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Remissyttrande avseende ” Förslag till föreskrifter
(MPRTFS 2021:2)

för mediestöd”

Bonnier News Local/Bonnier News har tagit del av och getts utrymme att yttra sig över rubricera t
förslag och får härmed anföra följande.

Sammanfattning
•
•

Bonnier News avstyrker för slagets §2 gällande ”ansvarstagande nyhetsförmedling”
Bonnier News ställer sig kritiskt till förslaget i §14 om en tydligare sammankoppling mellan
det medieetiska systemet och mediestödsförordningen

1. Om Bonnier

News

Bonnier News är Sverigesstörsta medieföretag, helägt av Bonnier Group, och har sin grund i
utgivandet av riksspridda dagstidningar såsom bl a Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen, och
omfattar även affärsområdet Bonnier News Local som samlar ett 40 -tal lokaltidningar runt om i
landet. Lokaltidningsverksamheten består idag av HD - Sydsvenskanoch de tidigare
tidningskoncernerna MittMedia, med bl a Nerikes Allehanda och Östersunds-Posten, samt Hall Media
med bl a Jönköpings - Posten. Därtill ger Bonnier News ut ett 40 -tal lokala gratistidningar, bl a genom
Lokaltidningen som är baserad i södra Sverige. Utöver dags- och lokaltidningsverksamhet står Bonnier
News som ägare och utgivare av specialtidskrifter och magasin. Se bifogad förteckning över de titlar
som ingår i Bonnier News verksamhet.
2. Bonnier News och yttrandefriheten
Bonnier News förvaltar familjen Bonniers 200 år långa tradition av att värna yttrandefriheten. Våra
kärnvärden och vår identitet bygger på det fria ordet och vi står som eviga försvarare av den oberoende
journalistiken . Yttrandefriheten är bärande i Bonnie r News hållbarhetsstrategi och vår vision bygger
på att våra tidningar och verksamheter ska bidra till ett inkluderande samhälle med upplysta och
informerade medborgare, vilket förutsätter att skyddet för svensk tryck - och yttrandefrihet förblir ett
av världens starkaste.
3 . Angående för eslagna §2 – ” A nsvarstagande

nyhetsförmedling”

I det förslag till föreskrifter som Myndigheten för press, radio och tv (”MPRT”) tagit fram för att
ersätta de nuvarande föreskrifterna för mediestöd ser vi anledning att särskilt yttra oss kring stycket
”A l lmänna nyhetsmedier ” och den föreslagna nya §2 kring ”ansvarstagande nyhetsf örmedling” med
följande centrala formulering:

”Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande
nyhetsförmedling.
Med ansvarstagande nyhetsförmedling 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.”
Bonnier News principiella inställning vad gäller mediestöd är att utformningen av dess regelverk så
långt det är möjligt ska eftersträva förutsägbarhet, stabilitet och objektivitet. Vi förhåller oss därmed i
grunden kritiska till att föreskrifter och regler som syftar till att stöd helt eller delvis baseras på
skönsmässighet eller subjektiva bedömningar. Vår syn kring den föreslagna §2 är att denna är ett
exempel på det senare.
Bonnier News uppdrag utgår från mediernas huvuduppgift; att informera, berätta, argumentera,
granska, kritisera och ifrågasätta.
Som utgivare av ett 100-tal olika tidningsvarumärken sker vår bevakning utifrån många olika
perspektiv. I våra dagstidningar – på riksnivå till exempel Dagens Nyheter och Expressen och på
lokalnivå till exempel Sydsvenskan och Örnsköldsviks Allehanda – utgår uppdraget ofta från snabb
rapportering, liveuppdatering, intervjuer och löpande bevakning av pågående nyhetshändelser. Men
på många av de stora redaktionerna arbetar även vetenskapsjournalister vars journalistik kan röra allt
från klimatforskning till medicin- och sjukvårdsfrågor. Här ser Bonnier News en stor risk i att den
föreslagna paragrafen ger stöd för subjektiva bedömningar av vad som är ”vilseledande” och ”felaktig”
information.
I en annan del av vår utgivning aktualiseras ovan risk ytterligare. Bonnier News ger ut ett antal nischoch specialtidskrifter, däribland Aktuell Hållbarhet, Dagens Medicin och Dagens Samhälle. Dessa
tidningars uppdrag är att fördjupa, analysera, ifrågasätta – och ibland utmana rådande sanningar utifrån specialistkunskap och på redaktionerna finns många journalister vars bevakning sker utifrån
vetenskapliga kompetenser och forskningsmetoder. Här ser vi en stor risk i att §2 ökar risken för att
subjektiva bedömningar görs kring huruvida denna typ av publiceringar ”vilseleder kring etablerad
vetenskap och kunskap”. Det måste även beaktas att det som kan bedömas vara ”vilseledande” vid en
tidpunkt kan visa sig vara en etablerad sanning över tid, och vice versa.
Bonnier News anser att det är av största vikt att skattemedel används rimligt och att stöd inte ges till
medier som medvetet ägnar sig åt vilseledande journalistik. Dock ser vi att den risk som §2 medför i
att MPRT som statlig myndighet får till uppgift att recensera journalistik i fria och oberoende medier
gör att vi avstyrker förslaget.
I ljuset av att t ex politiska och ideologiska förutsättningar för tolkningarna av MPRT:s föreslagna §2
dessutom måste antas variera över tid, anser Bonnier News att paragrafens möjliggörande av
subjektiva bedömningar innebär en risk för det publicistiska grunduppdraget.
Bonnier News avstyrker förslaget om införande av §2.

4. Angående § 14 - ”God medieetisk sed”
I MPRT:s förslag till nya föreskrifter föreslås en närmare koppling mellan mediestödsförordningen
och det medieetiska systemet. Central formulering i detta förslag är andra meningen i andra stycket
§14:
”Presumtionen kan brytas om det framkommer tydliga indikationer på att det allmänna
nyhetsmediet inte följer de publicitetsregler och de bedömningar om god publicistisk sed som
utarbetats inom det pressetiska systemet.”

Bonnier News anser att MPRT genom sin formulering tillskriver det medieetiska systemet ett ansvar
och uppdrag som det inte ska ha då en implikation av ovan är att systemet, som sedan över 100 år är
en självreglerande verksamhet, görs till en avgörande instans för huruvida ett medieföretag ska vara
berättigat till mediestöd eller inte.
Bonnier News är en betydande aktör och ägare i den svenska mediebranschen. Vi är största
mediekoncern inom Tidningsutgivarna (”TU”) och flera av våra tidningar är medlemmar i Sveriges
Tidskrifter. Båda organisationerna är huvudmän i det medieetiska systemet, Medieetikens
förvaltningsorgan (”MEFO”), tillsammans med bl a Journalistförbundet, Sveriges Television, Sveriges
Radio och TV4.
Via våra medlemskap i TU och Sveriges Tidskrifter är Bonnier News därmed en av de största
finansiärerna av det medieetiska systemet och vi anser det vara av största vikt att MEFO:s uppdrag
inte sammankopplas närmre med stat och/eller myndighet eller får en funktion som kontrollorgan
kring etik och villkor för stödberättigande.
Bonnier News delar TU:s uppfattning om att meningen i den föreslagna §14, som utgör den tydligare
sammankopplingen, i första hand stryks eller i andra hand ändras till: ”Presumtionen kan endast
brytas om det uppenbart framgår att det allmänna nyhetsmediet inte följer de grundläggande
principer som medieetiken vilar på”.
Bonnier News ställer sig kritiskt till förslaget i §14 om hårdare sammankoppling mellan det
medieetiska systemet och mediestödsförordningen.
I tillägg till ovan står Bonnier News bakom TU:s remissyttrande i dess helhet kring ”Förslag till
föreskrifter för mediestöd” (MPRTFS 2021:2).
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Förteckning i urval över titlar som ingår i Bonnier News verksamhet.
Bonnier News Group AB (”Bonnier News”) är via bolag utgivare av ett 100-tal tidningsvarumärken riks-, lokal- och gratistidningar samt tidskrifter och magasin - som står bakom ovan skrivelse.
Rikstidningar.
Expressen (med GT, Kvällsposten)
Dagens industri
Dagens Nyheter
Lokaltidningar, inklusive tidigare Hall Media och MittMedia.
Arbetarbladet
Arboga Tidning
Avesta Tidning
Borlänge Tidning
Bärgslagsbladet
Dala-Demokraten
Fagersta-Posten
Falköpings Tidning
Falukuriren
Gefle Dagblad

GT
Helsingborgs Dagblad
Hudiksvalls Tidning
Jnytt
Jönköpings-Posten
Kvällsposten
Landskrona Posten
Ljusdals Posten
Ljusnan
Länstidningen Södertälje
Länstidningen Östersund
Mora Tidning
Nerikes Allehanda
Nordvästra Skånes Tidningar
Norrtelje Tidning
Nya Ludvika Tidning
Nynäshamns Posten
Roslagen runt
Sala Allehanda
Skaraborg Läns Tidning
Skövde Nyheter
Smålands Dagblad
Smålands Tidning
Smålänningen
Sundsvalls Tidning
Sydsvenskan
Söderhamnskuriren
Södra Dalarnes Tidning
Tidningen Härjedalen
Tidningen Ångermanland
Tranås Tidning
Vestmanlands Läns Tidning
Vetlanda-Posten
Värnamo Nyheter
Västgöta-Bladet
Örnsköldsviks Allehanda
Östersunds-Posten
Gratistidningar.
Finnveden.nu
Hela Ö-vik
Höglandet.nu
Lokaltidningarna i Skåne
Mitt Gävle
Sundsvalls Nyheter
Södertäljeposten
Tranås Aktuellt
Veckobladet
Västboandan
ÖP Magasin
Specialtidskrifter.
Aktuell Hållbarhet
Byggindustrin
Dagens Media
Dagens Medicin
Dagens Samhälle
Dagligvarunytt
Fastighetsnytt
Privata Affärer
Resumé

VA Insights
Tidskrifter och magasin.
Allt i hemmet
Allt om mat
Allt om trädgård
Allt om resor
Allt om vin
Amelia
Damernas Värld
Gods & Gårdar
Gård & Torp
Hembakat
Hem & Antik
Hälsoliv
Kamratposten
Korsord
Lantliv
Leva & Bo
M Magasin
Mama
Mitt Kök
Sköna Hem
Styleby
Tara
Teknikens Värld
Topphälsa
Vi Föräldrar

