
Fria och  
konkurrens- 
kraftiga medier, 
för ett öppet och 
demokratiskt 
samhälle

Det fria ordets betydelse för demokratin borde ständigt 
genomsyra den politiska debatten. Inte minst inför 
valrörelsen är det angeläget att politiska beslutsfattare i 
riksdag, regering och EU är medvetna om de utmaningar 
journalistiken står inför.

Tidningsutgivarna (TU) konstaterar att tre för 
mediebranschen avgörande framtidsfrågor står i fokus:

  Konkurrensvillkoren mellan svenska nyhetsmedier  
 och internationella techjättar.

 Utformningen av nytt mediestöd och att övergången  
 genomförs på ett hanterbart sätt.

  Stärkt skydd för tryck- och yttrandefriheten, inklusive  
 offentlighetsprincipen.



KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR
Traditionellt har annonsintäkter möjliggjort många publicistiska verk-
samheter, men genomgripande förändringar har lett till att annonspengar 
försvunnit utomlands. Mellan 2008–2019 mer än halverades annons- 
intäkterna. Under pandemin accelererade minskningen ytterligare.

Att annonsörer väljer andra kanaler är inte en 
fråga för lagstiftare. Däremot det faktum att 
konkurrensen på den digitala marknaden är i 
obalans. För att Sverige även i framtiden ska 
ha kvalitativ journalistik med mångfald vad 
gäller inriktning, täckning och distribution, 
krävs en marknad med skäliga och rättvisa 
villkor för alla aktörer.

På flera olika områden diskuteras lagstiftning 
för att rätta till obalansen mellan techjättarna 
och de nationella mediehusen. Det handlar 
bland annat om olagligt eller upphovsrätts-
skyddat material, förbud och begränsningar 
av riktad annonsering, bestämmelser om 
förhandling av villkor och ersättningsmodel-
ler för företagsanvändare, samt implemen-
tering av upphovsrättsdirektivet och den 
ingående utgivarrätten. EU planerar vidare 
initiativ kring politisk reklam och ett paket 
kallat Media Freedom Act. Detta får inte 
innebära inskränkningar för svenska medie-
företags publicistiska nyhetsverksamhet 
och affärsmöjligheter, till exempel genom att 
reglera ägarkoncentration.

Information om pågående lagstiftnings- 
processer kopplade till aktuella mediefrågor som 
digitalisering och personuppgiftshantering, samt 
Tidningsutgivarnas hållning i dessa frågor, upp-
dateras löpande på www.tu.se/eulagstiftning

TIDNINGSUTGIVARNA  
FÖRORDAR DÄRFÖR ATT:

  Svenska politiker försvarar fri, obero-
ende nyhetsjournalistik genom aktivt 
arbete.

 Nyhetsmediernas särställning i förhål-
lande till techjättarna säkerställs så att 
publiceringar under ett eget utgivarskap 
i ett grundlagsskyddat publicistiskt 
medium och som därmed lyder under 
svensk lag, inte ska kunna överprövas 
och avpubliceras av externa aktörer. 

 Sverige stöttar de initiativ som tagits 
avseende en rättvisare beskattning av 
techjättarna.

 Initiativ för att begränsa techjättarna 
inte också hindrar nationella mediehus 
utveckling på sina respektive marknader, 
till exempel omotiverade begränsningar 
av politisk reklam, datahantering eller 
medieägande.



DIREKT OCH INDIREKT MEDIESTÖD
1971 beslutade riksdagen att införa så kallat driftstöd, ofta 
kallat ”presstöd”. I dag finns flera ytterligare stöd som 
bidrar till att upprätthålla utgivning och mångfald, i en tid 
då tidningar pressas av nya medievanor, konkurrens på 
annonsmarknaden från globala techjättar och senast också 
pandemin. När presstödsförordningen upphör vid utgång-
en av 2023 krävs en ny typ av mediestöd om Sverige ska ha 
kvar oberoende nyhetsmedier runt om i landet.

TIDNINGSUTGIVARNA  
FÖRORDAR DÄRFÖR ATT:

  Teknikneutrala stöd och en ordning 
där det kvalificerade momsundantaget 
för tidningar som fanns fram till 1995 
återinförs.

  Långsiktighet och förutsägbarhet i det 
nya stödsystem som utreds av Mats 
Svegfors och ska gälla från 2024, men 
också att övergången sker över ett antal 
år med nedtrappning av det nuvarande 
stödet och en successiv övergång och 
infasning in i det nya.

 Staten, ifall fler medier än i dag blir 
stödberättigade, ökar anslaget och sär-
skilt så under den period då driftsstödet 
fasas ut för nuvarande mottagare.

Digitaliseringen har inneburit att tidningar 
befinner sig i två världar; en där de måste 
upprätthålla den gamla tidningsaffären 
och en där de måste investera stort i digital 
affärsutveckling. Det behövs såväl direkta 
stöd – redaktionsstöd, stöd till lokal journa-
listik och inte minst distributionsstöd – som 
indirekta i form av ett kvalificerat moms- 
undantag. Det skapar förutsättningar för fri 
företagsamhet och utveckling, samt god och 
lokal journalistik över hela landet. Men stö-
den behöver reformeras så att inte statens 
vällovliga mediepolitik snarare upprätthåller 
gamla affärsmodeller som får allt mindre 
bäring på hur verkligheten ser ut.



Tidningsutgivarna (TU) grundades 1898 och företräder i dag cirka 120 
medlemmar som ger ut morgon-, kvälls- och gratistidningar samt  
tidskrifter, sänder tv och radio, har redaktionella sajter, driver försäljnings- 
och medieutvecklingsbolag med mera.

www.tu.se

TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETSKOMMISSION
Demokrati kräver stark yttrandefrihet. Sverige har ett i grunden urstarkt 
skydd för denna princip med tryckfrihetsförordningen och yttrande-
frihetsgrundlagen. Samtidigt har offentlighetsprincipen bidragit till 
medborgares och mediers möjligheter att få insyn i, och delta i, det 
demokratiska samtalet. Där makt finns ska också insyn finnas.

Ändå utsätts dessa grundlagar ofta för 
påfrestningar genom konflikter med såväl 
annan lagstiftning, teknikutveckling och 
samhälleliga förändringar, som i internatio-
nella samarbeten.

De senaste decennierna har flera tryck- och 
yttrandefrihetsutredningar i praktiken mest 
lett till försämringar och begränsningar 
av skyddet för tryck- och yttrandefrihe-
ten samt, i enskilda lagstiftningsärenden, 
begränsningar av offentlighetsprincipen och 
medborgarnas insyn. I grunden behjärtans-
värt skydd för personlig integritet riskerar 
genom lagar som GDPR att försvåra journa-
listisk granskning och begränsa åtkomsten 
till publicerat material. Detta är en oroande 
utveckling som måste vändas.

TU FÖRORDAR  EN TRYCK- OCH 
YTTRANDEFRIHETSKOMMISSION 
MED UPPDRAG ATT:

 Analysera konsekvenserna av de 
förändringar rörande tryck- och 
yttrandefriheten, inklusive offentlig-
hetsprincipen, som skett de senaste 
tio åren.

 Lämna förslag om hur inskränkning-
ar eller begränsningar kan återställas 
och säkras för framtiden.


