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Yttrande 

 

Förslag till föreskrifter om mediestöd (MPRTFS 
2021:2) 
 

Bakgrund 

Nordicom vid Göteborgs universitet har beretts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 
förslag till föreskrifter från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). 

Mediestödsförordningen (SFS 2018:2053) utfärdades i december 2018 och är alltså ett relativt 
nytt inslag i den svenska mediepolitiken. Syftet med det nya stödet är att ”stärka demokratin 
genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en 
mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet” (3 §).  

Det nya mediestödet kompletterar det äldre driftstödet som en direkt statlig stödform riktad till 
privata svenska nyhetsmedier. Beslut om tilldelande av driftstöd och mediestöd går inte att 
överklaga. Till skillnad från driftstödet, som är en rättighet till alla dagstidningar som 
uppfyller kriterierna, fördelas mediestödet utifrån tillgång på medel. Det betyder att 
ansökningar kan behöva ställas emot varandra i fördelningen av stödet. Detta medför 
sammantaget särskilt höga krav på precisa formuleringar och definitioner av centrala begrepp 
och på tydliga och transparenta bedömningsgrunder. 

Generella kommentarer 

En generell kommentar till de olika stödsystemen är att mediestödsförordningen, till skillnad 
från presstödsförordningen som fungerar tämligen maskinellt, i Nordicoms mening innehåller 
relativt många kriterier och begrepp som förutsätter individuella, kvalitativa bedömningar. Det 
medför inte bara en jämförelsevis större administrativ insats att värdera inkomna ansökningar, 
utan också att det potentiella utrymmet för godtycklighet och legitimitetsproblem i 
tilldelningsförfarandet ökar.  
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Nordicom delar bedömningen att förordningens skrivelser behöver preciseras för att bli mer 
tillämpbara och transparenta, och välkomnar därför initiativet till nya kompletterande 
föreskrifter med syfte att på ett tydligare sätt operationalisera skrivelserna i förordningen. Mot 
den bakgrunden väljer Nordicom att i sitt yttrande uppehålla sig vid just begrepp och 
definitioner. I det följande diskuteras tre specifika områden där Nordicom finner de föreslagna 
föreskrifterna problematiska.  

Specifika kommentarer 

• Enligt mediestödsförordningen riktar sig mediestödet som ovan beskrivits till 
allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. 
Kvalitetsbedömningar av redaktionellt innehåll är, på samma sätt som för andra 
former av mänskliga kulturyttringar, ett omtvistat område. Vare sig inom forskningen 
eller inom journalistiken finns det någon omedelbar samsyn kring vad som är att 
betrakta som hög respektive låg redaktionell kvalitet. Det kommer an på genre, 
förväntningar, och, kanske inte minst, personligt tycke och smak. Att föra in ett sådant 
omtvistat begrepp som ett kriterium i ett statligt bidragssystem är således inte 
oproblematiskt, i synnerhet inte mot bakgrund av de sedan länge etablerade normativa 
idéerna kring armlängds avstånd mellan staten och det redaktionella innehållet i våra 
privata svenska nyhetsmedier.  

I sitt förslag till föreskrifter väljer MPRT att likställa hög redaktionell kvalitet med ett 
redaktionellt innehåll som ”regelmässigt präglas av ansvarstagande 
nyhetsförmedling”, med vilket här avses ”bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till 
att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår 
från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap” (2 §, vår 
kursivering). Annorlunda uttryckt ska redaktionellt innehåll av hög kvalitet förstås 
som innehåll som inte uppmanar till brott eller far med osanning. Det är utan tvivel en 
tämligen modest definition av det journalistiska kvalitetsbegreppet. Här finns det 
möjligen skäl att ifrågasätta huruvida ett så pass lågt ställt kvalitetskrav är i linje inte 
bara med lagstiftarens intentioner, utan också med stödformens övergripande syfte att 
stärka svensk demokrati. Härutöver är det problematiskt att i operationaliseringen av 
kvalitetsbegreppet införa termen ”bland annat”. Sådana oprecisa formuleringar bör 
undvikas i centrala definitioner av det här slaget. I en föreskrift där hög redaktionell 
kvalitet likställs med att ett nyhetsmedium avhåller sig från två så pass allvarliga 
publicistiska förseelser som att uppmana till brott och att medvetet sprida lögner, finns 
det också skäl att överväga användandet av termen ”regelmässigt” i de angivna 
bedömningsgrunderna. 

Eftersom mediestödets syfte är att främja nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av 
hög kvalitet får definitionen av just kvalitetsbegreppet en central betydelse för stödets 
effektivitet. Kvalitetsaspekten ges också en stor vikt i mediestödsförordningens 
skrivelser om hur stödet ska fördelas (jfr SFS2018:2053, 2 §). Nordicom vill därför 
uppmana MPRT att se över definitionen i de föreslagna föreskrifterna. Ett alternativt 
tillvägagångssätt kan vara att istället knyta kvalitetsbegreppet till den definition av ett 
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allmänt nyhetsmedium som ges i förordningens 3 §1, vilken givet såväl den normativa 
som definitionsmässiga komplexiteten i redaktionella kvalitetsvärderingar, skulle 
kunna fungera som en pragmatisk utgångspunkt för en definition också av hög 
redaktionell kvalitet inom ramen för det svenska mediestödet (eventuellt preciserat 
med ett tillägg om ansvarstagande och korrekt nyhetsförmedling).    

• Ett annat centralt begrepp i mediestödsförordningen är ”allsidig nyhetsförmedling”, 
vilket är ytterligare ett krav för att kunna erhålla mediestödet (3 §). Begreppet 
behandlas också i de föreslagna föreskrifterna (5 §). Begreppsdefinitionen i respektive 
text skiljer sig emellertid åt. Bland annat anges det i förordningen att allsidig 
nyhetsförmedling anses inbegripa ”granskning av för demokratin grundläggande 
skeenden”. Den aspekten utelämnas i den definition som ges i föreskrifterna. Detta bör 
i Nordicoms mening synkroniseras. Myndigheten bör också överväga om det i 
föreskrifterna finns skäl att precisera om kravet på den allsidiga nyhetsförmedlingen 
förväntas gälla varje enskild utgåva eller samlat över en längre publiceringsperiod.  

• En tredje förutsättning för att ett nyhetsmedium ska vara berättigat till mediestöd är 
kravet på ”självständiga redaktionella resurser” (SFS 2018:2053, 4 §, 4.). I 
föreskriften beskrivs en operationalisering av begreppet redaktionell självständighet 
där MPRT avser att luta sig mot en "helhetsbedömning (...) ”bland annat utifrån 
mediernas ägaranknytning, organisation, utgivarskap, geografiskt spridningsområde, 
marknadsföring, redaktionellt samarbete samt likheter i namn, utseende och layout” 
(11 §).  

I Nordicoms mening är detta parametrar av helt olika karaktär och dignitet. Denna mix 
av bedömningskriterier riskerar i sin tur att föra in ett element av oförutsägbarhet i 
ansökningsförfarandet för de sökande nyhetsmedierna. För att skapa en större 
tydlighet och transparens i bedömningen av ett enskilt nyhetsmediums redaktionella 
självständighet vill Nordicom därför uppmana MPRT att om möjligt precisera hur 
dessa olika parametrar värderas och vilken relativt vikt de tillskrivs i en sådan 
helhetsbedömning. Och även i detta avseende framstår det som olyckligt att ange 
termen ”bland annat” som bedömningskriterium för myndighetens beslutsfattande.    

*** 

I detta ärende har Nordicoms föreståndare Jonas Ohlsson beslutat. Ärendet har beretts av 
Jonas Ohlsson och Ulrika Facht. 

 
Jonas Ohlsson, föreståndare 

 
1 Dvs ”ett medium som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som också har ett 
redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett 
brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.” 


