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 Myndigheten för press, radio och tv 
  
                  
 
 
 
 

Yttrande över Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till 
föreskrifter om mediestöd 

Regelrådets ställningstagande 
Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

Innehållet i förslaget 
Remissen innehåller Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter om mediestöd. 
Föreskrifterna behandlar tillämpningen av mediestöd till allmänna nyhetsmedier enligt 
mediestödsförordningen (2018:2053). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om:  

• Allmänna nyhetsmedier,  

• Förutsättningar för mediestöd, 

• Mätmetod, 

• Nyetablerade allmänna nyhetsmedier, 

• Mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna, 

• Särskilda förutsättningar för redaktionsstöd, 

• Särskilda förutsättningar för lokalt stöd, 

• Utgångspunkter vid prioritering av mediestöd,  

• Ansökan om mediestöd och  

• Redovisning.  
 
Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 april 2021 och upphöra att gälla vid utgången av 2023. De 
upphävda föreskrifterna ska fortsätta att gälla för mediestöd som har beslutats före utgången av 2023.  
 

Skälen för Regelrådets ställningstagande 

Bakgrund och syfte med förslaget 

I konsekvensutredningen anges att mediestödsförordningen (2018:2053) innehåller bestämmelser om 
statsbidrag till juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier (mediestöd). Bakgrunden till 
införandet av teknikneutrala mediestödsformer är Medieutredningens analys av konsekvenserna av 
medieutvecklingen. Regeringen har i propositionen Journalistik i hela landet (prop. 2017/18:154) gjort 
bedömningen att det finns behov av nya former av mediestöd för att stärka stödet till kvalitativ 
nyhetsjournalistik då det nuvarande presstödet inte fullt ut svarar på de utmaningar som finns med allt 
fler områden som saknar journalistisk bevakning och konvergens mellan olika medieformer och ändrade 
medievanor.  
 

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom 
Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. 
Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. 
Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig 
över kvaliteten på konsekvensutredningar till 
författningsförslag som kan få effekter av 
betydelse för företag. 
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Syftet med mediestödet är enligt 2 § mediestödsförordningen 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.  
 
Vidare anges att stöd bara kan ges till allmänna nyhetsmedier som uppfyller definitionen i 3 § 
mediestödsförordningen och de grundläggande förutsättningarna i 4 § mediestödsförordningen (med 
vissa lättnader i kraven för vissa medier i 5-7 §§). Mediestöd ges i mån av tillgång på medel. 
 
Sedan augusti 2020 finns det en ny sorts stöd, ett redaktionsstöd. Under förra året var kraven som 
ställdes för att en aktör skulle kunna få redaktionsstöd lägre än de krav som gäller från och med den 1 
januari 2021. Syftet med dessa lägre krav var att stärka de ekonomiska förutsättningarna för den 
redaktionella verksamheten hos allmänna nyhetsmedier samt att delvis kompensera för förlorade 
intäkter under coronapandemin och därmed säkra allmänhetens tillgång till nyheter. Syftet med 
redaktionsstödet är att stärka de ekonomiska förutsättningarna för den redaktionella verksamheten och 
därmed säkra allmänhetens tillgång till nyheter. Stödet får lämnas till allmänna nyhetsmedier med behov 
av ekonomiskt stöd och ska användas för den redaktionella verksamheten. De grundläggande 
förutsättningarna för mediestöd följer av medieförordningen, men tillämpningen förutsätter att närmare 
föreskrifter meddelas av förslagsställaren. Förslagsställaren avser därför att meddela föreskrifter för att 
förtydliga de krav som anges i förordningen, principerna för fördelningen av stödet samt för att närmare 
reglera ansökningsförfarandet och förfarandet för redovisning av hur redaktionsstödet har använts. Den 
utvidgning av antalet möjliga sökande som redaktionsstödet innebär medför också att det är nödvändigt 
att ytterligare förtydliga de krav som ställs för att kunna få stöd. Det gäller bland annat kraven på egen 
titel, huvudprodukt och redaktionell självständighet. Förslagsställaren har också gjort en genomgång av 
föreskrifterna i syfte att förtydliga regelverket. Vissa regler som inte har tillämpats eller som inte framstår 
som nödvändiga har tagits bort för att förenkla för dem som ansöker om stöd.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget är godtagbar.  
 

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd 

Förslagsställaren bedömer att det är nödvändigt att styra med bindande regler och att föreskrifter är den 
enda formen för detta.  
 
Om inga föreskrifter kommer till stånd när det gäller redaktionsstödet är det otydligt för den sökande om 
vilka krav som gäller för en ansökan och hur redovisningen av hur stödet använts ska göras. Det anges 
att otydligheten visserligen skulle kunna avhjälpas genom information i ansökningsförfarandet och 
anvisningar för exempelvis redovisning. En sådan lösning anges dock minska tydligheten och 
förutsägbarheten för en sökande. Föreskrifterna underlättar för en sökande att få kunskap om de krav 
som ställs. Föreskrifterna gör det också tydligt hur mediestödsnämndens prövning av olika aspekter 
kommer att göras, vilket anges bidra till transparens och rättssäkerhet.  
 
Förslagsställaren framför att avsaknaden av föreskrifter skulle kunna innebära ökad tidsåtgång och 
administrativa kostnader för de sökande genom att de behöver lägga mer tid på att förstå regelverket 
och hur de kan visa att de uppfyller kraven för att kunna beviljas stöd. Det skulle även försvåra 
förslagsställarens handläggning.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av alternativa lösningar, trots att den är något kortfattad, kan godtas 
för detta ärende. Beskrivningen är därmed godtagbar.  
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Regelrådet finner att beskrivningen av effekter av om någon reglering inte kommer till stånd är 
godtagbar.  
 

Förslagets överensstämmelse med EU-rätten 

I konsekvensutredningen anges att Europeiska kommissionen i beslut den 14 juli 2020 (C(2020) 4886 
final) har förklarat att man inte har några invändningar mot det aktuella mediestödet då det får anses 
vara förenligt med den inre marknaden i enlighet med artikel 107(3) ( c ) Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Föreskrifterna anges vara utformade i enlighet med den anmälan om nytt 
mediestöd som har godkänts av kommissionen.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten är godtagbar.  
 

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella 
informationsinsatser 

I konsekvensutredningen anges att föreskrifterna ska börja gälla så snart som möjligt efter avslutat 
remissförfarande. Förslagsställaren redogör därefter för när man avser att inleda ansökningsomgångar 
för de olika stöden1.  
 
Gällande behovet av speciella informationsinsatser anges att inför den första ansökningsomgången för 
redaktionsstödet som genomfördes år 2020 hade förslagsställaren ett webbinarium med en genomgång 
av det nya stödet och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor. På förslagsställarens webbplats finns 
exempelvis en vägledning om hur en aktör söker stöd. Förslagsställaren anges vara fortlöpande 
tillgänglig och svarar på frågor om ansökningar för dessa stöd, både via e-post och telefon. 
Förslagsställaren bedömer därför att det inte finns ett behov av speciella informationsinsatser.  
 
Regelrådet vill i denna del framföra följande. Beskrivningen av om särskild hänsyn behöver tas till 
tidpunkten för ikraftträdande kan godtas för detta ärende. Vad gäller behovet av speciella 
informationsinsatser framgår det av förslagsställarens beskrivning att man kommer att inleda 
ansökningsomgångar för de olika stöden inom den närmaste tiden. Förslagsställaren nämner själv, på 
annan plats i remissen, coronapandemins påverkan på berörda medier. Såvitt Regelrådet förstår är det 
under de omständigheter som råder särskilt viktigt för berörda att få del av stödet. Regelrådet ställer sig 
därför något frågande till förslagsställarens bedömning att det inte finns behov av speciella 
informationsinsatser och anser att förslagsställaren borde överväga att genomföra sådana och beskriva 
möjligt tillvägagångssätt i konsekvensutredningen. Avsaknaden av en beskrivning av speciella 
informationsinsatser, kopplat till de stöd där ansökningsomgångarna inleds inom den närmaste tiden, 
medför därför att konsekvensutredningen är ofullständig i denna del.   
 
Regelrådet finner att beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till tidpunkt för ikraftträdande är 
godtagbar.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av behovet av speciella informationsinsatser är bristfällig.  
 
  

 
1 Remissen s. 5.  
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Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch  

I konsekvensutredningen anges att mediestöd kan ges till allmänna nyhetsmedier, oberoende av 
innehålls- och spridningsform, som uppfyller de grundläggande förutsättningarna som anges i  
3 och 4 §§ mediestödsförordningen. Mediestödet är teknikneutralt och kan lämnas även till andra 
nyhetsmedier än tidningar, exempelvis webbaserade medier, radio och tv.  
 
Förslagsställaren anger följande uppgifter om medier i Sverige som myndigheten har att tillgå för att ge 
en bild av branschen och de aktörer som kan förväntas söka stöd. Den svenska mediemarknaden har 
under relativt lång tid präglats av en ökande ägarkoncentration, genom vilken ett antal av landets 
tidningar, radio- och tv-kanaler kommit att ingå i en större koncern. Ett fåtal koncerner anges därför stå 
för en stor del av den svenska mediemarknaden, både vad gäller tidningar, tv och radio. Fem 
dagspresskoncerner står för hälften av landets tidningsredaktioner och i övrigt inom dagspressen 
kontrolleras flera lokala och regionala tidningar av koncerner ägda av ideella stiftelser (MPRT rapport 
Medieutveckling – Medieekonomi 2020). Därefter redogör förslagsställaren för de nya medieaktörer som 
har etablerat sig, såsom webbtidningar, lokala fristående nyhetssajter och bloggar. Nya medieaktörer 
anges ofta vara snabbrörliga, särskilt de som är verksamma digitalt. Det är dessa mediekategorier som 
breder ut sig mest över landet. De har också en kort medellivslängd i jämförelse med traditionell media.   
 
Vidare anges i konsekvensutredningen att det, enligt Institutet för mediestudier, i januari 2021 fanns 542 
redaktioner i Sverige som producerade innehåll för 407 olika medier. Denna siffra anges dock inkludera 
Sveriges Radios 26 titlar med lokalbevakande redaktioner och Sveriges Televisions 21 titlar med 
lokalbevakande redaktioner som inte kan söka stöd. Andelen redaktioner per medieslag är 48 procent 
för dagspress, 22 procent för gratistidningar, 19 procent för etermedier och 10 procent för webbmedier 
enligt Institutet för mediestudier. Bland medieaktörerna finns därmed allt från stora morgontidningar till 
små annonsblad med någon enstaka sida redaktionellt innehåll i varje nummer eller ännu mindre 
hyperlokala medieaktörer. Redaktionerna anges variera kraftigt i storlek från börsnoterade 
företagskoncerner till enmansredaktioner. Alla uppfyller sannolikt inte de krav som ett nyhetsmedium 
måste uppfylla för att kvalificera sig för stöd.  
 
Förslagsställaren gör sedan en jämförelse med ansökningsomgången för redaktionsstöd 2020. Vid 
första ansökningsomgången för redaktionsstödet kom det in totalt 216 ansökningar. Av de 216 
ansökningarna avsåg 126 prenumererade tidningar, 52 gratistidningar, 34 webbtidningar och en  
webb-tv. Två ansökningar avsåg radioprogram och en ansökan avsåg lokal-tv. Totalt beviljades 159 
ansökningar. Ytterligare 36 ansökningar bedömdes komma från samma medium som någon av de 159 
beviljade ansökningarna och dessa 36 ansökningar slogs därför samman med någon av de 159 
beviljade ansökningarna enligt 9 § mediestödsförordningen. Totalt 21 ansökningar avslogs. Det anges 
att sammanlagt 98 bolag beviljades stöd. Förslagsställaren gör en uppdelning av små och medelstora 
bolag enligt EU:s SME-definition vilket medför att antalet beviljade bolag fördelas enligt följande. 
Mikroföretag 52 st, små 29 st, medelstora 12 st och stora 5 st.  
 
Förslagsställaren noterar att ett bolag kan ge ut flera nyhetsmedier, särskilt medelstora och stora bolag. 
Sett till antalet beviljade ansökningar fördelades antalet medier som beviljades stöd inom respektive 
bolagsstorlek enligt följande. Mikroföretag 55 st, små 34 st, medelstora 32 st och stora 38 st.  
 
Förslagsställaren noterar även att uppdelningen enligt EU:s SME-definition i enskilda fall kan bli 
missvisande, exempelvis om ett moderbolag med ett fåtal anställda är det utgivande företaget för ett 
nyhetsmedium samtidigt som arbetstagarna är anställda i andra bolag.  
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Regelrådet vill i denna del framföra följande. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal och bransch 
kan godtas. Vad gäller beskrivningen av berörda företags storlek anger förslagsställaren att fem 
dagspresskoncerner står för hälften av landets tidningsredaktioner och i övrigt inom dagspressen 
kontrolleras flera lokala och regionala tidningar av koncerner ägda av ideella stiftelser. I övrigt utgår 
förslagsställaren från ansökningsomgången för redaktionsstöd 2020. Beskrivningen är visserligen i det 
avseendet utförlig, men beskriver ändå inte storleksfördelningen av hela den berörda 
företagspopulationen. Avsaknaden av sådana beskrivningar medför att konsekvensutredningen är 
ofullständig i denna del.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av berörda företag utifrån antal och bransch är godtagbar.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av berörda företag utifrån storlek är bristfällig.  
 

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet 

Administrativa kostnader 

I konsekvensutredningen anges att för företag som avser att söka mediestöd ska tidsåtgången och de 
administrativa kostnaderna sättas i relation till möjligheten att få statligt stöd. Det är förenat med 
administrativa kostnader att ansöka om stöd, att upprätta en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet och 
att redovisa hur beviljat stöd använts. 
 
I föreskrifterna regleras bland annat ansökningsförfarandet. Att lämna de grunduppgifter som behövs för 
att mediestödsnämnden ska kunna bedöma om den sökande uppfyller kraven på att vara ett allmänt 
nyhetsmedium bedömer förslagsställaren ta högst ett par timmar i anspråk. Handlingar om 
konkursfrihetsbevis, utgivningsbevis och firmateckningsbevis kan beställas från aktuella myndigheter. 
Förslagsställaren använder en e-tjänst för ansökan som kan spara uppgifterna. Det underlättar för den 
sökande vid ansökningsförfarandet och beräknas kunna korta tidsåtgången för ansökan.  
 
Arbetsinsatsen vad gäller främjande av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning anges bero 
på mediets nivå av tillgänglighet och på vilken insats som mediet planerar att genomföra. Att upprätta 
en handlingsplan för tillgängliggörande av det redaktionella innehållet för personer med 
funktionsnedsättning och genomföra ansökan i denna del bedömer förslagsställaren troligen kunna 
göras på några timmar av en person som har god kunskap om nyhetsmediets tillgänglighetsarbete. 
 
Att ta fram underlag för mätningen av om vissa grundförutsättningar är uppfyllda är förenat med 
tidsåtgång och administrativa kostnader för de som söker mediestöd. Underlaget kan tas fram 
automatiserat eller manuellt beroende på den sökandes förutsättningar. Beroende på företagens rutiner 
kan kostnaderna bli lägre eller högre. Det anges vara möjligt för en aktör att investera i ett 
rapporteringssystem för att skapa en automatisk process för att ta fram det underlag som krävs för att 
mäta utgivningen. Vilken investering som krävs anges variera stort beroende på bland annat vilka 
system, rutiner och tekniskt kunnande som finns hos mediet och vilken omfattning utgivningen har. En 
initial investering kan uppskattas till att ligga mellan 30 000 och 100 000 kronor. Om företaget har en 
egen utvecklingsavdelning och ett väldokumenterat system bör kostnaden bli lägre. Vissa företag som 
äger flera medietitlar eller som ingår i större koncerner kan dela på kostnaden. Efter att företaget 
genomfört en sådan investering beräknas den administrativa tidsåtgången bli mycket låg. För ett företag 
som väljer att göra inrapporteringen manuellt uppskattas tidsåtgången till 30 till 60 minuter per utgåva 
under den period som mätningen ska göras. 
 
Storleken på aktörer som kan söka stöd varierar, allt från juridiska personer med en eller ett fåtal 
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anställda till stora börsnoterade koncerner. Förutsättningarna för de sökande anges också variera 
beroende på exempelvis om produkten är digital eller en tryckt tidning, samt vilka system, rutiner och 
tekniskt kunnande som finns hos mediet och vilken omfattning utgivningen har. Förslagsställaren anger 
att det därför är svårt att mer noggrant uppskatta tidsåtgång och de administrativa kostnaderna för att ta 
fram underlaget för mätning för de aktörer som kan söka stödet. Underlagen för mätning ska granskas 
av en oberoende kvalificerad revisor. Timlönen för en revisor kan uppskattningsvis ligga mellan 1000 
och 2000 kr per timme. Förslagsställaren har antagit att en sådan granskning tar mellan en och fem 
timmar och kostnaden kan därför beräknas uppgå till mellan 2000 och 10 000 kronor.  
 
Vidare anges att som alternativ till mätning och revisorsrapport kan de sökande välja att istället bifoga 
intyg från ett oberoende mätinstitut. Mediet får då ersätta mätinstitutet för revisionen. Förslagsställaren 
har ett upparbetat samarbete med Kantar Sifo som utfärdar denna typ av intyg. Tidsåtgången och 
kostnaden för en sådan revision varierar, det kan exempelvis bero på om mätinstitutet sedan tidigare 
har tagit fram motsvarande intyg för presstödet eller tagit fram intyg för ansökningar tidigare år, om 
mätningen avser ett webbmedium eller en tryckt pappersprodukt samt storleken på det allmänna 
nyhetsmediet. Kostnaden för att ta fram ett intyg från oberoende mätinstitut varierar men uppskattas 
kosta mellan 25 000 och 70 000 kronor. Skälet till att kostnaden för att anlita ett oberoende mätinstitut är 
högre än om enbart en revisor anlitas är att mätinstitutet utför en del av arbetet med mätningen som 
sökanden annars behöver utföra själv. Enligt förslagsställaren är det dock svårt att säga om den totala 
kostnaden för den sökande blir högre eller lägre beroende på vilket alternativ som väljs. Detta beror på 
att den sökandes kostnad för att själv utföra en del av arbetet med mätningen är beroende av de 
faktorer som redogjorts för ovan och som kan variera mellan olika sökande. En kostnad kan dessutom 
utgöras av en investering i ett rapporteringssystem, en engångskostnad som därefter kan användas för 
att ta fram underlag för ansökningar över flera år. Enligt förslagsställaren kan därför inte någon mer 
detaljerad beräkning göras av den administrativa kostnaden för att ta fram de underlag för mätning som 
behövs i ansökan. 
 
Det anges även att eftersom nivån på redaktionsstödet baseras på det allmänna nyhetsmediets 
redaktionella kostnader behöver sökande bifoga ett ekonomiskt underlag över mediets redaktionella 
kostnader och totala årliga kostnader för utgivningen. Tidsåtgången för att ta fram uppgifterna är 
beroende av bland annat storleken och omfattningen av verksamheten. Förslagsställaren bedömer att 
åtgärderna ligger inom ramen för en verksamhets normala bokföring och bör kunna genomföras på ett 
par timmar av en person med insikt i verksamhetens ekonomi. Denna administrativa kostnad är en 
engångskostnad i samband med varje ansökan om stöd. Även dessa underlag ska granskas av en 
oberoende kvalificerad revisor, med timlön enligt ovan, mellan 1000 och 2000 kr per timme. 
Förslagsställaren har antagit att en sådan granskning tar mellan en och fem timmar och kostnaden kan 
därför beräknas uppgå till mellan 2000 och 10 000 kronor. 
 
Den som har tagit emot stöd ska lämna en ekonomisk redovisning och samtidigt redovisa vilka resultat 
som har uppnåtts. Med utgångspunkt i redovisningen ska mediestödsnämnden kontrollera att stödet har 
använts i överensstämmelse med mediestödsförordningen. Redovisningen av hur stödmedlen använts 
kräver viss ekonomisk kompetens och förslagsställaren bedömer att det tar mellan en och fem timmar i 
anspråk samt att kompetensen finns inom respektive medieföretag. Denna administrativa kostnad är en 
engångskostnad i samband med varje redovisning av det stöd som beviljats. Till den ekonomiska 
redovisningen ska, för det fall att mediestödsnämnden begär det, bifogas en revisionsrapport från en 
oberoende kvalificerad revisor eller auktoriserad revisor. Även denna kostnad uppskattas till mellan 
2000 och 10 000 kronor. De administrativa kostnaderna ovan är kostnader som uppstår i samband med 
ansökan om stöd, eller redovisning av stöd. Liknande underlag ska dock ges in vid både ansökan om 
stöd för lokal journalistik, innovations- och utvecklingsstöd och redaktionsstöd. Medier som söker flera 
olika typer av stöd kan därför återanvända en del underlag och därigenom minska sina kostnader för att 
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söka stöd. Förslagsställaren anger avslutningsvis att de möjliga kostnaderna bedöms stå i rimlig 
proportion till möjligheten att söka stöd samt att det står företagen fritt att välja om de vill söka 
mediestöd eller inte. 
 
Regelrådet vill i denna del framföra följande. Administrativa kostnader är enligt definitionen kostnader 
för att upprätta, lagra och överföra information. Att upprätta en ansökan till myndighet är en typisk 
administrativ kostnad. Kostnader för diverse expertutlåtanden, såsom revisorsintyg, anses vanligen som 
andra kostnader och inte administrativa sådana. Det samma gäller investeringar och inköp av diverse 
system och program. Hur förslagsställaren har sorterat de kostnader som kan uppstå till följd av 
förslaget har dock inte påverkat Regelrådets bedömning i denna del.  
 
Vidare har Regelrådet full förståelse för de utmaningar som kan finnas för att få fram uppgifter som gör 
att de administrativa kostnaderna kan uppskattas och beräknas. Som framgår ovan beskriver 
förslagsställaren i vissa delar de administrativa kostnaderna relativt utförligt, om än inte fullständigt. 
Beskrivningarna är också något svåra att följa. Det är svårt att överblicka hur stora de administrativa 
kostnaderna bedöms bli per stödärende och företag, samt även totalt sett. Regelrådet noterar också att 
endast kostnaden för revisor tas upp kopplat till ett par moment ovan – men kostnaden för företaget att 
ta fram de underlag som revisor ska bedöma, samt sammanställa ansökan i dess helhet, saknas. Det 
saknas information vilken yrkeskategori som kommer att göra detta och till vilken tidsåtgång och 
kostnad, vilket är en brist i redovisningen. Om det inte går att få fram sådana uppgifter borde det ha 
angetts och i vart fall beskrivits kvalitativt.  
 
Såvitt Regelrådet förstår en ansökan om stöd finns det därmed luckor i beskrivningen. Det finns också 
brister i överblickbarheten av de administrativa kostnaderna – hur kommer respektive stödärende att 
påverka företagens administrativa kostnader för ett, eller ett par, typföretag. Särskilt som den berörda 
företagspopulationen varierar mellan små företag och stora koncerner hade sådana beskrivningar varit 
värdefulla. I och med att nämnda brister finns blir det också svårt att bedöma förslagsställarens 
konstaterande att de möjliga kostnaderna bedöms stå i rimlig proportion till möjligheten att söka stöd. 
Regelrådet vill slutligen notera, vad gäller förslagsställarens konstaterande att det står företagen fritt att 
välja om de vill söka mediestöd eller inte, att möjligheten att ansöka och få stöd kan vara direkt 
avgörande för att kunna fortsätta en verksamhet – särskilt under nu rådande omständigheter. Hur ett 
stöd utformas och hur svårt det är att göra en ansökan är därför av största vikt för berörda.  
 
Avsaknaden av nämnda beskrivningar medför att konsekvensutredningen är ofullständig i denna del.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på berörda företags administrativa kostnader 
är bristfällig.  
 
Andra kostnader och verksamhet 
I konsekvensutredningen anges att förutsättningarna för att kunna få mediestöd följer direkt av 
mediestödsförordningen och preciseras i de nu remitterade föreskrifterna. En del krav för att kunna få 
mediestöd är nya i jämförelse med bland annat driftstödet. Det gäller exempelvis kraven på att främja 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och att följa god medieetisk sed. Dessa krav har 
dock funnits sedan stödet för lokal journalistik och innovations- och utvecklingsstödet infördes. Att 
främja tillgängligheten till det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning kräver viss 
kunskap och arbete att exempelvis tillämpa gällande standard för digital publicering och är således 
förenat med kostnader. Kravet är emellertid utformat som ett grundläggande krav som ska beakta 
teknisk utveckling och sättas i relation till företagets finansiella situation och särskild hänsyn ska tas till 
små företag.  
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Det anges att det också finns möjlighet för företagen att välja mellan olika tekniker för att öka 
tillgängligheten. Detta ger företagen en stor möjlighet att skapa tillgängligt innehåll utifrån sina  
egna förutsättningar. Enligt förslagsställaren gör det samtidigt att det är mycket svårt att uppskatta 
eventuella kostnader som är förknippade med kravet eftersom det är mediet själv som väljer nivå utifrån 
sina förutsättningar. Kravet tar även hänsyn till aktörernas storlek och förutsättningar. Små och 
resurssvaga aktörer ska kunna genomföra mindre insatser än de aktörer som är stora och resursstarka. 
Att följa god medieetisk sed innebär att nyhetsmedier behöver följa av branschen allmänt vedertagna 
publicitetsregler och den praxis som utvecklas vid tillämpningen av dessa regler. För aktörer som redan 
gör detta innebär kravet inte några förändringar i verksamheten. Kravet kan komma att leda till att fler 
aktörer ansluter sig till det medieetiska systemet. För aktörer som inte kan ansluta sig till det 
medieetiska systemet anges att det finns möjlighet att på annat sätt visa hur mediet uppfyller kravet. 
 
Som framgår ovan har Regelrådet noterat att vissa kostnader som är att se som andra kostnader har 
redovisats vid administrativa kostnader.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på berörda företags andra kostnader, liksom 
verksamhet, är godtagbar.  
 

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

I konsekvensutredningen anges att föreskrifterna i sig inte har någon större påverkan på 
konkurrensförhållandena mellan företagen. Det anges vara tydligt utformat vad som krävs av en 
sökande och de krav som ställs på exempelvis underlag är lika för företagen. Kravet att främja 
tillgänglighet av det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning sätts dock lägre 
beroende på företagets storlek och förutsättningar. Till skillnad från det nuvarande presstödet är 
mediestödet teknikneutralt. Redaktionsstödet anges vara ett generellt stöd och skulle enligt 
förslagsställaren möjligtvis kunna medföra en högre stödnivå jämfört med tidigare stöd för lokal 
journalistik och innovations- och utvecklingsstöd, beroende på tillgång på medel. Den utökade 
sökkretsen innebär att stödets påverkan på konkurrensförhållandena mellan olika typer av medieformer 
och nyhetsmedier minskar i ännu högre grad då även allmänna nyhetsmedier som inte kvalificerar sig 
för driftstöd kan erhålla ett generellt stöd för sin verksamhet. Redaktionsstödet anges därför ha en 
positiv effekt på de berörda företagens konkurrenskraft. 
 
Vidare anges att stödet ges i mån av tillgängliga medel varför det är av vikt att säkerställa att 
ansökningar behandlas likvärdigt och att stödet bara går till sökande som uppfyller de krav som ställs i 
förordningen. Redaktionsstödet anges kunna ha positiva konsekvenser för företagen genom att de ges 
ett generellt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Möjligheten att bevilja stöd för lokal journalistik över 
flera år är positivt för företagen då satsningar på att exempelvis etablera en ny redaktion kan ges bättre 
långsiktiga förutsättningar. 
 
Regelrådet vill i denna del framföra följande. Att det ställs samma krav på företagen beträffande de 
underlag som ska skickas in, behöver inte betyda att alla företag har samma möjligheter att upprätta en 
ansökan. Företagens olika förutsättningar påverkar deras möjligheter att upprätta en ansökan. Typiskt 
sett har ett större företag mer resurser att avsätta till exempelvis ansökningar om stöd, än vad ett 
mindre företag har. Det har därmed särskild betydelse i ett ärende som det nu remitterade där den 
berörda företagspopulationen består av både stora koncerner och små företag. I övrigt har Regelrådet 
inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens bedömning i denna del.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållanden för berörda 
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företag är godtagbar.  
 

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

I konsekvensutredningen anges att vissa aktörer kan anse att de uppgifter som krävs in för att få stöd är 
alltför omfattande och därför avstå från att ansöka om stöd. Flera kvantitativa krav anges dock vara 
specificerade i mediestödsförordningen. Förslagsställaren bedömer att de begärda uppgifterna är 
nödvändiga för prövningen av om stöd ska beviljas. Detta anges bland annat ha sin grund i att det är 
fråga om ett statsstöd som måste vara förenligt med den inre marknaden och de övriga krav som 
regeringen har valt att ställa upp. 
 
Regelrådet finner att beskrivningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är 
godtagbar.  
 

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 

I konsekvensutredningen anges att mediestöd enligt mediestödsförordningen kan sökas av såväl stora 
mediekoncerner som små medieaktörer. Enligt förslagsställaren anges det tydligt i föreskrifterna vad en 
ansökan ska innehålla, vilket gör det tydligt även för mindre företag vad som efterfrågas. Även 
ansökningsförfarandet är utformat så att det innehåller tydliga anvisningar om vilka uppgifter som krävs. 
 
Vidare anges att det kommer att finnas anvisningar om hur handlingsplan för tillgänglighet ska utformas. 
Vid bedömning av kravet på att främja tillgänglighet till personer med funktionsnedsättning ska den 
tekniska utvecklingen och företagets storlek och ekonomiska förutsättningar beaktas. Enligt 
myndighetens föreskrifter sätts kravet lägre för företag med ett fåtal anställda och begränsad 
verksamhet. 
 
Vad gäller kraven på andel redaktionellt material och andel exklusivt, egenproducerat redaktionellt 
material anges detta vara specificerat i 4 § mediestödsförordningen. Det finns möjlighet att använda 
kostnadsfritt allmänt tillgängligt mätverktyg, vilket i första hand bör underlätta för mindre företag. Det är 
också möjligt att genomföra manuellt utan krav på automatisering om man så önskar. 
 
Regelrådet vill i denna del framföra följande. Såvitt Regelrådet förstår ansökningsförfarandet är det 
relativt omfattande. Regelrådet noterar att det är möjligt med ett visst mått av proportionalitet för mindre 
företag i vissa delar. Med anledning av förslagets karaktär, kan beskrivningen godtas.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 
utformning är godtagbar.  
 

Sammantagen bedömning  

Som framgår ovan har Regelrådet funnit brister i beskrivningen av behovet av speciella 
informationsinsatser, berörda företag utifrån storlek samt förslagets påverkan på företagens 
administrativa kostnader.  
 
Med anledning av ärendets karaktär påverkar de nämnda bristerna inte den sammantagna 
bedömningen av konsekvensutredningen.  
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Vid en sammantagen bedömning finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller kraven enligt 6 
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  
 
Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 
 
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 10 mars 2021. 
 
I beslutet deltog Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande, Hanna Björknäs, Hans Peter Larsson,  
Claes Norberg och Lennart Renbjer. 
 
Ärendet föredrogs av Katarina Garinder Eklöw. 

  
 

  
  
Elisabeth Thand Ringqvist    Katarina Garinder Eklöw 
Ordförande    Föredragande 
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