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Community Media Sweden har följande synpunkter till föreskrifter om mediestöd 

 

Community Media Sweden (CMS) är en paraplyorganisation för samhällsmedia i Sverige och 

består i dagsläget av de båda riksförbunden Närradions Riksorganisation (NRO) och 

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK). Ett syfte med CMS är att organisationen ska 

främja samarbete mellan radio och TV i Sverige. I vårt arbete främjar vi yttrandefrihet, 

mångfald och demokrati samt är en del av civilsamhället. CMS är även medlemmar i 

Community Media Forum Europe och arbetar för att öka internationellt samarbete mellan 

liknande tv och radio stationer runt om i Europa.  

 

Community Media Sweden är en del av den tredje mediesektorn i Sverige. Vi är icke-

kommersiella media utan stöd av public service pengar. Verksamheten finansieras istället av 

medlemmarna, vilket är ett bakvänt system då många av dess utövare får betala för att sända 

sina program istället för att få betalt för sitt journalistiska arbete.   

 

I det journalistiska uppdraget ingår att informera, granska makthavare, skapa samhällsdebatt 

och att underhålla. Men trots att uppdraget består av fyra viktiga delar så är mediestödet idag 

utformat på ett sätt som endast gör det möjligt att söka bidrag för nyhetsrapportering. Men 

journalister rapporterar inte endast nyheter. Utan de ska gräva i sitt arbete, ställa folk mot 

väggen och påverka och undervisa allmänheten. Community Media utför ett viktigt arbete då 

våra stationer ger utrymme åt medborgarna att skapa sitt eget medieinnehåll.  

 

Inom Community Media runt om i Sverige har det pågått olika projekt de senaste tjugo åren 

där man har jobbat med att lära medborgarna att skapa relevant medieinnehåll. Många 

föreningar har fått projektpengar för olika typer av samhälles insatser som till exempel för att 

jobba med integration, demokrati, att motverka psykisk ohälsa och att hjälpa arbetslösa 

tillbaka i arbete. En hel del av projekten hade även ungdomar som målgrupp.  

   

Öppna Kanalen Göteborg deltog i det internationella EU projektet Young European Film 

Forum (YEFF) under åren 2005-2009. I projektet deltog ungdomar från tretton olika 

Europeiska länder som till exempel Sverige,  Frankrike, Slovenien, Storbritannien, Schweiz, 

Tyskland, Belgien, Polen och Nederländerna. Varje sommar anordnades ett filmläger i olika 

länder. Under sommaren 2009 hölls lägret i Sverige och då samlades 80 ungdomar i Göteborg 

under 10 dagar. Varje land deltog med en grupp ungdomar tillsammans med en egen 



handledare. I Göteborg visades filmer som ungdomarna hade gjort i sina hemländer där de 

skildrade sin egen verklighet. Samtidig gjorde ungdomarna nya filmer under dagarna där de 

behandlade olika ämnen som de fann angelägna.  Projektets målsättning var att medverka till 

utbyte av erfarenheter mellan europeiska ungdomar.  Under lägret skapades många kontakter 

som höll i sig långt efter sommarlägret. Ungdomarna gav projektet högsta betyg och önskade 

att fler projekt av liknande karaktär skulle genomföras i framtiden. 

  

Öppna Kanalen Växjö genomförde projektet Interaktiva Växjö mellan 2013 och 2016. 

Projektet skulle skapa en av Sveriges bästa interaktiva portaler för ungdomar. Bland målen 

fanns en idé om att skapa ett forum för deltagarna att direkt ställa frågor från portalerna till 

Kommun- och Regionfullmäktige under allmänhetens frågestund, eller spela in en 

videofråga som spelades upp på samma punkt. Projektet producerade  tolv program som 

sändes i kanalen och att det inte blev fler program berodde på att programproduktion inte var 

huvudsyftet med projektet. Målgruppen var ungdomar inom åldern 12-25 år och projektet 

hade 180 aktiva deltagare. 

 

Närradion är också deltagare i olika Erasmus+ projekt tillsammans med olika radiostationer i 

Europa. Eskilstuna var under flera år fram till 2017 ett bra exempel på samverkan mellan 

Öppna kanalen och Närradion där man delade personal och reportage. Det knöts ihop med en 

gemensam on-line tidning med många lyssnare, tittare och besökare. Här blev man ett 

intressant komplement till public service och Eskilstuna Kuriren och bidrog till mångfalden i 

medieutbudet. Men verksamheten fick läggas ner av ekonomiska skäl.  

 

För trots att vi arbetar med delar av det journalistiska uppdraget så erhåller Community Media 

i Sverige inget statligt stöd för sitt arbete. I Danmark och Norge däremot erhåller den här 

typen av samhällsmedia en del av public service pengarna. CMS anser därför att mediestödet 

ska utvidgas och även omfatta ett mediestöd som kan sökas för att skapa journalistiska 

program med en betoning av samhällsjournalistik. Det Samhällsjournalistiks stödet ska kunna 

sökas av seriösa medieutövare inom press, radio och tv. Men inte av utövare på sociala medier 

som till exempel influensers då de kan anses som ett hot mot seriös journalistik eftersom det 

handlar om en personfixering där de säljer sitt personliga varumärke till sina följare.  

 

Vi anser att ett mediestöd riktat till samhällsjournalistik skulle berika det lokala medieutbudet 

där man får resurser att granska lokalpolitiker, bevaka kulturengagemang och producera 

kortfilmer, dokumentärer och talk shows där man tar upp ämnen som är viktiga för 

medborgarna i samhället. Ett sådant stöd skulle underlätta för andra medier att göra sina röster 

hörda, vilket motverkar att stora mediekoncerner med kommersiella intressen får monopol på 



marknaden. Att mer betoning läggs på att producera djupgående program som ett komplement 

till nyhetsbevakning främjar även yttrandefrihet, demokrati och mångfald i samhället.   
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