
 

 

    Stockholm den 1 mars 2021 

 

Till Myndigheten för Press, Radio och TV 

(registrator@mprt.se). 

 

Remissyttrande över förslag till föreskrifter om mediestöd 

(MPRTFS 2021:2) 

 
Medieetikens Förvaltningsorganisation (MEFO) är huvudmannaorgan för den medieetiska 

verksamheten i Sverige och ansvarigt för Medieombudsmannens (MO) verksamhet. 

MEFO och MO har tagit del av Myndigheten för Press Radio och TV:s (MPRT:s) förslag till Föreskrifter 

om mediestöd (MPRTFS 2021:2) och vill framföra följande synpunkter. 

MEFO och MO begränsar sitt yttrande till de föreslagna föreskrifterna i § 14 om ”God medieetisk 

sed”. 

 

Sammanfattning: 

• MEFO och MO har grundläggande kritik mot att väva samman självreglerande etiska system 

med statliga regel- och stödsystem. 

• MEFO och MO förordar i första hand att § 14 andra stycket, andra meningen i de föreslagna 

föreskrifterna stryks. 

• MEFO och MO förordar i andra hand en alternativ lydelse av § 14 andra stycket, andra 

meningen. 

 

Bakgrund: 

 I den då nya mediestödsförordningen (2018:2053) infogades en reglering i § 4 p.6 (numera § 4 p. 7) 

om att en förutsättning för att kunna erhålla mediestöd är att det allmänna nyhetsmediet ”följer god 

medieetisk sed”. 

Beslutet följdes upp i MPRT:s föreskrifter om mediestöd (2019:3) i en § 8 enligt vilken det – som en 

förutsättning för mediestöd – angavs att: 

”Vid bedömningen av om ett allmänt nyhetsmedium följer god medieetisk sed görs en 

helhetsbedömning av om mediet i sin publicistiska verksamhet följer av mediebranschen 

allmänt vedertagna publiceringsregler och den publicistiska sed som utvecklats vid 

tillämpningen av dessa. 

Om det allmänna nyhetsmediet är anslutet till det pressetiska systemet presumeras mediet 

uppfylla kravet. Denna presumtion kan brytas om det framkommer tydliga indikationer på att 

det allmänna nyhetsmediet inte följer de publicitetsregler och de bedömningar om god 

publicistisk sed som utarbetas inom det pressetiska systemet. 



Allmänna nyhetsmedier som inte är anslutna till det pressetiska systemet ska på annat sätt visa 

att de följer av branschen allmänt vedertagna publicitetsregler och den publicistiska sed som 

utvecklas vid tillämpningen av dessa.” 

Bestämmelsen i § 8 har i MPRT:s nya förslag till föreskrifter – med vissa språkliga förändringar – sin 

motsvarighet i en ny § 14: 

”Vid bedömningen av om ett allmänt nyhetsmedium följer god medieetisk sed ska en 

helhetsbedömning göras av om mediet i sin publicistiska verksamhet följer av mediebranschen 

allmänt vedertagna publicitetsregler och den publicistiska sed som utvecklas vid tillämpningen 

av dessa.  

Om det allmänna nyhetsmediet är anslutet till det medieetiska systemet presumeras mediet 

uppfylla kravet på god medieetisk sed. Presumtionen kan brytas om det framkommer tydliga 

indikationer på att det allmänna nyhetsmediet inte följer de publicitetsregler och de 

bedömningar om god publicistisk sed som utarbetats inom det pressetiska systemet. 

Allmänna nyhetsmedier som inte är anslutna till det medieetiska systemet ska på annat sätt 

visa att de ändå följer de av branschen allmänt vedertagna publicitetsreglerna och den 

publicistiska sed som utvecklats vid tillämpningen av dessa.” 

MEFO och MO noterar, i likhet med vad som anförs i MPRT:s konsekvensutredning, att det nya 

redaktionsstödet innebär att statsbidragen till allmänna nyhetsmedier vidgas genom att det kan 

lämnas till den generella redaktionella verksamheten för juridiska personer som ger ut allmänna 

nyhetsmedier. 

 

MEFO:s och MO:s synpunkter - allmänt 

Det medieetiska systemet har funnits i över 100 år och kännetecknas särskilt av att det är en 

självreglerande verksamhet, det vill säga utan statlig inblandning. Det är en ordning som tjänat 

branschen, journalistiken, yttrandefriheten och medborgarna väl. 

Mot den bakgrunden var vissa av mediebranschens organisationer kritiska till regeringens beslut om 

att i mediestödsförordningen infoga ett krav om följsamhet till god medieetisk sed som ett villkor för 

att kunna erhålla mediestöd.  

Den kritiken kvarstår. Det finns en stor fara i att inkorporera (”expropriera”) frivilliga och 

självreglerande system och låta dem användas i statliga regleringar och som villkor för statliga 

stödsystem. Karaktären av frivillighet och självreglering riskerar då att bli en chimär. 

MEFO och MO inser dock att denna grundläggande kritik inte kan riktas mot förslaget om de nu 

aktuella MPRT-föreskrifterna, som är en utfyllnad av regeringens mediestödsförordning. MEFO och 

MO vill dock även här markera sitt ogillande. 

 

MEFO:s och MO:s synpunkter - föreskrifterna 

Vad sedan gäller de föreslagna MPRT-föreskrifterna vill MEFO och MO framhålla följande: 

Det finns ett uppenbart problem i att staten/MPRT kan komma att lägga ansvaret för ett beslut om 

att avslå en ansökan om mediestöd på beslut från Mediernas Etiknämnd (ME). Hur många fällningar 

ska det kräva, o s v? 



Det finns ett lika uppenbart problem i att ett politiskt missnöje över friande avgöranden i ME kan 

framkalla indirekta politiska krav om en styrning/påverkan av publicitetsreglerna som en 

förutsättning för mediestöd. 

Givet dessa förutsättningar – och behovet av en grundläggande diskussion om att alls koppla ihop 

det medieetiska systemet med statliga regleringar - förordar MEFO och MO i första hand att andra 

meningen i andra stycket i den föreslagna § 14 stryks. 

Ordet "indikation" är ett ganska lågt ställt krav som man kan känna viss oro för om endast mer 

begränsade fall av att mediet inte "följer de medieetiska reglerna och bedömningarna" skulle kunna 

aktivera bestämmelsen.  

 I andra hand förordar MEFO och MO därför att § 14 andra stycket andra meningen tills vidare ges 

följande lydelse: 

”Presumtionen kan endast brytas om det uppenbart framgår att det allmänna nyhetsmediet inte 
följer de grundläggande principer som medieetiken vilar på”. 

Stockholm den 1 mars 2021 

 

Robert Aschberg                                                    Ola Sigvardsson 

Ordförande för MEFO                                           Allmänhetens Medieombudsman, MO 

 

 

 

    

 


