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Den som hängt med i mediepolitiken det senaste decen-
niet har kunnat avnjuta inte mindre än tre utredningar 
med uppdrag att se över presstödssystemet (SOU 
2013:66, 2016:80, Ds 2022:14) samt ett antal delbetän-
kanden och skrifter (SOU 2012:58, 2015:94). Det förslag 
som läggs fram i år (Ds 2022:14) har en potential som 
tidigare utredningar saknat; det är modernt.

En nödvändig revidering

Det nuvarande systemet infördes i 1970-talets analoga 
medielandskap och baserades på idén om att det vikti-
gaste för demokratin var att ha en mångfald av tryckta 
dagstidningar att välja mellan. En bärande tanke var 
att andratidningarna skulle ha en chans att överleva 
utan de annonsintäkter som förstatidningarna erhöll 
(t ex Malmsten, 2022).
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Femtio år senare har den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen tagit gigantiska kliv medan mediestöds-
systemet har släpat sig fram likt en zombie som i olika 
omgångar lappats och lagats; inte riktigt död men 
inte heller fullt levande. De senaste tio åren har det 
därför varit hög tid att skapa ett nytt, teknikneutralt 
system som tar mediernas demokratiska uppdrag som 
utgångspunkt snarare än medieföretagens väl och ve.

Ett sådant konkret uppdrag har de tre senaste press-
utredningarna haft, men resultatet har ändå inte blivit 
så nyskapande. Inte förrän nu tycks en radikal ändring 
stå för dörren – det vill säga, om politiken vågar göra 
verklighet av det förslag som presenteras i Ett hållbart 
mediestöd för hela landet (Ds 2022:14).

Den tid när de flesta medborgare hade två lokala 
dagstidningar att välja på är ju sedan länge över. Nu 
handlar utmaningen i stället om att få till ett enda 
levande lokalt nyhetsmedium, något som är nog så vik-
tigt i ett digitalt och globalt samhälle som i ett analogt 
dito (Nygren & Tenor, 2020).

Med fokus på lokal och regional journalistik

Det tycks som att den digitala läsaraffären kommer att 
vara nyhetsmediernas viktigaste inkomstkälla fram-
över, och då blir utmaningen tuff för de regionala och 
lokala medierna som har färre potentiella konsumen-
ter. De vita fläckarna riskerar därför att bli både fler 
och större (t ex Nygren & Engelbrecht, 2018). Det nya 
mediestödet riktar därför in sig på just lokal och regio-
nal journalistik. Istället för att som tidigare baseras på 
upplaga så kommer stödet att baseras på redaktionella 
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utgifter, vilket förhoppningsvis kommer att fungera 
som ett incitament att anställa journalister.

Vinnarna med det nya stödet kommer troligen 
bli mindre lokala aktörer, både i form av etablerade, 
tryckta medier och nyare, enbart digitala sådana. En 
ny grupp som kan komma ifråga för mediestöd är de 
lokala gratistidningarna som tidigare inte kunnat ta 
del av presstödet – men som forskning pekat ut som 
en viktig aktör för produktion och förmedling av lokal 
journalistik (t ex Jangdal, 2022).

Förlorarna blir de nationella dagstidningar som 
idag uppbär stöd, samt mellan- och storstadstidningar 
med driftsstöd. I det gamla systemet kunde en titel 
få maximalt 40 miljoner kronor i driftsstöd, med det 
nya systemet blir detta stödbelopp nära nog halverat 
(drygt 24 miljoner kronor). De flesta andratidningar 
kommer troligen inte att finnas kvar när nästa medie-
stödsutredning görs.

Bra förslag – men svåra gränsdragningar

Vi bedömer att förslaget om ett nytt mediestöd på det 
stora hela är klokt och framåtsyftande, samt att det 
fokuserar rätt aktörer: lokala och regionala nyhets-
förmedlare, oavsett teknik. Att utredningen dessutom 
verkar ha arbetat hårt med att förankra förslaget, både 
bland politiker i hela det politiska spektrat och i bran-
schen, bådar gott när det gäller att få igenom förslaget.

Samtidigt finns det naturligtvis svårigheter med det 
föreslagna stödsystemet. Den största komplikationen 
är att den nya konstruktionen öppnar upp för långt 
mer subjektivitet och tolkningar av lagtexten än den 
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tidigare konstruktionen. Utredaren tar själv upp pro-
blemen och diskuterar dem, och vi gör detsamma här.

Exempelvis kommer enbart de aktörer som är ”i 
behov av ekonomiskt stöd” att kunna få sådant. Hur 
en sådan ekonomisk bedömning kommer att se ut i 
praktiken är upp till mediestödsnämnden att avgöra. 
Och fler gränsdragningar kommer att bli svåra att 
göra: Hur mycket lokal och regional journalistik är 
nog mycket? Hur allmän ska allmän nyhetsförmed-
ling vara för att vara tillräckligt allmänt? Hur mycket 
egenproducerat redaktionellt innehåll är nog? Detta 
är exempel på frågor som kommer att bli föremål för 
bedömning av mediestödsnämnden.

Även det omdiskuterade demokratikravet som nu 
föreslås skrivas in – det vill säga att den publicistiska 
verksamheten inte får stå i strid med grunderna för det 
demokratiska styrelseskicket samt ska visa respekt för 
alla människors lika värde och den enskilda männi-
skans frihet, integritet och värdighet – kan komma att 
ligga till grund för diskussion i framtiden. Här kan 
man dock tänka sig att fokus på just lokal och regional 
nyhetsförmedling gör sådana ärenden mindre sanno-
lika, då det är svårt att tänka sig att ett exempelvis rent 
rasistiskt medium skulle kunna överleva på en lokal 
marknad.

Större inflytande för mediestödsnämnden

Hur det än blir med framtida eventuella kontroverser så 
står det klart att mediestödsnämnden framöver kom-
mer att få ett större inflytande över hur den nya lagen 
ska tolkas än vad som tidigare varit fallet. Därför är det 
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av största vikt att den nya nämndens ledamöter består 
av kunniga och professionella människor inom det 
publicistiska området (inklusive forskning) som får rätt 
förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

För att hålla nämndens beslut på armlängds avstånd 
från politiken är det därför bra att utredningen före-
slår att aktiva politiker inte ska kunna vara ledamöter i 
nämnden. Åtminstone en tidigare utredning havererade 
på grund av politikers egenintresse och klåfingrighet (se 
Axberger, 2015) och att politiken inte driver, eller ens 
håller jämna steg, med medieutvecklingen finns det gan-
ska stor enighet om (se de enskilda bidragen i Snigeln 
och haren [Nord & Truedson, 2021]).

Vad tror vi om framtiden?

En första framtidsfråga är naturligtvis om förslaget alls 
kommer att antas. Vi tror – och hoppas – att förslaget 
har goda chanser att klubbas i riksdagen. Utredningen 
är gedigen, inklusive den konsekvensdiskussion som 
förs i kapitel 14, och ingen politiker torde med hedern i 
behåll vilja hålla fast vid ett gammalt system som fort-
farande i stora stycken fungerar bäst i en analog värld.

En andra framtidsfråga rör vem som kommer att 
söka stöd för att starta redaktioner, nya eller gamla 
aktörer? En hyfsat kvalificerad gissning är att det till 
en början troligen är befintliga aktörer. Där finns 
infrastrukturen, kunnandet, tekniken, vanan, idéerna, 
journalisterna. Där finns också möjlighet att avsätta 
den tid som krävs för att göra en ansökan. Hyperlokala 
medier/gratistidningar kommer också med största 
sannolikhet att söka, och i vissa fall har dessa redan 
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resurser och funktioner som liknar betaltidningarnas. 
För första gången öppnas en dörr för dem.

Aktörer på de politiska ytterkanterna kommer säkert 
att söka men, som redan nämnts, så är det inte troligt 
att de kommer att få stöd. Flera av förslagen som ges i 
utredningen har som tydligt syfte att stänga dem ute. 
Och troligen stänger de sig själva ute genom att aldrig 
kunna växa sig stora på en lokal eller regional marknad 
- men om de gör det, kan demokratikravet användas. 
Vår bedömning är att det nya stödet, antagligen, är en 
stängd dörr för dem.

För transparens

Vi har båda suttit i presstöds-/mediestödsnämnden, 
Ingela Wadbring åren 2015–2017, Maria Norbäck 
åren 2018–2021. Vi avgick båda av samma skäl: oviljan 
mot att dela ut stöd till populistiska och högerextrema 
medier med tveksamma journalistiska praktiker. Ingela 
Wadbring deltog också i den pressutredning som resul-
terade i SOU 2013:66.
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