dagens Nyheter, 21-02-02 (https://www.dn.se/ekonomi/historiskt-braresultat-for-dn/?).
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ett sådant läge, i skuggan av covid-19, skulle ett extra,
direkt presstödsbidrag till DN:s och därmed familjen
Bonniers förmögenhetstillväxt framstå som p
 olitiskt
omusikaliskt. Samma hållning mot direkt pres�stöd markerade också ledningen i Schibsted-allierade
NWT-gruppen i Karlstad – en förmögen koncern som
är känd för sina låga journalistlöner5: ”Vi tycker att det
är principiellt problematiskt att en fri press ska bli allt
mer beroende av staten” sa Mikael Rothstein, publisher för Nya Wermlands-Tidningen (NWT).6
Problemet med denna till synes principfasta inställning mot statliga subventioner till pressen är att den
är missvisande. För varken Bonnier, Dagens Nyheter
eller NWT-gruppen har något som helst ”principiellt”
emot press- och annat mediestöd. Den form för mediestöd de tycker är ideologiskt problematisk är direkt
statsstöd efter klara kriterier och med transparens
om hur mycket det enskilda mediebolaget får. Sam
tidigt är de, nu som tidigare, entusiastiska tillhängare
av indirekta statliga subventioner, speciellt i form av
skatte- och avgiftslättnader, eftersom denna stödform
ger mest till de största mediebolagen och dessutom är
mindre synlig. Eller som Fria Proteatern formulerade
det i en av raderna i Bonnier-operan: ”Men mest av allt
så älskar vi – en placering som är skattefri”.

5

6

Enligt tidningen Journalisten (14, 2017) var medellönen i Nya Wermlands-Tidningen år 2016 bland de lägsta i landsortspressen.
Citat återgivet i Nygren (2020).
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Ett förslag från TU med falsk motivering

När Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) våren
2021 plötsligt deklarerar att presstödet bör läggas ned,
så är det viktigt att komma ihåg den här bakgrunden.
TU önskar inte en nedläggning men en omläggning
av stödformerna till dagspressen och andra medier.
Genom förslag om nollmoms och reducerad arbets
givaravgift för journalister är målet att öka den
indirekta typen av statliga branschsubventioner, något
som ger mycket mer till mediekoncerner med stor
omsättning än till mindre mediehus. För att förstärka
effekten till fördel för de stora aktörerna i branschen
föreslår TU dessutom att driftsstödet, som är speciellt
viktigt för de mindre tidningarna, tas bort.
Den officiella motiveringen för förslaget om att slakta
driftsstödet är att det på grund av digitaliseringen ”har
överlevt sig självt”. I P1 Morgon och Kulturnyheterna
den 11 april 2021 argumenterade Bonnier-sfärens trotjänare Thomas Mattsson, tf VD i Tidningsutgivarna
och tidigare chefredaktör för Expressen, mot drifts
stödet med att folk nu läser nyheter digitalt. ”Mediesystemet bör vara teknikneutralt”, skriver TU:s ledning
i en artikel på DN-debatt7, och två politiker från Moderaterna har i ett utspel i Dagens Industri (DI) repeterat
betydelsen av detsamma.8
Det är i dagens läge en osaklig och missvisande
argumentation. Driftsstödet är nämligen plattforms
7

8

Dagens Nyheter, DN-debatt, 2021-04-11 (https://www.dn.se/debatt/vitidningsutgivare-vill-lagga-ner-presstodet).
Dagens Industri, 2021-04-11 (https://www.di.se/debatt/det-ar-brattomatt-radda-dagspressen)
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neutralt: Presstödet riktar sig ”till nyhetstidningar med
betalande prenumeranter och kan vara både tryckt och
digital”, slås det fast på hemsidan för Myndigheten för
press, radio och tv.9 Den låga momssatsen för tryckta
tidningar (6 procent) gäller från 1 juli 2019 också de
digitala. Det har redan fått betydelse för den svenska
dagspressens prenumerationsintäkter, sammanfattar
Ohlsson, Facht och Jönsson (2021, s. 106) i en rapport
om Covid19 och de nordiska nyhetsmedierna:
Under 2020 ökade morgonpressens digitala prenumerationsintäkter med hela 45 procent. Till jämförelsen mellan
de två åren ska här tilläggas den sänkning av momsen från
25 till 6 procent på digitala prenumerationer som infördes
i juli 2019. Momssänkningen innebär att tidningarna från
och med andra halvan av 2019 fått behålla en större del av
prenumerationspriset än tidigare, vilket får betydelse för
deras samlade intäkter.

Införing av nollmoms representerar inte, som TU
hävdar, en ny och mer ”modern” stödform, det är bara
ett krav om att staten ska stärka en välkänd, indirekt
typ av subvention, just den som medieföretagen med
högst omsättning tjänar mest på (Krumsvik, 2011).
Systemet är enkelt att administrera, men effekterna
är för pressens del i liten grad granskade (Kind &
Møen, 2016). Reducerad moms kan till exempel hypotetiskt leda till lägre priser för konsumenterna, men
9

Myndigheten för press, radio och tv (2021). Allmänt om stöd till
nyhetsmedier (https://www.mprt.se/stod-till-medier/allmant-om-stodtill-nyhetsmedier).
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det kan också utnyttjas till att ge mediebolagen ökade
marginaler (Ots & al., 2016: 171).
Förslaget från TU om reducerad arbetsgivaravgift
för journalister pekar i samma riktning. Det kommer om det införs att reducera bolagens lönekostnader, speciellt de storas, men inte heller det ger någon
garanti för mer satsning på journalistik eller anställning av fler aktiva journalister.
Den falska marknadsföringen av förslaget lägger i
praktiken en ideologisk dimma över hela mediestödsdebatten.
Nyhetsjournalistik som en kollektiv nyttighet10

Den mest grundläggande mediepolitiska frågan är
naturligtvis varför statligt finansierat mediestöd överhuvudtaget är nödvändigt? Behovet för och efterfrågan på journalistiskt bearbetade och distribuerade
nyheter har ju aldrig varit problemet. Det gäller också
idag. Mediebarometerns årliga mätningar visar att
nyhetsmediernas räckvidd oavsett plattform fortsatt
är stor. Som väntat bidrog dessutom covid-19-pandemin under 2020 – i likhet med tidigare samhällskriser
– till att förstärka nyhetsanvändningen av traditionella
medier som public service och morgontidningarna
(Ohlsson & al, 2021).
Journalistikens finansieringsproblem är samtidigt
en gammal och välkänd historia. ”I realiteten har
nyheter aldrig varit en kommersiellt livskraftig pro10

För en mer omfattande argumentation om detta, se Allern & Pollack
(2019, 2016).
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dukt och har alltid blivit finansierat med intäkter baserat på dess värde för andra saker”, summerar medieekonomen Robert Picard (2010, s. 18).11 Till detta finns
flera orsaker, men en väsentlig bidragande ekonomisk
faktor är journalistikens och nyheternas kännetecken
att vara en kollektiv nyttighet, och inte en vara som ägs
exklusivt och förbrukas privat. Kollektiva nyttigheter
skiljer sig från privata nyttigheter genom att de både
är icke-exkluderande när det gäller tillgång och icke-
rivaliserande när det gäller bruksvärde och konsumtion. Att enskilda av oss ”konsumerar” en bestämd
nyhet i SVT Aktuellt, är till exempel inte ett hinder för
att miljoner andra kan göra detsamma.
Ytterligare ett av journalistikens kännetecken är
dessutom dennas offentliga karaktär: en redaktion
som har använt resurser och tid på att producera en
nyhet, ett avslöjande eller ett reportage har som mål
att göra detta allmänt tillgängligt. När nyheter publi
ceras offentligt, kan de snabbt omtalas och följas upp
av andra medier och diskuteras i det offentliga rummet, de blir, kort sagt, en del av samhällets informations- och kunskapsbas (Hamilton, 2004, s. 9). Det
innebär att redaktioner lätt kan bygga på varandras
nyheter. ’Exklusiviteten’ är mycket kortvarig. Det ger
andra ekonomiska villkor än omsättning av ordinarie
varor och tjänster. Detta förhållande har under alla
tider gjort att originell journalistik, av betydelse för
den politiska demokratin, är svår att finansiera genom
försäljning på en nyhetsmarknad.
11

Alla engelska citat är här översatta av artikelförfattarna.
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Konsekvenserna av att nyheterna – i ekonomiska
termer – har egenskaper som en kollektiv nyttighet
och är svår att utnyttja som basis för profitmaximering, är speciellt lätt att se när det gäller journalistiken
inom radio och tv. Inom radiobranschen är till exempel
Sveriges Radio (SR) idag den enda seriösa leverantören av nyhets- och aktualitetsjournalistik. Det är ett
ofrivilligt monopol. För stora kommersiella aktörer
inom radio, som Bauer Media, Nent Group Radio och
NRJ Sweden, saknar emellertid nyhets- och aktualitetsjournalistik ekonomiskt intresse, och mediebolag
av denna typ har i praktiken knappast någon anknytning till journalistiken som samhällsinstitution. På
den nationella svenska TV-marknaden är situationen nästan densamma, med undantag för Telia-ägda
TV4. Men även TV4, som tidigare ägdes av Bonnier
och gick med stora överskott, lade för några år sedan
ned sina lokalsändningar med ekonomiska argument.
Det ledde till att 90 tjänster avskaffades. Utan public
service-institutioner som SVT, SR och UR skulle
Sverige inom tv- och radiomedierna knappt haft någon
nyhetsbevakning utanför storstäderna.
I dagens läge är det därför intressant att notera att
högerpartierna Moderaterna, Kristdemokraterna
och Sverigedemokraternas, samstämt planerar för ett
”smalare” public service med högre krav på ”opartisk
het”. En central idé är att den typen program som
snabbt rekryterar en bredare masspublik, underhållning och sport, ska överlåtas till kommersiella aktörer, alternativt finansieras med reklam (Nord, 2020).
I praktiken måste detta förslag betraktas som ett
första led i en mediestrategi för att reducera public
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service-kanalernas stöd på publikmarknaden, något
som på längre sikt kommer att undergräva stödet för
finansieringsmodellen. Att samma partier också motarbetar kravet om att ge de allmänfinansierade medierna ett grundlagsskydd, kan också vara ett varsel om
inskränkningar av den typen vi redan har sett i Stor
britannien och Danmark.
Dagspressen och reklamsubventionerna
som försvann

För den privatägda dagspressens vidkommande har
affärsmodellen historiskt sett byggt på en dubbel strategi. Det ena elementet har varit att organisera journalistik som ett ”produktpaket”, där tillgången liknar
fördelar du får genom att vara medlem av en klubb
(Buchanan, 1965), till exempel som subskription på
en tryckt tidning du får levererad hem eller som idag
– att du får digital tillgång till material som annars
ligger bakom en betalningsmur.12 Det andra elementet
har varit reklam, dvs att tjäna pengar på att ge annonsörer tillgång till mediets egen publik och dennas uppmärksamhet.
Detta andra element, reklamsubventionerna av
journalistiken, har emellertid, speciellt för den tryckta
pressens vidkommande, blivit dramatiskt försvagad;
över hälften av svenska reklaminvesteringar sker nu
online. Framväxten av individualiserad, digital sökordmarknadsföring och sökordsoptimering (som domine12

Krugman och Wells (2013, s. 491-92) karakteriserar denna typ av varor
”artificiellt knappa varor” (artificially scarce goods).
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ras av Google, ägd av Alphabet Inc) och reklam i sociala nätverkstjänster (som Facebook och Instagram),
har dessutom begränsat nyhetsmediernas möjlighet
att kompensera nedgången i reklamintäkter i print
med digitala reklamintäkter från egna sajter. Även
idag, trots intäktsnedgången, kommer huvuddelen av
dagspressens samlade reklamintäkter från den tryckta
pressen. Undantaget är Aftonbladets och Expressens
sajter, tack vare stor räckvidd bland digitala gratis
läsare, medan landsortspressen har den lägsta andelen
digitala reklamintäkter (Facht & Olsson, 2021).
På reklammarknaden för dagspress är tendensen
ofta i pakt med slagordet om att ”the winner takes
it all”. De regionala upplagevinnarna (som DN) och
nischtidningar med läsare i övre intäktsskikt (som DI)
får till exempel, sammanliknat med konkurrerande
tidningshus, en långt högre andel av annonsintäkterna
än det som svarar till deras andel av läsarmarknaden.
Det är ingen ny företeelse. En undersökning av tryckta
svenska tidningars annonsintäkter år 1995, precis
innan digitaliseringen tog fart, visade till exempel
att både DN och DI hade en betydligt högre annons
intäkt per betalt upplageexemplar än andratidningen
Svenska Dagbladet. Sydsvenska Dagbladet i Malmö
hade samma år över dubbelt så hög annonsintäkt per
upplage-enhet som Arbetet (nedlagd efter konkurs år
2000) och också betydligt högre än Skånska Dagbladet.
Liknande skillnader fanns på en rad utgivningsorter
där det fortsatt var tidningskonkurrens (Allern 1996).
Syftet med presstödet, speciellt driftsstödet, var att i
någon mån reducera effekterna av denna typ av marknadsvridning. Det är ännu idag ett giltigt argument.
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I regioner långt från storstäderna är dessutom den
lokala reklammarknaden mycket begränsad. För de
största regionala och lokala tidningshusen utgjorde
reklamsubventionerna tidigare långt över hälften av
intäkterna. Den tiden är på grund av digitaliseringen
och tech-jättarnas expansion för länge sedan förbi.
Utvecklingen under det sista decenniet har i praktiken ändrat ramvillkoren för hela mediebranschen, och
hotar även på kort sikt mångfalden i mediesystemet.
Dagens fråga är alltså inte om offentligt press- och
mediestöd behövs, men vilket syfte det ska ha och vilka
principer det bör bygga på för att bidra till att stärka
den demokratiska infrastrukturen i samhället.
Sex punkter om mediepolitiken

En av de centrala insikterna från den internationella
forskningen om nyhetsmedierna är att människor som
har tillgång till nyhets- och aktualitetsjournalistik av
god kvalitet, har större kunskaper om omvärlden och
en bättre förståelse av politiska processer än andra. Det
påverkar också deras intresse och vilja att delta i val
och politiska processer (Aalberg & Curran, 2012). En
komparativ studie av 27 länder dokumenterade att de
som har tillgång på tv-nyheter på public service-kanaler
ökar sin politiska förståelse mer än de som primärt är
hänvisade till kommersiella kanaler (Fraile & Iyengar,
2014). Som Rasmus Kleis Nielsen (2012, s. 7) summerar,
bidrar nyhetsmedier, när de tar sin demokratiska uppgift på allvar, till att ”att stärka medborgarna genom
att hålla dem informerade om res publica, offentliga
frågor”.
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Att nyheter och reportage om politik och samhällsfrågor också i en mer kvalitativ mening kan knytas till
”kollektiv nytta” hänger ihop med dess värde i relation
till sociala, politiska och kulturella mål. Självständiga
nyhetsmedier är en del av samhällets demokratiska
infrastruktur. Journalistiska medier har betydelse för
flera typer av marknader och institutioner, men representerar också en offentlighet för information, granskning och politisk debatt. Detta får inte förväxlas med
en naiv tilltro till alla typer av nyhetsbolag och nyhetsproduktion. Ytlig, kommersiell journalistik, bristande
källkritik och ett beroende av informationssubventioner från mäktiga källor kan, som McChesney (2008,
s. 422) observerar, leda till en usel journalistik som
håller medborgarna oinformerade. Omvänt kan journalistik av hög kvalitet bidra till att hela samhällets
kunskapsbas förbättras, den tjänar inte bara läsarna
av en speciell tidning eller tittarna och lyssnarna på ett
speciellt program. Journalistikens externa effekter kan
alltså i praktiken vara både positiva och negativa.
Sambandet mellan journalistik och demokrati är
därför komplext och betingat, och kan både försvagas
och förstärkas av utvecklingstendenser i samhället.
I en analys av den nordiska mediemodellen lägger
Syvertsen m fl (2014, s. 17) vikt på fyra historiska
pelare. Den första handlar om en organisering av kommunikationstjänster som understryker deras karaktär
av kollektiva nyttigheter och skyldigheten att tjäna
hela samhället. Den andra pelaren utgörs av åtgärder
som institutionaliserar frihet från yttre inblandning
i redaktionella frågor och hög grad av redaktionell
självstyrning i den dagliga verksamheten. En tredje
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är en kultur- och mediepolitik som tar sikte på att
understödja mångfald och kvalitet. Den fjärde pelaren
är att det läggs vikt på samförståndslösningar som är
långsiktigt hållbara och innebär ett samarbete mellan
staten, medierna och publiken.
Ett väsentligt mål med den offentliga mediepolitiken
måste därför vara att stärka mångfalden av institutioner
som med ett tydligt utgivaransvar kan bidra till seriös
informationsförmedling och samhällsjournalistik.
Vi vill här markera sex punkter.
1. De tre allmänfinansierade mediebolagen, SVT, SR
och UR, ska upprätthållas som breda public service-
institutioner, och strategiskt säkras ekonomiskt
utrymme till att fylla en sådan uppgift. Regering,
myndigheter och politiker måste respektera principen om redaktionell autonomi och om att hålla ”en
armlängds avstånd”. Public service-mediernas oberoende ställning måste därför ges grundlagsskydd.
Politiska myndigheters evaluering av hur SVT, SR
och UR sköter sitt samhällsuppdrag måste bygga
på vetenskapliga undersökningar av programverksamheten, inte subjektivt ”tyckande” och positions
utspel från enskilda partier och politiker.
2. Presstödsförordningens princip om att tilldela
driftsstöd till tryckt och digital dagspress, byggt på
ett mediesystem med ansvariga utgivare, bör upprätthållas. Det är dessutom viktigt att driftsstöd
fortfarande ska vara en rättighet för bolag i dagspressen som faller in under ordningen, och att tilldelning av stöd sker på grundlag av objektiva kriterier, utan politiska eller ideologiska betingelser och
värderingar.
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Kriterierna för driftsstödet bör samtidigt reformeras. Driftsstödet måste riktas till de delarna av dagspressen som på grund av låga/begränsade reklam
intäkter har svårt att överleva i konkurrensen med
marknadsledande tidningar. Det inkluderar även
tidningar riktade till minoriteter. Regeln om att tidningar med en ”täckningsgrad ” under 30 procent på
utgivningsorten har rätt till driftsstöd bör skrotas.
Bestämmelsen är ett arv från en för-digital tid, och
gynnar idag också en del lokalt ledande och ekonomiskt solida tidningsbolag. I stället bör det, i tillägg
till existerande minimumsgränser med avseende
på betald upplaga, fastläggas övre upplagegränser
för tilldelning av driftsstöd till tidningar som är
ensamma på utgivningsorten. Var den gränsen ska
gå är en utrednings- och policyfråga, men det undergräver driftsstödets legitimitet att det idag också
kan utnyttjas av stora tidningshus med möjlighet till
betydande annonsintäkter.13 För andra-tidningar,
dvs de som reellt konkurrerar med en marknadsledande tidning i samma distrikt eller på nationell
nivå, måste andra upplagegränser gälla. Här kan,
som i dag, en övre gräns för driftsstöd (i dag 40 miljoner per år) vara en tillräcklig regulator. Det är
samtidigt viktigt att driftsstödet till denna typ av
tidningar fortsätter att ge ett tillväxtincitament.
3. Presstödsförordningen om distributionsstöd bör
upprätthållas och den ekonomiska ramen ökas.
13

Ett avskräckande exempel är här den nu driftsstödberättigade Göteborgs-Posten, nuförtiden kontrollerad av börsnoterade norska Polaris och
NWT, som först och främst har sig själv (och den gamla ägarfamiljens
spekulativa uppköpsraid) att tacka för sin tidigare ekonomiska misär.
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Eftersom speciellt distributionen av tidningar utanför storstäderna är rammad av Postnords ekonomiska misär, är det viktigt att staten fortfarande
stödjer och uppmuntrar distributionssamarbete
mellan olika mediekoncerner och mediebolag. Det
är här nödvändigt att påminna om att huvuddelen
av dagspressens intäkter fortfarande, även efter över
två decenniers digital utveckling, kommer från den
tryckta tidningen.
4. Regeringen har under senare år infört flera nya,
direkta mediestödsformer, riktade till ”allmänna
nyhetsmedier”, oavsett medietyp och plattform,
men bl a med krav om att femtio procent av innehållet ska vara egenproducerat. Stödformerna
omfattar ett mediestöd för lokal journalistik i geografiskt svagt bevakade områden, innovations- och
utvecklingsstöd och ett redaktionellt stöd. Till
skillnad från driftsstödet är den här typen av stöd
ingen rättighet, storleken är mer som ett dragspel
som kan ökas eller minskas ”i mån av medel”. Enligt
vår mening måste dessa stödformer därför betraktas som ett supplement, inte som ett alternativ till
driftsstödet.
5. För att undvika att offentligt mediestöd istället för
att investeras i journalistik används för vinstmaxi
mering för ägare eller tas in i annan verksamhet,
bör Sverige – som Norge för länge sedan har gjort
– införa villkor som reglerar hur stor vinstutdelning
medier som mottar driftsstöd kan ge sina ägare. I
Norge är detta till exempel begränsat till 25 procent
av mottaget tillskott och kan maximalt utgöra 1
miljon kronor. För medieföretag som ingår i en konEn Bonnier-opera om mediestödet | 135

cern, ska koncernbidrag räknas som vinstutdelning.
Eftersom Bonnier, Schibsted och andra mediekoncerner idag äger och kontrollerar många stödberättigade tidningar är detta en nödvändig reform.
6. Indirekta stöd till nyhetsmedier, till exempel genom
sänkt mervärdeskatt (moms), är också mediestöd,
och som nämnts önskar TU att omfånget av denna
stödform ska ökas, dvs att momssatsen sänks från
sex till noll procent. Eftersom indirekt stöd i praktiken ger mindre insyn om ”vem som får vad”, bör
Myndigheten för press, radio och tv årligen, som
en del av statistiken över utbetalt stöd, utarbeta en
översikt över hur stor den sortens stöd är för olika
typer av mediebolag och mediekoncerner.
TU:s förslag om att likvidera driftsstödet för att istället öka olika typer av indirekta branschstöd, är tydligen
inspirerat av det sociologen Robert Merton har döpt
till Matteus-effekten, efter ett känt bibelord: ”Var och
en som har, han skall få, och det i överflöd, men den
som inte har, från honom skall tas också det han har”
(Matteus-evangeliet, 25–29).
Denna nya version av ”Bonnier-operan” kommer i
praktiken att underminera den mångfaldsmålsättning
som måste vara ett huvudelement i mediepolitiken.
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Ett nytt mediestöd
utan politisk styrning
Gunnar Nygren*

Tidningen Folket i Eskilstuna gav mig det första journalistjobbet våren 1977. Tidningen var på väg uppåt
sedan det nya produktionsstödet 1971 gett möjlighet
till satsningar, och jag kunde få jobb på en av lokalredaktionerna. Men när konjunkturen vände och
industrierna i Eskilstuna krympte på 1980-talet, så
vände också upplagan ner för tidningen som var starkt
knuten till fackföreningsrörelsen i stan. Och jag gick
vidare till nya jobb.
Det blev en 33 år lång färd mot botten för Folket:
Tidningen delades 1982 upp på två tidningar, Folket
Syd och Folket Nord, för att kunna kvittera ut dubbelt
presstöd. Inte heller det hjälpte och efter en tid som
länstidning drogs Folket med i A-pressens konkurs
1992. Tidningen räddades av den lokala arbetarrörelsen, men till slut köpte lokala konkurrenten Eskilstuna-
Kuriren (EK) tidningen 2002. Tryckpressen såldes till
Kazakstan och med presstödet kunde EK fortsätta ge
ut tidningen – men från 2012 bara som veckotidning.
* Gunnar Nygren är professor emeritus i journalistik vid Södertörns högskola och ledamot av mediestödsnämnden.
140 | Gunnar Nygren

13 juni 2015 lades tidningen ner, 110 år efter att den
grundades av en kampvillig arbetarrörelse.
Sensmoralen av denna historia är att presstödet
kunde förlänga livet för Folket i 30–40 år, men inte
mer. Idag är Eskilstuna-Kuriren en del av koncernen
NTM med bas i Norrköping, tidningen har digitaliserats samtidigt som de gamla pappersprenumeranterna
fortfarande ger större delen av intäkterna. Sviktande
annonser ger en osäker framtid. Och Folket har återuppstått som en webbsida för en grupp lokala entusiaster på politikens vänstra planhalva.
Betyder det att presstödet var meningslöst? Svaret
beror på vilket problem som presstödet skulle lösa.
Presstödet kunde bidra till mångfalden i det lokala
medielandskapet under några decennier, men inte
längre åtminstone i Sörmland. Nu finns mångfalden
på nätet, i sociala medier och i ett myller av sajter. Idag
handlar det istället om den professionella journalistikens överlevnad, om tidningar som Eskilstuna-Kuriren
ska kunna fortsätta producera lokala nyheter och
granska lokala makthavare. Som 2020 då Sörmlandsmedia (där EK ingår) fick pris för ”Årets bevakning”
när de granskade mörkläggningen av coronapandemin inom äldreomsorgen.
Frågan är alltså inte om det gamla presstödet, numera
driftsstöd, ska finnas kvar eller inte utan om hur ett
framtida mediestöd ska se ut. Detta nya mediestöd ska
hantera mediepolitikens grundläggande dilemma: Hur
ska samhället ekonomiskt stötta den oberoende professionella journalistik som marknaden inte klarar av
att finansiera, utan att vi samtidigt får en möjlig statlig
styrning av innehållet – och att den professionella jourEtt nytt mediestöd utan politisk styrning | 141

nalistiken därmed inte längre är oberoende (Nord och
Ots 2019).
De två frågor som diskuterats i mediedebatten våren
2021 hänger alltså intimt samman – driftsstödet och
statliga detaljkrav på innehållet. En historisk tillbaka
blick visar också att presstöd/mediestöd och frågan
om staten kan ställa krav på innehållet hänger samman. Det är två sidor av samma diskussion.
En historia om politiskt egenintresse

Presstödet är ett barn av den gamla partipressen. ”Den
svenska pressens historia” berättar om presstödets
födelse i partipressens sista decennier. Det första pres�stödet infördes redan 1965 som ett stöd till partierna
som skulle fördela pengarna till ”sina” tidningar. Men
detta var för lite för att rädda döende andratidningar
(de som hade en större konkurrent på orten som fick
de flesta annonserna). Den första formen av direkta
produktionsbidrag infördes 1971 efter samtal mellan
två Gunnar: finansminister Sträng(s) och centerledaren Hedlund. Båda företrädde partier som hade tidningar med ekonomiska problem till exempel Arbetet
och Skånska Dagbladet i Malmö. Utgångspunkten var
att systemet skulle fördela stödet utifrån tydliga kriterier för tidningens ställning på den lokala marknaden.
Systemet skulle inte på något sätt kunna användas för
politisk styrning av innehållet.
Denna opolitiska automatik blev nyckeln till pressstödets legitimitet och sega liv. När socialdemokraterna
ville ha mer pengar till sin krisande tidning A
 rbetet i
Malmö fick man höja det särskilda storstadsstödet
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och därmed också stödet till högertidningen Svenska
Dagbladet. Storleken på stödet byggde från början på
pappersförbrukning och det påverkade innehållet på
ett annat sätt än politiskt – en mer luftig redigering,
större bilder, bilder på alla nyfödda och småannonser
fick tidningarna och presstödet att svälla.
I takt med att medielandskapet förändrats har pres�stödet utretts flera gånger, senast 2013 under ledning
av Hans-Gunnar Axberger (SOU 2013:66) och 2018
under ledning av Anette Novak (SOU 2016:80). Men
varje gång presstödet/driftsstödet har ifrågasatts har en
politisk majoritet slagit vakt om ”sina” tidningar. Det
politiska egenintresset har varit starkare än viljan till
förändring. Intresset av att behålla ett antal ledarsidor
som för fram partiernas värderingar och ståndpunkter
i den offentliga debatten har varit starkare än intresset
av att anpassa mediestödet till ett nytt medielandskap.
Ordföranden i 2013 års pressutredning, juristen
Hans-Gunnar Axberger, lämnade en 13 sidor lång
och skarp reservation till det förslag som den politiska majoriteten i utredningen lade. Hans besvikelse
på resultatet lyser igenom, att politikerna inte kunde
bryta med de gamla stödformerna som bara höll
döende tidningar vid liv. Istället ville Axberger ha ett
mer generellt mediestöd som omfattade alla medier
som bedriver professionell journalistik. Han dömde ut
det gamla presstödet som godtyckligt och präglat av
partipolitiska intressen.
Axberger förordade en allmän demokratiparagraf
för att medier ska få presstöd, liknande den som finns
för sändningstillstånd i radio och tv. Med ett bredare
mediestöd som Axberger förordar måste det också ha
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legitimitet i samhället, stödet kan inte användas för
att undergräva demokratin, ansåg Axberger. Men han
lämnar också en annan möjlighet – om stödet inriktas
på medier som når större grupper lokalt eller nationellt och att stödet dessutom innehåller journalistiska
kvalitetskrav, så behövs inte någon särskild demokrati
paragraf.
Den senaste medieutredningen som leddes av Anette
Novak och lades fram 2016 och fortsatte på kvalitetsspåret. Den föreslog mer av kvalitetsbedömningar och
att mediestödet flyttades bort från det direkta politiska
inflytandet. Även detta avvisades av de politiska partierna som ville behålla det gamla presstödet och det
egna inflytandet. Samtidigt ledde utredningen fram till
nya former av mediestöd och nya formuleringar om
krav på innehållet har lagts in i både den nya mediestödsförordningen och i de föreskrifter som Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har tagit fram för
att fördela stödet.
Två skilda logiker

Denna historik leder fram till dagens snåriga och svårförståeliga system för mediestöd i olika former. Det är
en blandning av ett historiskt arv från gammal politisk
kohandel och skärvor av senare tiders utredningsförslag. Som ledamot i Mediestödsnämnden försöker jag
hålla rätt på alla förordningar och föreskrifter, och
efter ett par år framträder två olika logiker för mig i
fördelningen av mediestödet.
Den första logiken finns i det gamla presstödet som
idag går under namnet driftsstöd. Det är ett rättig144 | Gunnar Nygren

hetsbaserat stöd, vilket betyder att ett medieföretag
har rätt till det om man uppfyller en lista av kriterier i
förordningen. Stödets storlek beror på upplagan, och
är lätt att förutse. I förordningen finns inga paragrafer
om kvalitet eller demokrati, det är en del av arvet från
den gamla diskussionen från 1960-talet om hur man
kan undvika att staten påverkar mediernas innehåll.
Driftsstödet omfattar 2021 ca 650 milj kr, och går till ca
75 tidningar och nyhetssajter, varav ett 50-tal är s k en
dagarstidningar (nyhetstidningar som kommer en dag
i veckan). Stödet fördelas utifrån antal prenumeranter,
både på papper och på digitala utgåvor. Det ska också
gå till tidningar med en svag ställning på den lokala
annonsmarknaden, något som definieras som att de
har under 30 procent hushållstäckning. Med sjunkande tidningsläsning innebär det att tidigare stora
dagstidningar som Göteborgsposten och Sydsvenska
Dagbladet numera tillhör mottagarna av driftsstöd.
Varje år tillkommer nya tidningar i systemet, de som
tidigare kallades ”förstatidningar” och är störst på
orten. Under 2021 blev Jönköpingsposten, Borlänge
Tidning och TTELA nya mottagare av d
 riftsstöd.
De nya formerna av mediestöd styrs av en annan
förordning och en annan logik. Det är inga stöd som
någon har rätt till, men man kan ansöka om medieföretaget uppfyller vissa kriterier när det gäller antal
läsare/användare, frekvens och ett brett nyhetsinnehåll. I förordningen finns också en skrivning om syftet.
Mediestödet ska:
… stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en
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mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt
innehåll av hög kvalitet.
(SFS 2018:2053)

I de detaljerade föreskrifter som MPRT tagit fram för
mediestödet och som gäller från 30 mars 2021 preci
seras detta ännu mer:
Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap ska inte anses ha
ett redaktionellt innehåll av hög kvalité. En bedömning
ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll.
(MPRTFS 2021:2, §2)

Här finns alltså en tydlig koppling mellan mediestöd
och innehåll, något som bryter med den automatik
som fanns för det gamla presstödet. Hur mycket som
delas ut i dessa nya mediestöd beror både på politiska
prioriteringar hos regeringspartierna och behoven
hos medieföretagen. Under 2020 var anslaget högt för
att stödja medierna under coronapandemin med dess
ekonomiska följder, totalt ca 850 milj kr. För 2021 är
ramen betydligt mindre, knappt 400 milj kr till de nya
mediestöden.
De nya mediestöden har olika former:

• Redaktionsstöd som delas ut för redaktionella
kostnader.
• ”Vitafläckarstödet” – ett särskilt stöd för stärkt
lokal bevakning i svagt bevakade områden.
• Innovationsstöd för olika digitala projekt.
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Dessutom finns ett särskilt distributionsstöd för papperstidningar som fått en ökad ram under 2021 för att
kompensera de som drabbas av postens varannandagsutdelning.
De nya mediestöden har alltså inte samma automatik som det gamla driftsstödet, och mediestödsnämnden hamnar ibland i bedömningar när det gäller
innehållet. Vissa bedömningar är enkla, som att t ex
Travronden inte är en allmän nyhetstidning med ett
brett innehåll. Andra bedömningar kan vara betydligt
svårare, t ex om gratistidningen Melleruds Nyheter
kan anses vara tillräckligt granskande för att få stöd
för stärkt lokalbevakning. I detta senare fall reserverade jag mig mot avslaget. Ett tredje exempel är den
alternativa nyhetssajten News Voice som fick avslag
på ansökan om redaktionsstöd för att dess innehåll
präglades av antivaccinbudskap och ovetenskaplighet,
något som inte ansågs vara hög kvalité.
De nya mediestöden gör den politiskt tillsatta
nämnden till en slags smakdomare som ska fatta mer
eller mindre välgrundade beslut om vilka medier som
är värda mediestöd. Tillsammans med skiftande ekonomiska ramar gör detta de nya mediestöden svåra att
planera in i medieföretagens budgetar. Den godtycklighet som Axberger varnade för har fortsatt i det nya
systemet.
Flera vägar framåt

Finns det då någon väg ut ur denna snårskog av
historiska arv, mediestödsformer och olika logiker

i fördelning av mediestöd? Finns det någon väg som
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kan hantera mediepolitikens dilemma att stödja den
professionella journalistik som samhället behöver

utan att riskera en politisk styrning av medierna?
En väg är att avskaffa alla former av selektiva mediestöd, och ersätta dem med generella åtgärder som till
exempel sänkt moms. Detta förespråkas av till exempel experten på tryckfrihet Nils Funcke som varnar för
statlig styrning av medierna (GP 10 mars 2021). Men
debatten har hittills handlat mest om hur olika former
av mediestöd ska kombineras med generella stöd.
I december 2020 öppnade kulturminister Amanda
Lind för en översyn av det gamla driftsstödet när hon
deltog vid ett seminarium med Institutet för Mediestudier. Representanter för både regeringspartier
och opposition instämde. Sedan dess har Tidnings
utgivarna (TU) lanserat en egen modell för mer generella stöd till medierna genom nollmoms och lägre
arbetsgivaravgift för journalister, samtidigt som vissa
mediestöd behålls (DN 12 april 2021). Samtidigt har
bl a TU och Journalistförbundet skarpt kritiserat de
nya föreskrifter som detaljerat beskriver innehåll som
inte får finnas i medier som uppbär mediestöd. Både
moderaterna och sverigedemokraterna har publicerat
debattartiklar om att ersätta driftsstödet med generella stödformer för att undvika politisk styrning av
mediestödet.
Generella stöd som lägre moms och lägre arbets
givaravgift för journalister kan minska risken för politisk styrning. Samtidigt blir det staten som ska avgöra
vilka medier som är förtjänta av denna lägre moms
och vem som är journalist och därmed ska ha en lägre
arbetsgivaravgift. Bakvägen kan detta blir ett system av
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statlig legitimering av yrket ”journalist”, något som avvisats i debatten under lång tid. Generella stöd ger
också mest till de stora medierna, och många mindre
tidningar och medieföretag som idag kan ha uppåt
50–75 procent av sina intäkter från olika typer av
mediestöd kommer att få ekonomiska problem.
Många kommer att läggas ner och mångfalden i ut
budet kommer att minska. Detta blir priset för ett mer
generellt stöd till den professionella journalistiken.
Ett annat alternativ är att återvända till pressutredningen 2013 och Hans-Gunnar Axberger. Han betonade att mediepolitiken i ett förändrat medielandskap
måste stödja den oberoende professionella journali
stiken, den som marknaden inte klarar av att upprätthålla. Då måste stödet inte bara gå till de allra svagaste
tidningarna, utan vara ett mer generellt stöd till alla
medier som bidrar till journalistikens samhällsfunktion. Stödet måste också bli enklare och mer rättsligt
konsekvent och hållbart, skrev Axberger. En allmän
demokratiparagraf skulle också behövas, skriver
Axberger.
(Om) ... alla opinionsbildare – även de mest extrema och
från demokratisk synpunkt motbjudande – ska ha villkorslös rätt till stöd, blir priset för att upprätthålla systemet att det allmänna kan tvingas främja brottsliga framställningar och spridning av rasistisk propaganda. Det
priset är enligt min mening för högt; att i längden finansiera tidningar och webbplatser som har ett innehåll av
det slaget med medborgarnas pengar skulle undergräva
stödsystemets legitimitet.
(SOU 2013:66, sid 432)
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Mediestöd är ingen medborgerlig rättighet som tryckfrihet, skriver Axberger. Det är en möjlighet för staten
att stödja mediernas roll i ett demokratiskt samhälle,
och ingen är tvungen att söka mediestöd. Men det kan
också hända att en demokratiparagraf inte behövs om
mediestödet begränsas till medier med bred spridning,
skriver Axberger utan att utveckla detta vidare. Denna
öppning för att begränsa stödet till medier med större
spridning ger möjlighet till att den journalistiska professionen själv tar ansvar för skyddet av demokratiska
värden i medieutbudet (tillsammans med det skydd som
redan finns i tryckfrihetsförordningen).
Professionen som etisk och demokratisk garant

Den svenska journalistiken präglas av en hög grad av
professionalisering, enligt internationell forskning
(t ex Hallin och Mancini 2004). Det innebär en stark
gemensam standard när det gäller etik och journalistisk kvalitet, en inriktning på samhällets bästa och
en stark professionell autonomi. Ett tecken på denna
starka professionalism är att det medieetiska systemet
har bestått, trots drygt 20 år av nätbaserade medie
former som erbjuder allt det som medieetiken kräver
en återhållsamhet med. Den traditionella journali
stiken har också ett högt förtroende bland människor,
enligt SOM-undersökningarna. Inte minst under
coronabevakningen 2020.
Om ett reformerat mediestöd skulle begränsas till
nyhetsmedier med en större spridning, så ökar också
sannolikheten att den professionella journalistiken
själv kan ta hand om de problem som en demokrati150 | Gunnar Nygren

paragraf eller innehållskrav ska reglera. Professionens
egen standard skulle kunna bli en garant för kvalité
och etik i medieutbudet, utan att detta behöver definieras i detalj i statliga förordningar. Behovet av ett skydd
för demokratin i mediestödet överlåts i så fall till den
professionella och oberoende journalistiken.
En skiss på ett reformerat mediestöd kan bygga på
att driftsstödet ersätts av ett utbyggt redaktionsstöd
som fördelas utifrån redaktionella kostnader. Det
skulle premiera de medier som satsar på redaktionellt
innehåll, men det skulle också gå till färre mottagare
utifrån tydliga kriterier.
Idag krävs bara 1 500 regelbundna användare för att
kvalificera sig för mediestöd, något som en liten alternativsajt ganska lätt skrapar ihop på nationell nivå.
Om kravet på en större spridning sätts högre, så sker
också en automatisk sållning av vilka som blir berättigade att söka stöd. För medier med en nationell publik
kan kravet på spridning sättas betydligt högre, kanske uppåt 6 000–8 000 regelbundna läsare/användare.
För lokala och regionala medier som vänder sig till en
begränsad lokal publik kan kravet vara lägre, kanske
2 000–3 000 regelbundna läsare/användare i det lokala/
regionala området.
Detta nya redaktionsstöd skulle bygga på samma
logik som det gamla driftsstödet, kvantifierbara kriterier som ger rätt till ett visst stöd. Samma automatiska
logik som legat till grund för driftsstödet. De gamla
inkonsekvenser som finns i driftsstödet försvinner, t ex
att det idag lockar tidningar att sänka sin upplaga till
en hushållstäckning under 30 procent för att få stöd.
Eller det finlir med procentandelar unikt innehåll som
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tidningar med samma ägare måste ägna sig åt för att
få driftsstöd.
Detta skulle utan tvekan innebära en omfördelning
av mediestöd. Det skulle innebära att en rad mindre och
alternativa tidningar och sajter inte längre kvalificerar
sig för mediestöd, till exempel de som är knutna till
politiska partier. Men frågan är om inte dessa egent
ligen bör finansieras via det offentliga partistödet, som
tanken var i det allra första presstödet 1965. Mång
falden i åsikter kan tillgodoses genom partistöd, det är
inte i första hand en fråga för mediestödet till en professionell journalistik. Det finns inte heller någon brist
på mångfald i åsikter i dagens digitala medielandskap.
Särskilda mediestöd för lokal journalistik i svagt
bevakade områden kan också finnas kvar. De är ett
sätt för samhället att peka ut särskilda områden där
stöd behövs för den lokala bevakningen. Stödet för
lokal journalistik är en slags public serviceuppgift som
kommersiella medier behöver stöd för att klara av. Om
hela Sverige ska ha tillgång till journalistik i det lokala
samhället som både granskare och som mötesplats.
Mediestöd till distribution av papperstidningar
och för digitala innovationer är stöd som kan behövas under en tid, för att hjälpa medieföretagen i den
digitala transformationen som blir betydligt mer lång
dragen än många förutspått.
En demokratisk infrastruktur

Mediestödet behövs för att ge den professionella
journalistiken de förutsättningar som marknaden inte
klarar av att ge. Stödet är ett svar på det som brukar
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kallas ett ”marknadsmisslyckande”, att medieutvecklingen inte längre klarar av att bära upp en oberoende
granskande journalistik. Ett aktuellt exempel är neddragning av TV4s Kalla Fakta när ägaren Telia vill
spara pengar för att driva upp vinstnivåerna i koncernen. Och redan 2014 lade TV4 ned alla sina lokala och
regionala nyheter för att de inte lönade sig längre.
Hur mediestödet ska konstrueras beror på vilket
problem det förväntas lösa. När det infördes 1971
var det bristen på mångfald i åsikter och perspektiv
i medieutbudet som var problemet, och då var det
logiskt med ett mediestöd som höll fler tidningar vid
liv. Idag är p
 roblemet i huvudsak ett annat – idag handlar det om den oberoende professionella journalistikens överlevnad och om hela Sverige ska ha en oberoende journalistik i lokalsamhället. För detta krävs ett
brett redaktionsstöd till den professionella journalistiken med en tilltro till att denna själv kan garantera att
journalistiken verkar inom demokratins ramar. Dessutom finns de rättsliga ramarna för att skydda demokratin redan i tryckfrihetsförordningen, de behöver
inte skrivas in i några mediestödsregler.
Mediestödet och public service är samhällets verktyg för att bevara den demokratiska infrastruktur som
den oberoende professionella journalistiken utgör.
Men för att mediestödet ska fungera måste det komma
hela journalistiken tillgodo och vara mer förutsägbart.
Det får inte göras beroende av vare sig statsfinansernas
utrymme eller svåra bedömningar i utdelningen. Det
får inte finnas utrymme för politisk styrning av medieinnehållet och stödet måste bli enklare för medieföretagen att hantera.
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Denna nöt ligger nu hos kulturdepartementet för att
knäckas på lämpligt sätt. Med en lösning över de politiska partigränserna kan mediestödet i bästa fall bli
lika långlivat som den gamla uppgörelsen om presstöd
mellan Gunnar Sträng och Gunnar Hedlund 1971.
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Inför ett generellt indirekt
mediestöd!
Thomas Mattsson*

1965: Sveriges riksdag beslutar om ett nytt partistöd
som ska användas för tidningsverksamhet, en ordning
som främst Socialdemokraterna och Centerpartiet
begagnar för att stötta sina titlar landet runt.
1971: Presstödet – alltså partistödet – blir istället
till driftsstöd, som i olika former som exempelvis förmånliga lån överlever ända fram i våra dagar, trots att
det inte är affärsmodells- och teknikneutralt.
Och sedan?
2015: ”Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att ge
en särskild utredare i uppdrag att analysera behovet
av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess
nuvarande form upphör. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av nya
mediepolitiska verktyg.” (SOU 2016:80)
2021: Sveriges riksdag beslutar med bred parlamentarisk uppslutning om ett nytt stöd för nyhetsmedier,

* Thomas Mattsson är ordförande för publicistorganisationen Utgivarna
(2020–) och Senior Advisor på Bonnier News (2019–). Han var t idigare
tf vd för Tidningsutgivarna (2020–2021), chefredaktör för Expressen
(2009–2019) och chefredaktör för Expressen.se (2005–2009).
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där både direkta och indirekta stöd möjliggör utgivning i hela landet till rättvisa konkurrensvillkor.
Eller?
Så blev det inte, nej, även om 2021 – äntligen! – blev
året då de gamla stöden började att diskuteras på allvar. Goda föresatser saknas inte, men kanske förutsättningar att snabbt skapa något gott nog.
Fast om vi frigör oss lite från de politiska realiteterna
här och nu, och det faktum att höstbudgeten 2021 är den
sista med januariavtalet som möjliggörare, så kanske vi
kan se tillbaka på vad som kunde varit.
Ett generöst motiverande av det som vi känner som
”presstödet” är ju att det syftade till att säkra mångfald; så kallade andratidningar skulle fortsatt ges ut
i spridningsområden dominerade av företrädelsevis
liberala och moderata ledarsidor.
Tillhandahållande av andra röster än de marknadsledande titlarnas dito, var alltså presstödets själva
existensberättigande i en medievärld där detta förutsatte tryckpressar. Underförstått: papperstidningar.
Men när upphörde egentligen den medieformen att
vara den enda alternativa plattformen till en pappers
tidning? Knappast redan den 26 maj 1994 när Di
Online, i dag känt som Di.se, gjorde entré på nätet.
Inte heller den 25 augusti 1994 när Aftonbladet Kultur
kom ut på www.jmk.se.se/aftonbladet eller sex månader senare när det blev dagliga nyheter på den nya
domänen www.aftonbladet.se.
Nej, många medier följde, men det dröjde innan
sajterna blev så bra och så spridda att de på allvar kunde sägas vara alternativ till de ännu primära
nyhetsförmedlarna: alltså Gutenbergs gammelmedia.
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11 september-attackerna 2001? Anna Lindh-mordet
2003? Irakkriget eller Tsunamin 2004? Så där kan vi ju
hålla på, och det spelar kanske mindre betydelse om vi
daterar detta till 2005 eller varför inte 2011 eller …
För säg så här: nu är vi där vi är, men tänk om
Sverige tidigare sett till att få ett modernt mediestöd
som tillgodosett möjligheten att erbjuda mångfald i
andra former än bara i print?
Det ska först konstateras att våra nyhetssajter, tillsammans med de norska avisernas, tillhör de mest
avancerade i världen. Jag har själv stått på INMA- och
WAN Ifra-scener på olika kontinenter och inför mediekonferensdeltagare slagit fast att Upsala Nya Tidning
minsann är lika produktvecklad digitalt som en gång
The New York Times, en sanning som möjligen inte är
lika giltig längre. (Vilket jag också erkänt på scenen på
Flustret i Uppsala inför UNT:s hela personal.)
Jag satt i publiken när Västerbottens-Kurirens vd
Sture Bergman, idag chef för NWT Gruppen, trollband
åhörarna på en INMA-världskongress Miami efter vi
vallats runt i tomma lokaler hos Miami Herald som
just sparkat några hundra medarbetare. Eller om det
istället var den där gången i San Francisco? Eller i Los
Angeles, när vi var ett gäng svenskar som besökte Los
Angeles Times och jag till slut ställde mig upp framför
whiteboarden i chefredaktörsrummet på LA Times och
lika frustrerad som tillkämpat artig inför bland andra
Tidningar i Norrs chefredaktör Ingvar Näslund började skissa upp den digitala logiken för den amerikanska redaktionsledningen. X antal uppsagda journalister och avskedade chefredaktörer senare är LA Times
nu tydligen på G med en nysatsning igen. Well, well.
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Min poäng är att svenska tidningar trots en utmanande transformation klarat sig hyggligt väl på nätet.
Näst efter Norge har vi den högsta andelen betalande
nyhetskonsumenter digitalt, och även om den rapport
om tidningsekonomi som Myndigheten för press,
radio och tv presenterat för 2018 och 2019 påvisade
de sämsta bokslutsresultaten sedan man började sammanställa dessa för över 40 år sedan, så blir den om
2020 trots allt en smula bättre. Stödtunga sista svarta
rader, visst, men ändå: vi har ännu en livaktig och bred
pressflora att värna.
Så långt är ju allt väl och våra press- och mediestöd
kan anses ha tjänat sina syften. Om det inte vore så att
de konserverat tidigare affärsmodeller (läs: pappers
tidningar), skapat negativa tröskeleffekter (läs: 29
procent hushållstäckning ger driftsstöd, 31 procent
ger inget alls …), är oförutsägbara (läs: hur tilldelas
egentligen vita fläckar-stöd?) och så vidare.
Att snabbt svänga om till andra system låter sig förstås inte göras, tusentals journalistjobb och miljoner
läsare är försatta i de förutsättningar som rått, så tillrådligt är nog en mer successiv förnyelse.
Men låt oss leka med tanken att vi, med facit i hand,
hade formulerat om mediestöden för något decennium
sedan? Hur hade det sett ut då?
Möjligt för gratissajter att få driftsstöd. När Metro
lanserades 1995 rasade den tidens så kallade betal
tidningar mot den snylt- och snuttifieringsjournali
stik som gratistidningen erbjöd i Stockholm, ett press
historiskt protektionistiskt jättemisstag av oss andra,
då ju läsare i tunnelbana efter tunnelbana jorden runt
älskade konceptet.
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Mer progressiva borde vi i mediebranschen ha
varit när de stora nyhetssajterna växte fram tiotalet
år senare, då reklamfinansierade givet att fungerande
betalningsmodeller faktiskt saknades och att det rådde
en ofta rätt sund skepsis mot att betala över nätet före
Klarna/Bank-ID/Swish/etc. Samtidigt krävdes det betalande abonnenter för att få driftsstöd, vilket torde ha
hämmat den digitala tillväxten.
Faktum är ju att våra idag digitala medievanor växte
fram tack vare tillgången till nyheter på öppna plattformar, så nog borde mediestöden anpassats till detta tidigare. Drifts- och distributionsstöd för print hade fortsatt behövts, men sammantaget borde också digitala
produkter getts stöd. Driftsstödet hade sedan kunnat
växlas ut mot andra direkta stöd samt indirekta stöd.
Mer generella indirekta stöd. Alltför omfattande
och långvariga direkta stöd till kommersiella aktörer riskerar att sätta marknaden ur spel. Är det rimligt att alla från utländska börsbolag och familjeägda
koncerner till stiftelser, släkter och ekonomiska föreningar ska kunna tilldelas skattemedel i kanske 50 år
– trots att de drivs i privat regi och tillika med vinst
intressen? Ska man kunna stödmaximera sin verksamhet och som, åtminstone en aktör år 2021, ta emot så
mycket driftsstöd att det motsvarar en tredjedel av hela
omsättningen?
Min gissning är att om vi gjorde om och gjorde rätt,
så skulle indirekta stöd utgöra en större andel av den
dryga miljard skattekronor som det handlar om idag.
Ett kvalificerat momsundantag, populärt kallat nollmoms, vore en del av en större helhetslösning – tillika
testad med framgång i våra grannländer, enligt bland
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andra radioprogrammet Medierna. Helt eller delvis
reducerad arbetsgivaravgift tillfälligt eller en längre
tid för specifikt journalister, skulle också locka medie
företagen att anställa just sådana och därmed premiera producerade av originaljournalistik.
Indirekta stöd har ibland felaktigt kommit att beskrivas som riktade bara till ”stora mediekoncerner”, som
vore dessa inte summan av många – ofta små – titlar,
dessutom inte sällan sammansatta i konsolideringar
orsakade av de mindre titlarnas lönsamhetsproblem.
Istället är fördelen med ett ökat inslag av indirekta stöd
att konkurrensvillkoren blir mer rättvisa.
Under 2020 tillkom så kallat redaktionsstöd, i princip ett så generellt fördelat mediestöd att det nästan
var att betrakta som ett indirekt stöd. Redaktions
stödet hade också olyckliga incitament i sin konstruktion, som att en tidning kunde öka sin kostnad med
X kronor för att därmed generera XX kronor i stöd.
Dessutom saknas definition av vad kriteriet ”i behov”
egentligen betyder ett räkenskapsår när staten inte
delar ut en extra halv miljard kronor på grund av covid19? Och ska medieföretag som kanske är i den treåriga
avlösningsmekanismen ur driftsstödssystemet ändå
vara förnekade att parallellt söka redaktionsstöd, som
förordningen från 2021 nu lyder? Det finns alltså att
skruva på, men som idé är mediestödet inte så dumt.
Stöd till nyhetsöknar – både geografiska och ämnesmässiga. ”Vita fläckar-stödet”, mer formellt omnämnt
stöd för lokal journalistik, är omdiskuterat och ibland
kritiserat. Hur det fördelas emellan stödansökningar
från en och samma koncern är högst oklart. Stödet har
ansetts beslutas för sent på verksamhetsåret och har
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dessutom getts under för kort tid. Och är det rimligt att
skattebetalarna ska subventionera – kanske tillfälliga
– satsningar på orter där det kan finnas en lokaltidning
som kämpat på i 87 eller 112 år och som nu, med denna
nya konkurrens, får ännu svårare att klara sig? Riskerar stödet möjligen att snarare locka bidragsentreprenörer än att skapa varaktig lokaljournalistik?
Dock. Forskning visar att det har bidragit till att
de geografiska nyhetsöknarna blivit färre. Och med
mer transparens och en tydligare intention om vad
som avses med denna stödform, kan den bli en viktig
beståndsdel och ett exempel på varför vissa direkta
stöd är nödvändiga. Det kan även diskuteras om inte
vissa bevakningsområden är att betrakta som nyhetsöknar i dagens medielandskap?
Sammanfattning?
• Driftsstödet borde tidigare omfattat också nyhetssajter utan betalande abonnenter, då de senare
skapade de medievanor som gör att vi nu är världsledande i prenumerationer även digitalt. Om så,
skulle driftsstödet utvecklats till det som nu kan bli
det framtida redaktionsstödet.
• Indirekta stöd borde tidigare blivit en del av stöd
floran, för att skapa mer allmänna premisser för
självständiga medier som står fria från staten.
• Vissa direkta stöd är fortsatt nödvändiga, som
exempelvis i språkgrupper eller geografier där det
saknas ekonomiska möjligheter att annars finansiera journalistik.
Nu blev det inte så 2011.
Och inte 2021, heller.
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Det kan förstås hävdas att ett fortsatt fokus på pressoch mediestöd till främst papperstidningar garanterade utgivningen av dessa i en tid då det inte fanns en
digital affär, och att vidmakthållandet av print därav
var själva utgångspunkten för att den svenska dagspressen överhuvudtaget kunde bli så framgångsrik
med sina affärsmodeller på nätet som den åtminstone
för stunden förefaller att vara.
2021 redovisas bättre bokslut. Gota Media och
NWT-gruppen nyanställer. Stampen har vänt upp och
köpts av ett Polaris-lett konsortium. Bonnier News
största affärsområde är plötsligt lokaltidningsverksamheten. Det spirar återigen optimism.
Men en mer framsynt mediepolitik 2011 hade knappast missgynnat. När de sista boksluten görs är det
sannolikt få tidningschefer som kommer se sig själva
i spegeln och anse sig ha satsat för mycket på tv, podcasts, appar och allt det som inte rymdes i mediestöden
för tio år sedan.
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Inte public service –
kalla det statstelevision
och statsradio
Thomas Gür*

De tre statliga etermedieföretagen SVT, SR och UR
(Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges
Utbildningsradio AB) kallas och kallar sig för public
service-bolag, eller bara, public service, både officiellt
och i dagligt tal. Och ibland, och då enbart i officiella
sammanhang, för programföretag eller p
 rogrambolag.
Deras formella ägare, Förvaltningsstiftelsen för SR,
SVT och UR, omnämner dem (på sin hemsida) som
”radio och tv i allmänhetens tjänst, public service”.
Att den vedertagna termen för de tre etermedie
bolagen inte ens är på svenska är i sig anmärkningsvärt,
inte minst med tanke på att alla bolagen har a ttributet
(i genitiv) att de är ”Sveriges” television, radio respek
tive utbildningsradio. Något som är så svenskt att dess
verksamhetsbeskrivning föregås av bestämningen
”Sveriges”, benämns således förunderligt nog med ett
utländskt begrepp.
* Thomas Gür är företagare och författare. Han är en av grundarna till
Tidskriften Kvartal och dess tidigare styrelseordförande. Han har en
bakgrund i journalistik och kommunikation.
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Utifrån direktöversättningen av detta engelska ordpar kan man härleda att dessa medieföretag (förment)
”tjänar allmänheten” eller, som förvaltningsstiftelsen
ovan beskriver det, att de tillhandahåller radio- och
tv-sändningar ”i allmänhetens tjänst”.
Men i ett öppet och frihetligt samhälle med de mediegrundlagar som Sverige har (tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen), är alla medier tänkta
att vara i allmänhetens tjänst, nästan oaktat vilka
huvudmän de kan tänkas ha. Det är därför det finns
ett grundlagsskydd för mediernas verksamhet – deras
nytta för allmänheten är så uppenbar och så stor, att
medierna, i likhet med några andra grundvalar för det
fria samhälle som Sverige är, så som regeringsformen
samt successionsordningen, vilka reglerar landets statsskick och hur dess parlament, regering och statschef
tillsätts, har getts ett större skydd än det som blott vanliga lagar tillhandahåller. Jag skriver ”nästan oaktat”,
därför att det finns ett givet och självbestämmande
(ontologiskt) undantag. Vilket det undantaget är och
bör vara framgår av hur man just i fria samhällen, där
maktdelningsprincipen råder, beskriver mediernas och
journalistikens/journalisternas uppgifter.
Pressen (medierna) i Sverige kallas den tredje statsmakten då det inom 1809 års maktdelning är tänkt att
i boskillnaden mellan den verkställande statsmakten
(på den tiden Kungl. Maj:t och senare regeringen)
samt den lagstiftande statsmakten (riksdagen), journalisterna och pressen skall vara ytterligare ett kraftcentrum – alltså en tredje statsmakt. Med en liknande
princip kallas pressen i den engelskspråkiga världen
för ”the fourth estate”, alltså det fjärde ståndet efter
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klerker, adel och ofrälse, och i den franskspråkiga
världen för ”quatrième pouvoir”, den fjärde makten,
med en referens till den åtskillnad som görs mellan den
verkställande, lagstiftande och dömande makten.
I ett sådant system med maktdelning, blir de fria
mediernas uppdrag att ytterligare förstärka denna
maktdelning medelst uppgiften att informera medborgarna, att kommentera samhällsskeendena och att
granska den offentliga och reella makten i samhället –
inklusive givetvis statsmakten.
Med programföretagen SVT, SR och UR befinner vi
oss i den självmotsägande situationen att den första
och andra statsmakten i Sverige, alltså regeringen och
riksdagen, äger och driver medieföretag finansierade
genom en särskild skatt, vilka skall fullfölja uppgiften
att från dessa två statsmakter vara en oberoende och
självständig tredje statsmakt.
* * *
Men att programbolagen är statliga företag och därmed
de journalister som arbetar i dem av staten anställda
och med skattemedel avlönade tjänstemän, söker både
statsmakten, dess stiftelse och dessa tre bolags ledningar dölja bakom dimridåer av noaord och begrepp,
av skönmålningar och avsiktliga förvrängningar.
Ta det statliga ägandet av de tre mediebolagen.
Dessa ägs formellt av den tidigare omnämnda förvaltningsstiftelsen. På sin hemsida beskriver den sig så här:
Förvaltningsstiftelsens uppgift är att vara en buffert
mellan statsmakten och programföretagen Sveriges
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Radio, SVT och UR. Stiftelsen skapades för att – genom
att äga och förvalta samtliga aktier i programföretagen –
främja oberoendet för radio och tv i allmänhetens tjänst,
public service. Detta ger programbolagen en självständig ställning eftersom de inte ägs av vare sig staten eller
kommersiella intressen.

Bakom formuleringen i passivum, ”stiftelsen skapades”,
återfinner man ett antal beslut från statsmakten i form
av regering och riksdag. Den 2 december 1993 bildades,
genom ett regeringsbeslut (Ku93/1927 och 2259), initialt
tre olika stiftelser: Förvaltningsstiftelserna för SVT, SR
och UR som ägare till respektive programbolag.
I nästa steg togs ett riksdagsbeslut den 11 juni
1996 (prop.1995/96:161, bet. 1995/96: krU12, rskr
1995/96:297), att de tre förvaltningsstiftelserna skulle
upphöra och de tre programbolagen ägas av en enda
nybildad stiftelse. Och redan den 18 april 1996, alltså
knappt två månader före riksdagens beslut, inkom
påpassligt nog de tre stiftelserna med en framställning
till regeringen om permutation, med innebörden att
stiftelserna skulle upphöra, och de föreslog alla tre att
en ny stiftelse skulle bildas.
Efter riksdagsbeslutet fick den nya stiftelsen, alltså
Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR, ett nytt
stiftelseförordnande av regeringen den 12 december
1996 (Ku96/00881/RTV), vilket började gälla från
1997. Förordnandet har sedan dess ändrats fyra gånger
med regeringsbeslut åren 1999, 2007, 2019 och 2020.
Här ser vi att det är statsmakten (regering och riksdag) som helt bestämmer över förvaltningsstiftelsen
och de tre tidigare stiftelserna. Staten instiftar, staten
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upplöser och staten instiftar ånyo. Och det är staten
som författar och ändrar stiftelsernas förordnanden.
Förvaltningsstiftelsen ”skapas” således inte av sig själv
eller av en okänd aktör, utan av statsmakten som helt
bestämmer över den.
Värt att notera är att de tre tidigare stiftelserna var så
lyhörda visavi statsmaktens signaler och intentioner att
de redan två månader innan riksdagen fattade beslut
om Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR, ansökte
om upphävande och permutation och att deras respektive egendomar skulle överflyttas till en ny stiftelse.
* * *
Betecknande nog finns förvaltningsstiftelsens förordnande inte att uppbringa på vare sig regeringens, riksdagens eller förvaltningsstiftelsens hemsidor.
Av förordnandet framgår mycket riktigt att det
är ”staten” som har bildat ”denna stiftelse” och att
”staten förordnar” vilka föreskrifter som skall gälla
för stiftelsen.1 Därefter återkommer statens bestämmande och kontrollerande roll på följande sätt i förordningen. (Punkterna inom parentes i enlighet med
numreringen av föreskrifterna i förordnandet. Direktcitaten från förordnandet. Mina kursiveringar).

1

Jag har här utgått från två handlingar som jag begärt ut: Kultur
departementet, Regeringsbeslut 22, 1996-12-12, Dnr K96/8817RTV,
samt, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Tele
vision AB och Sveriges Utbildningsradio AB, Sammanställd avskrift av
Stiftelseförordnande för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB,
Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB [Inklusive
ändringsbeslut från 1999, 2007, 2019 och 2020], 28 maj 2020.
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• Stiftelsens aktier i de aktuella tre bolagen får bara
överlåtas till någon annan efter ett beslut i riksdagen.
(3)
• Beträffande de medel som stiftelsen har tillförts,
kan endast riksdagen besluta om de kan användas
på något annat sätt än att betala för aktierna i de tre
bolagen. (4)
• Genom ett regeringsbeslut beslutas år 2007 att stiftelsens styrelse skall ha tretton ledamöter istället för
tidigare elva. (5)
• ”Staten genom regeringen utser styrelsens leda
möter.” (6) Ledamöternas mandattid ändrades
genom regeringsbeslut år 1999 samt år 2007. (6)
• Utöver ursprungligt beslut om att den som är ledamot av regeringen eller anställd i regeringskansliet
inte får vara styrelseledamot i stiftelsen, beslutade
regeringen år 2019 att ej heller riksdagsledamöter
kunde vara styrelseledamöter. Likaså tillade år 2020
regeringen, genom ett ändringsbeslut, mer precisa
rekvisit som ”kompetens, integritet och lämplighet”
vid utnämnandet av styrelseledamöter. (7)
• ”Staten genom regeringen entledigar stiftelsens
ledamöter.” (8)
• Regeringen utser revisorer för granskning av stiftelsens räkenskaper (15) och deras revisionsberättelse
tillställs inte bara förvaltningsstiftelsen, utan också
regeringen. (17)
• Eventuell talan mot ledamot i stiftelsens styrelse i
enlighet med stiftelselagens skrivningar (1994:1220,
kap. 5) om att ha skadat stiftelsen, får föras av den
som regeringen utser. (19)
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• ”Arvode till styrelsens ledamöter och till revisor
bestäms av regeringen.” (20)
• ”Staten genom regeringen får ändra eller upphäva”
förordnandets föreskrifter vad gäller dess punkter
1 samt 4–20. Punkterna 5–7 får dock ändras
eller upphävas endast om ett beslut av riksdagen
föranleder det. (21)
• Föreskrifterna om stiftelsens ändamål får endast
ändras eller upphävas om riksdagen beslutat att
bolagen i fråga inte längre skall bedriva sändningar
av radio och tv-program i allmänhetens tjänst. (22)
• ”Om stiftelseförordnandet upphävs skall tillgångarna tillfalla staten.” (23)
Så långt den av staten påstått oberoende förvaltningsstiftelsens relation till den lagstiftande (riksdagen) respektive den verkställande (regeringen) statsmakten.
Värt att notera är också hur nomineringen av stiftelsens styrelseledamöter går till, samt att det fortfarande
inte finns reglerat i stiftelseordningen. Enligt förvaltningsstiftelsens hemsida utses ledamöterna formellt av
regeringen ”efter förslag av de politiska partierna”. Det
anges inte vilka politiska partier som har denna nomineringsrätt men implicit framgår att det enbart är de
partier som är representerade i riksdagen som kommer
i fråga. Och mycket riktigt bestod förvaltningsstiftelsens styrelseledamöter till stor del av riksdagsleda
möter från riksdagens partier till och med 2019, när det
inte handlade om politiska tjänstemän. Numera består
ledamöterna huvudsakligen av tidigare riksdagsledamöter och regionalt eller kommunalt aktiva politiker
eller tjänstemän från samma partier.
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* * *
I enlighet med regeringens beslut, undertecknat ”på
regeringens vägnar” av dåvarande kulturministern
Marita Ulvskog, skall förvaltningsstiftelsen vara
”moderstiftelse och de tre programbolagen skall vara
dotterbolag i den nya koncernen” (Ku96/881/RTV).
Men oaktat att programbolagen är dotterbolag i en
koncern vars ägare är stiftelsen, vilken, enligt egen
utsago, genom sitt ägande är ”en buffert mellan
statsmakten och programföretagen”, framträder likväl statsmaktens bestämmande roll också i bolags
ordningarna för de tre företagen.
Åter signifikant nog, går inte respektive program
företags bolagsordning att ta del av på vare sig förvaltningsstiftelsens hemsida eller respektive företags hemsidor.2 (Och ej heller på regeringens hemsida.)
De tre programföretagens bolagsordningar är samtliga antagna vid extra bolagstämmor i respektive företag den 13 mars 2012.3 Bolagsordningarna är vidare i
det närmaste identiska med varandra, med undantag
2

3

Efter att jag den 29 april 2021 begärde ut företagets bolagsordning från
SVT (se nästa fotnot), kom bolagsordningen, som varit en död länk,
upp på företagets hemsida. https://omoss.svt.se/var-roll/organisation/
bolagsstyrning.html
Jag har här utgått från bolagsordningarna för SVT, SR respektive UR
som jag begärt ut: 1) Bilaga till protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Sveriges Television AB, org. nr. 556033-4285, den 13 mars 2012, BOLAGS
ORDNING, 2) Bilaga till protokoll fört vid extra bolagsstämma i S veriges
Radio AB, org. nr. 556419-3232, den 13 mars 2012, BOLAGSORDNING,
samt 3) Bilaga till protokoll fört vid extra bolags
stämma i Sveriges
Utbildningsradio AB, org. nr. 556195-1996, den 13 mars 2012, BOLAGS
ORDNING.
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för §1 som anger bolagets firma i enlighet med respek
tive bolagsnamn och §3, andra stycket som anger vad
respektive bolag skall syssla med för typ av ”rund
radiosändningar … i allmänhetens tjänst” (ljudradio
program för SR, televisionsprogram för SVT och
utbildningsprogram för UR).
• Av §12 framgår att respektive bolags styrelse inte
utan bolagsstämmans (alltså den enda aktieägaren,
förvaltningsstiftelsens) godkännande kan avyttra
fastigheter eller andra tillgångar som är av större
betydelse för programverksamheten. Men: ”Ett
sådant beslut av bolagsstämman [d v s förvaltningsstiftelsen] skall godkännas av regeringen.” (Mina
kursiveringar här och framöver.)
• Bolagen skall enligt §14 ha två revisorer jämte två
suppleanter var. ”Regeringen utser en revisor och en
suppleant.” (Vilket också stipuleras i §10.)
• I enlighet med §19 har ”svenska staten” hembud,
ifall en eller flera aktier i bolaget övergår till ny
ägare, och staten äger också rätt att utnyttja hembud för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Bolagets styrelse har skyldighet att skriftligen
underrätta ”svenska staten genom Kulturdepartementet” om hembud. Skyldigheten faller alltså på
(dotter) bolagets styrelse och inte på förvaltningsstiftelsen.
• I enlighet med § 20 skall bolagets tillgångar tillfalla
staten om bolaget träder i likvidation.
• Och i den sista paragrafen, 21, fastslås: ”Denna
bolagsordning får inte ändras utan medgivande av
regeringen.” Bolagsordningen i dotterbolagen kan
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således inte ändras av ägaren, förvaltningsstiftelsen,
utan att denna inhämtar den verkställande delens av
statsmakten, regeringens, medgivande.
Motargumentet att statsmakten har överfört ägandet
till förvaltningsstiftelsen genom stiftelsekonstruktionen med tre helägda dotterbolag, och att det därför är
felaktigt att beskriva programföretagen som statliga
mediebolag, är advokatyr baserad på formalism.
Det är en sedan mycket länge etablerad princip både
inom samhällsvetenskaperna och inom juridiska och
redovisningsmässiga regleringar att det avgörande
rekvisitet för att bestämma ansvarig person eller
instans och huvudmannaskap inte främst beaktar vem
som är den formella ägaren, utan vem som ytterst kontrollerar ett bolag eller en institution eller ett skeende
och/eller vem som tillägnar sig överskottet av en verksamhet (med marxistiska termer, som approprierar
mervärdet).
Att kontroll är ett viktigare rekvisit än formellt
ägande framgår således tydligt av aktiebolagslagens
(2005:551) inledande kapitel när lagen definierar
begreppen moderbolag, dotterföretag och koncern.
Notera då särskilt de (av mig) kursiverade delarna i
punkterna 3 och 4.
11 § Ett aktiebolag är moderbolag och en annan juridisk
person är dotterföretag, om aktiebolaget
1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier
eller andelar i den juridiska personen,
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2. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och på
grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över
mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar,
3. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och
har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
4. äger aktier eller andelar i den juridiska personen och
har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över
denna på grund av avtal med den juridiska personen eller
på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal
eller därmed jämförbara stadgar.

Staten är visserligen inte aktieägare i ”moderbolaget”
förvaltningsstiftelsen (en stiftelse utställer inte några
aktier), men har likväl den fulla kontrollen över förvaltningsstiftelsen, som framgår av både beslutet att
lägga ned de ursprungliga tre stiftelserna och bilda
förvaltningsstiftelsen och överföra programbolagen
till den samt av stiftelsens av statsmakten författade
stadgar. Staten förfogar således över förvaltnings
stiftelsens vara eller icke vara och behåller under tiden
kontrollen genom rätten att utse dess styrande organ.
En snarlik betoning av kontrollelementet i företagsverksamhet återfinns också i regelverket för IFRS
(International Financial Reporting Standards) vilket
är vedertaget inom EU sedan 2002. Och efter ett beslut
2005 skall alla börsnoterade företag inom EU avrapportera sin koncernredovisning efter IFRS-reglerna.
IFRS 10 om konsoliderad finansiell redovisning
(Consolidated Financial Statement) ställer krav på att
ett företag konsoliderar den ekonomiska redovisningen
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av de enheter som det kontrollerar. Kontroll definieras
som ”tillägnandet eller rätten till olika slag av avkastning och möjligheten att påverka denna avkastning
genom innehav av makt över ett investeringsobjekt”4.
Denna makt att utöva kontroll över investeringsobjektet härrör i sin tur från rättigheter: ”Sådana rättigheter kan vara enkla (till exempel genom rösträtt)
eller komplexa (till exempel inbyggda i avtalsmässiga
skrivningar).”5
* * *
Ytterligare ett kontrollelement handlar om hur de tre
bolagen finansieras. Sedan 2019 (efter ett riksdags
beslut den 14 november 2018) sker detta genom en
särskild och progressiv skatt.
Betecknande nog är även finansieringsformen
inhöljd i eufemismer från officiellt håll. Förvaltningsstiftelsen skriver: ”All radio och tv i allmänhetens
tjänst finansieras genom en public service-avgift som
tas in via skattsedeln.” Även regeringens hemsida
och de tre bolagens hemsidor skriver om denna skatt
som public service-avgiften. SVT gör det på följande
inställsamma vis:

4

5

”Control requires exposure or rights to variable returns and the
ability to affect those returns through power over an investee.”
https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10
”Power arises from rights. Such rights can be straightforward (e.g.
through voting rights) or be complex (e.g. embedded in contractual
arrangements).” (Samma som ovan)
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SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen utan av
en stiftelse med uppgift att garantera företagets oberoende.
Eftersom du betalar för public service via public service-
avgiften så ser vi dig och alla andra som de verkliga ägarna.

Men Lagrådet har i sitt remissyttrande (24 april 2018)
fastslagit att finansieringsformen, med betalningsskyldighet för alla skattepliktiga individer, är en pålaga,
alltså en skatt och inte en avgift, även om den har godtagit att ”pålagan benämns avgift”:
I tidigare sammanhang har Lagrådet framhållit att det är
angeläget att en pålaga som de facto utgör en skatt också
benämns skatt. Den i lagrådsremissen föreslagna pålagan
har i flera avseenden karaktär av skatt.
Som redovisas i remissen skiljer sig emellertid pålagan
i hög grad från andra skatter och är inte direkt jämförbar med sådana. Medlen ska gå till en specificerad och
avgränsad verksamhet och användas endast för denna;
modellen fungerar som ett slutet finansieringssystem.
Lagrådet har också förståelse för uppfattningen att det
för allmänhetens förtroende är viktigt att pålagan på
ett tydligt sätt särskils från andra skatter. Till det kommer att den i sin helhet ska beslutas av riksdagen genom
lag; någon delegation av föreskrifter är inte aktuell.
Lagrådet kan godta att pålagan benämns avgift.6

6

https://www.lagradet.se/wp-content/uploads/lagradet-attachments/
Ny%20finansiering%20av%20public%20service.pdf
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* * *
Vi kan således konstatera att såväl statsmakternas
(regering och riksdag) som förvaltningsstiftelsens (och
programbolagens) beskrivningar att SR, SVT och UR
skulle vara från statsmakten självständiga bolagsbildningar är retorik och att termen ”public service” är,
för att ta det på samma engelska, smoke and mirrors,
alltså verbalt trolleri.
Programbolagen är statliga etermedieföretag, och
de har som sådana både en särställning i det svenska
mediala landskapet (med garanterad finansiering och
de facto monopol) och är direkt och indirekt kontrollerade av statsmakten.7 Deras medarbetare, inklusive
journalisterna, har sin försörjning på grundval av en av
staten indriven skatt med det statliga våldsmonopolet
i ryggen, och de anställda bör därför ses som av staten
avlönade tjänstemän.
En korrekt term för programbolagen är sålunda
statstelevisionen respektive statsradion.
All diskussion om bolagens verksamhet och denna
verksamhets innehåll och omfattning, deras ekonomi
och deras framtida arbetsformer (till exempel att
de numera genom sin på nätet textbaserade nyhets
förmedling också direkt konkurrerar med tryckta
7

Den som kan sin svenska mediehistoria vet också med sig att individer
som utmanade detta statliga monopol genom privata radiosändningar
ansågs begå lagbrott. Piratradiolagen från 1962 (”Lex Radio Nord”), förbjöd svenskar att äga radiosändare och även radiosändningar från internationellt vatten om de konkurrerade med Sveriges Radio. Bland andra
dömdes Radio Syds ägare Britt Wadner tre gånger för brott mot denna
lag och fick den sista gången tre månaders fängelse.
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medier som är privatägda) måste, för att bli tagen på
allvar, utgå från detta sakförhållande.
Först när programbolagen ses för vad de är, näm
ligen att de är de facto statligt ägda och de jure statligt
kontrollerade och drivna, kan också diskussionen om
dessa verkligen är allmänhetens tjänare eller inte och
om de verkligen är en del av den tredje statsmakten
eller inte, föras på ett ärligt och seriöst sätt.
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Världen har alltid förändrats
så ock public service
Christina Jutterström*

Det är allvar nu. Den så kallade auktoritära demokratin knaprar sig in i det demokratiska samhälle vi vant
oss att leva i under hundra år. Allvaret gäller inte minst
public service och vilken framtid som väntar radio och
television i allmänhetens tjänst.
Därför ägnar jag mitt inlägg om den framtida mediepolitiken enbart åt en av de viktigaste grundbultarna i
svensk demokrati, public service.
• Lägg ner public service – beslut taget på Moderata
samlingspartiet i Stockholms läns stämma år 2019
(partiets största förbund).
• Lägg ner public service – beslut taget av Moderata
Ungdomsförbundets stämma år 2018.
• Public service ska enbart syssla med samhällsinformation och smalt kulturutbud – Ebba Busch (Kristdemokraterna) Ekots lördagsintervju 2021.

* Christina Jutterström är Sveriges mest erfarna medieledare och har
bland annat varit VD för SVT, chefredaktör för Dagens Nyheter och för
Expressen samt chef för Sveriges Radios Ekoredaktion.
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• Behåll public service, men reformera saklighet och
opartiskhetskraven – Sverigedemokraternas hemsida 2021.
Sveriges Radio startade 1925, Sveriges Television 1956,
båda efter den europeiska originalidén, BBC. I decennier har public servicebolagen arbetat utifrån ett uppdrag från riksdag och regering där programverksamheten ska präglas av ett ”mångsidigt programutbud
som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper” och ”oberoende av politiska,
kommersiella och andra intressen” som det uttrycks i
det pågående sändningstillståndet. Ett sådant uppdrag
för public service har en stor majoritet av riksdagens
partier länge ställt sig bakom. Även den moderatledda
regeringen 2006–2014 gav till slut public service detta
innehåll. Dessförinnan hade den borgerliga regeringens första kulturminister Cecilia Stegö Chilò deklarerat en total omgörning av public service. Hon hade
dock inte betalat tv-avgiften under 15 år och tvingades
därför avgå. Därmed omintetgjordes omstöpningen
av public service den gången.
Men kartan ser nu ut att vara på väg att ritas om
redan på det löpande sändningstillståndets andra
år. Precis som den svenska politiska kartan. Det nya
borgerliga, konservativa blocket, utom Liberalerna,
uttalar sig allt oftare för stora förändringar av public
service. Det finns de som talar om ett krig för och emot
de fortfarande livskraftiga företagen Sveriges Radio
och Sveriges Television, Utbildningsradion lämnar
man utan kommentarer. Jag vill inte använda ett så
starkt uttryck som krig, men det är ingen tvekan om
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att både gamla och nya svenska riksdagspartier kraftigt vill förändra den svenska mediekartan genom att
skrota eller förminska public service till förmån för en
ytterligare marknadsstyrd och kommersiellt dominerad mediemarknad.
Om detta lyckas innebär det en rejält stor förändring
i det svenska samhället. Jag vill försöka förstå varför
moderata (moderata samlingspartiet har i skrivande
stund en utredningen i ämnet), kristdemokratiska och
sverigedemokratiska politiker vill åstadkomma de här
förändringarna. Inte minst mot bakgrund av vad som
händer i EU-länder som Polen och Ungern där regeringarna nyligen gjort public service till sina tjänare.
Det skifte som nu verkar förberedas i Sverige sker
samtidigt som public serviceföretagen i 2020 års
SOM-undersökning, som bygger på enkäter till 30 000
slumpmässigt utvalda personer, nådde de högsta
förtroendesiffrorna någonsin hos allmänheten – 76
procent för SVT, 70 procent för Sveriges Radio. Förtroendet är starkt hos såväl unga som äldre. Det sker
samtidigt som public serviceföretagen under pågående
pandemi förser svenska folket med ett högkvalitativt
nyhetsutbud, direktsända presskonferenser med frågor till både politiker och myndigheter. De sänder program där experter dag efter dag svarar på publikens
många frågor om coronan. Det sker samtidigt som
företagen dessutom förser medborgarna, många satta
i karantän, med underhållning, serier, dokumentärer,
filmer, musik och teater. Allt tillgängligt såväl i ordi
narie tablå som på SR Play och SVT Play för användning när människor själva vill och på vilka plattformar
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de önskar. Samtidigt som tablåtittandet går ner ökar
stadigt användandet av program och tjänster digitalt.
Moderata samlingspartiet har länge talat för ett
”smalt och vasst” public service, men hittills aldrig
varit i närheten av ett sådant riksdagsbeslut. Nu ansluter sig Kristdemokraterna som ett eko till samma krav.
Ett public service som i stora drag får till uppgift att
syssla med samhällsinformation och ett smalt kultur
utbud, som Ebba Busch uttryckte det i Ekots lördagsintervju nyligen. Då handlar det inte längre om public
service för hela folket, det som är själva grundidén med
radio och television i allmänhetens tjänst. Det blir en
tjänst ytterligare för landets högutbildade, framför allt
i storstäderna.
För att hela folket ska känna till public servicetjänster i till exempel en kris som pandemin krävs att public
service finns dagligdags i alla programgenrer. Det är det
enda sättet att hålla ett public serviceutbud levande för
alla. Det är det som man i nuvarande och tidigare sändningstillstånd kallar för ”bredd” i programutbudet. Ett
”smalt och vasst” public service dyker inte plötsligt upp
för hela befolkningen om det inträffar en kris.
Det är den klassiska nuvarande bredden som ger
public serviceradion och televisionen dess demokratiska legitimitet. Som skapar ett kollektivt minne, låter
historien finnas kvar, skapar nya berättelser om samtiden och är en arena för det offentliga, gemensamma
samtalet. Samtidigt som nya programidéer, format och
teknik ständigt utvecklas. Det var till exempel Sveriges
Television som gick i spetsen för och utvecklade den
digitala tekniken för televisionen i Sverige med start
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redan i slutet på 1900-talet vilket innebar att SVT Play
kunde skapas 2006. Därefter kopierade de kommersiella kanalerna tacksamt playfunktionen.
Ett argument mot fortsatt public service är att unga
människor tar till sig nyheter och annat på nätet. De
behöver inte längre public service. Då kan det vara
intressant att känna till att forskarstudier visar att
ungdomar när de använder sociala medier ofta landar
på de traditionella mediernas sajter. En studie över
hur förstagångsväljarna 2018 skaffade sig information inför valet visade att en majoritet av dem använde
Sveriges Television som första källa, både online och i
soffan. Därefter kom kvällstidningarna.
Sverige är ett litet land med ett litet språk. I public
service uppdrag har under lång tid ingått uppgiften
att slå vakt om det svenska språket via radio och tele
vision, framför allt genom att majoriteten av programmen ska vara svenskproducerade. Visserligen gör de
nya stora kommersiella streamingtjänsterna numera
en och annan produktion på svenska, men de är droppar i havet. Spelar ”svenskheten” i mediesammanhang
inte längre någon roll för de partier som vill smalna av
eller lägga ner public service?
Bredden och den ständiga utvecklingen, både innehållsmässigt och tekniskt, inom svensk public service
bidrar i hög grad till att landets medborgare fort
farande kan kallas ett bildat folk.
Så varför skrota denna demokratiska företeelse
eller låta den smälta ner till smala företag som enbart
sysslar med nyheter och kultur? Jag försöker och vill
förstå, delvis med hjälp av mina vänner i den moderata
rörelsen.
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”Public service är vänstervridet.” Det kanske var
en företeelse på 1960- och 70-talen då hela samhället
präglades av vänstervindar. Men ingenting i de årligen
återkommande undersökningarna av hur public service sköter sitt uppdrag ger stöd för den uppfattningen.
Att vara journalist är som andra yrken en profession.
Att vara journalist på public service likaså.
Många moderater, inte minst bland de yngre, h
 yllar
fortfarande nyliberala idéer där staten betraktas närmast som en fiende. Övertygelsen är stor att mark
naden bäst styr samhället, inte stat och politik. Alltså
finns ingen plats för medieföretag med uppdrag från
staten. Intressant med tanke på att det just nu blåser
vänstervindar från det stora landet i väster. Med innebörden att staten ska utöka sin roll i samhället.
De borgerliga tidningarna, som ofta står nära ett
parti, riktade tidigare genom Tidningsutgivareföreningen stark kritik mot framför allt SVT för att på nätet
konkurrera med dagstidningarna. Den konflikten är
numera bilagd. De flesta ledare inom tidnings- och den
kommersiella tv- och radiovärlden uppfattar public
service som en nyttig konkurrent de inte vill bli av med.
Sveriges Television har idag över 40 lokala nyhets
redaktioner, Sveriges Radio 26 lokala kanaler.
Både Kristdemokraterna och den moderata parti
ledningen vill också ge kommersiella radio- och tv-
bolag möjligheten att tjäna mer pengar på det man tar
bort från public service, framför allt underhållning.
Men hittills har alla partiföreträdare vägrat svara
på frågan om vad som ska bort från public service.
Melodifestivalen, På Spåret, sportsändningarna? Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt för politiker
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att göra distinktioner mellan underhållning med bildande, kulturellt innehåll och annan underhållning.
Ska till exempel Sveriges Radios lokala kanaler med
en blandning av samhällsinformation och populär
musik kunna fortsätta att sändas. Värt att notera är
också att en stor del av SVT:s och Sveriges Radios program sedan tio, tjugo år tillbaka produceras av privata,
kommersiella bolag.
Att göra ett smalt och vasst public service innebär, och det är min viktigaste synpunkt, att politiken
genom riksdagsbeslut skulle förbjuda vissa typer av
program alternativt tjänster. Detta skulle helt strida
emot synen på oberoendet och därmed eliminera trovärdigheten för public service. Framför allt skulle det
strida mot innebörden i tryckfrihetsförordningen (TF)
och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Sverigedemokraterna vill ha kvar public service,
men är inte nöjda med hur sakligheten oh opartiskheten sköts av företagen. Kräver översyn av detta.
Uttalanden från olika partiföreträdare visar att de
vill styra både journalister och innehåll. Partiets före
trädare Linus Bylund i Förvaltningsstiftelsen, som äger
public serviceföretagen, har framfört att journalister
ska kunna straffas för partiskhet i program och inslag.
Självklart ska public service innehåll ofta debatteras
och ifrågasättas, men i svensk grundlag fastslås ett
utgivaransvar för vad medier ger ut. Inga enskilda
journalister kan ställas inför skranket. Den grund
lagen tillkom ursprungligen 1766. Det kan vara värt
att åter notera att i EU-länderna Polen och Ungern har
regeringarna tagit kommandot över public service just
för att man varit missnöjd med oberoende journalistik.
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Det är i allmänhet svårt att återge Sverigedemokraternas företrädares uttalanden i mediefrågor eftersom de
efteråt ofta vill förklara bort vad som sagts.
Public services framtid blir alltså i politiken alltmer
en höger-vänsterfråga. Om det blir en borgerlig regering efter valet 2022, vad kan då tänkas bli resultatet av
dessa partiers olika krav? Med de beslut och uttalanden
som finns för närvarande (maj 2021) verkar ett skifte
från en traditionell public service med bredd i innehållet, hög kvalitet och oberoende vara att vänta. Om
väljarna, med tanke på det höga förtroendet för både
SVT och SR, vill behålla ett brett, högkvalitativt och
oberoende public service, kan något i så fall hindra ett
sådant skifte?
Är en massiv folklig protest tänkbar? När en tidigare toryregering i Storbritannien hotade att göra
ett ”smalt och vasst” företag av BBC stoppades detta
just av en sådan proteststorm. En nystartad svensk
facebookgrupp för att behålla ett brett, högkvalitativt, oberoende public service har idag cirka 14 000
medlemmar. Påverkar ett folkligt upprop politiker i
Sverige? Jag har inte svaret.
Public serviceföretag måste självklart ständigt
utvecklas och förändras. Så har onekligen skett sedan
radion startade i kristallmottagare 1925 och tele
visionen med många timmar av pausbild 1956. Det är
enkelt att skriva en sådan public servicehistoria, både
svensk och europeisk. Finns det då några förändringar
som skulle kunna bidra till att public service också i
framtiden ”omfattar allt från det breda anslaget till mer
särpräglade programtyper” och förblir ”oberoende av
politiska, kommersiella och andra intressen”? FörändVärlden har alltid förändrats så ock public service | 185

ringar som än en gång skulle kunna ge public service
politiskt stöd över blockgränserna i den svenska riks
dagen också från 2026 och framåt.
• Grundlagsfäst public service oberoende av politiska,
kommersiella och andra maktsfärer. Det skulle
stärka public serviceföretagets (se nedan) självständighet och inte vara uppe till diskussion inför varje
nytt sändningstillstånd. Tyvärr fick förslaget, när det
nyligen utreddes, inte stöd av Moderaterna och idén
skrinlades därför av socialdemokratiska regeringen.
Av tradition vill man ha med det största borgerliga
partiet vid grundlagsändringar. Men idén håller, den
är både viktig och relevant.
• Jag har tidigare förordat en sammanslagning av
Sveriges Television, Sveriges Radio och UR och

därmed bilda Public Service AB. Jag gör det igen
inför nästa sändningstillstånd. Nyttig konkurrens
mellan företagen är inte längre ett argument för att
behålla tre public serviceföretag med tidvis oeniga
ledningar. Konkurrensen finns i dagens värld i tillräcklig omfattning utanför public servicesfären. Ett
samlat public serviceföretag med en stark ledning
och med ett brett utbud skulle ge verksamheten en
fortsatt stark ställning i det demokratiska samhället,
möjliggöra att möta den alltmer diversifierade
publikens behov och göra det viktiga oberoendet än
tydligare. Det skulle frigöra ekonomiska resurser till
programverksamhet och nyskapande. Exempelvis
bättre resurser till granskande journalistik, som tar
tid och därför blir förhållandevis dyrt. Resurser till
viktiga sportsändningar utan sponsorer. En sam186 | Christina Jutterström

manslagning är alltså inte till för att sänka public
serviceavgiften. Den accepterar svenska folket i
nuvarande storlek.
• Skapa en Public Service Nyhetsbyrå av Sveriges
Radios och Sveriges Televisions nyhetsverksam
heter. Den blir i vid mening landets viktigaste
nyhetsbyrå och kan kraftsamla både lokalt, nationellt och internationellt. Man borde också göra
materialet fritt tillgängligt för andra medier på en
öppen plattform, inte minst till nytta för mindre
lokala digitala nyhetstjänster med små resurser.
• SVT-ledningen skulle på egen hand kunna minska
den så kallade ”mellanmjölksunderhållningen”,
som den kallas internt. Det skulle ge plats åt fler
samhälls- och kulturprogram, men också ytterligare
en stor underhållningssatsning som ytterligare en
lägereld med högsta kvalitet. Melodifestivalen har
för vissa blivit symbolen för vad kommersiella företag borde få ta över från Sveriges Television. Men,
just den folkligt enastående populära ”Mellon” är
den sorts underhållning som SVT behöver för att
människor också ska ta till sig och känna till före
tagets nyheter och samhällsutbud.
Det är allvar den här gången. Världen har förändrats.
Det har den alltid gjort. Public serviceföretagen har
mestadels skickligt förändrats med den. Ofta legat
i framkant. Frågan är om de får chansen att göra det
igen. Utgången av valet 2022 ger förmodligen svaret.
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Min konservativa
mediepolitik för Sverige
Aron Emilsson*

Människans önskan och behov av information, förståelse och kunskap är outtömligt. I alla tider och sedan de
första civilisationerna har vi tagit intryck av, förmedlat
och förklarat, fenomen och händelser i vår omgivning.
Vi återger, kommunicerar och interagerar för att söka
förstå orsak och verkan. Vi söker sätta enskildheter
i ett sammanhang och analyserar och drar slutsatser
av förhållanden och skeenden. Det är sådana vi är. I
berättandet runt lägerelden under jägarstenåldern och
vidare till romarrikets nyhetsbrev som sändes ut med
ridande kurirer omkring år 0. I mitten av 1400-talet tog
boktryckarkonsten fart genom Johannes Gutenberg
och informations- och kunskapsspridandet ökade i
takt med läskunnigheten. I slutet av 1800-talet gjorde
ljud och rörlig bild sina första trevande inträden. Därmed var flera av de format och plattformar vi idag
använder för vår mediala utsändning och mottagande
uppfunna. Till dess att den smarta telefonen revolutionerade tillgången till – och utbudet av – media och
* Aron Emilsson är riksdagsledamot och gruppledare för Sverigedemo
kraterna i kulturutskottet.
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mellanmänsklig kommunikation under dygnets alla
tider och var man än är. Tidning, tv och radio flyttade
in i telefonen. Samtidigt är de kvar i sina beprövade
kanaler och egna format.
Jag tillhör kanske den sista generationen som växte
upp med att morgontidningen var ett mer naturligt
massmedium och nyhetskanal, jämte tv och radio, än
den smarta telefonen och (a)sociala medier. Morgontidningen ramade in dagen och först med den skapade
man sig en omvärldsanalys av nyhetsläget. Ett annat
minne som etsat sig fast är hur jag som liten lyssnade
till hur transistorradion på kökshyllan i den stora
gamla prästgården förde ut tolvslaget och Dagens dikt
och därefter tillkännagav Ekot, liksom idag, sådär
hemtrevligt gammalmodigt och tryggt, elegant och
språkriktigt.
Genom historien och inte minst i modern tid har
det funnits ett behov av en mediepolitik. National
encyklopedin beskriver mediepolitik som ”statliga
åtgärder som rör mediers funktioner, villkor och
ställning i samhället och syftar till att viss produktion
ska främjas (t ex inhemsk film) eller motverkas (t ex
videovåld).”1 Yttrande- och informationsfrihet reglerar vi i lag och grundlag, medier främjas av skattelättnader, bidragsfördelning och avtal med staten. I svensk
och västerländsk tradition ligger att det offentliga tar
ansvar för att infrastruktur och distribution av mediet
fungerar, men håller ett avstånd till innehållet. Det är
i grunden klokt. Samtidigt ser vi att medier mer, eller
mindre, av och till kantrar i politisk slagsida. Hur
1

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mediepolitik
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agerar vi aktörer i samhällskontraktet då? Hur gör vi
medborgare och den representativa demokratins företrädare, om vi bedömer att informationen och granskningen av makten och oppositionen inte är allsidig,
saklig, hederlig och oberoende? Det är en lika svår,
som minerad fråga och likväl en fundamental demokratifråga. Press- och mediefriheten är fundamental
och så många olika röster som möjligt ska höras från
den tredje statsmakten i ett fritt och livligt medielandskap av det slag jag önskar. Kommersiella och idéburna fristående aktörer ska stå på egen grund. Radio
och tv i allmänhetens tjänst har en mer reglerad roll
och dominerande ställning, som gemensamt finansierad media, reglerade av sändningstillstånd och lagstiftning av svenska folkets valda ombud i Sveriges riksdag.
En vision för mig är ett moderniserat och oberoende,
men ändå ansvarstagande public service som samlar
nationen och utgör ett slags nationellt kulturellt självförsvar i en värld av tech-bolag som kontrollerar både
annonsmarknad, medier och människor.
Svensk tryckfrihetslagstiftning är en av världens
äldsta och låt oss vara stolta, men inte nöjda.
Sedan hösten 2019 och framåt har jag arbetat med
program för ett medielandskap där mångsidighet,
rättssäkerhet och press- och yttrandefrihet ska tryggas
i vår samtid och framtid. Den internationella utvecklingen, med stora dominanta aktörer behöver förstås
och hanteras. En oligopolsituation, där vissa företag
både tillhandahåller infrastrukturen, vad som får yttras och vilka som brutit mot regler du inte kan överpröva behöver mötas med nationell lagstiftning för att
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talsklimat. Sedan är jag bekymrad över polariseringen
och tonläget som råder i det offentliga samtalet och på
sociala medier. Allt annat än hederlig och lyhörd. Vår
tid behöver en ny medieetisk diskussion och ett system
som beaktar fler än i det gamla pressetiska systemet.
Om vi haft ett helt fungerande och fritt medieklimat,
skulle en mer aktiv debatt förts om samhällets svagheter. Nedmonteringen av samhällets beredskap hade
kanske inte gått så stor del av befolkningen obemärkt
förbi, inte heller andra revolutionerande samhällsförändringar av vårt land på mycket kort tid. Det är en
säkerhetsfråga att ha ett fungerande medielandskap, i
förhållande till de som har makten för dagen och vår
omvärld. Vi behöver förstå att inget land är en ö idag,
särskilt inte Sverige som befinner sig i ett geopolitiskt
spänningsfält i en storpolitisk dragkamp. Idag inte
bara mellan öst och väst i klassisk bemärkelse, utan
mellan nord och syd i betydelsen Kina-Europa. Olika
bilder av händelseutvecklingen i flödet är inte alltid en
slump. Min vision är därför en bildad och medveten
nation i detta avseende. Vidare ser jag stora svagheter i
att hävda ett fritt och oberoende medielandskap i takt
med att de statliga subventionerna accelererar. Kommersiella medier riskerar gå från fria och oberoende
till ofria och beroende. Det är principiellt problematiskt och ekonomiskt ohållbart. Undantagen är stöd
för innovation och distribution där det offentliga har
ett stort ansvar.
Jag tillhör de som ser ett värde i papperstidningen
och magasinet. Att kunna bläddra bland estetiskt bildsatta och formgivna rubriker, ingresser och brödtexter
i ett fysiskt format har en viss exklusivitet och känsla.
Min konservativa mediepolitik för Sverige | 191

Det är elegant och stilfullt. Kommer vi att uppleva en
renässans för nyheter i tryckt press, eller är krisen för
traditionella affärsmodeller nådastöten? Möjligen för
vissa affärsmodeller, men sannolikt inte för journali
stiken. Svenska folket är somewheres. Vi intresserar
oss för vår hemort och omgivning. Önskan om att ta
del av kvalitativa nyhetsartiklar, analyser och skeenden
som rör oss, ska inte underskattas. Det finns sannolikt
betalningsvilja för detta om format och kvalitet håller
måttet och ger något vi annars inte får del av i medieflödet. Det visar det faktum att många månadsmagasin
och tryckta tidningar med utgivning av högre frekvens
trots allt går ganska bra. Begravningsceremonin för
papperstidningen är uppskjuten på obestämd framtid,
men dopet av digitalisering och AI förrättat.
Digitalisering och artificiell intelligens fullkomligt
revolutionerar media och kommunikation. Det har på
många sätt kullkastat vanor och konsumtion av nyheter, nöje och fakta och väckt en diskussion om filterbubblor och forum där vi antas låsa in oss i de tolkningar, samband och slutsatser vi tenderar stämma in
i. Frågan är bara om vi i dag i högre utsträckning än
förr begränsar oss i våra kluster av åsiktsbubblor. Det
mesta tyder på att så inte är fallet. Förr såg bara formerna annorlunda ut. Det jag genuint oroas av är bristen på intellektuellt hederlig debatt i de vitt skilda verklighetsbilderna av hur tillståndet i vårt land ser ut och
vad som är orsak och verkan i händelseutvecklingen.
Att vi har en krackelerad sammanhållning och utbredd
polarisering har ett medialt etablissemang jämte den
verkställande makten ett visst ansvar för både i att
man inte har – men också att man dragit sig för att –
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rapporterat om samhällsutvecklingens konsekvenser.
Orsakerna har varit politisk slagsida i förhållande till
sittande regering, men i andra fall självcensur och hat
och hot mot enskilda journalister, vilket är minst lika
illa. Samhället måste garantera säkerhet, trygghet och
oberoende för såväl den etablerade journalistiken som
för andra opinionsbildare.
Att tänka rätt är visserligen stort, men att tänka
fritt likaså. Det måste vara fundamentet i framtidens
mediepolitik. Frihet under ansvar. Liksom medvetenhet och robusta ramar för tech-bolagen som riskerar
bli m
 äktigare än enskilda småstater och vars psykologi i algoritmer därtill gör mediekonsumenter beroende och i brist på social omsorg bidrar till psykisk
ohälsa. Kritiskt tänkande, fri mediemångfald och
social omsorg ger näring åt fritt tänkande och kunniga medborgare, vilket i sin tur gynnar såväl upplysning som ansvarsutkrävandet mellan – och av – oss
beslutsfattare.
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Min socialdemokratiska
mediepolitik för Sverige
Ida Karkiainen*

Varför ska vi ha en mediepolitik? För mig grundar det
sig i värderingar och principer. Mediepolitiken har till
syfte att värna medborgarnas möjlighet till informationsinhämtning och att kunna delta i och påverka
samhällsdebatten på jämlika grunder. Journalistik
och debatt är en väsentlig del i samhällsbygget och för
viktigt för att helt överlåtas åt marknadsprinciper. Jag
vill därför ta fasta på tre saker: stärkt public service,
anpassningar av dagens mediestöd för att stärka journalistik i hela landet samt beskattning av de globala
nätjättarna.
I allmänhetens tjänst – public service är vår
gemensamma nyttighet

För en demokrati har radio och tv i allmänhetens tjänst
(public service) en särskild betydelse som oberoende
media med förpliktelser gentemot allmänheten reglerat genom avtal med staten. Att slå vakt om public
* Ida Karkiainen är riksdagsledamot för socialdemokraterna. Hon är
ledamot i konstitutionsutskottet.
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services oberoende från politiska och kommersiella
intressen är en av mediepolitikens kärnuppgifter.
Människor ska kunna lita på att det som sägs är ett
resultat av journalistikens etiska principer och inte har
en dold agenda. Därför ska public service också vara
fri från reklam och annan påverkan och dess finansiering vara långsiktigt säkrad.
Mot bakgrund av ett förändrat medielandskap,
såväl i omvärlden som i Sverige, där oberoende medier
angrips i sina grundvalar, anser jag dessutom att det
finns goda skäl att stärka dess skydd. Det minsta man
kan önska sig är att radio och tv i allmänhetens tjänst
borde finnas definierat i vår grundlag.
Förtroendet för radio- och tv i allmänhetens tjänst
står sig starkt och har en djup folklig förankring. Nästan hela Sveriges befolkning tar del av public service en
genomsnittlig vecka. Melodifestivalen, Vår tid är nu,
Vinterstudion, Sommar i P1, Den stora älgvandringen,
P3 dokumentär, På spåret eller Kalle Anka på julafton
– är några exempel på program som samlar många
människor vid radion, tv:n eller surfplattan. Det ger
oss kollektiva minnen, gemensamma insikter, bildar
oss, eller får oss att kikna av skratt och jubla över
svenska idrottsframgångar. I tider då vi talar om samhället som polariserat visar radio och tv i allmänhetens
tjänst att vi fortfarande kan samlas och skapa kollektiva minnen. Det breda uppdraget är värt att värna, till
och med stärka. Public service samlar människor brett,
och upprätthållandet av ett brett programutbud bidrar
till en bred bildning. Därigenom har public service
ett oerhört viktigt uppdrag som bärare, tolkare och
vidareförmedlare av vårt kulturarv.
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Uppdraget att vara i allmänhetens tjänst innebär att
jag och hela Sveriges folk ska få opartiska och sakliga
nyheter om vad som händer i landet och världen – inte
bara bilden som statsmakten eller storföretagen vill
förmedla. I en värld där desinformation sprids snabbt
och vi inte vågar lita på någonting, blir public services
roll än viktigare.
Genom det breda uppdraget får vi ta del av berättelser från hela Sverige, inte bara från storstäderna. Bredden innefattar också att barn och seniorer, minoriteter
och funktionsnedsatta har ett radio- och TV-utbud att
ta del av. Public service är till för alla och väljer inte bort
målgrupper för att de inte är tillräckligt kommersiellt
intressanta. Och kanske den mest centrala principen
av alla – att allt innehåll kan anmälas av vem som helst
för granskning. Det är en garant för legitimiteten.
Ett brett och legitimt public service ger det trovärdighet som granskare. Fristående, kritisk granskning
av politik, myndigheter, näringsliv och andra makthavare bidrar till att stärka demokratin och samhälls
utvecklingen.
Ett nytt mediestöd för framtiden

Jag växte upp i en liten by som heter Matkakoski och
ligger 4 mil norr om Haparanda. Glassbilen, bokbussen
och lantbrevbäringen var avgörande för vår tillvaro på
landsbygden enligt min mamma. Jag håller med henne.
Varje dag i brevlådan fanns ”norrländskan” (Norrländska Socialdemokraten) och varje tisdag och fredag kom
Haparandabladet. Tidningen lästes högtidligt varje
morgon och jag och mina syskon förstod tidigt att den
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är viktig för att förstå sammanhang och vad som händer
i samhället. Och med samhället menar jag närområdet,
inte bara händelser i världen och Sverige.
Vi behöver veta hur våra kommunala skattepengar
används och hur våra valda kommunala företrädare
sköter sina uppdrag. Med andra ord är den lokala
journalistiken är en viktig del av vår demokrati, men
den är under stor press. Många duktiga journalister
finner en tryggare försörjning med bättre arbetsvillkor
som kommunikatörer i privat eller offentlig verksamhet. Antalet kommunikatörer blir fler och antalet journalister färre. Det är ingen motsättning, men skildrar
en problematisk utveckling.
Argumenten är goda för att det egentligen inte
borde finnas något statligt mediestöd, med hänsyn till
en så oberoende mediesektor som möjligt. Men det
finns också goda argument för att hela Sverige ska ha
tillgång till en mediemångfald och journalistisk bevakning. Marknaden löser inte detta på egen hand, och
därmed behövs ett offentligt finansierat medie- och
presstödssystem.
Presstödets syfte är att kunna bevara en mångfald på
de lokala dagstidningsmarknaderna. Det anser jag ska
gälla även för framtiden. Målet med att ha ett presstöd
är att det ska bidra till en allsidig nyhetsförmedling,
debatt och opinionsbildning i hela landet. De stöd som
finns idag har uppkommit och gjorts om vid många
tillfällen, vilket skapar en rad problem. Driftsstödet
hamnar ibland hos stora välmående aktörer som får
ett incitament att inte öka sin räckvidd så mycket att de
mister stödet. Andra aktörer, som fådagarstidningar,
har inte fått en uppräkning av stödet på länge. I
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dagsläget hamnar viktiga delar av stödet i stora och
mellanstora städer när det tydligaste behovet finns på
mindre orter och där befolkningen bor glesare.
Jag tror inte jag är ensam om min beskrivning att
rutinen att hämta tidningen från postlådan tidigt på
morgonen med dagsfärska nyheter är en av dagens viktigaste rutiner. Däremot sker det i större utsträckning
på surfplattan idag istället för på papper. Vi befinner
oss i en övergångsfas.
Men så länge människor inte har tillgång till uppkoppling, så länge det finns en ganska stor grupp som
lever i digitalt utanförskap, måste papperstidningen
finnas kvar och därmed också stöd för distribution.
Det stora utbudet av lokaltidningar som en
gång fanns har blivit betydligt mindre. Så gott som
alla 
brottas med svikande annonsintäkter när de
lokala annonsörerna erbjuds lägre priser och bättre
målgruppsanpassning av globala digitala aktörer så
som Facebook och Google.
Allt detta ger en sämre grund för den så viktiga
lokala journalisten, och därmed också den lokala
demokratin. Ska det finnas tillgång till journalistik
i hela landet som bevakar de frågor som ligger nära
människor måste vi ta ett gemensamt politiskt ansvar
för detta. Det krävs ett nytt mediestöd som fokuserar
på en livskraftig kvalitetsjournalistik med lokal förankring och täckning över hela landet.
Som en utvikning kan man jämföra lokaljournali
stik med andra samhällsviktiga yrken som polis, lärare
eller sjuksköterska. Det offentliga storsatsar på utbild-
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ning, anslår medel och skapar förutsättningar för
dessa att bli fler och kunna göra ett bättre jobb. Det
vore uppfriskande att betrakta journalistik och journalister på motsvarande sett.
En inte oviktig uppgift för en nationell mediepolitik
är att försäkra sig om en tillräcklig infrastruktur. Om
vi i hela landet ska kunna garantera en journalistisk
täckning krävs bredband i hela Sverige, mobiltäckning
och utsuddandet av vita fläckar.
Globala nätjättar skapar snedvriden konkurrens

I dag går uppskattningsvis närmare 65 procent av de
digitala annonsinvesteringarna i Sverige till utomnordiska plattformar. Det är pengar som tidigare i
hög utsträckning gått till lokaltidningar.
Vi behöver därför en mer rättvis beskattning som
inte snedvrider konkurrensen på annonsmarknaden.
Företag som Facebook, Google, Youtube och liknande
betalar lite skatt i Sverige eftersom det inte anses permanent etablerade i landet.
Vi måste göra något åt detta. En väg kan vara genom
EU, där ett EU-gemensamt regelverk skulle vara det
mest verkningsfulla.
Genom skatten på de digitala jättarna skapas
konkurrensneutralitet så att svenska aktörer, inte

minst tidningar, inte missgynnas på samma sätt som
nuvarande system. Dessutom får vi mer pengar vi kan
satsa på exempelvis lokal journalistik. Det innebär
också en rättvisare beskattning.
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Avslutningsvis

Jag tror att det som behövs är mediepolitik. Alltså att
politiken kliver in på banan och inte överlåter frågan
åt marknaden. Och liksom på andra politikområden
behöver mediepolitiken långsiktighet. Vi behöver göra
förändringar för att anpassa politiken till moderna
förutsättningar, men det rör sig också om varsamma
justeringar. Om vi politiskt lyckas skapa en stabil och
långsiktig mediepolitik så finns förutsättningar för mer
journalistik till fler. Därmed också en mer välmående
demokrati.
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Min gröna mediepolitik
för Sverige
Niclas Malmberg*

Att det finns en mångfald av nyhetsredaktioner som på
olika nivåer och ur olika perspektiv bevakar vad som
sker, sätter händelser i sammanhang och bidrar med
fördjupande analyser, är centralt för en fungerande
demokrati. Utan denna nyhetsförmedling skulle vi
som medborgare ha svårare att navigera i samhället
och svårare göra initierade val av partier i allmänna
val, oavsett om det handlar om kommun, region eller
riksdag. Utan grävande journalister skulle missförhållanden eller direkt maktmissbruk från myndigheters
sida i större utsträckning kunna gå under radarn, och
den som behandlats orättfärdigt skulle ha svårare att
få upprättelse. Kort sagt arbetar journalister i demokratins tjänst.
Att skattemedel används i form av olika mediestöd,
för att skapa förutsättningar för bland annat lokal
journalistik, är därför inte väsensskilt från att skatte* Niclas Malmberg är f d riksdagsledamot och f d kultur- och medie
politisk talesperson för miljöpartiet. Han har också varit ledamot i bl a
presstödsnämnden och Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR och
varit med i flera av de statliga utredningarna kring mediestöd, public
service och tryck- och yttrandefrihetslagen sedan millennieskiftet. I dag
driver han verksamhet på Salsta Slott i norra Uppland.
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medel används för att privata bussföretag ska kunna
köra linjetrafik, eller att förskolor i huvudsak är offentligt finansierade. Mediestödet är inte ett branschstöd i
syfte att upprätthålla en arbetsmarknad. Det är till för
att medfinansiera en för samhället viktig verksamhet
som inte bär sig fullt ut på egen hand. Precis som priset för bussbiljetten eller barnomsorgsavgiften skulle
hamna på omöjliga nivåer om den offentliga finansieringen drogs undan, skulle prenumerationskostnaderna för den mindre lokaltidningen bli orimligt hög
om inte presstödet fanns – med färre prenumeranter
och behov av ytterligare prishöjningar som resultat, i
en negativ spiral.
Detta sagt är det förstås inte så att all journalistik
lever upp till skolboksexemplet över god journali
stik. Vi ser dagligen artiklar och nyhetsinslag som är
vilseledande eller direkt felaktiga, där saker rycks ur
sitt sammanhang eller spetsas till i en rubrik som ska
fungera som klickbete utan substans. Tidspress och
jakt på att i stunden maximera antalet läsare utmanar
den seriösa journalistiken, men är inte ett principiellt
argument mot offentlig medfinansiering till redaktionellt arbete. Däremot argument för att det måste finnas tydliga avgränsningar för hur ett mediestöd ska
vara utformat.
Direkt ekonomiskt bidrag till pressen har funnits
i Sverige sedan 1965, och stommen i dagens pressstödssystem är densamma sedan 1970-talet, även om
det kompletterats med nya bidragsformer de senaste
åren. Presstödet är inte heller någon svensk företeelse,
de flesta länder i Europa har någon form av presstöd.
Utvecklingen går inte heller mot minskat behov av
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stöd – den digitala utvecklingen har tvärt om lett till
ökat behov, av flera anledningar.
Den mest uppenbara anledningen är att tidningshusens annonsintäkter i extremt snabb takt gått förlorade
när annonsörerna ansett sig få bättre utväxling genom
annonsering på digitala plattformar som Google och
Facebook. Inget talar för att denna utveckling skulle
kunna vändas eller ens brytas, de metoder att annonsera som når flest och med bäst träffsäkerhet kommer
att vara annonsörernas första val, och lokaltidningen
är då i kölvattnet på de globala giganterna. Något
som ytterligare spär på de ekonomiska svårigheterna
är att i omställningen från papperstidningar till digitala prenumerationer sjunker också betalningsviljan
hos prenumeranten, då många är invanda i att det som
finns på nätet ska vara gratis. Men kostnaden för att
anställa journalister är inte lägre bara för att nyheterna
publiceras digitalt, och även om man kapar kostnader
för tryck och distribution äts detta i viss mån upp av
kostnader för den teknik som behövs för den digitala
publiceringen.
Det är inte så att sociala medier, och alla de nyheter
som sprids fritt, har gjort att behovet av en mångfald
av traditionella nyhetsredaktioner har minskat. Snarare kan vi konstatera ett ökat behov, om källkritisk
nyhetsförmedling ska kunna väga upp den flora av
felaktigheter, direkta lögner och vilseledande propaganda som nu sprids snabbare, mer målmedvetet och
till fler än någonsin tidigare.
Den utveckling som vi såg under 2010-talet, med allt
färre nyhetsredaktioner runt om i landet, har kunnat
brytas med det så kallade vita-fläckar-stödet. Och det
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är svårt att se någon annan lösning än att det även fortsättningsvis behövs ett mediestöd som både träffar rätt
och är tillräckligt kraftfullt. Generella branschstöd,
som t ex reducerad arbetsgivaravgift för journalister,
riskerar att bli urvattnade om de kommer alla till del,
oavsett vilken typ av journalistik det handlar om, eller
leda till ökade kostnader för kontroll om avgränsningar ska göras för att urskilja vilka som verkligen
arbetar med allmän nyhetsförmedling.
Varje bidragssystems baksida är en risk för missbruk. Att också mediestöd riskerar att komma aktörer
till del som egentligen inte borde kunna komma ifråga
är självklart. Fusk i form av att tidningar inte har så
många egentliga prenumeranter som man försökt låta
påskina, eller så stor andel eget material som regelverket kräver har förekommit, och kommer att finnas.
Bidragsentreprenörer är ett begrepp som använts om
aktörer där man kan fundera om syftet är den redaktionella verksamheten, eller om det är möjligheterna
att erhålla presstöd som varit den drivande kraften.
En annan diskussion har rört de aktörer som erhåller
presstöd trots att de nyheter man förmodas förmedla
antingen innehåller en hög grad av direkta felaktig
heter, eller konsekvent är vinklade så skevt att den
som tar del av innehållet får en förvrängd verklighets
uppfattning.
Med det nya mediestödet till de som etablerar
redaktionell verksamhet i så kallade vita fläckar gjordes ett försök att komma till rätta med vissa avarter.
Detta bland annat genom att ställa krav att den som
vill erhålla stöd måste ansluta sig till det medieetiska
systemet, eller på motsvarande sätt visa att man lever
204 | Niclas Malmberg

upp till en god medieetik. Det senare visade sig dock
vara en papperstiger – att ansluta sig till det medieetiska systemet utan ambitioner att faktiskt efterleva
dess regler är enkelt.
Men kasta inte ut barnet med badvattnet! Grundtanken med det så kallade vita fläckar-stödet var riktig,
och det har potential att både förfinas, för att verkligen
exkludera aktörer som inte har någon ambition att
bedriva seriös redaktionell verksamhet, och breddas
så att det kan ersätta den flora av olika mediestöd som
finns idag.
Grundprinciperna för ett sådant stöd måste vara:
1) Stödet ska riktas till redaktionell verksamhet, och
det oavsett i vilken form nyheterna sedan publiceras. En
ekonomisk redovisning ska inkrävas där den som erhållit stöd kan visa att stödet använts till just redaktionell
verksamhet, inte för att t ex driva ett nationalistiskt
dagis (för att använda den f d tidningen Nationell idag
som exempel på avart).
2) Stödet får inte vara den enda intäktskällan. Även
om det är svårt att fullt ut finansiera journalistiskt
arbete genom läsarintäkter, är det rimligt att kräva att
viss del av finansieringen sker genom olika former av
läsarintäkter.
3) Stödet ska vara behovsprövat och inte vara utformat som ett rättighetsstöd som trillar ut så snart några
enkla krav har uppnåtts. Mediestödsnämnden måste
alltid ha mandat att besluta om stöd i varje enskilt fall,
och då också kunna neka stöd till aktörer som man
finner inte ägnar sig åt allmän nyhetsjournalistik.
4) För att erhålla statsbidrag måste krav ställas att
man lever upp till Sveriges grundlagars formuleringar
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om demokrati och alla människors lika värde. Grundlagen stipulerar att all offentlig förvaltning har att utgå
från dessa principer, och mediestödsnämndens arbete
kan inte undantas från detta. På samma sätt som
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
(MUCF) fördelar bidrag i syfte att stärka demokratin,
och därför nekar bidrag till organisationer som bryter mot demokratiska principer, måste det tydliggöras
att även mediestödet syftar till att stärka demokratin
och därför inte kan komma i fråga för aktörer som
motarbetar ett demokratiskt samhälle eller företräder
rasism, sexism, funkofobi eller annan diskriminering.
5) Stödet ska enbart kunna ges till aktörer som
strävar efter att verka inom ramarna för en god medieetisk sed. Att konsekvent publicera direkta lögner eller
felaktigheter kan inte belönas med statsbidrag, och att
mediestödsnämnden börjat avslå ansökningar från
den typen av aktörer är ett viktigt steg i rätt riktning.
Men ribban måste sättas högre än så. Det måste i det
redaktionella arbetet finnas en strävan att låta båda
sidor i en konflikt komma till tals och att enskilda
personer inte hängs ut utan möjlighet att ge svar. Även
om inte kraven kan ställas på varje enskild artikel
måste en samlad bedömning av en publikation vara att
den är neutral i sin nyhetsförmedling, verifierar uppgifter innan de sprids som fakta, undviker publicering
av lösa rykten, ger läsaren hjälp att tolka nyheter och
skeenden och publicerar nyheter som är av allmänt
intresse.
Möjligheterna i Sverige att publicera tankar och
åsikter är idag bättre än någonsin tidigare. Samtidigt
riskerar vi alla att slutas in i bubblor där vi matas med
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ensidig information beroende på vilken bubbla vi
befinner oss i. Ett mediestöd som stöttar aktörer som
slår hål på sådana bubblor genom att i ett och samma
sammanhang ge olika perspektiv är därför viktigare
än någonsin tidigare.
Yttrandefrihet ska inte blandas samman med mediestöd. Det står alla fritt att yttra i princip vad som helst,
även om det är lögn och förbannad dikt som uttalas.
Att dra klicken till sig med hårt skruvade rubriker är
inte ett brott. Men yttrandefrihet är inte liktydigt med
rätt att få betalt för att yttra vad som helst. Givet att
utgångspunkten för mediestödet är att med skatte
medel finansiera verksamhet som är viktig för samhället och för att upprätthålla demokratin, innebär
det samtidigt att mediestödet avgränsas till just sådan
verksamhet. Och rätt utformat kan ett mediestöd därför ge incitament till aktörer som kanske ligger på
gränsen till vad som är god medieetisk att säkra att
man är stödberättigad, genom att inte skruva rubriker
och faktiskt göra en faktagranskning för att se om den
där nyheten som verkar för bra för att vara sann verkligen är sann.
Utifrån den första punkten ovan skulle även kommersiella radio- och tv-kanaler kunna ges stöd för den
del av verksamheten som handlar om nyhetsförmedling. Utifrån den andra punkten skulle däremot public
service vara diskvalificerat från detta stöd, då man inte
har (och inte heller ska ha!) några direkta intäkter från
de som tar del av programmen. Den finansieringsform
för public service som riksdagen i bred enighet beslutade om förra mandatperioden är långsiktigt hållbar,
och det finns ingen orsak att under överskådlig tid
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ändra på den. Däremot kan förstås själva nivån vara
föremål för diskussion, men i beaktande av resonemanget ovan om inre mångfald. En av public service
stora styrkor är att olika former av program, från enkel
underhållning till kvalificerade dokumentärer, blandas i ett sammanhang. Fördelarna av att människor
nås av annat än det man själv söker eller förväntar sig
ska inte underskattas, det bryter barriärer och hjälper
oss alla att vidga våra vyer.
En mer aktuell fråga än former för finansieringen av
public service eller nivån på densamma är principen att
det inte är riksdag och regering som ska styra det redaktionella innehållet i det SVT, SR och UR publicerar.
Mantrat ”se vad som händer i Ungern och Polen” kan
uppfattas tjatigt, men det gör det inte mindre relevant.
Stora steg har de senaste åren tagits för att öka public
service oberoende gentemot den politiska nivån, men
det sista steget återstår: att befästa detta oberoende i
grundlag, eller i varje fall med motsvarande starka
skydd. Ett aldrig så väl utformat system kan snabbt
förändras så länge det ”bara” är formulerat i vanlig
lag, och kommande tillfälliga riksdagsmajoriteter har
som läget är har nu möjlighet att med ett klubbslag ta
makten över public service programverksamhet. Ett
grundlagsskydd är ingen garant mot att det inte kan
hända. Men genom att i alla fall kräva två likalydande
riksdagsbeslut med ett a llmänt val mellan, säkerställs
att en sådan förändring då blir föremål för en offentlig debatt, med möjlighet för folket att välja en annan
riksdagsmajoritet.
Vi kan inte ta vår demokrati för given, den kommer
att utmanas. Och mediepolitiken är fortsatt en av de
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viktigaste bastionerna för att motverka en nedmontering av demokratin och värna alla människors lika
värde så väl som den enskilda människans rättigheter.
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Min liberala mediepolitik
för Sverige
Christer Nylander*

Honoré de Balzac var väldigt produktiv. Det berodde
förmodligen på att han var tvungen att skriva för att
försörja sig, men också på att han hade som livsprojekt
att i romanform ge en sanningsenlig bild av dåtidens
liv i Paris. Hans mänskliga komedi kom att omfatta 85
romaner med ett par tusen gestalter.
1800-talet var också tidningarnas tid. Kristianstadsbladet som jag av födsel och ohejdad vana har en stark
känsla för, grundades 1856, sex år efter Balzacs död.
Under lång tid fanns flera konkurrerande tidningar i
staden. Länstidningen var konservativ och Länsdemokraten socialdemokratisk. Det som drev entreprenörerna bakom dessa tidningsprojekt var sannolikt inte
helt olikt det som drev Balzac. Man ville spegla sitt
samhälle och sin tid. Och kanske påverka en del också.
Balzac hade sin marknad bland de läsande folket.
Tidningarna hade utöver det att ta hänsyn också till
det lokala näringslivets önskan att annonsera ut tjänster och varor. Denna dubbla marknad är fortsatt viktig
* Christer Nylander är riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande i
kulturutskottet.
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för tidningarna. Det gäller att både behålla greppet
om läsarna och att vara en effektiv annonskanal.
Konkurrensen om läsarens uppmärksamhet och
annonsörernas önskan att effektivt nå sin marknad ser
helt annorlunda ut sedan nätet och den smarta mobilen
på bara något decennium blivit en naturlig (och ibland
nästan dominerande) del i människors liv. Trots detta
kan jag inte släppa tanken att en ny mediepolitik i det
snabba, uppkopplade och globala 2020-talet måste
utgå från ungefär samma tankar som i tidningens
begynnelse, människors nyfikenhet och redaktörens
vilja att informera, granska och berätta.
* * *
Mediepolitik bör byggas på en solid grund och grunden består av frihet och demokrati. Det finns tyvärr
anledning att påminna sig om detta. Den politiska
makten i några av våra grannländer ser möjligheter
i att kontrollera vilka nyheter som når medborgarna
och hur dessa nyheter vinklas. Runt om i världen ser vi
också direkta hot mot journalister.
Det är oroande att det sker i vår omvärld, det är oroande att smittan går från land till land. Också i Sverige
finns utmaningar. Vi ser hårt tonläge i sociala medier,
vi ser fake news, vi ser hur extremister försöker påverka
vad som publiceras. Vi ser också hur de som ska granskas försöker gömma sig från den journalistiska blicken
på olika sätt, alltifrån att anställa egna informatörer
som ger maktens bild av verkligheten till att på olika
sätt försöka ta sig förbi offentlighetsprincipen.
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Låt oss hoppas att vi inte nås av de auktoritära
tendenser som finns i vår omvärld, men låt oss också
minnas att vi inte är vaccinerade. Det finns inget
vaccin. Det man kan göra är möjligen att stärka sitt
immunförsvar. Stärka skyddet för journalister, skydda
public service oberoende i grundlagen, slå vakt om den
mediala mångfalden och se till att medier har goda
villkor som så långt möjligt är oberoende av politiskt
beslutsfattande.
Det behövs också att det politiska ledarskapet välkomnar att makten granskas. Vi behöver fler kommunalråd som välkomnar att lokal journalistik ökar
kommunens långsiktiga effektivitet, legitimitet och
demokrati. Och färre politiker som på twitter försöker
undergräva mediers trovärdighet och självständighet.
* * *
Vill man långsiktigt slå vakt om friheten måste man
se till så att medier så långt möjligt kan stå på egna
ben. Det är naturligtvis medieföretagens eget ansvar
att vara tillräckligt intressanta för annons- och läsarmarknader.
Att det lokala företagsklimatet präglas av dynamik
och mångfald ger en lokaltidning den viktiga frihet det
är att inte vara ekonomiskt beroende av någon. Lokalmedier måste våga granska ortens arbetsgivare utan
rädsla för att annonsintäkter försvinner som gör tidningens framtid oviss. På samma sätt vill vi inte att en
kritisk artikel om ett amerikanskt eller kinesiskt bolag
skulle innebära att medborgarna i Kristianstad inte
längre kan nå Kristianstadsbladets artiklar på nätet.
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I den ekonomiska världen handlar konkurrens
politik om att bekämpa monopol, oligopol och marknadsmanipulation genom att ha regler för företag och
myndigheter med makt att ingripa. Den myllrande
marknaden är viktig för mediers frihet.
Kanske reagerar någon på bildspråket, men den där
konkurrensen, mångfalden och dynamiken behövs
också i det andliga. Att vårda läsarnas nyfikenhet
och förmåga att ta till sig nyheter och värdera dessa
är centralt för medier och det ligger därför i mediers
eget intresse att bidra till en myllrande nyfikenhet på
omvärlden.
1800-talets parisare läste Balzacs romaner för att de
var nyfikna och ville förstå sin omgivning. Av samma
skäl köpte Kristianstads invånare tidningar. Nyfikenhet är en central mänsklig egenskap. Vi vill veta vad
som händer, vi vill förstå vår omgivning. Drivkrafterna har inte förändrats sedan 1800-talets flanerande
i Paris och Kristianstads boulevarder och parker, men
idag flanerar man allt oftare genom att scrolla sociala medier. Kampen om vår uppmärksamhet och den
nyfikna blicken är knivskarp. Och när uppmärksamhet väl vunnits försöker man med algoritmer behålla
den och därmed minska nyfikenheten för något annat.
Jag skulle därför vilja påstå att en viktig del av framtidens mediepolitik handlar om en bra skola, ett rikt
kulturliv och ett samtalsklimat som står upp för bildning, nyfikenhet och öppenhet. Att människor värderar sin förmåga att tänka själv och dra självständiga
slutsatser är en avgörande pusselbit.
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* * *
Det behövs sannolikt också mer uttalad mediepolitik
för att underlätta övergången från den affärsmodell
som bygger på att annonsörer och prenumeranter
betalar för att en papperstidning ska skrivas, tryckas
och distribueras.
Jag vill se goda generella villkor för medier. När
den gamla affärsmodellen var som starkast såg statsmakterna möjligheter att dra in pengar, reklamskatten
var ett sådant exempel. Nu är läget annorlunda. Nu
behövs goda skattevillkor för mediebolag.
Att den digitala momsen sänktes var ett viktigt
första steg, det bör följas av sänkt moms generellt. För
att jämna ut spelplanen måste det också vara självklart
att de globala nätjättarna behandlas på annat sätt
än nu. Exakt hur det ska gå till lämnar jag till annat
sammanhang, men status quo är orimligt och det finns
intressanta exempel i vår omvärld.
Public service bör ha ett fortsatt brett uppdrag och
söka relevans oavsett genre. Jag tycker mig ha noterat ett bättre samarbetsklimat mellan public service
och övriga medier de senaste åren. Det är välkommet.
Jag ser gärna ett ännu närmare samarbete, till exempel genom att UR, SVT och SR upphandlar mer från
privata aktörer. Public service oberoende från politiken måste stärkas ytterligare. Bort med politiker från
styrelser och granskning, och skydda bolagen från
snabba politiska beslut, till exempel genom att flytta
beslut från förordning till lag. Det kan låta tekniskt
men innebär i praktiken att en minoritetsregering som
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vill se förändringar måste söka stöd för det hos en
majoritet i riksdagen.
* * *
Min huvudpoäng är att de generella villkoren för
media ska vara så goda att det minimerar behovet av
stöd i form av utbetalningar från statskassan. Men det
kommer att behövas stöd för att underlätta omställning till en ny affärsmodell som är anpassad till en ny
medielogik.
Det behövs visst redaktionellt stöd. Det behövs
under en period någon form av stöd för distribution så
länge papperstidningar ges ut. Det behövs också stöd i
de delar av landet där underlaget inte räcker till för att
finansiera och ibland distribuera en journalistik som
oberoende granskar makten, informerar medborgarna och erbjuder information och debatt. Marknaden
klarar inte allt, men behoven finns överallt.
För att värna oberoende och minska politikers
inflytande bör de stöd som ges så långt möjligt vara
generella, automatiska och rättighetsbaserade. De
måste vara utformade så att de går till att stärka
journalistiken, inte till att gynna så kallade bidrags
entreprenörer.
* * *
Vad blir då den politiska slutsatsen av detta?
Jag vill se ett handslag mellan politik och bransch.
Ett handslag som handlar om hur vi går från dagens
läge med oschyssta spelregler och snårskog av stöd till
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en modern mediepolitik. Vi politiker behöver kompromissa över partigränser och med branschen.
Tänk en handslag där branschen säger att om tio år
vill vi inte ha några statliga stöd och där politikernas
svar i bred enighet blir att lova att ta bort moms, ge rimliga konkurrensvillkor gentemot de globala jättarna,
och möjligen på marginalen hjälpa till för att vi ska ha
granskande journalistik i hela landet.
Under den tioåriga övergångsperioden finns stöd
som så långt möjligt är automatiskt och rättighets
baserat, för att underlätta distribution av pappers
tidning och säkra kvalitetsjournalistik i hela landet.
(I den bästa av världar skulle dessa tio år också innebär ett rejält lyft för skolan samt ett samhällsklimat
som går från att vara slutet, gnälligt och pessimistiskt
till att vara öppet, nyfiket och bildat)
* * *
”Det fattas aldrig pengar när det gäller våra nycker,
vi gnäller bara över priset på det som är nyttigt och
nödvändigt.” Orden är Balzacs men känns nutida. Vi
lägger mycket pengar på medier. Vi köper mobiler,
datorer och teveapparater, vi har prenumerationer
på filmer och vi följer med när tv-rättigheter för en
fotbollsliga flyttar från en kanal till en annan.
Vad är det som gör att så många tvekar att betala
för nyheter, granskning, lokal debatt och information?
Det är ju vår nyfikenhet och vilja att förstå världen som
medier försöker möta. Det gör man inte gratis. Jag
skulle därför vilja avsluta med att hävda att var och en
av oss, som enskild individ, har ett ansvar att bidra till
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ett bra klimat för journalistik och medier. Det är en
rimlig levnadsregel att det man vill se mer av i världen
ska man försöka bidra med själv.
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Min liberalkonservativa
mediepolitik för Sverige
Mats Svegfors*

Sedan tidigt 1990-tal är svensk ekonomi och svenskt
samhällsliv inne i en period av omvandling som framförallt betingas av digitalisering och globalisering.
Mediesektorn är den del av samhället som påverkats
först och mest genomgripande. Gamla strukturer
utsätts för ett starkt omvandlingstryck.
Demokratin i den utvecklade världen är i allt väsentligt ”medieburen”. Vad innebär det för folkstyret när
mediesektorn förändras. Håller viktiga värden på att
förloras? Hur ser en rimlig beskrivning ut av medie
situationen i Sverige ett par decennier in på 2000-talet?
Dagstidningarnas tryckta upplagor minskar långsiktigt. De stora nationella dagstidningarna, ffa Dagens
Nyheter, hävdar sig likväl både kommersiellt och publicistiskt. Den digitala läsningen av de rikstäckande
morgontidningarna ersätter successivt läsningen av
papperstidning. Också kvällstidningarna kompenserar
* Mats Svegfors har en unik erfarenhet av ledande positioner inom både
medier och statlig förvaltning. Han har varit chefredaktör för Svenska Dagbladet och VD för Sveriges Radio, men också statssekreterare (m) i bostads
departementet och landshövding i Västmanland. Han medverkade i arbetet
med Moderata samlingspartiets idéprogram som lades fram 2021.
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minskad läsning på papper med ökad digital läsning.
Läget för morgontidningar utanför Stockholm är mer
prekärt. Men variationen är stor mellan olika tidningsföretag. Det går faktiskt inte generellt att hävda att det
råder tidningskris i Sverige. Läget för många företag är
ansträngt, men inte krisartat. Men det som i politiken
kallas ”vita fläckar” är ett påtagligt fenomen och inte
bara, som det normalt antas, på mindre orter. Brist på
lokal täckning är i minst samma utsträckning ett storstadsfenomen. Betydande delar av framför allt Storstockholmsområdet är ”medielöst” i den meningen
att lokal journalistik saknas. Men detta är på intet sätt
något nytt. Däremot har uttunningen generellt av lokaljournalistiken tilltagit. Även i många större regiontidningar har bevakningen av lokala och regionala frågor
dragits ned till ett minimum. Utan att överdriva kan
man säga att Sverige väsentligen består av ”vita” och
”gråa” fläckar.
Televisionen har förändrats sett över en längre tid.
Den totala dominansen för Sveriges television har
ersatts av mångfald, eller åtminstone ”flerfald”. TV4
når nästan samma genomslag som SVT. Båda dessa
stora TV-bolag är inne i en mycket god utveckling. SVT
satsar på ambitiös utveckling av samhällsprogram.
Till detta kommer SVT Forum och Kunskapskanalen,
och inte minst SVT Play som dramatiskt ökar tillgängligheten till SVT:s program, TV4 har sedan två år tillbaka gjort en mycket ambitiös satsning på ett dagligt
aktualitetsmagasin mellan kl 17 och 19. SVT bygger
också ut sin lokala representation.
Sveriges Radio har med sin starka ställning såväl
nationellt som lokalt en alltmer uttalad särställning i
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mediesystemet. Samma sak gäller för Sveriges Radios
playtjänst som för SVT Play. Tillgängligheten har ökat
på ett avgörande sätt. För radion gäller dessutom att
efterhandslyssningen blir ännu viktigare. Radion har
under mycket lång tid varit ett mobilt medium genom
att många lyssnat på radio i bilen. Genom de smarta
mobiltelefonerna är numera radio generellt ett mobilt
medium. Till detta kommer, som ett förhållandevis
nytt fenomen, en stark utveckling av poddar. Det har
inneburit att också Sveriges Radio möter konkurrens,
eller om man så vill, ett kompletterande utbud.
Till allt detta kommer de sociala medierna. Inte
minst för unga människor innebär dessa en revolution i
medietillgången. Utifrån publicistiska utgångspunkter
är naturligtvis inte de sociala medierna alldeles oproblematiska. Publicistiskt redigerat medieinnehåll ersätts
av något som skulle kunna beskrivas som ett gigantiskt
system av oredigerat insändarmaterial. Men samtidigt
måste man vara medveten om att en betydande del av
detta innehåll utgörs av återrapportering av journalistiskt innehåll hämtat från traditionella medier.
Väsentligen är bilden av den svenska medieutvecklingen positiv. Internationellt är bilden inte lika en-
tydigt positiv. Två mycket stora politiska processer,
Brexit i Storbritannien och presidentvalet i USA, har
på olika sätt illustrerat tillkortakommanden som kan
skrivas på kontot för dåligt fungerande m
 ediesystem.
Brexit drevs framförallt fram av en perverterad lösnummermarknad för tryckta tidningar i Storbritannien. Politisk skandaljournalistik ersatte en seriös
täckning av EG/EU. Fenomenet är inte nytt. Tvärtom
handlar det verkligen om ett marknadsmisslyckande
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med gamla rötter. Redan i slutet av 1800-talet fanns
ett liknande fenomen i USA, det som kallades ”yellow
journalism”.
Det som hände i USA från 2015 och framåt påminner om Brexit men är likväl olikartat. En väl fungerande
medial offentlighet kännetecknas av en kombination
av åsiktsskillnader och åsiktsgemenskap. Olika medier
företräder i sin åsiktsjournalistik olika syn men förenas av en gemensam syn på den sakliga och opartiska
nyhetsjournalistiken. I USA har utvecklats en närmast
total polarisering när det gäller också nyhetsjournalistik. Tveklöst har högerpopulistiska radio- och tv-
kanaler, i kombination med likaledes närmast höger
extrema s ociala mediesajter, varit drivande. Avsaknaden
av starka public service-kanaler i radio och tv, som
common ground i mediestrukturen, har bäddat för den
politiska polariseringen av det amerikanska samhället.
Den andra delen av en oroande internationell bild
är den medvetna politiska styrningen av medierna i
det gamla Östeuropa. Gamla strukturer, men med
omvända politiska förtecken, återskapas.
Vilka mediepolitiska slutsatser bör dras?
En första slutsats är att den lokala dagspressen som
samhälleligt forum är satt under hot. Detta motiverar
att hålla fast vid presstödet. Men på lång sikt är det
svårt att föreställa sig att presstödet kan säkra den
starka lokaltidningens överlevnad. En avgörande förklaring är att den traditionella dagstidningen har en
mycket låg kostnadseffektivitet. Detta var inte något
avgörande problem så länge annonsfinansieringen bar
tidningarnas ekonomi. Men när så inte längre är fallet
slår den bristande kostnadseffektiviteten igenom. För
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en genomsnittlig prenumererad tidning används endast
cirka 20 procent av omsättningen till det journalistiska
innehållet. För public service-radio är motsvarande
andel cirka 80 procent. Till de mest intressanta journa
listiska nydaningarna under senare år hör de digitala
publikationerna. De mest kända är amerikanska Huffington Post och Politico. På sikt borde övervägas att
säkra lokal journalistisk bevakning genom att stödja
ett nät av lokala digitala nyhetstjänster. Det är en angelägen uppgift att börja utreda hur en sådan struktur
skulle kunna formas.
En andra slutsats gäller de idag rikstäckande tidningarna, storstadstidningarna och kvällspressen.
Dessa tidningar fungerar förhållandevis väl såväl ekonomiskt som publicistiskt. Det finns all anledning att
vara synnerligen försiktig med förändrade villkor som
riskerar att försämra deras förutsättningar. Det gäller
bland annat distributionen. Det är besynnerligt att
inte betrakta landets postdistribution som en nationell
infrastruktur. Staten borde, bland annat av hänsyn till
tidningsdistributionen, ta ansvar för en fungerande
postdistribution.
En tredje slutsats gäller värnet av public service.
Ståndpunkten borde från liberalkonservativa utgångspunkter vara självklar. Rent ekonomiskt är public
service ett extremt gynnsamt sätt att organisera medieverksamhet på. Public service är en både individuell
och kollektiv nyttighet. Såväl SVT som Sveriges Radio
har en mycket stark uppslutning i det svenska sam
hället. Och public service säkrar sedan snart 100 år
tillbaka en demokratisk offentlighet som är tillgänglig
och gemensam för alla. Slutsatsen borde som sagt vara
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självklar: Public service i såväl radio som TV borde
både vårdas och värnas.
En fjärde slutsats gäller den politiska hanteringen
av mediepolitiken som en del av en vidare demokrati
politik. De medie- och pressutredningar som har
arbetat under senare år har regelmässigt resulterat
i misslyckanden. Undantagslöst har de börjat från
noll för att sedan var och en bygga sitt eget luftslott.
En effekt är att riktigt viktiga nya mediefrågor inte
alls har beretts. Ett aktuellt exempel är de EU-regler
om digitala tjänster (Digital Service Act) som nu är
på väg att slutligt läggas fast. Sverige har som vanligt
hamnat på efterkälken, trots att det allt sedan anslutningsförhandlingarna rör frågor som har varit alldeles
centrala för svensk del. Erfarenheten av senare års
medieutredande talar för en institutionell innovation:
tillsätt en permanent demokrati- och medieberedning.
Låt den gärna ha formen av en kommitté men den
bör framför allt bestå av kvalificerade forskare och
erfarna ämbetsmän. Dess uppgift ska vara att ständigt
uppdatera kunskapen, och ta initiativ, när det gäller
mediesystemet i ett demokratiperspektiv. Beredningen
ska därigenom löpande ge underlag för en demokratiburen mediepolitik.
Under åtta år, mellan 2006 och 2014, hade vi en
moderat statsminister och en moderat kulturminister
med ansvar för mediepolitiken. Det mycket positiva
som kan sägas om denna period var att inga onödiga
reformer genomfördes. Efter valet 2014 har moderaterna anslutit till sin tidigare tradition i mediepolitiken:
brist på långsiktighet, kluvenhet när det gäller stöd till
pressen och en irrationell skepsis mot public service.
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En arbetsgrupp inom Moderaterna är på väg att
presentera förslag till förnyad mediepolitik. När detta
skrivs är detta förslag ännu inte offentligt. Med den
begränsade kunskap jag har om arbetsgruppens arbete
kan jag inte fullt ut bedöma i vilken utsträckning mina
uppfattningar stämmer överens med moderat politik i
vardande.
• När det gäller min första slutsats har jag skäl att tro
att moderaterna kommer att ta ställning för fortsatt
mediestöd i någon form, förmodligen ett reviderat
presstöd. Däremot tror jag inte att man är beredd på
en mer radikal förnyelse av mediestödet.
• När det gäller min andra slutsats, att framtidens
dagspress förutsätter en statligt garanterad postdistribution, är detta något som nog inte har diskuterats inom moderaterna.
• När det gäller den tredje slutsatsen är jag rädd för
att moderaterna missleds av en besynnerlig form av
marknadsfundamentalism.
• När det gäller min fjärde slutsats – en institutionell
nydaning av medie- och demokratipolitiken – är det
en helt ny synpunkt som formuleras i och med den
här texten. Moderaterna har inte haft anledning att
ta ställning till förslaget.
Ett liberalkonservativt parti borde lära av erfaren
heterna i Sverige och andra länder. Det behövs en statlig presspolitik ägnad att så långt möjligt motverka
utarmningen av presstrukturen. Public service, som
vi och många andra länder har en hundraårig erfarenhet av, är en samhällelig framgångssaga. En dynamisk
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demokrati bygger på en väl fungerande mediestruktur.
En sådan skapas genom en kombination av marknad
och politiska beslut. Mer än på de allra flesta områden visar medieutvecklingen att samhället är större än
staten men också större än marknaden.
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Min center-mediepolitik
för Sverige
Bosse Svensson*

Uppgiften var att beskriva en önskad mediepolitik från
grunden, att börja på blankt papper. En omöjlig uppgift
skulle det visa sig. Den nya mediepolitik som förvisso
behövs är helt beroende av den rådande kontexten, av
politikens och den traditionella branschens svårigheter
att förstå och anpassa sig till i grunden förändrade förutsättningar. Så för att beskriva vad som behövs behöver
också kontexten definieras.
För mig är det uppenbart att det finns åtminstone
tre starkt samverkande faktorer som gjort att mediepolitiken i nutid får beskrivas som ett misslyckande.
1. Den traditionella affärsmodellens sammanbrott.
Den svenska pressen levde i en harmonisk tillvaro med
lokala marknadsmonopol, ett fåtal nationella spelare
och statliga pengar in för att hålla liv i socialdemokratiska dagstidningar, centerpartistiska endagstidningar
samt i Svenska och Skånska Dagbladet. För stödtidningarna fungerade redan då nämligen inte affärs
* Bosse Svensson är journalist, medieledare och centerpartistisk politiker.
Han har en bakgrund bland annat som chefredaktör för Östersunds
posten och VD för utvecklingsbolaget MKT Media. Han är sedan 2018
kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun.
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modellen där drygt hälften av intäkterna skulle komma
från annonsmarknaden. Den stora förändringen i
digitaliseringen var därför i kommersiell mening inte
snabba uppdateringar och interaktivitet, utan att de
lönsamma annonsmonopolen utmanades av aktörer
med ett billigt, träffsäkert och evigt annonsutrymme
hela vägen ner på individuell nivå. Papperstidnings
logiken med omnibusstidningen (för oss som kommer
ihåg den) dömdes till den långsamma död vi sedan
fått se och en konsolideringsresa sattes i gång bland de
privata ägarna. En resa i ett slags stafett där den som
fick slut på pengar lämnade över till nästa koncern att
försöka, och där vi nu är framme vid nordisk nivå.
Mediehusägarna har dock till slut lämnat papperstidningslogiken också finansiellt, och försöker med
varierande framgång återuppbygga en läsaraffär som
inte kräver att vi hugger ned träd, kokar pappersmassa,
trycker tidningar och kör dem i bil till brevlådor en
och en. Men politiken har ännu inte kommit dit utan
klamrar sig fast vid att fördela mediestöd enligt en hushållstäckningsprincip som fortfarande bygger på den
gamla omnibussen, där täckningskravet för att få stöd
obönhörligt rör sig mot noll om pengarna ska räcka till.
2. Folkrörelsesveriges avveckling. Sverige, Norge,
Finland och Japan var länge världsledande i sin hushållstäckning av lokala tidningar. Sveriges fria och
starka press gifte sig väl med den svenska modellen.
Den styrkan höll emot längre än det kollektiva Folk
rörelsesverige. När de klassiska folkrörelserna tappade mark fortsatte framför allt de lokala tidningarna
att ge sammanhang, förklaringar och tillhörighet. När
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det inte längre var en självklarhet att gå med i facket,
idrottsföreningen eller i ett politiskt parti fortsatte
människor att skaffa en lokal morgontidning samtidigt
som de flyttade in i första andrahandsettan. Lokaltidningen var länge lite av den sista lägerelden. Min egen
spekulation är att pressens roll för det demokratiska
samtalet, för insyn och inflytande och för kunskap och
bildning grovt underskattades av politiken ju närmare
2000-talet vi kom. Vilket i sig, tror jag, är en av anledningarna till att skyddet för det demokratiska samtalet
är så skört som det visat sig vara i nutidens värld av hat,
hot och massförvillelser.
3. Långsamhet i lagstiftningen. Det var inte bara
affärsmodellen som långsamt bröt samman av digitaliseringen. Lagstiftningen hamnade på efterkälken på
1990-talet och har i praktiken inte på något sätt hunnit
i fatt. Det är alltså inte bara det konkreta mediestödet
som hanterats med 60-talslogik, utan stora delar av
hela den samhällsomvandling som digitaliseringen
av information och kommunikation innebär. I dessa
pandemitider så är det i mitt nya liv som kommun
politiker tillexempel lätt att se att kommunallagen fortfarande bygger på fysiska möten för beslutsfattande
och innehåller logiska kullerbyttor när det gäller digitalt deltagande där grundtanken är att digitalt alltid är
undantaget. Samma sak gäller för vår tryckfrihetsförordning och dess tankar om ansvarighet för vilka uppgifter som förs vidare till andra.
Eftersom denna kontext rent politiskt hamnar i helt
olika fögderier så är det inte så svårt att inse varför
frågan om mediepolitiken rör sig så långsamt framåt.
Den är mångas och därför ingens ansvar. Den blir
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endera ett hastigt lapptäcke för stunden, eller också
en kompromiss redan när uppdrag initieras. Politiker
i Kulturdepartementet, Näringsdepartementet och
Justitiedepartementet och deras motsvarande utskott
i Riksdagen kan hamna i dragkamp alternativt skicka
den heta politiska potatisen emellan sig. Och några
profilerade mediepolitiker finns det inte, med undantag av dem som hetsar mot public Service och som jag
ska återkomma till.
En ny mediepolitik måste således följa det kontextuella mönstret Affärsmodell – Demokrati – Lagstiftning. Det krävs ny lagstiftning, reformer och därmed
mer pengar i systemet än i dag i en fungerande statlig
mediepolitik.
Affärsmodellen måste på något sätt bygga på att
människor vill betala för det de tar del av och att de
med sina betalningar ser till att det finns journalister
som bevakar samhället åt dem också i fortsättningen.
Det mesta tycks tala för att detta med marknadens försorg kan fungera för några stora aktörer med fokus på
befolkningskoncentrationer, d v s storstadsområdena.
Dessa jättars lokala närvaro blir begränsad till lokal
redaktioner i ett nätverk där de stora resursernas fokuseras i mitten, d v s i Stockholm. I en tid av ständig uppdatering, med behov av ständig materialproduktion,
flyttas därmed automatiskt också det redaktionella
perspektivet kontinuerligt till den resursstarka mitten
av nätverket. Sverige beskrivs kort sagt alltmer från
Stockholm enligt den nya medielogiken.
Mediepolitik i form av mediestöd i sin nya form bör
alltså först och främst vara kanalneutralt och riktat på
att premiera anställda journalister i hela landet, med
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tonvikt på landet utanför Stockholm. Det finns en
politisk förlaga i synsätt som skapades när TV4 fick
sitt första nationella reklamtillstånd och då förband
sig att ha lokala TV-stationer i hela Sverige enligt en
lista med orter. Det var sannerligen inte en populär
modell men det finns helt enkelt inte något annat sätt
att komma runt kärnan i problemet. Om vi ska ha en
mångfald lokala medier med egna perspektiv så är det
de fysiska journalisterna på plats som måste subventioneras i någon form, utan krav på motprestation.
Mediepolitikens andra del skulle kunna vara konsumentinriktad. Dagens omställningsstöd till medie
husen är helt bortkastat om de grundläggande
förutsättningarna för omställningen saknas på medborgarnivå. Utan fysisk digital infrastruktur (som
fiber och mobiltäckning) som når alla kommer de förändrade samhällsnyttor som levereras digitalt att på
olika sätt att klyva istället för att hålla ihop landet. Det
kan gälla välfärdstjänster, kultur eller medier. Ingen
har ännu politiskt givit sig på att definiera den medborgerliga korg av nytta som du faktiskt ska ha rätt
till. Det är dags nu. Demokrati förutsätter existensen
av ett demokratiskt samtal. Demokratiskt samtal förutsätter tillgången till ett intellektuellt och informerat
sammanhang, en intellektuell infrastruktur om du
vill. Ett steg skulle kunna vara att utvidga ROT- och
RUT-principen också till detta område. I klartext
borde en prenumeration på den lokala nyhetstjänsten
vara avdragsgill i deklarationen. Och för den som inte
har tillgång till den statligt subventionerade kulturen
i storstäderna så borde en viss digital tillgång till konserter, föreställningar och utställningar också kunna
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vara avdragsgill i deklarationen. Ett MJUK-avdrag
(Medier, journalistik och kultur) till svenska hushåll.
Den nya mediepolitikens tredje del är lagstiftningen. Någonstans måste lagstiftarna på riktigt börja
förhålla sig till att digitaliseringen är lika samhälls
omvandlande som en gång boktryckarkonsten. Detta
måste avspegla sig i lagstiftningen när den definierar
våra medborgerliga fri och rättigheter. Jag inser att
detta leder in i mycket besvärliga frågor att döma av
för politiken, men de är ofrånkomliga. Tryckfrihetsförordningen och ansvarsfrågorna för publicitet måste
som en del av detta uppdateras och moderniseras. Jag
tillhör de som anser att systemet med personligt juridiskt ansvar för det som publiceras är en god tanke
och att de slentrianmässiga invändningarna att storbolag som konvergerat mellan producent, leverantör
och distributör inte skulle behöva lyda under en sådan
lagstiftning är dåligt grundade. De stora bolagen har
tvärtom de tekniska förutsättningarna och resurserna
att vara effektivare än gamla tiders utgivare, men vill
helt enkelt inte av kommersiella skäl. Och försvaras i
den inställningen av internets libertarianer som tror
att självreglering och personligt ansvar är modellen.
Den naiva tiden är numer helt förbi. En ansvarsreglering är ofrånkomlig.
Där har ni mina tre hörnstenar. Subvention utan krav
på motprestation för lokal journalistisk bemanning.
Skatteavdrag för lokal mediekonsumtion. Uppdaterat
lagskydd för det demokratiska samtalet i form av tydligt och utvidgat personligt juridiskt utgivaransvar .
Att ta ställning till public service är också en del
av framtidens mediepolitik. Olyckligtvis har flera av
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de stora medieaktörerna ofrivilligt kommit att kroka
arm med senare tiders nationalistiska och populistiska
strömningar. Förutsättningarna för detta har byggts
upp under många år inom tidningarnas bransch
organisationer. I takt med att intäkterna har utmanats
av globala konkurrenter har man sneglat på den statliga finansieringen och definierat public service som
en konkurrent, i stället för att förhålla sig till de verkliga konkurrenterna. Detta tog sig till exempel uttryck
i att tidningsbranschen fokuserade på lobby
arbete
för kontrollmekanismer och förhandsprövningar av
public service programverksamhet. Tyvärr blir man
då en del av en missnöjekoalition av förespråkare för
”Smalare men vassare PS” och hamnar i bredd med
krafter som kallar public service för statskontrollerad
”fake media”. Ur detta skulle det kunna komma en
mediepolitik där nya stöd finansieras med att pengar
tas från public service, vilket vore felaktigt och farligt.
Att krympa public service vore att be om ett ännu
tydligare Stockholmsperspektiv och färre journalister
ute i landet. Det vore också att montera ner varumärken som idag har en fortsatt ohotat hög trovärdighet i det demokratiska samtalet enligt samstämmiga
undersökningar.
En ny mediepolitik bör i stället fortsätta utveckla
public service. Dels bör tillgängligheten till PS material breddas så att fler plattformar har rätt att publicera
materialet. Dels bör kravet på journalistisk närvaro i
hela landet skärpas. En av public service allt viktigare
uppgifter i dagens medievärld är att garantera också geografisk mångfald i perspektiven när samhället skildras.
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Min kristdemokratiska
mediepolitik för Sverige
Roland Utbult*

”Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden” säger
ordspråket. Samtidigt väldigt kittlande att försöka.
Världen förändras i snabb takt och Sverige är en del av
världen. Under 2000-talet har den digitala revolutionen
gjort livet enklare på flera sätt. Som i t ex kontakten
med varandra, när vi bokar resor eller handlar varor via
internet. Våra mobiltelefoner fungerar som datorer och
kunskapsinhämtningen är bara några knapptryck bort.
Sjukvården har utvecklats i takt med att den digitala
tekniken förbättrats. Livet har blivit enklare på flera sätt
men samtidigt är människan alltjämt en sökare efter
lycka och gemenskap. Många människor är ensamma
i denna nya tid.
Men låt mig börja med några grundläggande värden.
Ett starkt skydd för yttrande- och tryckfriheten, liksom
för mötes- och föreningsfriheten, är fundamental för
en levande demokrati. Som kristdemokrat värnar jag
de oberoende medierna och deras självständighet. På
grund av ett förändrat och digitaliserat medielandskap
finns emellertid många utmaningar.
* Roland Utbult är riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för
Kristdemokraterna.
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Utmaningar i dagens medielandskap

Dagspressen är under hård ekonomisk press med färre
prenumeranter och minskade annonsintäkter och
många lokala nyhetsredaktioner har tvingats stänga
på grund av konkurrens av digital media. Det digitala utanförskapet är också ett faktum, inte minst hos
många äldre men också hos barn och unga som lever
i social eller ekonomisk utsatthet. Även många personer med funktionsnedsättning upplever detta utanförskap. Det är allvarligt då de utestängs från tjänster
och inte kan ta del av information på samma sätt som
andra. Det är viktigt att ingen hålls tillbaka och ingen
hamnar efter. En mediepolitik ska ta hänsyn till dessa
utmaningar.
Det konstanta flödet av information från digitala
medieplattformar och sociala medier bidrar också till
stress och jäkt. Sedan en tid tillbaka ser vi en ökad
psykisk och fysisk ohälsa bland barn och unga, som
också ökat under pandemin genom distansundervisning, färre fritids- och idrottsaktiviteter och mer
stillasittande. Vi ser allvarligt på att antalet anmälningar ökar för utnyttjande av barn sexuellt på nätet.
Det behövs ett förstärkt arbete för att skydda barn
och unga. Vi har även sett att bokläsningen hos barn
och unga minskar. Det är oroväckande inte minst för
ungas bildning och ordförråd. Jag vill att digitala såväl
som tryckta medier ska vara tillgängliga för alla. Men
vi behöver en ökad medvetenhet om vad som följer
av alltmer digitaliserad media: utanförskap, ohälsa,
ensamhet och minskad läsning.
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Målet för mediepolitiken är att stödja yttrande
frihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.
I kommittédirektivet till Medieutredningen beskrivs
vikten av mediernas självständighet och oberoende,
som grund för deras roll i demokratin, men där politiken ändå kan ha en roll i att skapa förutsättningar
för mångfald och kvalitet. Här finns också ett viktigt
uppdrag i mediepolitiken att stärka barn och unga
som medvetna medieanvändare. Generellt sett ska staten intervenera så lite som möjligt på området, och då
endast för att upprätthålla en sund demokrati, med så
många aktivt delaktiga medborgare som möjligt.
Vi kristdemokrater vill att dagens mediepolitik ska
ge goda förutsättningar till medier och ta hänsyn till
människors behov av information och nyheter, oavsett
var i Sverige man är bosatt. Av den anledningen vill vi
komplettera det mediepolitiska målet till att inkludera
att det ska finnas nyhetsbevakning i alla kommuner.
Målen innefattar att stötta en mångfald av medier,
men i digitaliseringens kölvatten har vi sett att alltfler
lokala nyhetsredaktioner försvunnit. Detta uppmärksammades som ett problem 2015 då regeringen gav
uppdraget om att Medieutredningens förslag skulle
”främja möjligheterna för allmänheten att ta del av
journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i
Sverige man bor”.
Medieutredningen lämnade i november 2016 förslag i sitt slutbetänkande bl a att mediepolitiska målet
revideras för att gå i takt med medieutvecklingen, att
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det skapas ett nytt mediestöd för allmänna nyhetsmedier. Detta nya mediestöd skulle ge en möjlighet
för enskilda medier att utveckla en journalistisk verksamhet i kommuner som är svagt bevakade eller obevakade, och på så sätt bli berättigade extra produktionsstöd. I mediestödet som infördes 1 februari 2019,
riktat till alla allmänna nyhetsmedier, finns också ett
stöd för lokal journalistik. Detta ser jag som mycket
viktigt för att upprätthålla lokal nyhetsrapportering
och journalistik oavsett var i Sverige man bor. Men
vart går vägen framåt?
Framtidens mediepolitik – en vision

Medierna är en viktig del av vårt demokratiska samhälle, och det behövs därför goda förutsättningar för
en levande mångfald av medier i hela landet. Behovet
av nyheter och tillförlitlig samhällsbevakning har blivit
än mer uppenbar under den pandemi som vi tvingats
leva med.
För mig utgår politiken från människan och de
behov som vi har av bl a nyhetsförmedling, kunskap
och bildning. Det är spännande att det i public service-
uppdraget står att alla tre programföretagens utbud
som helhet skall ”präglas av folkbildningsambitioner”.
Tillsammans med demokratiaspekten lyser denna
faktor klarast. En del oro har infunnit sig hos public
service-medarbetare inför nästa åttaåriga sändningstillstånd som börjar 2026. Det gäller det faktum att
partiföreträdare i kulturutskottet, bl a undertecknad,
lyft frågor om inriktning på verksamheten. Politiker skall inte lägga sig i programtablån men för mig
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framstår det som oansvarigt om en journalistisk verksamhet av den kaliber som public service är, dessutom
finansierad med skattepengar, inte debatteras eller
ifrågasätts. Från mitt partis sida har vi bl a uttryckt att
huvuduppdraget ska vara att säkra oberoende nyhetsbevakning i hela landet, inte primärt att göra nöjesprogram som konkurrerar med andra kommersiella
kanaler. Jag ser också hur SVT tagit uppdraget med
regional bevakning på allvar. I en tid när TV4 och TT
lagt ner sina lokalredaktioner och tidningarna får det
allt svårare så är SVT:s satsning välkommen. Diskussionen kommer att fortsätta och jag tycker att den är
både motiverad och spännande, särskilt med ”folkbildningen” i fokus.
Den unga generationen som vuxit upp i en digitaliserad värld och konsumerar nyheter sitter inte fast i
gamla mönster utan rör sig fritt på internet. Det mesta
är gratis men så lär det inte förbli. Precis som tidningar
låser sina artiklar för att få prenumeranter till sina
nyhetssajter så kommer konsertverksamhet, teater
föreställningar och andra publika event som visas
digitalt att ta betalt för sina tjänster. Det är inte minst
en fråga om upphovsrätt och det blir en knixig fråga
för intresseorganisationer som Stim, Skap, musiker
förbundet och teaterförbund att finna lösningar. Dels
ska det göras möjligt att betala för ett publikt event.
Men människor ska också få in vanan att betala för
något som i den digitala världen varit gratis.
En viktig fråga som kommer att utredas, med stöd
av parlamentariker, de närmaste åren är presstödet
som ska omformas. Även om digitaliseringen gjort
att vi inte räknar enbart pappersupplaga så är det helt
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avgörande att de lokala eller rikstäckande tidningarna
som ges ut 1–2 dagar i veckan även i fortsättningen får
ett fungerande presstöd. Här finns en begynnande oro
hos mindre tidningsutgivare och jag kommer att arbeta
starkt för denna demokratiskt viktiga funktion. Men
det är också viktigt att de mindre tidningarna utvecklar sin digitala nyhetsbevakning så att de når den yngre
generationen.
Min vision är att jag vill se ett samhälle där den digitala klyftan suddas ut, både mellan stad och land men
också mellan de som har tillgång till digitala verktyg
och de som av olika skäl inte kommer i åtnjutande av
den digitala revolutionens stora möjligheter.
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— SÅ KAN MEDIEPOLITIKEN KOMMA IKAPP
MEDIEUTVECKLINGEN

Mediepolitiken har ständigt släpat efter medieutvecklingen, som snigeln
som försöker komma ikapp en hare. De senaste decennierna har nästan
allt ändrats för medier – utom mediepolitiken. Men nu verkar det sakta
börja röra på sig.
Därför presenterar Mediestudier denna rapport där forskare,
branschaktörer och politiker fått i uppdrag att önska sin mediepolitik.
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