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Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige har följande synpunkter till 

Föreskrifter om mediestöd 2021:2 

 

Det nya mediestödet är utformat på ett sätt som utesluter de små aktörerna på 

mediemarknaden från att söka statligt stöd då de inte når upp till de kvoter eller uppfyller alla 

kriterier som krävs i dagsläget. Ett undantag är den lokala medieaktören Sydnärkenytt som är 

medlemmar hos Öppna Kanalen Närke. Den här organisationen har redan en betydande 

medieproduktion och uppnår kvoten som krävs för att uppfylla kraven för att söka 

mediestödet. Givetvis försökte de att söka det nya mediestödet. För en liten organisation med 

få anställda är det en tidskrävande, dyr och krånglig process att söka det stödet som erbjuds i 

dagsläget. Men det fanns ändå en förhoppning om att allt arbete som lades ned på att söka 

stödet skulle vara värt det när pengarna kom. Men det blev inga pengar för Sydnärkenytt då 

de stora jättarna på marknaden, som exempelvis Bonnier hade redan roffat åt sig alla 

pengarna. Det visade sig att mediestödet så som det är utformat idag prioriterar de stora 

mediekoncernerna som fick presstöd på bekostnad av de mindre aktörerna på marknaden.  

 

Att stödet är utformat på det sättet är synd då det hindrar medielandskapet från att utvecklas. 

Det finns en enorm utvecklingspotential i den tredje mediesektorn som inte tas till vara på. De 

Öppna Kanalerna i Sverige har sedan 2000-talets början genomfört en mängd olika projekt 

med lyckade resultat där de under ett till tre år har fått fart på sin medieproduktion och 

producerat en mängd Tv-program tillsammans med medborgarna.  

 

Ett exempel på ett sådant projekt är arvsfondsprojektet Ung Arena som Öppna Kanalen Närke 

drev mellan 2008-2011. Under de här åren öppnades en lokal TV-studio i ett utsatt område i 

Örebro. TV-studion fungerade som en mötesplats för ungdomar från Örebro med omnejd som 

ville producera egna tv-program. En ungdomsredaktion bildades som hade möten en gång i 

veckan. Samarbeten med gymnasieskolor inleddes också och lokala kulturengagemang 

bevakades. Under projekttiden hade man över 200 deltagare från 25 olika grupper som 

producerade 110 TV-program.  

 

Ett annat exempel är arvsfondsprojektet Barnens Egen TV som Öppna Kanalen Växjö drev 

mellan 2012-2015. Projektet riktade sig till barn och ungdomar upp till 25 år där de flesta av 

deltagarna var mellan 7-15 år. Tanken var att barnen skulle få lära sig att skapa TV-program 

om ämnen som intresserade dem och få en plattforma att yttra sig på. Ett samarbete med en 



grundskola som hade medieprofil inleddes. Under projektiden hade man över 350 deltagare 

och producerade 147 TV-program. 

 

Men tyvärr så är detta kortsiktiga satsningar som stannar av när projekten tar slut då ingen har 

lust eller ork att göra samma arbete på ideell bas som man fått betalt för att jobba med under 

projekttiden. Enligt våra beräkningar så krävs det två anställda på en TV-station för att kunna 

bedriva den här typen av verksamhet mer permanent. Där en person har en journalistisk 

bakgrund och kan ansvara för det redaktionella innehållet och en person har den tekniska 

kompetensen som krävs för att producera tv-program och programmera sändningar. Dessa 

tjänster skulle kunna möjliggöras om det gick att få ett mediestöd som var riktat mot den 

tredje mediesektorn.      

 

Därför yrkar Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige på att mediestödet borde revideras så att 

det ställs olika krav på stora koncerner och små aktörer när de söker statligt stöd. Att ställa 

samma krav på alla medieorganisationer som söker stödet är kontraproduktivt då det bara 

gynnar de stora mediebolagen och hämmar utveckling av medielandskapet. Så vi yrkar på en 

omfördelning av mediestödet så att redaktionsstödet och innovation och utvecklingsstödet 

delas upp i en större och en mindre del där den mindre delen är öronmärkt för att främja nya 

aktörer som inte tidigare fått presstöd. Stödet får därmed två delar. En del som kan sökas av 

stora mediebolag och mediekoncerner som redan har en omfattande medieproduktion.  Den 

delen är främst avsedd för de organisationer och företag som tidigare fick presstöd. Det ställs 

större krav på de aktörer som söker det här stödet. Den andra mindre delen är öronmärkt till 

mindre föreningar som uppfyller vissa krav men som inte tidigare fått stöd. Detta för att 

motverka att stora kommersiella aktörer roffar åt sig allt stöd.  

 

Dessutom så borde det även finnas ett nytt speciellt redaktionellt ”tillgänglighetsstöd” som 

riktar sig till små medieaktörer som inte har resurser att texta tv-program idag. Det här stödet 

skulle möjliggöra att anställa en person som kan texta sändningar och därmed öka 

tillgängligheten av programmen.  

 

Innovation och utvecklingsstödet behöver också delas upp i två delar. Den första delen riktar 

sig till större bolag som vill starta nya redaktioner på de områden som inte har någon 

nyhetsbevakning alls. Då det handlar om stora bolag så ställs det större krav för att få stöd. 

Den andra delen riktar sig till mindre föreningar och mediebolag som har potential att 

utvecklas om de får ett statligt stöd. Dessa föreningar behöver inte uppfylla kraven på 

förstudie eller ha en kvot av sändningar vid ansökningstillfället utan målet är att de ska kunna 

uppnå produktionstakten inom tre år sedan beviljat stöd.  Stödpengarna ska kunna användas 

för att anställa personal som kan leda arbetet och bilda medborgarredaktioner där människor 

från olika bakgrunder får vara med och skapa medieinnehållet. En fördel med att det blir 



enklare för små aktörer på mediemarknaden att söka redaktionsstödet och utvecklingsstödet är 

att det främjar mångfald och yttrandefrihet i samhället där fler aktörer får en chans att göra 

sina röster hörda.  
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