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Myndigheten för press, radio och tv:s rap-
port ”Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela 
landet” 
(Ku2021/01028) 

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig 
över rubricerad rapport från Myndigheten för Press Radio och TV 
(MPRT) och får anföra följande.  

 

Sammanfattning 
 

• TU kritiserar den politiska hanteringen av PostNords övergång till 
”varannandagsutdelning”. 
 

• TU tillstyrker förslaget om ett särskilt stöd om 14,50 kronor per 
postdistribuerat exemplar (som trappas ner under de två sista 
åren, beroende på den omprövning som ska göras under år 2023.). 
 

• En del av TU:s medlemsföretag har dock – inför hoten från 
PostNord och osäkerheten om den framtida distributionen – 
under år 2020 tvingats utreda och delvis övergå till utbyggda (och 
kostsamma) samdistributionsalternativ för att säkerställa 
prenumeranternas tillgång till en daglig tidning.  
 
Den föreslagna ersättningen bör därför inte avgränsas till ”områ-
den där samdistribution inte erbjöds under år 2020”, utan retro-
aktivt baseras på ”områden där samdistribution inte erbjöds sen-
ast under 2019”.  

  
 

 
 

TU:s synpunkter 
 
PostNord har startat en övergång till varannandagsutdelning – inklusive 
postdistribuerade dagstidningar. 
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TU konstaterar att det allvarligt försvårar – eller snarare omöjliggör - 
daglig utdelning av postdistribuerade dagstidningar och att det går stick i 
stäv med regeringens mediepolitiska ambitioner. 
 
Enligt TU:s mening finns det därför, i ett övergripande samhälls-, med-
borgerligt och mediepolitiskt perspektiv, all anledning att ifrågasätta 
PostNords agerande (och att PTS, som tillsynsmyndighet godkänt detta). 
 
TU utgår från att frågan – långsiktigt – hanteras på ett mera tillfredsstäl-
lande sätt inom ramen för de förslag som ska lämnas av den pågående 
statliga Postfinansieringsutredningen år 2023. 
 
Givet detta, så välkomnar TU regeringens utredningsuppdrag till – och 
förslagen från - Myndigheten för Press Radio TV (MPRT) om att ett sär-
skilt distributionsstöd ska införas för att motverka skadeverkningarna av 
PostNords agerande. 
 
TU tillstyrker därför förslaget om ett särskilt stöd om 14,50 kronor per 
exemplar (som eventuellt trappas ner under de två sista åren, beroende 
på resultatet av den omprövning som ska göras under 2023.). 
 
TU vill dock uppmärksamma följande: 
 
Så som förslaget är utformat, så är det begränsat till ”områden där 
samdistribution inte erbjöds under år 2020”.  
 
En del av TU:s medlemsföretag har de senaste åren försökt finna alterna-
tiv till postdistribution, inte minst mot bakgrund av en undermålig ser-
vice från just PostNord och vetskapen om det statliga företagets planer 
om att gå över till ”varannandagsutdelning”. 
 
Under år 2020 har dessa företag i vissa delar, om än till dryga kostnader, 
etablerat utbyggd distribution med alternativa distributionsföretag, som 
ingår i samdistributionssystemet.  
 
Detta är dock alltjämt en mycket kostsam distribution. Enligt TU:s me-
ning är det därför orimligt att utesluta den nya distributionsersättningen 
i situationer där PostNord befunnits alltför dyrt inför införandet av 
varannandagsutdelningen och i stället andra, också mycket kostsamma, 
alternativ inom ramen för samdistributionen tvingats etableras.  
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Det är att straffa den som – inför hoten från PostNord – försökt att sä-
kerställa medborgarnas behov av en daglig nyhetstidning. 
 
Enligt TU:s mening bör därför den nya distributionsersättningen omfatta 
distribution i områden som, även om de ingått i ett (utbyggt) samdistri-
butionssystem, etablerats under år 2020. Detta bör, retroaktivt, men med 
en begränsning bakåt i tiden, därför utformas som att den nya distribut-
ionsersättningen utgår i ”områden där samdistribution inte erbjöds sen-
ast under 2019”.  
 

Stockholm 2021-05-04 

TU – Medier i Sverige 

Thomas Mattson  Per Hultengård 
Tf VD   Jurist 


