Orimlig konkurrens från public service
Inlaga från Tidningsutgivarna

Baserad på vd Johan Tauberts presentation vid public servicedialogmötet på Kulturdepartementet 220610

Inledning
• Tidningsutgivarna (TU) är en varm anhängare av att vi har public service i Sverige, och rätt
hanterat är public service en viktig del i Sveriges mediemångfald.
• TU står helt bakom UR:s uppdrag och det sätt UR utför sitt uppdrag på.
• TU anser att Sveriges Radios uttalade strategi att fokusera på ljud, och att i sin nyhetsförmedling
endast använda text i mycket begränsad form, innebär att Sveriges Radio både värnar och bidrar
till en mångfacetterad mediemångfald.
• Samtidigt har TU under många år kritiserat hur SVT:s digitala nyhetsförmedling allt mer kommit
att bli en nättidning. Den här kritiken kvarstår. Vi anser att svenska statens finansiering av SVT:s
digitala nyhetsförmedling så som den ser ut i dag, strider mot EU:s regler för statsstöd.

Dagspress i Sverige
• Svensk dagspress tar stort ansvar för att upprätthålla nyhetsförmedling och opinionsbildning
över hela landet. Dagspressen sysselsätter flest journalister och har flest lokala redaktioner. Så
har det varit sedan 1700-talet.
• Historiskt sett har dagspressen haft tre stadiga intäktsströmmar. Men på kort tid har situationen
förändrats: prenumerationsintäkterna har minskat, annonsintäkterna rasat och
lösnummeraffären finns knappt ens kvar.
• Annonsförsäljningen var länge dagstidningarnas viktigaste intäkt, men internationella techjättar
tar över en allt större del av annonsmarknaden.

Stark total annonstillväxt,
men nyhetsmedier halkar efter.
Fördelning av annonsinvesteringar
60 000

Grafens blå staplar illustrerar hur de samlade
reklaminvesteringarna ökat med över 40 % sedan
2010, medan de gröna staplarna visar hur
dagstidningarnas annonsintäkter under samma tid
minskat med över 50 %.

Och om man extrapolerar utvecklingen för
annonsmarknaden och printprenumerationer så är
det tydligt att det enda sättet för en tidning att
säkra en långsiktig överlevnad, är att den lyckas
bygga en digital prenumerationsaffär. Och för att
säkra återväxten är det avgörande att tidningarna
lyckas attrahera dem mellan 20 och 40 år.

Annonsinvesteringar (mnkr)

Även läsaraffären har minskat stadigt de senaste
tio-femton åren. Bara sedan 2016 har svenskarnas
utgifter för dagstidningar minskat med 20 %.

50 000

40 000

30 000

Övrig annonsering
Annonsering i nyhetsmedier

20 000
Källa: IRM
* Prognos
10 000

10 357
-

4 882

Här har vi Norrköpings Tidningar som rapporterar att
Ebba Årsjö (född i Norrköping) fått Victoriapriset. För den
som vill veta mer än det rubriken har att berätta så är
alternativen att teckna en prenumeration eller söka
information om nyheten på annat håll.
Många väljer i dag att gå till public service…

…där de på Sveriges Radios sajt
kan hitta ett ljudinslag samt en
mycket kort textsammanfattning
i punktform…

…medan SVT, som har en multimedial strategi,
har text som det bärande elementet och där
videoklipp ofta mer är av explainer-typ.

Här ett annat exempel: Barometern rapporterar om
gängkriminaliteten, rubrik och ingress är tillgängligt
och därefter kommer prenumerationserbjudandet.

SVT rapporterar på sin sajt samma
nyhet med en lång artikel (där man
dessutom citerar Barometerns
intervju från den låsta artikeln). Ett
inslag med rörlig bild kommer först
efter själva artikeln.

SVT publicerar också långa artiklar med
medarbetares analyser eller kommentarer…

…och de löpande så kallade ”live-uppdateringarna”
från kriget i Ukraina utgörs varje dag av en massiv
mängd text.

Slutsats
• Så på samma sätt som techjättarna slagit undan benen för dagstidningarna på annonsmarknaden,
slår SVT undan benen för dagspressens möjlighet att bygga en digital läsaraffär.
• Och detta kan ske trots att propositionen som låg till grund för det nuvarande sändningstillståndet
slog fast:

”Att programföretagen upprätthåller ett tydligt fokus på
ljud respektive rörlig bild även i sin nyhetsverksamhet är
av stor betydelse för att värna en mångfald av lokala
nyhetsmedier”
Ur Ett modernt public service – villkor 2020–2025 (prop. 2018/19:136)

• Medan SR har en uttalad strategi att deras nyhetsförmedling i
huvudsak ska baseras på ljud, är SVT:s strategi att deras digitala
nyhetsförmedling ska vara multimedial.
• När SVT på svt.se berättar om sina framgångar så poängteras
flyttat fokus:
”Fokusförflyttning från tv till
digital nyhetsleverans”

•

Så SVT, som ska göra tv för Sveriges alla
invånare, och som enligt propositionen ska ha
ett tydligt fokus på rörlig bild – flyttar alltså
resurser från tv-verksamheten till att göra en
nättidning för just den målgrupp som
dagspressen behöver för att kunna säkra en
långsiktig överlevad.

•

TU ifrågasätter inte att SVT satsar på det
digitala. Däremot att de gör det genom
textbaserade nyheter.

•

Den stora mängden nyhetstext slår undan
benen för dagspressens möjligheter att bygga
en digital läsaraffär. En Novus-undersökning
visar att bland dem som avstår från en
tidningsprenumeration för att de får sitt
nyhetsbehov tillfredsställt från digitala källor
som är/upplevs som gratis, har mer än var
tredje – 36 % – svt:s sajt och app som primär
källa. Och de allra flesta av dem föredrar
textbaserade nyheter.

Citat ur För publikens skull - SVT Nyheter och Sports digitala resa 2017—2021 (svt.se):

”Fokusförflyttning från tv till
digital nyhetsleverans”

”Stora
resurser har
flyttats från
tv till online”

”På onlineavdelningen har
vi nyhetsintresserade 20–
40-åringar som primär
målgrupp”

Tidningsutgivarna utvecklade i en
debattartikel i SvD (220610) vår
argumentation om hur vi menar att
SVT konkurrerar med dagstidningar
om textbaserad journalistik.

Debattartikeln och TU:s uppfattning
rapporterades såväl av branschpress
som av public service (notera för
övrigt skillnaden mellan SR:s
punktvisa sammanfattning och SVT:s
fulltext)…

…och nyheten plockades även upp av
TT, vilket resulterade i ett 60-tal
publiceringar runt om i landet.

Sammanfattning
• Tidningsutgivarna ifrågasätter om SVT:s strategi om att flytta resurser från tvverksamheten till att göra en nättidning är förenlig med EU:s regler för statsstöd.
• Motsvarande fråga ställde sig TU:s systerorganisation i Finland – vilket fick till
konsekvens att finska staten anmäldes till EU-kommissionen. EU-kommissionen
slog då fast att finska public service-bolagets textbaserade journalistik på webben
snedvrider marknaden, och inte är förenligt med EU:s regler för statsstöd.
• Samma sak ifrågasätts i Danmark och även deras ärende ligger nu på EUkommissionens bord.

Sammanfattning
• Det nya sändningstillståndet ska gälla väldigt länge, ända fram till och med 2033.
Det är oerhört viktigt att sändningstillståndet inte cementerar snedvridna
marknadsförutsättningar för så lång tid.
• Tidningsutgivarna vill understryka att vi inte efterfrågar reglering av journalistikens
innehåll – det är formerna för distributionen som behöver avgränsas och definieras
tydligare i de kommande sändningstillstånden.

Sammanfattning
Därför är det avgörande att:
• Texter i längre omfattning ska endast få förekomma om de har en direkt koppling
till innehållet i ett radio- eller tv-program (t ex egenproducerat innehåll som
exempelvis Allsång på Skansen eller Uppdrag: Granskning).
• Nyhetsförmedlingens texter ska vara kortfattade (som på SR.se) och alltid
innehålla nyproducerat ljud eller video (och inte generiska explainers).
• Undantag bör endast tillåtas vid mycket korta uppdateringar och förutsatt att de
senare kompletteras med ljud och rörlig bild.

Sammanfattning
• Om inte Sverige som stat agerar för att bättre efterleva EU:s regler för statsstöd
och dessa reglers intentioner, och om inte regeringens ambition gällande detta
manifesteras i tydliga direktiv till den nya utredningen om sändningstillståndet, då
måste Tidningsutgivarna överväga att – precis som våra systerorganisationer i
Finland och Danmark – gå till EU-kommissionen för att den vägen förmå Sverige
att sluta bryta mot EU:s regelverk.

