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Hej 

Jag vill förtydliga min tveksamhet inför skrivningarna om redaktionellt innehåll i 

förslaget till föreskrifter om mediestöd. Kanske myndigheten kan ha användning för 

detta tillsammans med de remissvar som kommer in. 

 

Det finns problem med att definiera ”redaktionellt innehåll av hög kvalité”, och dessa 

problem syns tydligt i förslaget. Där pekas tre typer av innehåll ut som inte är 

”ansvarstagande”: 

- ”felaktig eller manipulerad information”. En invändning är att det inte finns 

någon ”omanipulerad” information i ren form, all typ av information är resultat 

av ett urval och en gestaltning som i sig är en slags ”manipulering”. När det gäller 

var som är felaktigt eller inte, så är en av den liberala demokratins grunder att 

yttrandefrihet gäller även det som anses vara felaktigt. Om det sedan ska ha 

statligt stöd är en annan sak, men frågan är om det är en politiskt tillsatt nämnd 

som ska bedöma vad som är felaktig information. I en förlängning ligger man 

farligt nära auktoritära regimer som definierar oönskat medieinnehåll som ”fake 

news”.  

- Innehåll som uppmanar till brott – detta är en fråga för rättssystemet och inte för 

mediestödsnämnden. Sådant innehåll ska beivras enligt lag. 

- ”publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”. Detta är i 

sig självmotsägande, eftersom en viktig del av vetenskapen är att utmana 

etablerade sanningar.  Vetenskapen består inte heller av en enda sanning, utan 

av en ständig diskussion mellan olika riktningar. 

 

Jag föreslår att dessa försök till definitioner stryks ur föreskrifterna. Istället räcker det 

med en allmän skrivning som betonar det regelmässiga och anknyter till de 

publicitetsregler som nästan alla medier skriver under på (det ingår ju också i det som i 

förordningen kallas ”god medieetisk sed”).  Ett förslag är en kort definition: 

 ”Med redaktionellt innehåll av hög kvalité avses att mediet regelmässigt 

präglas av en korrekt och allsidig nyhetsförmedling”. 

 Med denna allmänna skrivning får nämnden sedan i varje enskilt fall motivera ett ev 

avslag utifrån detta. Då kan man t ex säga nej till att ge stöd åt medier som regelmässigt 

publicerar konspirationsteorier som sanningar. 
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