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Abstract
Swedish state aid to the press (presstödet) aims to ensure diversity in news publishing and advocacy
and is considered to fill an important democratic function. However, the technical development has
left the aid system obsolete, and plans are under way to replace the system in its current form with a
technology neutral aid (mediestöd), addressing news media of all content forms and means of dissemination. A recurring debate in this context has been whether the new aid system is to include a so called
“democracy criterion”, requiring publishing companies that receive aid to display “democratic values”.
A corresponding rule already exists in the Swedish Radio and Television Act. The legal conditions
surrounding such a rule targeting the press are, however, fundamentally different. Above all, it can be
questioned whether a democracy criterion would cause the state aid to be considered a preventive
action in violation of the Freedom of the Press Act, which forms part of the Swedish constitution. In
this thesis, it is argued that so, in fact, would be the case. It is also maintained that arguments relating
to the democracy promoting objective of the criterion are of no relevance to the legal analysis.
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1 Inledning
1.1 Ämne
Det statliga stödet till dagspressen, presstödet, syftar till att främja publicistisk mångfald inom nyhetsförmedling och opinionsbildning och därigenom skapa förutsättningar för en oberoende och allsidig
granskning av de demokratiska processerna. Stödet anses fylla en viktig demokratifunktion. Samtidigt
har den tekniska utvecklingen gjort att stödsystemet i sin nuvarande form spelat ut sin roll. Den tryckta
dagstidningen är inte längre den enda – eller kanske viktigaste – källan till oberoende och allsidig
nyhetsjournalistik, och fördelningen av stöd utifrån prenumererad upplaga svarar dåligt mot verkligheten på dagens mediemarknad. Presstödet har därför varit föremål för två utredningar som undersökt
möjligheterna att skapa ett nytt, teknikneutralt mediestöd: 2011 års Presstödskommitté och 2015 års
Medieutredning.1 Det nya mediestödet är tänkt att rikta sig till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform.2

Presstödet har traditionellt sett präglats av åsiktsneutralitet. Enligt 5 kap. 3 § presstödsförordningen
(1990:524) får fördelningen av stödet inte styras av varken en tidnings politiska inställning eller dess
ställningstaganden i övrigt. En återkommande fråga i diskussionerna om ett mediestöd har dock varit
om den nya regleringen ska innehålla en s.k. demokratibestämmelse, d.v.s. ett krav på att den som
erhåller stöd ”respekterar demokratins idéer”, har en ”demokratisk värdegrund” eller liknande.3 Förebilden är den demokratibestämmelse som sedan länge finns i 5 kap. 1 § och 14 kap. 1 § radio- och tvlagen (2010:696). Där stadgas att den som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv,
respektive den som sänder ljudradio med tillstånd av regeringen, ska ”se till att programverksamheten
som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika
värde och den enskilda människans frihet och värdighet”.

En demokratibestämmelse i mediestödet skulle göra det möjligt att neka högerextrema och andra
”antidemokratiska” medier stöd. Detta har av många setts som önskvärt mot bakgrund av stödets
demokratifrämjande syfte och den allmänna utgångspunkten att skattemedel inte ska användas för att
finansiera medier som ifrågasätter det demokratiska statsskicket.4 Förutsättningarna för en demokrati-

1

SOU 2013:66 och SOU 2016:80.

2

Kretsen av stödberättigade har definierats på olika sätt. Här används den definition som regeringen valt i
prop. 2017/18:154, se 2.1.3.4.

3

Jfr dir. 2011:112, s. 9 f. och SOU 2016:80, s. 332.

4

Jfr t.ex. Sköld, Josefin & Carlsson, Mattias, Högerextrema Nya Tider får ökat presstöd, publicerad
2017-02-22 på DN.se, ”www.dn.se/kultur-noje/hogerextrema-nya-tider-far-okatpresstod/?forceScript=1&variantType=large” och Nilsson, Thomas, Lämnar Presstödsnämnden i protest
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bestämmelse i mediestödet skiljer sig dock från dem i radio- och tv-lagen. En avgörande skillnad är att
dagspressen, i egenskap av tryckt skrift, typiskt sett omfattas av tryckfrihetsförordningen (1949:105)
(TF), medan radio och tv regleras i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). Demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen har stöd av ett långtgående undantag i den s.k. etableringsfriheten i YGL.
Motsvarande undantag saknas i TF. Det kan därför ifrågasättas om en demokratibestämmelse i ett
statligt stöd till tryckta skrifter skulle vara förenlig med grundlagarna. Huvudfrågan rör om en sådan
bestämmelse skulle medföra att stödet ses som en hindrande åtgärd i den mening som avses i
1 kap. 2 § andra stycket TF.5

Debatten kring demokratibestämmelsens förenlighet med grundlagarna har dock inte i huvudsak rört
förbudet mot hindrande åtgärder (hinderförbudet) i 1 kap. 2 § TF. I stället har den kretsat kring den i
grundlagarna inneboende konflikten mellan å ena sidan en vidsträckt yttrandefrihet som förutsättning
för en fungerande demokrati, och å andra sidan det allmännas ansvar att värna demokratin enligt det
s.k. målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152) (RF). Det har hävdats att ett
mediestöd inte är en konstitutionell fri- och rättighet, utan en del av mediepolitiken som syftar till att
stärka demokratins funktionssätt. En begränsning av vem som kan få stöd i form av en demokratibestämmelse kan därmed inte utgöra ett ingrepp i tryckfriheten. Frågan är politisk snarare än juridisk.
Detta är en ståndpunkt som verkar ha accepterats av såväl utredare som regeringen i efterföljande
propositioner. I den ”politiska” bedömningen når man dock olika slutsatser. I grunden handlar det om
olika syn på hur demokratibestämmelsens, mediestödets och i förlängningen mediepolitikens ändamål
– att värna demokratin – uppnås bäst. Genom en så vidsträckt yttrandefrihet som möjligt, eller genom
att begränsa yttranden som ses som antidemokratiska?

Slutsatsen att en demokratibestämmelse inte kan strida mot tryckfriheten, eftersom ett statligt stöd till
dagspressen inte är en konstitutionell fri- och rättighet utan en del av mediepolitiken, tycks vila på
premissen att det är en del av mediepolitiken som inte begränsar någon konstitutionell fri- och rättighet – t.ex. tryckfriheten. Juridisk argumentation till stöd för den premissen saknas i princip helt i
debatten. Tvärtom antyds på flera ställen att ett mediestöd med en demokratibestämmelse skulle kunna
ses som t.ex. en hindrande åtgärd i TF:s mening.

Varken Presstödskommittén eller Medieutredningen resulterade i några genomgripande förändringar i
presstödet. I den proposition som följde på Medieutredningen konstateras dock att de mindre ändringar
inom ramen för det befintliga systemet som föreslås där utgör steg på vägen mot ett mer teknikneutralt

mot Nya Tider, publicerad 2017-06-09, på Resumé.se,
”www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/06/09/lamnar-presstodsnamnden-i-protest-mot-nya-tider/”.
5

Bestämmelsen motsvarar 1 kap. 8 § andra stycket 2019 års TF, se 1.4.
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stödsystem.6 Vad gäller demokratibestämmelsen uttalas att regeringen ”i nuläget” inte kan ställa sig
bakom en sådan bestämmelse.7 Frågan om mediestödet – och demokratibestämmelsen – tycks alltså
leva vidare. Mot den bakgrunden är det intressant att komplettera debatten om demokratibestämmelsen
med en juridisk analys av om ett mediestöd med en sådan bestämmelse skulle utgöra en hindrande
åtgärd i TF:s mening.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om en demokratibestämmelse i mediestödet skulle medföra att stödet ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Denna övergripande frågeställning besvaras
utifrån två delfrågor:

1. Vad utgör en hindrande åtgärd i TF:s mening?
2. Kan ett statligt stöd till dagspressen ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening och i så fall
under vilka förutsättningar?

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen syftar enbart till att, mot bakgrund av gällande rätt, fastställa om förbudet mot hindrande
åtgärder i TF medger en demokratibestämmelse i mediestödet. Frågan om en demokratibestämmelse är
ett effektivt sätt att uppnå det avsedda ändamålet – att hindra ”antidemokratiska” medier från att få
stöd och därigenom värna demokratin – berörs diskussionsvis (se 4.2 och Författarens efterord). Det
finns dock ingen ambition att besvara den frågan, och undersökningen tar inte heller ställning till om
det är ett bra eller dåligt ändamål. Uppsatsen ifrågasätter vidare inte mediestödet som sådant, även om
det vore fullt möjligt. Av allt att döma råder i dagsläget konsensus såväl politiskt som inom branschen
om att ett statligt stöd till nyhetsmedier, däribland dagspressen, i någon form behövs (se 2.1.3.4).
Ytterligare frågor som berör demokratibestämmelsen, men faller utanför syftet med denna framställning, är bestämmelsens eventuella förenlighet med andra grundlagsregler och EU:s statsstödsregler (se
2.1.3.1) samt möjligheterna att tillämpa en sådan bestämmelse på ett rättssäkert och ändamålsenligt
sätt.

1.4 Metod och material
Uppsatsens syfte kräver en rättsdogmatisk ansats. Den rättsdogmatiska metodens uppgift beskrivs i
Sandgrens Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation som att

6

Prop. 2017/18:154, s. 14 och 31.

7

A.a., s. 27 f.
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beskriva gällande rätt med ledning av de vedertagna rättskällorna – d.v.s. lag, praxis, lagförarbeten och
doktrin. I beskrivningen ingår dels att tolka och fastställa gällande rätt (lex lata), dels att systematisera
gällande rätt i form av regler, principer, läror, samband m.m.8 I Kleinemans Rättsdogmatisk metod
beskrivs metodens syfte som att rekonstruera lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera en
rättsregel på detsamma. Utgångspunkten är principerna för användandet av de allmänt accepterade
rättskällorna, d.v.s. lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och ”den rättsdogmatiskt orienterade litteraturen”.9 Tanken att lösningen ska rekonstrueras kommer från Jareborg.10 Den ifrågasätts dock av
Sandgren, som menar att gällande rätt knappast finns någonstans där den väntar på att bli upptäckt
(rekonstruerad), utan att den rättsdogmatiska metoden snarare har till uppgift att konstruera rätten,
som kan vara en sak vid en viss tidpunkt och en annan vid en annan tidpunkt. Oavsett om man anser
att rätten ska konstrueras eller rekonstrueras får det anses spegla en grundläggande utgångspunkt inom
rättsdogmatiken, nämligen att det finns ett ”rätt svar”, som följer av en korrekt användning av de
vedertagna rättskällorna.11

Med en korrekt användning av de vedertagna rättskällorna avses en användning i enlighet med
rättskälleläran, som, utöver att ange vilka dessa källor är, även anger deras hierarki och inbördes
relation i övrigt, samt principerna för hur de kan och får tolkas.12 Typiskt sett tillmäts lagstiftning och
praxis i form av prejudikat en högre auktoritet än förarbetsuttalanden. Längst ner i hierarkin befinner
sig doktrinen, d.v.s. den juridiska litteraturen.13 Sandgren betonar dock att man måste skilja mellan
rättskällorna och tyngden av de argument som framförs där. En rättskälla med hög auktoritet kan innehålla uttalanden som får tillmätas låg auktoritet, eftersom de inte är övertygande, har kritiserats, är
överspelade av samhällsutvecklingen eller liknande. Rättskällevärdet hos en utsaga måste därför alltid
bedömas in casu genom en sammanvägning av rättskällans auktoritet och utsagans tyngd.14 I Kleineman förs en närliggande diskussion om att rättsdogmatiken typiskt sett karaktäriseras av en bunden
argumentation som utmärks av ett strikt iakttagande av rättskälleläran. Friare argumentation utifrån
skälighetsinriktade rättviseargument eller ändamålsargument kan dock tillåtas om rättsregeln medger

8

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 4 u.,
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018 [cit. Sandgren], s. 49 jfr s. 45. Enligt Sandgren (s. 49) kan den
rättsdogmatiska metoden även inbegripa argument de lege ferenda, förutsatt att dessa är en utveckling
av analysen av gällande rätt och inte passerar gränsen för vad som utgör rättspolitisk argumentation.
Detta är dock en omstridd uppfattning som inte berörs närmare här, eftersom den saknar relevans för
framställningen.

9

Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), 1 u., Studentlitteratur
AB, Lund, 2013, s. 21–45 [cit. Kleineman], på s. 21.

10

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1.

11

Se Sandgren, s. 49 f.

12

A.a., s. 45.

13

Kleineman, s. 32 f.

14

Sandgren, s. 46.
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det eller är svagt utvecklad, t.ex. för att ett klart ställningstagande i gällande rätt saknas. Såvitt avser
uttalanden i doktrinen konstaterar Kleineman att deras rättskällevärde måste bedömas utifrån den inre
logiken i analysen, som tydliggörs genom doktrinens rättsskapande aktivitet.15

En central del i den rättsdogmatiska metoden är att fastställa vad det rättsliga problemet egentligen
är.16 Det är också en fråga som getts stort utrymme i arbetet med denna uppsats. Först efter en ingående analys av den debatt som förts om demokratibestämmelsen inom ramen för de två senaste
presstödsutredningarna med tillhörande remissvar och propositioner har författaren kunnat konstatera
att den juridiska frågeställning som debatten i huvudsak rör, såvitt avser bestämmelsens förenlighet
med grundlagarna, är om den skulle medföra att mediestödet ses som en hindrande åtgärd i TF:s
mening. Den relevanta argumentationen, som återges med tillhörande analys i avsnitt 2.2, finns framför allt i Presstödskommitténs slutbetänkande SOU 2013:66 (majoriteten respektive kommitténs skiljaktige ordförande Hans-Gunnar Axberger), i Medieutredningens slutbetänkande SOU 2016:80 och i
den efterföljande propositionen 2017/18:154. Dessa förarbeten utgör centrala källor.

Delfråga 1 om vad som enligt gällande rätt utgör en hindrande åtgärd i TF:s mening besvaras med
utgångspunkt i rättspraxis och förarbeten till TF. Eftersom förbudet mot hindrande åtgärder inte ändrat
innebörd sedan det infördes 1949 återfinns de huvudsakliga motiven till regleringen fortfarande i
proposition 1948 nr 230 med hänvisningar bakåt till det förslag som 1944 års tryckfrihetssakkunniga
presenterade i SOU 1947:60.17 Analysen kompletteras med aktuella lagkommentarer.

I beskrivningen av hinderförbudet och hänvisningar till TF i övrigt har författaren haft att ta ställning
till att TF i uppsatsens slutskede, fr.o.m. den 1 januari 2019, fått en ny utformning. Bl.a. har grundlagen fått ett helt nytt första kapitel med en ny struktur och ett modernare språk.18 Vad gäller de
bestämmelser som aktualiseras här avseende censurförbudet (inklusive hinderförbudet) men även
tryckfrihetens innebörd och syfte, grundlagens tillämpningsområde samt etableringsfriheten innebär
förändringarna i princip ingen ändring i sak. Därmed ligger tidigare förarbeten, praxis och lagkommentarer fortfarande till grund för bedömningen. Eftersom dessa, liksom debatten kring
demokratibestämmelsen, genomgående hänvisar till TF:s gamla lydelse har författaren, för att inte
förvirra läsaren, valt att göra detsamma. Hänvisningar till korresponderande paragrafer i 2019 års TF

15

Kleineman, s. 27, 33 och 42 f.

16

A.a., s. 30, jfr s. 23.

17

Jfr rskr. 1949:101. Hinderförbudet ansågs redan vid denna tidpunkt följa av gällande rätt, se
prop. 1948 nr 230, s. 33 f. Vissa undantag från TF, som påverkar censurförbudets omfattning men
saknar relevans för denna framställning, har genomförts, exempelvis undantaget för barnpornografiska
bilder, se lag (2010:1355) om ändring i tryckfrihetsförordningen.

18

Prop. 2017/18:49, s. 180 ff., bet. 2018/19:KU2 och rskr. 2018/19:16.
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och, i förekommande fall, kommentarer till dessa ges i fotnot. Det som sagts nu gäller även hänvisningar till YGL.

Delfråga 2 om huruvida ett statligt stöd till dagspressen kan utgöra en hindrande åtgärd besvaras med
utgångspunkt i en analys av ett av huvudargumenten i debatten kring demokratibestämmelsen. Det
argumentet går ut på att lagstiftaren inom ramen för tidigare diskussioner om presstödet redan ska ha
tagit ställning till att ett statligt stöd till dagspressen, oavsett utformning, utgör ett ”godtagbart
ingrepp” i tryckfriheten. Att just det argumentet fått en så central roll har att göra med att det är det
enda argumentet i debatten som tycks kunna ge stöd åt slutsatsen att demokratibestämmelsen, rent
juridiskt, skulle vara förenlig med hinderförbudet. Samtidigt är det inte särskilt väl utbyggt, och flera
remissinstanser har påpekat att frågan inte utretts tillräckligt (se vidare 2.2.5). Att låta analysen utgå
från ett specifikt argument är förenat med vissa metodologiska risker. Det kan lätt uppfattas som att
man försöker ”skjuta ner” argumentet, och även om man lyckas med det innebär det inte
nödvändigtvis att man kunnat säga något om hur det är i stället. Det finns också en risk att analysen
endast kommer att fokusera på vissa aspekter av ett problem. Avsikten här har dock inte varit
argumentera för eller mot en viss ståndpunkt. Författaren har närmat sig frågan förutsättningslöst och
funnit att argumentet om att lagstiftaren redan tagit ställning fungerat väl som ingång till frågan och
lett analysen vidare på ett sätt som gjort det möjligt att besvara uppsatsens övergripande frågeställning.
De huvudsakliga källorna är två grundlagsutredningar som åberopas till stöd för argumentet, inklusive
där refererade förarbeten: Massmedieutredningen (SOU 1975:49) med referenser till 1967 års
pressutredning

(SOU 1968:48)

samt

Yttrandefrihetsutredningen

(SOU 1983:70).

Analysen

kompletteras med lagkommentarer och relevanta förarbeten till TF.

1.5 Disposition
Framställningen inleds med en redogörelse i kapitel 2 för relevanta bestämmelser i RF och TF samt en
beskrivning av presstödssystemet och planerna på ett teknikneutralt mediestöd. Därefter behandlas
demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen och hur förutsättningarna för den skiljer sig från förutsättningarna för en motsvarande reglering i mediestödet. Andra kapitlets avslutande del ägnas åt att
beskriva och analysera den debatt som förts kring demokratibestämmelsen i mediestödet. En viktig
slutsats blir att debatten saknat en juridisk analys av varför ett mediestöd med en demokratibestämmelse inte skulle kunna utgöra en hindrande åtgärd i TF:s mening. I kapitel 3 undersöks vad som enligt gällande rätt utgör en hindrande åtgärd i TF:s mening (delfråga 1) och vilka implikationer det får
för en demokratibestämmelse i mediestödet. Därefter följer uppsatsens huvudkapitel, kapitel 4. Här
behandlas inledningsvis, mot bakgrund av vad som framkommit i kapitel 3, frågan om ett statligt stöd
till dagspressen kan utgöra en hindrande åtgärd i TF:s mening, och i så fall under vilka förutsättningar
(delfråga 2). Kapitlet ägnas, som redan framgått, till stor del åt att granska argumentet att lagstiftaren
9

redan uttalat att ett statligt stöd till dagspressen inte kan utgöra en hindrande åtgärd. En central fråga
blir om en statlig subvention till förmån för vissa kan utgöra en hindrande åtgärd för andra, som inte
får del av subventionen. Även betydelsen av s.k. ändamålsargument behandlas. Resonemanget leder
fram till ett svar på den övergripande frågan om ett mediestöd med en demokratibestämmelse skulle
ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och slutsats. I
kapitel 5 har författaren valt att sammanfatta uppsatsen i dess helhet, för att först därefter, i ett
Författarens efterord, diskutera resultatet under friare former. Förhoppningen är att detta avslutande
inlägg ska ge läsaren ytterligare perspektiv på uppsatsen och bidra till att sätta in frågan om mediestödet och demokratibestämmelsen i ett större sammanhang. Sist i framställningen återfinns en källförteckning.
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2 Bakgrund
2.1 Tillämplig lagstiftning
2.1.1 Regeringsformen
Enligt 1 kap. 1 § RF bygger den svenska folkstyrelsen på fri åsiktsbildning och på allmän och lika
rösträtt. Att åsiktsbildningen är fri och att rösträtten gäller lika för alla ses som de två viktigaste förutsättningarna för en fungerande demokrati.19 Begreppet ”fri åsiktsbildning” får sitt innehåll genom
bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap. RF och i TF och YGL.20 TF och YGL
utgör lex specialis i förhållande till RF. Detta framgår av 2 kap. 1 § andra stycket RF.21 En viktig
konsekvens är att inga andra begränsningar i tryck- och yttrandefriheten får ske än de som följer av TF
och YGL, i de fall då dessa grundlagar blir tillämpliga.22

Av betydelse för framställningen är även det s.k. målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF. Här fastslås i
första stycket att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans frihet och värdighet. Enligt fjärde stycket ska det allmänna verka för att
demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Av femte stycket framgår att det
allmänna ska motverka diskriminering av människor p.g.a. exempelvis kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet eller andra omständigheter som gäller den enskilde
som person. Paragrafen ger uttryck för vissa särskilt viktiga mål för den samhälleliga verksamheten,
men anses inte ge upphov till några rättigheter för medborgarna.23
2.1.2 Tryckfrihetsförordningen
Tryckfrihet definieras i 1 kap. 1 § TF som varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet
eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
Bestämmelsens andra stycke innehåller den formulering som ansetts avgränsa tryckfrihetens syfte:
”till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”. Här framgår även att tryck-

19

Jfr Hirschfeldt, Johan, Regeringsformen, kommentar till 1 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se” samt
1 kap. 4 § TF (1 kap. 10 § 2019 års TF) och 1 kap. 5 § YGL (1 kap. 15 § 2019 års YGL) där tryck- och
yttrandefrihetens roll som grundval för ett fritt samhällsskick betonas.

20
21

Jfr SOU 2013:66, s. 396.
Jfr Jermsten, Henrik, Regeringsformen, kommentar till 2 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se” och Axberger,
Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se”.

22

Jfr SOU 2016:58, s. 140.

23

Se vidare Hirschfeldt, Johan, Regeringsformen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”.

11

friheten omfattar yttranden ”i vad ämne som helst” – en markering om att skyddet enligt TF i princip
är innehållsneutralt.24

TF:s tillämpningsområde avgränsas formellt av 1 kap. 5–7 §§ TF (tryckt skrift m.m.) och materiellt av
vissa uttryckliga undantagsregler i 1 kap. 8–9 §§ TF samt av TF:s syfte enligt 1 kap. 1 § TF. Frågan
om TF:s tillämpningsområde behandlas inte närmare här. Utgångspunkten är att de tidningar som idag
kan komma i fråga för presstöd och i framtiden är tänkta att ingå i mediestödssystemet, utgör
periodiska skrifter enligt 1 kap. 7 § TF och faller inom såväl det formella som det materiella
tillämpningsområdet för TF.25

TF bygger på vissa grundläggande principer, däribland principen om censurförbud. Denna kommer till
uttryck redan i 1 kap. 1 § TF, i formuleringen ”utan några av myndighet eller annat allmänt organ i
förväg lagda hinder”. Den utvecklas dock närmare i 1 kap. 2 § TF. I bestämmelsens första stycke
stadgas att någon tryckningen föregående granskning av skrift eller något förbud mot tryckning därav
ej må förekomma. Innebörden är att framställning och spridning av tryckta skrifter inte får villkoras
med att det allmänna granskar innehållet i förväg. En skrift ska alltid kunna offentliggöras innan ett
eventuellt ingripande mot dess innehåll sker. Allt innehåll – även det som anses motivera ett
ingripande i efterhand – ska kunna bli allmänt tillgängligt och debatteras.26

Censurförbudet brukar även anses innefatta det s.k. förbudet mot hindrande åtgärder, eller
hinderförbudet, i 1 kap. 2 § andra stycket TF. Här framgår att det inte heller är tillåtet för myndighet
eller annat allmänt organ att på grund av en skrifts innehåll, genom åtgärd som inte har stöd i TF,
hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland allmänheten. I lagkommentaren
anges att det rör sig om andra hinder än den uttryckliga censur som regleras i första stycket, exempelvis särskild skatt på eller hinder mot marknadsföring av en viss typ av skrift. Vissa hindrande åtgärder

24

Se

vidare

Axberger,

Hans-Gunnar,

Tryckfrihetsförordningen,

kommentar

till

1 kap. 1 §,

”www.karnovgroup.se”. Jfr 1 kap. 1 § 2019 års TF, där tryckfriheten ges samma innebörd och syfte men
gäller för ”var och en”, d.v.s. även utländska medborgare. Detta gällde dock som utgångspunkt även
tidigare, jfr 14 kap. 5 § TF. Se vidare prop. 2017/18:49, s. 180 f.
25

För en översikt över TF:s tillämpningsområde, se SOU 2016:58, s. 150 ff. I 2019 års TF regleras det
formella tillämpningsområdet i 1 kap. 2–6 §§ med en viss utvidgning som dock inte påverkar inte denna
framställning. De uttryckliga undantagen regleras i 1 kap. 11–14 §§ 2019 års TF. Se vidare
prop. 2017/18:49, s. 181 ff.

26

Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”, jfr
SOU 2016:58, s. 142 f. och Lambertz, Göran, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, SvJT 2011, s. 57
[cit. Lambertz], på s. 4. För en utförligare beskrivning av censurförbudet inklusive hinderförbudet, se
Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 3u., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017
[cit. Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna], s. 73 ff.
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har stöd i TF, t.ex. konfiskering av framställningar som innefattar tryckfrihetsbrott.27 Innebörden av
hinderförbudet utvecklas i kapitel 3.

Censurförbudet inklusive hinderförbudet är nära kopplat till en annan av TF:s grundläggande principer: principen om etableringsfrihet. Även denna kommer till uttryck i 1 kap. 1 § TF, i formuleringen
”varje svensk medborgares rätt att […] utgiva skrifter”.28 Etableringsfriheten i TF ger en i princip
oinskränkt rätt att framställa och sprida tryckta skrifter.29 Alla led i utgivningen av en skrift omfattas:
från uppgiftsinsamlande, författande och redigering till tryckning och spridning.30 En konsekvens av
etableringsfriheten är att det inte krävs tillstånd för att exempelvis driva boktryckeri eller ge ut en
tidning. På motsvarande sätt som censurförbudet ska hindra förhandsgranskning av innehåll syftar
etableringsfriheten till att hindra förhandsgranskning av de aktörer på ”yttrandefrihetens marknad”
som vill tillgängliggöra innehåll. Motiven för de båda regleringarna är i princip desamma och de
överlappar därför varandra. Ett brott mot censurförbudet i form av en åtgärd som hindrar ett företag att
fortsätta bedriva utgivning eller spridning av en tryckt skrift är även ett ingrepp i etableringsfriheten.31
2.1.3 Presstödet

2.1.3.1 Regelverket
Presstöd lämnas i form av driftsstöd, distributionsstöd och utvecklingsstöd (se vidare nästa avsnitt).
Den

primära

regleringen

avseende

presstödsförordningen (1990:524).

driftsstödet

Utvecklingsstödet

och

distributionsstödet

regleras

i

återfinns

förordningen (2016:137)

i
om

utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar (förordningen om utvecklingsstöd). Kompletterande bestämmelser finns i Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om presstöd,
MPRTFS 2016:1, respektive utvecklingsstöd, MPRTFS 2016:2. Av 1 kap. 2 § presstödsförordningen
och 13 § förordningen om utvecklingsstöd framgår att beslut i presstödsfrågor fattas av
presstödsnämnden, ett särskilt organ inom Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).32
Presstödsnämnden fattar bl.a. s.k. principbeslut, som vid sidan av de regelverk som nämnts ovan ligger
27

I not 26 a.a. 1 kap. 2 § TF motsvarar 1 kap. 8 § 2019 års TF, se prop. 2017/18:49, s. 184 f.

28

Jfr 1 kap. 1 § tredje stycket 2019 års TF, ”en rätt för var och en att ge ut skrifter”, och not 24.

29

Den som utnyttjar etableringsfriheten måste dock följa vissa ordningsföreskrifter, t.ex. kravet i
5 kap. 5 § TF (jfr 5 kap. 10–12 §§ 2019 års TF) på att periodiska skrifter ska ha utgivningsbevis, se
Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 81 och 40 f.

30

Rätten att etablera tryckeriverksamhet respektive distribuera tryckta skrifter regleras uttryckligen i
4 kap. 1 § respektive 6 kap. 1 § TF, jfr samma paragrafer i 2019 års TF.

31

Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 79 ff., jfr Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen,
kommentar till 1 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se” och SOU 2016:58, s. 143 f.

32

Presstödsnämnden

byter

namn

till

mediestödsnämnden

fr.o.m.

den

1

januari

2019,

se

prop. 2017/18:154, s. 34 och Regeringskansliet (utg.), Frågor och svar om nytt mediestöd och förlängt
presstöd,
”www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fragor-och-svar-om-nytt-mediestod-och-forlangtpresstod/”, jfr 2.1.3.4.
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till grund för bedömningen i vissa frågor.33 Regler om nämndens sammansättning och organisation
finns i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press radio och tv
(instruktionen för MPRT), se framför allt 22 a–d och 24 §§.

Att presstödet regleras i förordning har sin bakgrund i att det ansetts falla inom ramen för regeringens
restkompetens enligt 8 kap. 2 och 7 §§ RF. I praktiken har det dock, vad gäller driftsstödet och distributionsstödet, gått till så att regeringen bundit det huvudsakliga innehållet i regleringen med riksdagen
genom att lägga fram propositioner, och först därefter beslutat om (ändringar i) själva författningstexten. Presstödsregleringen kan på så sätt sägas vara en hybrid mellan lag och förordning.34
Presstödet är vidare i egenskap av statsstöd föremål för EU:s statsstödsregler och EU-kommissionens
regelbundna godkännande i enlighet med artikel 107(1), 107(3)(c) och 108 Fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt. En konsekvens av detta är att såväl presstödsförordningen som förordningen
om utvecklingsstöd är tidsbegränsade.35

2.1.3.2 Presstödets utformning och omfattning
Presstöd i form av driftsstöd ska enligt 1 kap. 4 § presstödsförordningen täcka kostnader för utgivningen av en tidning. Distributionsstödet är enligt 4 kap. 1 § samma förordning avsett att finansiera
samdistribution av abonnerade (prenumererade) pappersexemplar.36 Utvecklingsstödet är ett
projektstöd till insatser för utveckling av elektroniska publiceringstjänster på internet, se 1, 5 och
10 §§ förordningen om utvecklingsstöd. Driftsstödet utgör den enskilt största posten i stödsystemet.
Under 2017 beviljade presstödsnämnden 463 miljoner kronor i driftsstöd. Motsvarande siffror för
distributionsstödet och utvecklingsstödet var 43,5 miljoner respektive 31,6 miljoner. 37

Av 1 kap. 1 § presstödsförordningen framgår att driftsstöd och distributionsstöd lämnas till företag
som ger ut dagstidningar. Med dagstidning avses enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen en allmän
nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Därtill förutsätts bl.a. att tidningen kommer ut med minst ett nummer per
vecka, har ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet samt i huvudsak är skriven på svenska. Tidningar som till övervägande del är inriktade på avgränsade intresseområden, exempelvis näringsliv eller idrott, är inte dagstidningar. Utvecklingsstöd
lämnas enligt 1 § förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar. Definitionen
33

Prop. 2017/18:154, s. 6, se vidare Myndigheten för press, radio och tv (utg.), Regler för presstöd,
”www.mprt.se/sv/presstod/regler/”.

34

Prop. 2017/18:154, s. 18 f., jfr prop. 1973:90, s. 210.

35

Jfr prop. 2017/18:154, s. 6.

36

Jfr a.a., s. 7.

37

Myndigheten för press, radio och tv (utg.), Beviljade stöd, ”www.mprt.se/sv/presstod/beviljade-stod/”.
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av tryckt allmän nyhetstidning, som återfinns i 3 § förordningen om utvecklingsstöd, motsvarar till
stor del den för dagstidningar i presstödsförordningen.
Presstödet är selektivt i den meningen att inte alla tidningar är stödberättigade – en tidning måste uppfylla vissa angivna krav för att få stöd. Det framgår egentligen redan av definitionen av dagstidning
(tryckt allmän nyhetstidning) ovan. Därutöver ställs dock ytterligare krav, som i huvudsak är kvantitativa och kopplar till storleken på tidningens upplaga. Enligt 2 kap. 1 och 3 §§ presstödsförordningen
krävs exempelvis för att en dagstidning ska kunna erhålla s.k. allmänt driftsstöd att den har en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar och en totalupplaga som i huvudsak är abonnerad. Det krävs
även att den har en täckningsgrad, d.v.s. genomsnittlig procentuell spridning bland hushållen på utgivningsorten, som inte överstiger 30 procent.38

Enligt 5 kap. 3 § presstödsförordningen får presstödsnämnden, när den fattar beslut om presstöd, inte
ta hänsyn till vare sig en tidnings politiska inställning eller dess ställningstagande i enskilda frågor.
Motsvarande gäller enligt 16 § förordningen om utvecklingsstöd.

2.1.3.3 Presstödets syfte
Presstödsförordningen saknar syftesformulering och eftersom regleringen skett genom just förordning
saknas även författningskommentarer som beskriver ändamålet med de enskilda bestämmelserna.
Ledning kan dock hämtas i 2 § förordningen om utvecklingsstöd, där det framgår att ”[s]yftet med
utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt”. När presstödet infördes på
1970-talet gjordes det för att säkerställa de s.k. andratidningarnas överlevnad. Lokala och regionala
tidningsmarknader dominerades typiskt sett av en större ”förstatidning”, som i kraft av sin mer omfattande upplaga kunde attrahera merparten av annonsörerna, och en mindre ”andratidning”, som i stället
hotades av vikande upplaga och därmed sammanhängande sjunkande annonsintäkter i en nedåtgående
spiral. Detta befarades kunna leda till en monopolisering av nyhetsförmedling och åsiktsbildning, som
i sin tur skulle hota demokratins funktionsduglighet. Publicistisk mångfald i betydelsen konkurrens
mellan olika tidningar med skilda redaktioner (och typiskt sett olika politisk färg) har levt kvar som ett
övergripande mål för presstödet. Denna s.k. yttre mångfald har dock på senare år fått sällskap i debatten av den inre mångfalden, som uppnås då flera källor och åsikter får rymmas inom samma tidning.
Detta mot bakgrund av den omstrukturering som skett på mediemarknaden, där ägandet alltmer kommit att koncentreras till ett fåtal större mediekoncerner.39

38
39

Definitionen av täckningsgrad framgår av 1 kap. 6 § presstödsförordningen.
SOU 2015:94, s. 272, jfr prop. 2017/18:154, s. 15. Medieutredningen betonar inre mångfald, se
SOU 2015:94, s. 306 f.
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Presstödet är ett av flera mediepolitiska verktyg och syftar som sådant till att främja de övergripande
målen för mediepolitiken: att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan. Att presstödets och mediepolitikens syften är nära
sammanlänkade framgår av flera uttalanden i den proposition som följde på 2015 års Medieutredning.
Där konstateras bl.a. att mediepolitiken ytterst syftar till att värna yttrande- och pressfrihet i ett demokratiskt samhälle, att journalistiken är ett viktigt skydd mot maktmissbruk och korruption samt att en
stark, mångsidig och oberoende mediesektor är en viktig förutsättning för en levande demokrati och
ett öppet samhälle.40

Sammanfattningsvis kan sägas att presstödet genom säkerställande av publicistisk mångfald är tänkt
skapa förutsättningar för en oberoende och allsidig granskning av de demokratiska processerna, vilket
i sin tur ses som grundläggande för en fungerande demokrati.

2.1.3.4 Bristerna i presstödet och vägen mot ett teknikneutralt mediestöd
I Medieutredningens delbetänkande konstateras att det nuvarande presstödet står för en mycket liten
del av intäkterna på den samlade svenska mediemarknaden, men samtidigt kan vara av avgörande
betydelse för enskilda tidningars fortlevnad.41 I den efterföljande propositionen fastslås att tillgången
till kvalitativ nyhetsjournalistik blir än viktigare ”i en tid av stora förändringar och påfrestningar”, och
att presstödet därför fyller en viktig funktion för ett antal tidningar som är viktiga för mediemångfalden på regional och lokal nivå.42 Invändningarna mot presstödet rör därmed inte stödet som sådant,
utan dess utformning, som inte längre fullt ut anses svara mot ”de demokratiska utmaningar som följer
av medieutvecklingen och den förändrade medieanvändningen”.43

Den tekniska utvecklingen har medfört att nyhetsförmedlingen idag sker genom en mångfald av
medier och sociala nätverk, samt att medier smälter samman (”konvergerar”) till helt nya medieformer. Dagstidningarnas särställning som nyhetsförmedlare kan därför ifrågasättas, och den
distinktion mellan tryckta och andra nyhetsmedier som presstödet upprätthåller har förlorat sin
relevans.44 Tekniken har också i grunden förändrat villkoren på annonsmarknaden. Denna har till stor
del flyttat ut på nätet, där tidningsföretagen nu utan större framgång konkurrerar om annonsintäkterna
med stora företag som Google och Facebook. Det är också allt färre, framför allt i de yngre

40

Prop. 2017/18:154, s. 8 samt 11 och där refererade förarbeten.

41

SOU 2015:94, s. 271.

42

Prop. 2017/18:154, s. 13.

43

Jfr dir. 2015:26, s. 1.

44

Vissa anpassningar till det digitala medielandskapet har gjorts, se t.ex. angående likvärdig behandling
av läsarintäkter i prop. 2014/15:88, s. 16 ff. och prop. 2015/16:1 utg. omr. 1, s. 144, jfr 1 kap. 6 § och
2 kap. 4–5 §§ presstödsförordningen.
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åldersgrupperna, som väljer att prenumerera på en dagstidning. Den smärre ökning av intäkterna från
digitala prenumerationer som trots allt skett kompenserar inte för bortfallet i pappersprenumerationer.
Därmed minskar tidningsföretagens två huvudsakliga inkomstkällor – annonser och prenumerationer –
stadigt. Medieutredningen spår att detta kommer att leda till att många tidningsföretag börjar släcka
ner sin pappersutgivning inom fem till tio år.45

En konsekvens av den pressade situationen på tidningsmarknaden är att vissa områden, framför allt i
landsbygdskommuner och i storstädernas förorter, hamnat i medieskugga för att det helt enkelt inte
lönar sig att bedriva kvalitativ journalistisk bevakning där. Det talas ibland om s.k. vita fläckar.46
Presstödet har, med sitt fokus på kvantitativa kriterier knutna till abonnerade upplagor, inte lyckats
hindra denna utveckling. Det fyller därmed inte längre sitt ändamål. Det var bl.a. mot den bakgrunden
som regeringen i mars 2015 gav Medieutredningen i uppdrag att ge förslag till nya mediepolitiska
verktyg som skulle ersätta presstödet i dess nuvarande form. Förslaget skulle syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning oavsett var i Sverige man bor.47 I november 2016 lämnade
Medieutredningen sitt slutbetänkande, med förslag till ett helt nytt, teknikneutralt mediestöd. Stödberättigade medier skulle vara allmänna nyhetsmedier oavsett spridningsform och stödet skulle fördelas
utifrån såväl kvantitativa som kvalitativa kriterier, däribland en demokratibestämmelse liknande den
som finns i radio- och tv-lagen.48

Medieutredningen har hittills endast resulterat i mindre ändringar inom ramen för det befintliga
presstödssystemet. Bl.a. kommer två nya, teknikneutrala mediestöd med fokus på lokaljournalistik och
innovation att ersätta det nuvarande utvecklingsstödet fr.o.m. den 1 februari 2019. De nya stödformerna ska ges till ”allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform”, och syftar till 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”. 49 Vad
gäller demokratibestämmelsen konstaterades i propositionen, som vi ska se nedan, att det i och för sig
inte tycks föreligga några konstitutionella hinder, men att den principiella utgångspunkten att det allmänna inte på förhand bör blanda sig i mediers innehåll från värdergrundsperspektiv ”i nuläget” hind-

45
46

SOU 2015:94, s. 138 och 298 ff. samt prop. 2017/18:154, s. 11 ff.
Se vidare Nygren, Gunnar & Schjærff Engelbrecht, Nønne, Vita fläckar och medieskuggor – stora
skillnader i mediernas kommunbevakning, Truedson, Lars (red.), Mediestudiers årsbok 2017/18,
Institutet för mediestudier, Stockholm, 2018, s. 22–53.
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Dir. 2015:26.

48

SOU 2016:80.
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Prop. 2017/18:154, s. 15 ff. och Regeringskansliet (utg.), Frågor och svar om nytt mediestöd och
förlängt
presstöd,
forlangt-presstod/”.

”www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fragor-och-svar-om-nytt-mediestod-och-
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rar regeringen att ställa sig bakom ett sådant kriterium.50 Vidare uttalades att de nya stödformerna är
en utveckling mot ett mer teknikneutralt stödsystem som på sikt bör omfatta även ett mer långsiktigt
hållbart produktions- eller driftsstöd.51 Sammantaget går det att dra slutsatsen att frågan om mediestödet lever vidare, och att diskussionen om demokratibestämmelsen inte är slutgiltigt avgjord.
2.1.4 Demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen
Enligt 5 kap. 1 § radio- och tv-lagen ska den leverantör av medietjänster som tillhandahåller tvsändning, beställ-tv eller sökbar text-tv se till att programverksamheten som helhet präglas av det
demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda
människans frihet och värdighet. Motsvarande gäller enligt 14 kap. 1 § för den som sänder ljudradio
med tillstånd av regeringen.
Orden ”det demokratiska statsskickets grundidéer” avser enligt förarbetena beteckningen på en statsform som bygger på fri åsiktsbildning, allmän och lika rösträtt samt fria och hemliga val. Uttrycket
”alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet” avser de sidor av
demokratibegreppet som anknyter till bl.a. förhållandet mellan människor, t.ex. fördömande av rasism,
våld och brutalitet samt hävdande av jämställdhet mellan könen. Bestämmelsen anses även innebära
en skyldighet för de leverantörer av medietjänster som omfattas av den att markera avståndstagande
från eller bemöta antidemokratiska uttalanden samt att verka för att rasistiska fördomar bekämpas.52

Ett programföretag som väsentligen bryter mot demokratibestämmelsen kan enligt 18 kap. 2 § radiooch tv-lagen få sitt sändningstillstånd återkallat. Mål om återkallelse prövas i allmän domstol på talan
av Justitiekanslern (JK) och i enlighet med de särskilda bestämmelser som gäller för processen i
yttrandefrihetsmål, se 19 kap. 1 och 3 §§ radio- och tv-lagen.

Regleringen i radio- och tv-lagen bygger på att det krävs tillstånd för att sända tv, sökbar text-tv och
ljudradio med användande av radiovågor (”på annat sätt än genom tråd”). Detta framgår av 4 kap. 1 §
och 10 kap. 1 § radio- och tv-lagen och är en inskränkning i den etableringsfrihet som annars i princip
råder för de medier som omfattas av YGL, däribland radio och tv.53 Inskränkningen motiveras utifrån
att utrymmet i etern är begränsat och sker med stöd av 3 kap. 2 § YGL.54 Där stadgas att rätten att

50

Prop. 2017/18:154, s. 27 f. (se vidare 2.2.4).

51

A.a., s. 14.

52

Prop. 1977/78:91, s. 230, prop. 1995/96:160, s. 91 f. och prop. 2005/06:112, s. 32.

53

Jfr med avseende på YGL:s tillämpningsområde 1 kap. 1 och 6 §§ YGL (1 kap. 1–3 §§ 2019 års YGL)
och med avseende på etableringsfriheten 3 kap. 1 § YGL (sändning genom tråd, jfr 3 kap. 1–2 §§
2019 års YGL) och 3 kap. 8 § YGL (tekniska upptagningar, jfr 3 kap. 10 § 2019 års YGL).

54

Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 82.
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sända radio och tv på annat sätt än genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om
tillstånd och villkor för att sända. Enligt bestämmelsens andra stycke ska det allmänna eftersträva att
radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet.55 Av 3 kap. 3 § YGL framgår att det som föreskrivs om begränsningar av grundläggande
fri- och rättigheter i 2 kap. 21–23 §§ RF gäller i förhållande till sådana tillstånd och villkor.56 Här
”bollas” vi alltså tillbaka till 2 kap. RF, som ju annars inte omfattar yttranden som regleras i YGL, jfr
2.1.1.

I princip gäller att sändningstillstånd för det som brukar kallas public service, d.v.s. Sveriges
television, Sveriges radio och Utbildningsradion, lämnas av regeringen och att övriga tillstånd, för
exempelvis kommersiell radio och tv, lämnas av MPRT. Detta följer av 4 kap. 3 §, 11 kap. 1 §,
12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § radio- och tv-lagen.57

Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv samt tillstånd av regeringen att sända ljudradio får bl.a. förenas med villkor om att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt att hänsyn måste tas till
mediets särskilda genomslagskraft, se 4 kap. 8 § och 9 § 10 p. samt 11 kap. 3 § första stycket och
andra stycket 9 p. radio- och tv-lagen. Sådana villkor finns idag i sändningstillstånden för samtliga
public service-bolag.58 Efterlevnaden av tillståndsvillkoren övervakas av granskningsnämnden för
radio och tv (granskningsnämnden), ett självständigt organ inom MPRT.59 Enligt 16 kap. 2 § radiooch tv-lagen prövar granskningsnämnden, på anmälan eller eget initiativ, i efterhand om en viss sändning brutit mot något villkor i tillståndet.60 Om så bedöms vara fallet kan nämnden besluta att den som
sänt programmet ska offentliggöra nämndens beslut. Beslutet får innefatta ett föreläggande vid vite, se
17 kap. 10 § radio- och tv-lagen.

Eftersom domstolspraxis vad gäller återkallelse av sändningstillstånd i princip saknas är det främst i
granskningsnämndens praxis som det går att se hur demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen tillämpats.61 Granskningsnämnden beaktar demokratibestämmelsen när den avgör om ett programföretag
brutit mot något av villkoren i sändningstillståndet. Bestämmelsen aktualiseras framför allt i förhål-

55

Jfr 3 kap. 3 § 2019 års YGL.
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Jfr 3 kap. 5 § 2019 års YGL.
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Avseende vad som ingår i public service, se Myndigheten för press, radio och tv (utg.), Mer om public
service, ”www.mprt.se/sv/mer-om-media/mer-om-public-service/”.
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Se t.ex. 13 och 16 §§ i Sveriges Televisions sändningstillstånd för tillståndsperioden 2014–2019,
publicerat på Myndigheten för press, radio och tv (utg.), Mer om public service, ”www.mprt.se/sv/merom-media/mer-om-public-service/”.

59

Jfr 10, 21 och 22 §§ i instruktionen för MPRT.

60

Jfr 12 § i instruktionen för MPRT.
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Jfr SOU 2013:66, s. 400.
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lande till villkoren om opartiskhet och saklighet respektive mediets särskilda genomslagskraft. Det är
dock inte fråga om någon direkt tillämpning; granskningsnämnden tar inte ställning till om programföretaget brutit mot demokratibestämmelsen i sig. Därmed framgår det inte alltid av beslutstexten om
och hur bestämmelsen beaktats. Framför allt gäller detta friande beslut.

62

Som exempel kan dock

nämnas att granskningsnämnden, vad gäller sändningar under innevarande tillståndsperiod (2014–
2019), fattat sex fällande beslut avseende brott mot villkoret om mediets särskilda genomslagskraft,
där det framgår att demokratibestämmelsen har beaktats. Det har då främst handlat om att programledare på public service-bolagen inte tillräckligt tydligt eller snabbt har tagit avstånd från rasistiska
eller högerextrema uttalanden som gjorts av personer som intervjuats eller på annat sätt fått komma till
tals i en sändning.63

Demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen kan beskrivas som ett sätt att dra upp gränsen för den
opartiskhet som i och för sig förväntas av medier som finansieras med allmänna medel eller som
annars når en särskilt stor publik. Det begränsade utrymmet i etern och den därmed sammanhängande
avsaknaden av etableringsfrihet spelar också in. Om ett antidemokratiskt innehåll sprids i radio eller tv
saknas kanske möjlighet för ett medium med motsvarande egenskaper och genomslagskraft att komma
med motargument. Radio och tv ska alltså vara opartiska, men inte till den grad att de inte tar avstånd
från antidemokratiska yttranden – yttranden som, märk väl, fortfarande får publiceras i dessa medier,
dock inte oemotsagda. Demokratibestämmelsen i mediestödet kommer från motsatt håll. Mediestödet
(och presstödet) syftar inte till att säkra opartiskhet, utan tvärtom till att främja en mångfald av
partiska röster i medieflödet. Dessa får dock, enligt en demokratibestämmelse, inte gå så långt att de
blir antidemokratiska. På det sättet kan demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen och dess motsvarighet i mediestödet sägas syfta till att säkra samma ”lägsta nivå”. De är också avsedda att tillämpas på
samma typ av innehåll – nyheter –, även om tillämpningsområdet för demokratibestämmelsen i radiooch tv-lagen är betydligt bredare än så.

En avgörande skillnad mellan de två är dock att demokratibestämmelsen i radio- och tv-lagen har stöd
i YGL. Motsvarande undantag från etableringsfriheten, som skulle kunna rädda en demokrati-
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Aspengren, Gustav, handläggare på Myndigheten för press, radio och tv, telefonsamtal med författaren
2018-09-18.

63

Se granskningsnämndens beslut 2014-06-09, dnr 14/00583; 2016-09-19, dnr 16/00083; 2017-09-18,
dnr 16/02568, 2587, 2825, och 2601; 2018-06-05, dnr 17/02280; 2018-09-17, dnr 17/03555. Jfr dock
beslut 2017-12-22, dnr 17/01636 som rörde utformningen av programmet i sig. Uppgiften om antalet
fällande beslut baseras på en sökning gjord 2018-12-25 i MPRT:s webbaserade sökverktyg (”Ärenden”,
”Granskningsnämnden”, ”Mediets genomslagskraft – annat”, ”Fällande”), Myndigheten för press, radio
och tv (utg.), Sökverktyg, ”www.mprt.se/sv/sokverktyg/”.
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bestämmelse från att falla in under hinderförbudet, saknas i TF. De juridiska förutsättningarna för en
demokratibestämmelse som ska omfatta tryckta skrifter är därför i grunden annorlunda.64

2.2 Debatten om en demokratibestämmelse i
mediestödet
Debatten om en demokratibestämmelse i mediestödet har på många sätt kretsat kring bestämmelsens
förenlighet med grundlagarna. Fokus har dock inte legat på hinderförbudet, utan på den i grundlagarna
inneboende konflikten mellan å ena sidan kravet på en vidsträckt yttrandefrihet i RF, TF och YGL,
och å andra sidan det allmännas ansvar att värna demokratin enligt 1 kap. 2 § RF (se 2.1.1). Nedan
återges i relevanta delar de argument som framförts för och emot bestämmelsen av majoriteten i
2011 års Presstödskommitté, kommitténs skiljaktige ordförande Hans-Gunnar Axberger, 2015 års
Medieutredning respektive regeringen i den proposition som följde på Medieutredningen. I slutet av
varje avsnitt sammanfattas respektive ståndpunkt. Genomgången avslutas med en kommentar.
2.2.1 Presstödskommittén: ”Ett icke önskvärt avsteg från TF”
Majoriteten i Presstödskommittén inleder sitt resonemang om demokratibestämmelsen med att konstatera att presstödssystemet utformats utifrån den värdering av det fria ordet som kommer till uttryck i
TF.65 Detta, fastslår man, har inneburit att stödsystemet har formulerats så att statens påverkansmöjligheter begränsas så långt som möjligt, däribland med en regel om åsiktsneutralitet i 5 kap. 3 §
presstödsförordningen. Här hänvisas till en tidigare presstödsproposition, där det uttalats att de presspolitiska åtgärderna varken direkt eller indirekt får syfta till att påverka tidningarnas redaktionella
innehåll.66

Kommittén konstaterar att demokratins värden i Sverige framför allt skyddas genom den öppna
diskussionen i samhällsfrågor och andra värderingsfrågor. Hur angeläget det än är att antidemokratiska
riktningar motverkas inom ramen för det demokratiska samhällets spelregler, så är detta, menar man,
ändå främst en fråga för den fria åsiktsbildningen. Det påpekas att ingripanden mot tryckta skrifter får
ske på det sätt som föreskrivs i TF, men att de tryckfrihetsbrott som listas i grundlagens sjunde kapitel
inte i något fall avser åsikten eller ideologin som sådan, även om dessa skulle vara antidemokratiska.
De avser i stället vissa handlingar som riktas mot samhället eller enskilda individer. En demokratibestämmelse skulle vara ett avsteg från den syn på det tryckta ordets ställning som riksdagen gett
uttryck för i TF.
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Jfr Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 78.
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För resonemanget i sin helhet, se SOU 2013:66, s. 405 ff.
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Prop. 1975/76:131, s. 132 f.
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Det noteras att driftsstödet varit av avgörande betydelse för de stödmottagande tidningarnas möjligheter att fortsätta produceras. En demokratibestämmelse skulle därmed, påpekar kommittén, i praktiken kunna innebära en statlig åtgärd som utan sammanhang med TF:s föreskrifter framtvingar att en
tidning upphör att utkomma. Det skulle med andra ord vara en åtgärd av stor principiell räckvidd,
samtidigt som den skulle få liten betydelse i sak. Frågan berör nämligen endast ”enstaka smärre
tidningar” och en ytterst liten del av de statliga medel som används till driftsstöd.

Avslutningsvis konstaterar kommittén att presstödets ideologiskt neutrala utformning och nära koppling till TF:s syfte varit av stort värde och även verksamt bidragit till att minska de politiska meningsmotsättningarna kring presstödet. Kommittén anser därför inte att en demokratibestämmelse bör
införas.

Presstödskommitténs ståndpunkt kan sammanfattas som att en demokratibestämmelse skulle utgöra ett
icke önskvärt avsteg från den värdering av det fria ordet som kommer till uttryck i TF. Kommittén
menar att gränserna för den fria åsiktsbildningen har satts i TF och att presstödets ideologiskt neutrala
utformning speglar dessa gränser. Om en demokratibestämmelse infördes skulle presstödet förlora sin
förankring i TF. Det sägs inte uttryckligen att detta skulle strida mot grundlagen, men konstateras att
förankringen i TF har varit ”av stort värde”.
2.2.2 Axberger: ”Inget hinder i grundlagarna – frågan är politisk”
Presstödskommitténs ordförande Hans-Gunnar Axberger var skiljaktig i frågan om demokratibestämmelsen. I en reservation till kommitténs slutbetänkande utvecklar han sin syn på bestämmelsen
och dess förhållande till grundlagarna.67 Axberger börjar med att konstatera att det allmänna enligt RF
ska motverka diskriminering och verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla
områden. Samtidigt framgår det av såväl RF som TF och YGL att yttrandefriheten ska vara den vidast
tänkbara. Denna intressekonflikt, menar han, kan väl användas som utgångspunkt för diskussionen om
en demokratibestämmelse i mediestödet, men därutöver ger grundlagarna ingen ledning. Frågan är
politisk snarare än juridisk och lämnar därmed utrymme för olika åsikter.

Att införa en demokratibestämmelse direkt i TF eller YGL vore förstås otänkbart, konstaterar
Axberger. I fråga om mediestödet handlar det dock inte om att begränsa envars yttrandefrihet, utan om
att den som söker stöd av allmänna medel bör kunna åläggas restriktioner för att få del av stödet.
Majoritetens utgångspunkt att presstödet utformats utifrån den värdering av det fria ordet som kommer
till uttryck i TF bortser från det faktum att presstödet i sig utgör ett ingrepp i TF, genom att det särbehandlar enskilda nyhets- och opinionstidskrifter utifrån både kvantitativa och kvalitativa kriterier. Att
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SOU 2013:66, s. 444 ff.
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ge statsstöd till ett tidningsföretag men inte till alla är t.ex. inte utan vidare förenligt med etableringsfriheten. Den som inte får stöd kan också, påpekar Axberger, hävda att den blivit föremål för ett sådant
”hinder” för utgivning av tryckta skrifter som är otillåtet enligt TF:s censurförbud.

Här noteras med hänvisning två grundlagsutredningar, 1970 års Massmedieutredning och 1977 års
Yttrandefrihetsutredning, att lagstiftaren i diskussioner om presstödet och reklamskatten bl.a. uttalat
dels att en utebliven möjlighet till presstöd inte kan anses utgöra ett sådant hinder som avses i TF, dels
att den olikbehandling som stödsystemet och dess finansiering innebär är godtagbar, i huvudsak med
hänvisning till att den främjar demokratiska ändamål.68 Lagstiftaren har därmed, slår Axberger fast,
redan har klargjort att grundlagen medger att tidningar behandlas olika från presstödssynpunkt och att
den som inte får presstöd inte i grundlagens mening är hindrad från att utöva sin yttrandefrihet. Frågan
om en demokratibestämmelse i mediestödet är därför mer en gradfråga än en principfråga. Innebär
uppställande av stödvillkor som beaktar den stödsökande tidningens inriktning, d.v.s. dess innehåll och
värdegrund, att stödsystemets ingrepp i grundlagens principer blir alltför långtgående?

Här måste den i grundlagen inneboende intressekonflikten mellan å ena sidan en vidsträckt yttrandefrihet och å andra sidan det allmännas ansvar att värna demokratin beaktas. Axberger konstaterar att
presstödet, till skillnad från tryck- och yttrandefriheten, inte är någon konstitutionell fri- och rättighet.
Det är snarare en del av mediepolitiken, där det syftar till att med tillgängliga resurser stärka demokratins funktionssätt. Från den utgångspunkten ser han det som naturligt att den som söker stöd av
allmänna medel för att bedriva medieverksamhet underkastar sig de villkor som regering och riksdag i
demokratisk ordning ställer upp, däribland att den sökande respekterar det demokratiska samhällets
grunder. Det finns inte något grundlagshinder mot att ställa upp ett sådant villkor, slår Axberger fast.
Tvärtom får RF anses näst intill påbjuda detta.

Att det allmänna skulle tvingas främja brottsliga framställningar och spridning av rasistisk propaganda
anser Axberger, till skillnad från majoriteten, är ett för högt pris att betala för yttrandefriheten. Det
skulle även, menar han, undergräva stödets legitimitet. Axbergers slutsats är att ett selektivt stödsystem kräver en demokratibestämmelse. ”Från en mer pragmatisk synpunkt” anför han dock avslutningsvis att behovet av en demokratibestämmelse är beroende av de andra bidragsvillkoren i stödsystemet. Om stödet inriktas på medier som når relativt stora grupper lokalt eller inom hela landet och
dessutom innehåller journalistiska kvalitetskrav skulle en demokratibestämmelse antagligen vara överflödig.
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Axbergers resonemang går ut på att presstödet i sig är ett ingrepp i TF och den värdering av det fria
ordet som kommer till uttryck där. Det är dock ett ingrepp som lagstiftaren redan godtagit, främst med
hänsyn till presstödets demokratifrämjande syfte. Huvudfrågan är därmed om införandet av en demokratibestämmelse gör att stödsystemets ingrepp i grundlagens principer blir så pass långtgående att det
inte längre kan anses godtagbart. Den frågan, menar Axberger, är dock politisk och inte juridisk. Själv
anser han att ett selektivt mediestödssystem närmast kräver en demokratibestämmelse. Hans huvudargument är att mediestödet inte är en konstitutionell fri- och rättighet, utan en del av mediepolitiken,
samt att det med hänsyn till det allmännas ansvar att värna demokratin enligt 1 kap. 2 § RF är naturligt
att den som söker stöd av allmänna medel måste respektera det demokratiska samhällets grunder.
2.2.3 Medieutredningen: ”Staten kan inte vara neutral inför lågintensivt
hat”
Medieutredningen konstaterar inledningsvis att yttrandefriheten gäller alla och att alla röster är lika
värdefulla, eftersom demokratin utgår från alla människors lika värde.69 Man noterar att det traditionellt har ansetts att staten visserligen bör markera mot exempelvis hets mot folkgrupp, men låta
”det lågintensiva hatet” passera, i neutralitetens och yttrandefrihetens namn. Med lågintensivt hat
avses den typen av budskap som kanske inte når upp till vad som i lagens mening är direkt brottsligt,
men som klart och tydligt uttrycker ett motstånd mot hållningen om alla medborgares frihet och lika
värde. Utredningens uppfattning är att staten inte bör förhålla sig neutral inför detta, som på sikt har
potentialen att skapa normativa och för demokratin potentiellt skadliga värdeförskjutningar.

Medieutredningen gör ingen egen analys av demokratibestämmelsens förenlighet med grundlagarna,
utan noterar bara med hänvisning till majoriteten och Axberger i 2011 års Presstödskommitté att det
funnits olika uppfattningar i frågan. Därefter föreslås dock tröskelkravet ”demokratisk värdegrund”,
som innebär att medier, för att vara berättigade till stöd, ska präglas av principen om alla människors
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Medier som bedriver lågintensiv hatpropaganda i syfte att misskreditera en viss grupp människor – t.ex. utlandsfödda, kvinnor eller muslimer
– anses inte uppfylla detta krav, även om de inte går så långt i varje enskild publicering att den ansvariga utgivaren kan åtalas för förtal eller hets mot folkgrupp.

Utredningen utgår från en syn på staten som å ena sidan tvingande i betydelsen upprätthållare av lag
och ordning, och å andra sidan normbildande. Med avseende på demokratibestämmelsen konstateras
att staten visserligen i sin roll som tvingande ska försvara medborgares rätt att uttrycka olika perspektiv, men i sin roll som normbildare inte med allmänna medel ska stötta medier som inte respekterar de demokratiska grundprinciperna.
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För resonmanget i sin helhet, se SOU 2016:80, s. 332 ff.
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Avslutningsvis noteras att tröskelkravet ”demokratisk värdegrund” i princip ryms inom ett annat
kvalitativt tröskelkrav som utredningen föreslår, ”kvalitet och inre mångfald”. För tydlighetens skull
har dock utredningen valt att göra demokratibestämmelsen till ett eget tröskelkrav.70

Medieutredningens ståndpunkt är sammanfattningsvis att staten inte kan förhålla sig neutral inför s.k.
”lågintensivt hat”, d.v.s. yttranden som i och för sig inte är brottsliga i TF:s mening, men som klart
och tydligt uttrycker ett motstånd mot hållningen om alla människors frihet och lika värde. Det sägs
inte rakt ut, men utifrån det förslag som läggs tycks utredningen ha accepterat Axbergers syn på
mediestödet som en del av mediepolitiken som, med eller utan demokratibestämmelse, inte kan utgöra
ett ingrepp i någon konstitutionell fri- och rättighet.
2.2.4 Regeringen: ”Inget hinder i grundlagarna – men principiella skäl
talar emot”
I den proposition som följde på Medieutredningen noterar regeringen att det i debatten kring demokratibestämmelsen bl.a. har hävdats att ett sådant villkor kan resultera i en positiv särbehandling av
vissa medier på grundval av deras innehåll eller inriktning som är problematisk utifrån etableringsfriheten.71 Med hänvisning till 1970 års Massmedieutredning och 1977 års Yttrandefrihetsutredning
(jfr Axberger ovan), konstateras dock att det under lång tid gjorts bedömningen att ”sådana tänkbara
konsekvenser” inte ska anses utgöra hindrande åtgärder i den mening som avses i yttrandefrihetsgrundlagarna.

Regeringen refererar till 1 kap. 2 § RF och slår fast att en demokratibestämmelse ligger väl i linje med
de principer som kommer till uttryck där, men att den samtidigt står i viss motsats till programförklaringarna i RF, TF och YGL om att yttrandefriheten ska vara den vidast tänkbara. Utgångspunkten att
mediestödet inte är någon konstitutionell fri- och rättighet utan en del av mediepolitiken godtas dock,
och regeringen ser mot den bakgrunden i och för sig inga konstitutionella problem med en demokratibestämmelse. Den som inte får stöd p.g.a. att den inte uppfyller ett demokratikriterium blir, i enlighet
med vad Axberger anfört, inte i grundlagens mening hindrad från att utöva sin yttrande- eller tryckfrihet.72

Efter detta konstateras dock att regeringen, utifrån den principiella utgångspunkten att det allmänna
inte på förhand bör blanda sig i mediers innehåll från värdegrundsperspektiv, i nuläget inte kan ställa
sig bakom ett sådant kriterium. Här hänvisas till ett uttalande i en kulturpolitisk proposition från 1990-
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Angående relationen mellan de båda tröskelkraven, se SOU 2016:80, s.337 ff.

71

För resonemanget i sin helhet, se prop. 2017/18:154, s. 27 f.

72

I propositionen hänvisas här till majoritetens överväganden, men det framgår av formuleringarna att
det är Axbergers ståndpunkt som avses.
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talet, där den dåvarande regeringen slog fast att det är en självklarhet att presstödet i ett demokratiskt
samhälle har en sådan utformning att staten inte har någon möjlighet att via presspolitiken påverka
innehållet i dagstidningarna. Uttalandet gjordes mot bakgrund av ett resonemang om att medierna
fyller en central funktion i demokratin och att statsmakterna genom grundlagsbestämmelserna om
yttrande- och tryckfrihet har gett medierna de legala förutsättningarna att verka självständigt.73

Regeringen anser sammanfattningsvis, i enlighet med Axberger, att det inte föreligger några konstitutionella hinder för en demokratibestämmelse. Utifrån den principiella utgångspunkten att det allmänna inte på förhand bör blanda sig i mediers innehåll från värdegrundsperspektiv anser man sig
dock ”i nuläget” förhindrad att ställa sig bakom ett sådant kriterium.
2.2.5 Kommentar
Inledningsvis kan konstateras att ingen av instanserna ovan säger uttryckligen att en demokratibestämmelse i mediestödet skulle strida mot grundlagarna. Det tycks alltså råda viss enighet om att
grundlagarna, däribland hinderförbudet i TF, medger en sådan bestämmelse. I det som Axberger kallar
den ”politiska” bedömningen når man dock olika slutsatser. På ena sidan står majoriteten i Presstödskommittén och, av allt att döma, regeringen i den proposition som följde på Medieutredningen. Deras
uppfattning är att demokratin skyddas bäst genom öppen diskussion och fri åsiktsbildning och att en
demokratibestämmelse därför inte bör införas. På andra sidan står Axberger och, vad det verkar,
Medieutredningen, som tvärtom anser att det skulle stå i strid med presstödets demokratifrämjande
syfte och 1 kap. 2 § RF om det allmänna tvingades stödja antidemokratiska framställningar. Det vi ser
här är ändamålsargument. Stridsfrågan rör hur ändamålet – att skydda demokratin – uppnås på bästa
sätt. Betydelsen av ändamålsargument i den här kontexten behandlas närmare i avsnitt 4.2.

Axbergers slutsats att en demokratibestämmelse inte kan strida mot grundlagarna, eftersom mediestödet inte är en konstitutionell fri- och rättighet utan en del av mediepolitiken, tycks vila på premissen
att det är en del av mediepolitiken som inte begränsar någon konstitutionell fri- och rättighet – t.ex.
tryckfriheten. Den enda juridiska argumentationen till stöd för den premissen som presenteras i debatten är argumentet att lagstiftaren, enligt vad som framförts i två tidigare grundlagsutredningar, redan
tagit ställning till att presstödet i sig utgör ett godtagbart ingrepp i tryckfriheten. Här haltar dock resonemanget något. Å ena sidan frågar sig Axberger om en demokratibestämmelse skulle medföra att
stödsystemets ingrepp i grundlagens principer blir alltför långtgående, och tycks därigenom antyda att
en sådan bestämmelse skulle kunna göra att mediestödet passerar gränsen för vad som kan anses godtagbart enligt TF. Samtidigt hävdar han att frågan är politisk, snarare än juridisk. Kan något som i och
för sig utgör ett ingrepp i TF alltså motiveras utifrån politiska ställningstaganden?
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Prop. 1996/97:3, s. 166.
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Här kan nämnas att frågan om demokratibestämmelsen i princip har delat remissinstanserna i två läger.
Tunga juridiska remissinstanser såsom Justitieombudsmannen (JO), JK och Advokatsamfundet har
typiskt sett varit positiva och inte sett något hinder i grundlagarna, medan företrädare för tidningsbranschen argumenterat mer i linje med majoriteten i Presstödskommittén och betonat värdet av stödsystemets fasta förankring i TF.74 En invändning har varit att frågan om bestämmelsens
grundlagsenlighet inte utretts tillräckligt.75 I debatten ovan är det också fler än Axberger som antyder
att demokratibestämmelsen skulle kunna medföra att mediestödet ses som en hindrande åtgärd i TF:s
mening. Bl.a. majoriteten i Presstödskommittén, när den konstaterar att en sådan bestämmelse i praktiken skulle kunna utgöra en statlig åtgärd som, utan sammanhang med TF:s föreskrifter, framtvingar
att en tidning upphör att utkomma.

Mot bakgrund av ovan och syftet med denna framställning framstår det som mest intressant att undersöka vad lagstiftaren egentligen uttalat med avseende på presstödets grundlagsenlighet, och om dessa
uttalanden äger giltighet även för ett mediestöd med en demokratibestämmelse. Dessa frågor utgör
utgångspunkten för analysen i kapitel 4. Först ska vi dock undersöka vad som enligt gällande rätt utgör
en hindrande åtgärd i TF:s mening, och vilka implikationer det får för mediestödet.

74
75

Jfr Ku2013/1810/MFI, s. 62 ff. och Ku 2016/02492/MF, s. 47 ff.
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3 Hindrande åtgärd i TF:s mening
3.1 Gällande rätt
Hinderförbudet innebär, som framgått ovan, att det inte är tillåtet för en myndighet eller ett annat
allmänt organ att, på grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i TF, hindra
tryckning eller utgivning av skriften, eller dess spridning bland allmänheten. I lagkommentaren till
1 kap. 2 § TF anges att bestämmelsen bl.a. förbjuder särskild skatt på eller hinder mot marknadsföring
av en viss typ av skrift. Det är fråga om åtgärder som inte utgör regelrätt censur, men som får motsvarande effekt.76 I de ursprungliga lagmotiven exemplifieras tillämpningen med att polisen inte får neka
anställda på ett tryckeri tillträde till sin arbetsplats p.g.a. att de skrifter som produceras där har ett visst
politiskt innehåll. Polisen får inte heller utan stöd i TF bereda sig tillgång till ett sådant tryckeri för att
omhänderta skrifter. Vid ransonering med anledning av pappersbrist får hänsyn inte tas till politiska
synpunkter.77 Innebörden av de olika rekvisiten i hinderförbudet utvecklas närmare nedan.
3.1.1 Myndighet eller annat allmänt organ
Begreppen ”myndighet” och ”annat allmänt organ” är återkommande inslag i den stats- och förvaltningsrättsliga lagstiftning som, liksom TF, ger enskilda rättigheter gentemot ”det allmänna”. I lagkommentaren till 1 kap. 2 § TF anges helt kort att rekvisitet även omfattar lagstiftaren, ”som alltså
endast genom grundlagen kan påverka hinderförbudet”.78 Av betydelse för denna framställning är
definitionen av begreppet myndighet, som bl.a. återfinns i kommentaren till 2 kap. 3 § TF, där förutsättningarna för när något ska ses som allmän handling anges.79 Här framgår bl.a. att myndigheter är
de organ som ingår i den offentligrättsliga och kommunala organisationen, däribland regeringen, domstolarna samt de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna. Riksdagen och beslutande kommunala församlingar likställs med myndigheter.80 Av rekvisitet följer motsatsvis att hinderförbudet
inte riktar sig till enskilda. Det övervägdes i samband med förarbetena men togs inte vidare i det förslag som kom att ligga till grund för bestämmelsens slutliga utformning. 81 Att hinderförbudet inte
gäller enskilda innebär bl.a. att en tidningsförsäljare har rätt att vägra sälja en tidskrift som hen inte
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Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”, jfr
Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 75.
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SOU 1947:60, s. 210, jfr departementschefens ställningstaganden i prop. 1948 nr 230, s. 84 och 110 f.
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Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”.
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Jfr 2 kap. 4–5 §§ 2019 års TF.
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Heuman, Sigurd, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 2 kap. 3 §, ”www.karnovgroup.se”.
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SOU 1947:60, s. 49 f. och 1 (förslaget till 1 kap. 2 § TF) samt prop. 1948 nr 230, s. 87 och 110.
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tycker om.82 I praxis har detta bl.a. kommit till uttryck i NJA 1971 s. 571, där ett privat bolag ansågs
ha rätt att p.g.a. en tidnings innehåll förbjuda försäljning av tidningen på mark som bolaget arrenderade, trots att denna mark även bedömdes utgöra allmän plats.83
3.1.2 På grund av skrifts innehåll
Hinderförbudet avser endast sådana åtgärder som grundar sig på skriftens innehåll.84 Motsatsvis har
det ansetts att åtgärder som vidtas av andra skäl kan vara tillåtna, däribland tillämpning av vissa ordningsföreskrifter som reglerar hur tryckta skrifter får spridas – givet att dessa föreskrifter inte gör
någon skillnad mellan olika skrifter p.g.a. dessas innehåll.85 En genomgång av praxis visar att det inte
varit självklart hur innehållsrekvisitet ska tolkas.

I RÅ 1979 Ab 280 slog Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) fast att en
kommunal sjukvårdsinrättning hade rätt att från väntrum och dagrum städa bort tryckt material som
inte hade beställts av sjukvårdsinrättningen, och därigenom låta bli att medverka till distributionen av
sådant material. Detta under förutsättning att det skedde av organisatoriska skäl eller andra rena
ordningsskäl, samt att allt obeställt material behandlades efter samma princip oavsett avsändare. I
JO 1978/79 s. 101 gjordes dock bedömningen att en regementschef i princip hade rätt att ställa upp
villkor för hur affischer med pornografiskt eller politiskt innehåll fick spridas inne på regementet. JO
konstaterade att strängare krav på ordning torde kunna uppställas på ett område som disponeras av en
myndighet och som allmänheten inte har tillträde till, samt att hänsyn till trivseln i ett rum där olika
människor bor mer eller mindre av tvång utgör ett sådant ordningsskäl som kan motivera ett hinder
mot spridning. Åtgärden ansågs därför förenlig med hinderförbudet, trots att det alltså rörde sig om
spridning av ett visst innehåll.86

I RH 18:84 godtog Hovrätten för Västra Sverige lokala ordningsföreskrifter som förbjöd all typ av
affischering utan tillstånd. I RÅ 1991 ref. 21 blev utgången en annan då Regeringsrätten upphävde ett
kommunfullmäktigebeslut om att inte utfärda några tillstånd till valaffischering på allmän plats eller
på annan mark som stod under kommunens förvaltning. Domstolen konstaterade att det i och för sig är
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Jfr Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 78 och Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En
orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 5 u., Jure Förlag AB, Stockholm, 2013 [cit. Warnling-Nerep &
Bernitz], s. 15.
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SOU 1947:60, s. 211.
Jfr RÅ 1991 ref. 21 och prop. 1975/76:209, s. 142, se vidare Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna,
s. 76 f. och Warnling-Nerep & Bernitz, s. 14 f.
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Se även JO 1973 s. 491, som avsåg förbud mot att sälja tryckta skrifter på ett skolområde, jfr
Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 77.
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tillåtet att inskränka rätten till exempelvis affischering genom lokala föreskrifter, under förutsättning
att det sker utifrån sättet för spridningen och inte utifrån skrifternas innehåll, samt att föreskrifterna
inte går längre än vad som verkligen är motiverat av ordningsskäl. Det noterades vidare att det aktuella
beslutet visserligen hade bortsett från affischernas innehåll såtillvida att skillnad inte gjorts mellan
olika politiska åsiktsriktningar. Beslutet riktade sig emellertid mot affischer inom ett bestämt ämnesområde (information, propaganda och annan opinionsbildning avseende frågor som är aktuella inför
allmänna val) och detta ansågs i sig innefatta ett sådant hänsynstagande till skriftens innehåll som
avses i 1 kap. 2 § andra stycket TF.

Den otillåtna särbehandlingen av valaffischer i förhållande till andra affischer kan jämföras med de
olika typer av särbeskattning av dagstidningar i förhållande till andra tidningar som hinderförbudet
tvärtom ansetts medge. Bl.a. har dagstidningar historiskt omfattats av en lägre annonsskatt än veckotidningar.87 I lagkommentaren till 1 kap. 2 § TF anges att generella hinder, t.ex. skatt på dagstidningar,
inte omfattas av hinderförbudet, men att tveksamhet kan råda beträffande skatter som drabbar vissa
grupper av tidningar. Det konstateras att en sådan åtskillnad i vart fall inte får vara avhängig av det
förväntade innehållet i de beskattade skrifterna.88 Det kan, utifrån utgången i RÅ 1991 ref. 21,
ifrågasättas om inte dagstidningar utgör ”en viss grupp av tidningar”. Samma gränsdragningsproblematik berörs i den ursprungliga författningskommentaren. Där konstateras att det i och för sig
inte torde strida mot hinderförbudet att en ur försörjningssynpunkt påkallad pappersransonering sker
enligt allmänna behovsgrunder, dock utan åtskillnad mellan särskilda publikationer på grund av deras
politiska inriktning eller ställningstaganden i andra frågor, samt att vid en sådan ransonering även
publikationens egenskap av nyhetsorgan, förströelselitteratur eller vetenskapligt arbete beaktas.
Samtidigt noteras att den typen av åtgärder otvivelaktigt erbjuder stora möjligheter till missbruk och
att det därför är av synnerlig vikt att hinderförbudets syfte att skapa ett skydd för yttrandefriheten noga
beaktas.89
3.1.3 Åtgärd som inte har stöd i TF
Hinderförbudet omfattar endast åtgärder som inte har stöd i TF. Det finns dock hindrande åtgärder
som har stöd i TF, däribland konfiskering av en tryckt skrift som innefattar tryckfrihetsbrott och förbud mot fortsatt utgivning av sådan skrift. Även vissa former av beslag medges. Förutsättningarna för
sådana tillåtna åtgärder regleras i 7 och 10 kap. TF, se t.ex. 7 kap. 7–8 §§ respektive 10 kap. 1 och
14 §§ TF.90 Som redan nämnts saknas dock stöd i TF för någon allmän inskränkning av etablerings-
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Jfr SOU 1975:49, s. 99 f. samt 4.1.1.2.
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Axberger, Hans-Gunnar, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”.
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Prop. 1948 nr 230, s. 111.
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Jfr 7 kap. 26 och 29 §§ respektive 10 kap. 1 och 12 §§ 2019 års TF.
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friheten, motsvarande det som finns i YGL för sändningar av tv, sökbar text-tv och ljudradio med
användande av radiovågor.91
3.1.4 Hindra tryckning, utgivning eller spridning bland allmänheten
För att en åtgärd ska ses som hindrande i TF:s mening krävs till sist att den faktiskt hindrar tryckningen eller utgivningen av en skrift, eller dess spridning bland allmänheten. 1944 års tryckfrihetssakkunniga talade om ”menlig påverkan”. I betänkandet konstateras att en åtgärd inte behöver vara av
en sådan absolut karaktär att den medför omöjlighet för tryckning, utgivning eller spridning överhuvudtaget. Även ett partiellt hinder, exempelvis omöjliggörande av försäljning på viss plats, omfattas av
lagrummet. De ekonomiska återverkningarna på en verksamhet måste också beaktas. Om de är så pass
ingripande att de, utan att omöjliggöra en verksamhet, innebär att den inte längre är ekonomiskt
berättigad, bör hinder anses föreligga.92

I den efterföljande propositionen gjordes vissa förtydliganden av det hinderbegrepp som beskrivits
ovan. Bakgrunden var ett yttrande från Svenska tidningsutgivareföreningen, där föreningen hade påpekat att statsmakterna skulle kunna ingripa med stödåtgärder till förmån för en viss tidning eller en
grupp av tidningar och utforma dessa så att de blev till ett indirekt hinder för tryckning, utgivning eller
spridning av en annan tidning. Man ansåg därför att det behövde klargöras att den typen av stödåtgärder inte skulle få förekomma i fråga om opinionsbildande publikationer. I propositionen fastslås dock
att ”stadgandet icke åsyftar åtgärder av detta slag; det hindrar icke ett motarbetande av viss tryckt
skrift genom framställning, utgivning och spridning av andra tryckta skrifter, även om sådana åtgärder
från det allmännas sida eljest i vissa fall kunna framstå som olämpliga”.93 Denna uppfattning, som
återkommer i lagkommentaren till den nya grundlagen, har dock senare ifrågasatts.94 Som vi ska se
nedan går det därför att med viss styrka argumentera för att den inte längre utgör gällande rätt.

Kravet på menlig påverkan har bl.a. behandlats i JK-beslut 2007-10-12, dnr. 6665-07-21, där JK
gjorde bedömningen att ett förbud mot försäljning av erotiska tidningar på en kriminalvårdsanstalt inte
utgjorde en hindrande åtgärd.
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Jfr 2.1.4 och Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 78.
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SOU 1947:60, s. 211, jfr Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 76.
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Prop. 1948 nr 230, s. 111.
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Se Eek, Hilding, Nya tryckfrihetsförordningen: svensk pressrätt i systematisk framställning, Wahlström
och Widstrand, Stockholm, 1948, s. 51, där författaren konstaterar att det är uppenbart att åtgärder
som särskilt underlättar en skrifts utgivning, t.ex. ekonomiskt stöd från det allmänna, inte kan angripas
såsom otillåtna hinder för utgivningen av andra skrifter.
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3.1.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förbudet mot hindrande åtgärder avser åtgärder som vidtas
av det allmänna, som saknar stöd i TF och som motiveras utifrån en skrifts innehåll. Det är fråga om
åtgärder som inte utgör regelrätt censur men som får motsvarande effekt. De ursprungliga lagmotiven
är gamla och har utvecklats i en spretig praxis som ger få generella svar och illustrerar svåra gränsdragningar, bl.a. med avseende på vad som ska anses utgöra hinder på grund av innehåll.

3.2 Implikationer för mediestödet
För mediestödets del kan inledningsvis konstateras att det är en åtgärd som vidtas av en myndighet.
Såväl riksdag och regering i egenskap av lagstiftare och fördelare av skattemedel, som MPRT och
presstödsnämnden

(mediestödsnämnden)

i

egenskap

av

verkställande organ

omfattas

av

myndighetsbegreppet. Det råder vidare ingen tvekan om att demokratibestämmelsen utgör en åtgärd
som grundar sig på skriftens innehåll. Diskussionen om huruvida det är tillåtet att differentiera mellan
olika typer av tidningar, affischer o.s.v. är inte relevant här, eftersom det rör sig om en differentiering
inom gruppen dagstidningar. Åtgärden saknar stöd i TF. Den avgörande frågan för om ett mediestöd
med en demokratibestämmelse ska anses utgöra en hindrande åtgärd i TF:s mening blir därmed om
åtgärden faktiskt hindrar tryckning, utgivning eller spridning bland allmänheten. Som antytts ovan har
det funnits olika uppfattningar om huruvida en statlig subvention till förmån för en tidning kan utgöra
en hindrande åtgärd för en annan, och det kan därför ifrågasättas om det kategoriska uttalandet i den
ursprungliga författningskommentaren fortfarande utgör gällande rätt. Det är inte heller det uttalandet
som Axberger stöder sig på när han i sin skiljaktiga mening till Presstödskommitténs slutbetänkande
konstaterar att lagstiftaren redan klargjort att grundlagen medger att tidningar behandlas olika ur
presstödssynpunkt. I nästa kapitel granskas Axbergers argumentation för att klargöra om det verkligen
är så att lagstiftaren redan har tagit ställning i frågan om presstödets förenlighet med hinderförbudet,
och om det ställningstagandet i så fall är tillämpligt på ett mediestöd med en demokratibestämmelse.
Frågan om en subvention kan utgöra en hindrande åtgärd blir en central del av det resonemanget.
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4 En demokratibestämmelse i
mediestödet – hindrande åtgärd?
4.1 ”Statligt stöd till dagspressen kan inte utgöra
en hindrande åtgärd”
När Axberger konstaterar att lagstiftaren redan klargjort att grundlagen medger att tidningar behandlas
olika ur presstödssynpunkt och att den som inte får presstöd inte i grundlagens mening är hindrad från
att utöva sin yttrandefrihet gör han det med hänvisning till två grundlagsutredningar, 1970 års
Massmedieutredning och 1977 års Yttrandefrihetsutredning (se 2.2.2). Där, menar han, har lagstiftaren
redan uttalat dels att en utebliven möjlighet till presstöd inte kan anses utgöra ett sådant hinder som
avses i TF, dels att den olikbehandling som stödsystemet och dess finansiering innebär är godtagbar, i
huvudsak med hänvisning till att den främjar demokratiska ändamål. Regeringen stöder sig på samma
grundlagsutredningar när den slår fast att det i utredningsarbetet kring presstödssystemet under lång
tid har gjorts bedömningen att ”sådana tänkbara konsekvenser” inte ska anses utgöra hindrande
åtgärder i den mening som avses i yttrandefrihetsgrundlagarna. Som exempel på tänkbar konsekvens
har man strax dessförinnan angett att en demokratibestämmelse skulle kunna resultera i en positiv
särbehandling av vissa medier p.g.a. deras innehåll eller inriktning (se 2.2.4).

Massmedieutredningen och Yttrandefrihetsutredningen är de två första i raden av utredningar som haft
i uppdrag att föreslå en teknikoberoende grundlagsreglering för yttranden i massmedier. Yttrandefrihetsutredningen ledde så småningom fram till YGL.95 I de delar av utredningarna som behandlar
förbudet mot censur och hindrande åtgärder förs vissa resonemang om TF:s räckvidd i frågor om
presstöd och skatter respektive det allmännas stöd till offentliga framställningar.96
4.1.1 Massmedieutredningen
I den del av Massmedieutredningen som Axberger hänvisar till behandlas några uttalanden i tidiga
förarbeten till presstödsregleringen. Dels ett särskilt utlåtande av sedermera hovrättslagmannen Erik
Holmberg med tryckfrihetsrättsliga synpunkter på 1967 års pressutredning, som ledde fram till det
första presstödet.97 Dels ett yttrande från konstitutionsutskottet (KU) till skatteutskottet med
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Jfr prop. 1990/91:64 och Lambertz, på s. 2.
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SOU 1975:49, s. 97 ff. (avsnitt 5.3) och SOU 1983:70, s. 89 ff. (avsnitt 4.2).
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SOU 1968:48, s. 136 ff. (Bilaga 8:1: Utlåtande med tryckfrihetsrättsliga synpunkter på 1967 års
pressutrednings förslag).
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tryckfrihetsrättsliga aspekter på de två propositioner som markerade nästa steg i utvecklingen av stödsystemet.98

4.1.1.1 Holmberg om 1967 års pressutredning
1967 års pressutredning föreslog en samdistributionsrabatt och en pressens lånefond, som skulle göra
det möjligt för ekonomiskt svaga tidningsföretag att få lån till extra förmånliga villkor. I sin bedömning av om dessa båda stödåtgärder är förenliga med tryckfrihetslagstiftningen börjar Holmberg med
att referera till departementschefens uttalande i den ursprungliga författningskommentaren i 1 kap. 2 §
TF, om att hinderförbudet inte hindrar motarbetande av en viss tryckt skrift genom framställning,
utgivning och spridning av andra tryckta skrifter. Detta uttalande ställs dock mot ett remissyttrande
som Holmberg själv medverkat till inom ramen för 1963 års pressutredning, där hovrätten över Skåne
och Blekinge gett uttryck för en ”något mera nyanserad mening” angående statliga stödåtgärders förenlighet med hinderförbudet. Hovrätten konstaterade där att staten genom en kombination av fördyrande åtgärder, som i och för sig är av generell natur, och subventioner fördelade efter politiska
grunder kan tänkas uppnå just den effekt som hinderförbudet i TF riktar sig mot. Detta om de publikationer som får subventionen undgår verkningarna av den fördyrande åtgärden, medan ickesubventionerade publikationer tvärtom drabbas så hårt att de hindras att utkomma. Av detta drar
Holmberg slutsatsen att ett hinder i TF:s mening kan uppstå inte bara genom en pålaga, utan även
indirekt, genom en subvention. Det är de faktiska verkningarna av åtgärden och inte deras formella
rubricering som ska vara avgörande i bedömningen av om en stödåtgärd är grundlagsenlig. Med den
utgångspunkten går han sedan förutsättningslöst in i bedömningen av de föreslagna stödåtgärderna.

Holmberg pekar ut tre kumulativa kriterier för att ett statligt presstöd ska anses utgöra en hindrande
åtgärd i TF:s mening:

1) Stödet är selektivt.
2) Stödet har kvantitativt sett en så pass stark negativ verkan för konkurrerande tidningar som
inte får stöd, att det utgör hinder för fortsatt utgivning av dessa.
3) Detta hinder kan sägas vara rest på grund av de konkurrerande tidningarnas innehåll (politisk
inriktning eller ställningstaganden i särskilda frågor).

Vad gäller pressens lånefond konstaterar Holmberg att det visserligen är en selektiv åtgärd, eftersom
lån ur fonden enligt förslaget endast bör lämnas till projekt som inte kan finansieras till normala marknadsmässiga villkor, på ett från företagets synpunkt betryggande sätt. Stödåtgärdens verkan är svår att
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SkU 1971:30, s. 17 ff. (Bilaga: Konstitutionsutskottets yttrande till skatteutskottet beträffande de
tryckfrihetsrättsliga aspekterna på propositionerna 1971:27 och 1971:28).
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förutsäga, men för att en tidning på ett avgörande sätt ska drabbas av ett lån som en annan tidning
beviljas borde det, konstaterar Holmberg, rimligen krävas att även den icke stödberättigade tidningen
är ekonomiskt svag. Att två konkurrerande tidningar båda har en ekonomiskt svag ställning hör till
ovanligheterna, men om det någon gång skulle vara så kan båda tänkas vara berättigade till lån. Frågan
om ett hinder har rests p.g.a. den icke stödberättigade tidningens innehåll är enligt Holmberg i första
hand beroende av de normer som gäller för besluten om stöd. I det aktuella förslaget skulle ett tidningsföretag, för att komma ifråga för lån, visa att de åtgärder som lånet avsåg var av betydelse för att
säkra företagets livskraft på längre sikt. Vidare skulle åtgärder som gagnade samverkan mellan tidningsföretagen prioriteras i syfte att hålla nere kostnaderna. Prövningen skulle handhas av en särskild
styrelse med företagsekonomisk, juridisk och bankmässig expertis, där ledamöterna utsågs på ett sådant sätt inget berättigat tvivel kunde föreligga om deras oberoende. Denna ordning, konstaterar
Holmberg, synes innebära tämligen god säkerhet mot att stödet kommer att verka såsom hinder i TF:s
mening för andra tidningar på grund av deras innehåll. Därefter tillägger han att den risken ytterligare
borde kunna motverkas genom en uttrycklig föreskrift om att styrelsen vid prövning av ansökan om
lån ur fonden inte får fästa avseende vid den sökande tidningens politiska inriktning eller ställningstaganden i särskilda frågor.

Holmbergs bedömning var att varken samdistributionsrabatten eller pressens lånefond kunde ses som
hindrande åtgärder i TF:s mening. Hans förslag till föreskrift om åsiktsneutralitet vid prövningen hörsammades av både utredningen och av regeringen i den efterföljande propositionen. En sådan regel har
alltså funnits med i presstödssystemet från allra första början.99

4.1.1.1.1 Kommentar
Holmbergs utlåtande ger inte stöd för den generella slutsatsen att lagstiftaren redan klargjort att
grundlagen medger att tidningar behandlas olika ur presstödssynpunkt. Tvärtom konstateras att ett
statligt presstöd under vissa angivna förutsättningar kan utgöra en hindrande åtgärd i TF:s mening.
Utifrån bedömningen av pressens lånefond går det möjligtvis att uppställa en presumtion för att ett
selektivt stöd, som handhas av ett kompetent och oberoende organ samt villkorats med enbart kvantitativa kriterier som tillämpas lika för alla, inte kommer att ses som en hindrande åtgärd. Med hänsyn
till att Holmberg förespråkar en uttrycklig regel om åsiktsneutralitet vid stödprövningen framstår det
dock som uppenbart att ett motsvarande stöd med kvalitativa kriterier som tar sikte på yttrandens
innehåll inte hade bedömts på samma sätt.
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SOU 1968:48, s. 81, prop. 1969 nr 48, s. 30 och 5 § Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:503) om pressens
lånefond.
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Holmbergs tre kumulativa kriterier stämmer väl överens med den materiella innebörden av hinderförbudet, d.v.s. hinder eller ”menlig påverkan” på grund av en skrifts innehåll. Det är också ur allmänjuridisk synpunkt lättare att acceptera utgångspunkten att det är verkningarna av en åtgärd och inte
dess formella rubricering som ska vara avgörande i bedömningen, framför de kategoriska och lite
motsägelsefulla uttalandena i den ursprungliga författningskommentaren till bestämmelsen. När
departementschefen konstaterar att en statlig stödåtgärd till förmån för en inte kan utgöra hinder för en
annan har han i föregående stycke precis uttalat att det är ”av synnerlig vikt att stadgandets syfte att
skapa ett skydd för yttrandefriheten noga beaktas”.100 Dessa båda uttalanden får anses stå i motsats till
varandra. Om det är stadgandets ändamål som står i fokus, vilket är en rimlig utgångspunkt, är det ju
naturligt att se till den faktiska effekten av stödåtgärden snarare än till dess formella rubricering som
pålaga eller subvention. Det framgår även av aktuella lagkommentarer att det är åtgärder med motsvarande effekt som regelrätt censur som träffas av hinderförbudet, jfr 3.1.

Det kan konstateras att Axbergers resonemang om godtagbara ingrepp i hinderförbudet inte hade
accepterats av Holmberg. Antingen är det ett ingrepp eller inte. Holmberg hade av allt att döma även
ställt sig frågande till regeringens slutsats i den proposition som följde på Medieutredningen, om att
grundlagen medger positiv särbehandling av vissa medier p.g.a. deras innehåll.

4.1.1.2 Konstitutionsutskottets yttrande till skatteutskottet
Nästa steg i utvecklingen av presstödet var två propositioner med förslag om ett produktionsbidrag till
andratidningar respektive reducerad skatt på annonser i dagspressen.101 KU:s yttrande till skatteutskottet rör i första hand den reducerade annonsskatten. Som framgått ovan (jfr 3.1.2 och 3.2) går
diskussionen om annonsskatten inte rakt av att överföra på den om mediestödet och
demokratibestämmelsen, eftersom den förra innebär en differentiering mellan olika typer av tidningar,
och den senare en differentiering inom gruppen dagstidningar, vilket torde kunna ses som mer
kontroversiellt. Mycket av debatten kring de föreslagna stödåtgärderna handlade dock om huruvida
annonsskatten i kombination med det föreslagna produktionsstödet skulle komma att utgöra en
hindrande åtgärd i TF:s mening. KU:s yttrande innehåller därför även uttalanden avseende det mer
jämförbara produktionsstödet.

KU refererar, liksom Holmberg, till departementschefens uttalande om statliga stödåtgärder i den
ursprungliga författningskommentaren till 1 kap. 2 § TF. Sedan konstateras dock att hinderförbudet
belysts i kommentarer till TF och i vissa sakkunnigyttranden, och att det från tryckfrihetsrättslig synpunkt bl.a. kan ställas frågan om det föreslagna presstödet skulle kunna få en så stark negativ verkan
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Prop. 1948 nr 230, s. 111, jfr 3.1.2.
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Prop. 1971:27 och 1971:28.
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att det skulle utgöra hinder i TF:s mening för en tidning som inte får del av stödet.102 Därefter uppges
helt kort att KU i sin bedömning fäst avgörande vikt vid stödets positiva syfte att vidmakthålla och
vidga möjligheterna till fri debatt, och att man med den utgångspunkten inte kunnat finna att det skulle
vara oförenligt med TF:s bestämmelser. En något utförligare argumentation återfinns i KU:s eget
betänkande avseende den proposition som behandlade produktionsstödet.103 Utskottet erinrar där om
att det föreslagna stödet innebär nödvändiga ekonomiska stimulansåtgärder i ett läge där ytterligare
dagstidningar hotas av nedläggning. Det konstateras att åtgärden ökar möjligheterna att bevara och
vidga en fri och allsidig debatt, vilket ses som oundgängligt för en differentierad opinionsbildning i en
demokrati. KU slår fast att det är angeläget att åtgärder i det angivna syftet vidtas omedelbart och att
det liggande förslaget utgör den bästa nu genomförbara stödåtgärden. Därför bör det godtas.

KU:s bedömning av annonsskattens och produktionsstödets förenlighet med TF kritiserades av fyra
reservanter som menade att den var ytlig och ofullständig och resultatet av en tvåpartiöverenskommelse snarare än en seriös juridisk bedömning.
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Bl.a. hänvisades till Malmgren i Sveriges

grundlagar, där det med avseende på hinderförbudet konstaterats att även positiva ingripanden till stöd
för vissa publikationer p.g.a. deras innehåll torde kunna erhålla den faktiska karaktären av hinder för
konkurrerande publikationer, som inte kommer i åtnjutande av stödåtgärden.105 Även ett yttrande av
hovrättspresidenten Björn Kjellin till Svenska Tidningsutgivareföreningen tillmättes stor betydelse. I
ett resonemang om varuskatt på tryckta skrifter hade Kjellin slagit fast att stödåtgärder vars primära
syfte i och för sig inte är att vissa, illa omtyckta publikationer ska tvingas lägga ner, men som på förhand och med stor säkerhet ändå kan bedömas få den effekten, redan på den grunden är tvivelaktiga ur
tryckfrihetssynpunkt. Detta eftersom det inte kan uteslutas att beslutet om att införa stödåtgärden påverkats av uppfattningen att ett sådant resultat vore önskvärt. Kjellin menade därför att alla åtgärder
vilkas förenlighet med grundlagen ens kan ifrågasättas bör undvikas.

4.1.1.2.1 Kommentar
Inte heller KU:s yttrande till skatteutskottet stöder slutsatsen att lagstiftaren redan klargjort att grundlagen medger att tidningar behandlas olika ur presstödssynpunkt. KU tycks dela Holmbergs
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KU 1971:32, s. 7 f.
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Reservanterna hänvisar till en upplaga (1969 års) av Sveriges grundlagar som författaren inte har

kunnat hitta. Formuleringen om hinderförbudet återkommer dock i såväl 1971 års som 1980 års
upplaga, se Malmgren, Robert, Sundberg, Halvar G.F. & Petrén, Gustav, Sveriges grundlagar och
tillhörande författningar med förklaringar, 11 u. av Robert Malmgrens Sveriges grundlagar, P.A. Norstedt
& Söners Förlag, Stockholm, 1971, s. 216 f. och Petrén, Gustav & Ragnemalm, Hans, Sveriges
grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, 12 u. av Robert Malmgrens Sveriges
grundlagar, LiberFörlag, Stockholm, 1980 [cit. Petrén & Ragnemalm], s. 380.
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bedömning att även subventioner kan ha effekten av hindrande åtgärd och i så fall bör behandlas som
sådana. Det är en uppfattning som vid den här tidpunkten även verkar ha fått fäste i doktrinen (jfr
reservanternas hänvisning till Malmgren). KU går dock inte in i någon djupare juridisk analys utan
argumenterar utifrån stödåtgärdens ändamål och nödvändighet – inte olikt den argumentation som vi
sett i debatten om demokratibestämmelsen och mediestödet. En viktig skillnad är dock att det stödsystem som behandlas här saknar innehållskriterier och fortfarande inkluderar en uttrycklig regel om
åsiktsneutralitet i stödprövningen.
4.1.2 Yttrandefrihetsutredningen
Den diskussion i 1977 års Yttrandefrihetsutredning som Axberger hänvisar till handlar om huruvida
det vore lämpligt att införa en generell regel om åsiktsneutralitet vid utformning och fördelning av det
allmännas stöd till offentliga framställningar. Utredningen argumenterar för att en sådan regel bör
införas i 2 kap. RF. Förebilden är 57 § förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar,
d.v.s. nuvarande 5 kap. 3 § presstödsförordningen. Det konstateras att det allmännas stöd till offentliga
framställningar, om det ges en orättvis utformning, kan utgöra en hindrande åtgärd i yttrandefrihetsrättslig mening. Om reglerna för stödåtgärderna utformas eller fördelningen av stödet sker på sådant
sätt att den ena meningsriktningen gynnas på den andras bekostnad råkar yttrandefriheten i fara. Om
den risken elimineras finns det dock, fastslår utredningen, från yttrandefrihetssynpunkt inget att erinra
mot att det allmänna lämnar stöd till offentliga framställningar. Utredningens förslag till en regel om
åsiktsneutralitet får förstås som ett sätt att eliminera den risken.

Enligt den föreslagna bestämmelsen skulle ett allmänt organ som stöder verksamhet för offentligt
framförande av yttranden inte få utforma eller fördela stödet på ett sådant sätt att någon gynnas eller
missgynnas p.g.a. sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende eller p.g.a.
sina ställningstaganden i särskilda frågor.106 Bestämmelsen motiveras utifrån att en betydande del av
den åsiktsbildning och spridning av information som förekommer – i dagspressen, inom teatern, i
litteraturen o.s.v. – inte vore möjlig utan stöd. Här identifierar utredarna en risk. Om stödåtgärderna
görs beroende av innehållet kan en stor del av samhällsdebatten påverkas. Omfattningen av det allmännas stöd till offentliga framställningar ses därmed som ett tungt vägande skäl för en grundlagsregel om åsiktsneutralitet vid bidragsgivning. Invändningen att stödet kan komma att ges till antidemokratiska framställningar bemöts med ett resonemang om att den yttrandefrihetsrättsliga lagstiftningen
bygger på principen att alla yttranden som inte omfattas av den särskilda brottskatalogen är tillåtna,
och att tanken bakom detta är att åsikter ska få framföras öppet och bemötas med argument. Utredarna
påpekar att syftet med en regel om åsiktsneutralitet vid bidragsgivning är att förhindra att yttrandefrihetens villkor på grund av bidragsreglernas utformning och tillämpning blir andra än de som i övrigt

106

SOU 1983:70, s. 60.
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följer av grundlagen. Att det allmänna kan tvingas lämna stöd också åt antidemokratiska åsiktsyttringar blir en nödvändig effekt, eftersom sådana åsikter tolereras av grundlagen.

Avslutningsvis konstateras att man får ta ställning till om intresset av en regel om åsiktsneutralitet är
starkare än intresset av att det allmänna ska kunna avstå från att stödja vissa meningsinriktningar. Att
neka fascistiska åsiktsyttringar stöd kan, medger utredarna, i det här sammanhanget tyckas okontroversiellt, men risken finns att katalogen av icke accepterade åsikter görs längre. Till slut kanske stöd
bara utgår till sådana framställningar som godtas av de styrande eller en majoritet av medborgarna.
Skadorna av en sådan utveckling bedöms som större än vådan av att också antidemokratiska åsikter
med stöd av det allmänna kan komma att föras fram till granskning i den offentliga debatten.

4.1.2.1 Kommentar
Som framgått ovan argumenterar Yttrandefrihetsutredningen för en generell regel om åsiktsneutralitet
vid statlig bidragsgivning, med motsvarande regel i presstödsförordningen som förebild. Att använda
den argumentationen som stöd för ett påstående om att lagstiftaren klargjort att ett presstöd som gjorts
beroende av yttrandens innehåll skulle vara förenligt med TF framstår som långsökt. Den slutsats som
kan dras av utredningens resonemang är att det vid den här tidpunkten verkar vara helt etablerat att en
statlig stödåtgärd till förmån för vissa kan komma att utgöra en hindrande åtgärd för andra.107 Detta
om reglerna för stödåtgärderna utformas eller fördelningen av stödet sker på sådant sätt att den ena
meningsriktningen gynnas på den andras bekostnad. Utredningen för även en utförlig ändamålsargumentation. Den rör dock statligt stöd till offentliga framställningar i allmänhet och inte endast till
sådana framställningar som omfattas av TF.
4.1.3 Sammanfattning och slutsats
Resonemangen i de två grundlagsutredningar som åberopas av Axberger och regeringen ger inte stöd
för slutsatsen att lagstiftaren redan klargjort att ett statligt stöd till dagspressen, oavsett utformning, är
förenligt med tryckfrihetslagstiftningen. Tvärtom framgår det att ett presstöd under vissa förutsättningar kan ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Enligt Holmberg, citerad i Massmedieutredningen, om stödet är selektivt, har en så pass stark negativ verkan för icke stödberättigade konkurrerande tidningar att det utgör hinder för fortsatt utgivning av dessa, samt om det hindret kan sägas
vara rest på grund av de konkurrerande tidningarnas innehåll. Enligt Yttrandefrihetsutredningen om
reglerna för stödåtgärderna utformas eller fördelningen av stödet sker på ett sådant sätt att den ena
meningsriktningen gynnas på den andras bekostnad. Formuleringen i Yttrandefrihetsutredningen får
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utgöra en hindrande åtgärd behandlas inte närmare i mer samtida lagkommentarer, jfr Warnling-Nerep
& Bernitz, s. 12 ff. och Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s. 75 ff.
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anses sammanfatta det som Holmberg försöker avgränsa i sina tre kumulativa kriterier. De båda utredningarna ger med andra ord uttryck för samma tanke.

De stödsystem som bedöms och godkänns i förarbetena ovan saknar innehållskriterier av den typ som
demokratibestämmelsen utgör. Betydelsen av åsiktsneutralitet i utformningen och fördelningen av
stödet betonas genomgående. Utifrån Holmbergs bedömning av pressens lånefond förefaller det rimligt att uppställa en presumtion för att ett selektivt stöd, som handhas av ett kompetent och oberoende
organ samt villkorats med enbart kvantitativa kriterier som tillämpas lika för alla, inte kommer att ses
som en hindrande åtgärd.

Det framstår dock som uppenbart att den presumtionen inte kan gälla för ett stödsystem med villkor
som tar sikte på yttrandens innehåll. När verkan av ett sådant stödsystem ska bedömas räcker
Holmbergs argument om att en ekonomiskt svag konkurrerande tidning också skulle vara stödberättigad inte längre till. I ett system med innehållskriterier kan det ju förekomma att en tidning, som ur
ekonomisk synvinkel inte klarar sig utan stöd, ändå nekas stöd p.g.a. sitt innehåll. Ett innehållskriterium medför i själva verket en i systemet inbyggd risk för att marknaden snedvrids till fördel för tidningar med ”rätt” innehåll på bekostnad av tidningar med ”fel” innehåll. Hur ska lagstiftaren förhålla
sig till den risken, när den avgör om ett stödsystem med innehållskriterier strider mot grundlagen?
Spelar riskens storlek någon roll, eller räcker det att det finns en risk för att stödåtgärden ska bedömas
som grundlagsstridig?108

Reservanterna i KU:s yttrande till skatteutskottet argumenterade för att alla åtgärder som överhuvudtaget kan ifrågasättas ur grundlagssynpunkt bör undvikas. En rimligare ståndpunkt i vårt fall är enligt
författarens mening att den risk för diskriminering p.g.a. innehåll som ett innehållskriterium per definition medför grundar en presumtion för att ett selektivt statligt stöd till dagspressen, med ett eller
flera uttryckliga innehållskriterier, kommer att ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Denna
presumtion kan dock brytas av argument som visar att stödet inte kommer att ha en tillräckligt stark
negativ verkan för icke stödberättigade, konkurrerande tidningar. I och med att verkningarna av en
stödåtgärd, som Holmberg konstaterar, är mycket svåra att förutsäga torde presumtionen dock i det
avseendet vara i det närmaste omöjlig att bryta.

Här är det viktigt att poängtera att det inte enbart är det faktum att vissa tidningar inte får stöd som är
avgörande för om en stödåtgärd ska ses som hindrande i TF:s mening. En sådan slutsats har med fog

108

Noteras kan att denna risk enligt Holmbergs resonemang inte tycks kunna ”läkas” av att bedömningen

görs av en oberoende nämnd med lämplig sammansättning och kompetens. En sådan nämnd är snarare
en garant för att ett system byggt på enbart kvantitativa kriterier tillämpas på ett rättssäkert sätt, d.v.s.
så att godtyckliga, innehållsbaserade bedömningar inte smyger sig in ändå.
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kritiserats i debatten, med argument om att statligt stöd till dagspressen inte utgör en konstitutionell
fri- och rättighet, att den som inte får stöd inte för den skull är hindrad att utöva sin yttrandefrihet
o.s.v. För att stödåtgärden ska ses som hindrande krävs därutöver att det finns en konkurrerande
tidning som får stöd, och att det stödet har en så starkt snedvridande effekt på konkurrensen mellan de
båda tidningarna att det inte längre är ekonomiskt motiverat (eller möjligt) att ge ut den icke
stödberättigade tidningen. Presumtionen om att en stödåtgärd med uttryckliga innehållskriterier
kommer att ses som hindrande i TF:s mening kan därmed, i vart fall i teorin, även brytas med
argument om att det saknas en konkurrerande tidning som fått stöd.

4.2 Betydelsen av ändamålsargument
Debatten om demokratibestämmelsen i mediestödet har, som vi sett ovan, till stor del dominerats av
argument kopplade till demokratibestämmelsens, mediestödets och i förlängningen mediepolitikens
ändamål – att värna demokratin. Det finns huvudsakligen två läger. Å ena sidan de som anser att
demokratin skyddas bäst genom en så vidsträckt yttrandefrihet som möjligt, och att riskerna med att
öppna upp för en innehållsbaserad bedömning överväger fördelarna med att det allmänna skulle slippa
stödja antidemokratiska yttranden. Å andra sidan de som, utifrån det allmännas ansvar att värna demokratin, anser att det är helt rimligt att kräva att ett stöd vars syfte är att främja demokratin inte används
för att sprida antidemokratiska framställningar. I grunden handlar diskussionen om hur demokratin
skyddas bäst – genom att begränsa eller tillåta antidemokratiska yttranden. Även argument kopplade
till stödsystemets proportionalitet åberopas, t.ex. att demokratibestämmelsen är en fråga av stor principiell räckvidd, men med liten betydelse i sak, eftersom den rör en så liten del av de totala stödanslagen.

Argument om ändamål, inklusive proportionalitet, känns igen från 2 kap. 21 § RF, som anger förutsättningarna för begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheter som regleras i RF. Här stadgas
att begränsningar i exempelvis yttrandefriheten får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara
i ett demokratiskt samhälle. Som redan framgått utgör dock TF lex specialis i förhållande till RF,
vilket bl.a. innebär att begräsningar i tryckfriheten endast kan ske på det sätt TF medger (jfr 2.1.1).
Vad detta betyder för hinderförbudets del har behandlats ovan. Slutsatsen innebär att en stödåtgärd i
form av ett selektivt statligt stöd till dagspressen, med ett eller flera uttryckliga innehållskriterier,
endast kan motiveras utifrån sina verkningar, inte utifrån sitt ändamål. I den meningen finns det inga
”godtagbara ingrepp” i hinderförbudet.

Det kan noteras att ändamålsargument även tidigare använts i bedömningen av olika presstödsåtgärder.
Detta framgår av de resonemang som förs i Massmedieutredningen (se KU:s yttrande till
skatteutskottet) och Yttrandefrihetsutredningen. De har dock använts för att motivera stödåtgärder som
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saknar innehållskriterier av den typ som demokratibestämmelsen utgör, och som baseras på en regel
om åsiktsneutralitet. Dessa åtgärder hade därför sannolikt ändå inte bedömts utgöra hindrande åtgärder
i TF:s mening. Att ändamålsargument använts i det sammanhanget kan inte tas till intäkt för att de
skulle ha någon relevans i fallet med demokratibestämmelsen.

En ytterligare faktor att ta med i beräkningen är dock att de ändamålsargument som åberopas till stöd
för en demokratibestämmelse i grunden stöder sig på en annan grundlagsregel, nämligen
1 kap. 2 § RF. Har detta någon betydelse? Strängt taget inte. Vi har redan konstaterat att TF utgör lex
specialis i förhållande till RF. När Axberger fastslår att RF, med målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 §,
näst intill påbjuder en demokratibestämmelse tycks han helt bortse från detta. Även om det, i motsats
till vad som framgår av Axbergers egen lagkommentar till 1 kap. 1 § TF (jfr not 21), endast skulle
anses gälla i förhållande till RF:s andra kapitel är det en utgångspunkt som kan ifrågasättas

Utöver att målsättningsstadgandet är en mycket generell regel i RF, som konkurrerar med en mer specifik regel i TF – vilket talar för att lex specialis ska gälla även här – måste det starkt ifrågasättas om
lagstiftarens avsikt med den särskilda regleringen i TF varit att politiska ställningstaganden ska kunna
ligga till grund för en bedömning av om något utgör ett ingrepp i hinderförbudet. Det faktum att man
uttryckligen valt att undanta tryckfriheten från 2 kap. RF och dess möjligheter till begränsningar p.g.a.
”ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle” talar i rakt motsatt riktning.

Som framgått går det mycket bra att argumentera såväl för som emot att en demokratibestämmelse i
ett vidare perspektiv verkligen gynnar demokratin. Det är alltså på inget sätt självklart att det allmänna
genom att införa en demokratibestämmelse i mediestödet ”verkar för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden” såsom anges i 1 kap. 2 § RF. Detta är, med Axbergers ord, en
politisk snarare än en juridisk fråga. Det går att hävda att det är en politisk fråga som lagstiftaren,
genom TF, redan har tagit ställning till. Det innehållsneutrala skyddet i TF, som avser yttranden ”i vad
ämne som helst”, får anses ge uttryck för synen att demokratin, vad gäller yttranden i massmedier,
skyddas bäst genom att alla åsikter får framföras öppet och kan bemötas med argument (jfr Yttrandefrihetsutredningen i 4.1.2). Att mot denna bakgrund ”vända på steken” och använda målsättningsstadgandet i RF för att argumentera i motsatt riktning ter sig minst sagt otillfredsställande.109 Gränserna för
tryckfriheten har lagstiftaren, som majoriteten i Presstödskommittén mycket riktigt påpekar, redan satt
i TF.

109

Att målsättningsstadgandet tillkom först 1976 (jfr Hirschfeldt, Johan, Regeringsformen, kommentar till

1 kap. 2 §,”www.karnovgroup.se”) och därmed inte i sig legat till grund för regleringen i TF får anses
sakna betydelse här.
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Argument som rör demokratibestämmelsens demokratifrämjande ändamål saknar alltså betydelse för
bedömningen av om ett mediestöd med en sådan bestämmelse ska anses utgöra en hindrande åtgärd i
TF:s mening. Den frågan är juridisk, inte politisk. Ändamålsargument aktualiseras först då lagstiftaren
exempelvis ska ta ställning till om en demokratibestämmelse bör införas trots att den strider mot
hinderförbudet, d.v.s. genom en grundlagsändring.

4.3 Bedömningen av mediestödet
Vad innebär det som sagts ovan för mediestödets del? Mediestödet är ett selektivt statligt stöd som
omfattar dagspressen. Demokratibestämmelsen är ett uttryckligt innehållskriterium. Det råder därmed,
utifrån vad som sagts ovan, en presumtion för att mediestödet med en demokratibestämmelse kommer
att ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Presumtionen kan brytas med argument som visar att
stödet inte kommer att ha en tillräckligt stark negativ verkan för icke stödberättigade, konkurrerande
tidningar. Verkningarna av ett mediestöd för medier som inte är stödberättigade är mycket svåra att
förutsäga, i synnerhet med hänsyn till den situation som råder på dagens mediemarknad, där den tekniska utvecklingen och den pressade ekonomin leder till snabba förändringar med ofta oförutsägbara
resultat. Att med någon säkerhet förutsäga dessa verkningar och separera dem från andra marknadsrelaterade effekter torde, om det ens är görbart, kräva en avancerad konkurrensrättslig bedömning i det
enskilda fallet. Som vi sett ovan kan dock presumtionen, i teorin, även brytas med argument om att det
saknas en konkurrerande tidning som fått stöd. Även det argumentet förutsätter att vi rör oss från en
mer generell bedömning av om införandet av en demokratibestämmelse kan antas strida mot hinderförbudet, till en bedömning av om en redan existerande demokratibestämmelse i det enskilda fallet har
utgjort ett hinder för en tidning som nekats en subvention med stöd av den.

I det här sammanhanget kan allmänt konstateras att det statliga stödet till dagspressen traditionellt
byggt på tanken att det finns konkurrerande tidningar men att det typiskt sett endast är en av dem som
är så pass ekonomiskt svag att den kommer att vara berättigad till stöd. Detta har dock ändrats, och det
kan inte uteslutas att den ekonomiskt svåra situationen på tidningsmarknaden kommer att leda till att
även s.k. förstatidningar i större utsträckning kommer att uppfylla de ekonomiska kriterierna för stöd.
Det beror dock självklart på vilka dessa kriterier är och hur stödet utformas i övrigt.

Sammantaget kan konstateras att det inte i någon generell mening går att bryta presumtionen för att ett
mediestöd med en demokratibestämmelse kommer att ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Vi
har därmed att utgå ifrån att en sådan stödåtgärd kommer att strida mot hinderförbudet. De ändamålsargument som framförts i debatten kring demokratibestämmelsen ändrar, som vi sett ovan, inte den
bedömningen.
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4.4 Sammanfattning och slutsats
Ovan har hävdats ett statligt stöd till dagspressen, under vissa förutsättningar, kan utgöra en hindrande
åtgärd i TF:s mening. En utgångspunkt i resonemanget är att en statlig subvention till förmån för vissa
tidningar kan ha effekten av en hindrande åtgärd för andra, som inte får del av subventionen. Vidare
har anförts att det råder en presumtion för att ett selektivt statligt stöd till dagspressen, med ett eller
flera uttryckliga innehållskriterier, kommer att ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening. Presumtionen kan brytas av argument som visar att stödet inte kommer att ha en tillräckligt stark negativ
verkan för icke stödberättigade, konkurrerande tidningar. Den kan, i teorin, även brytas med argument
om att det saknas konkurrerande tidningar som fått stöd.

Ett mediestöd med en demokratibestämmelse omfattas av presumtionen och utgångspunkten är
därmed att en sådan stödåtgärd utgör ett ingrepp i hinderförbudet. I bedömningen ovan har presumtionen inte kunnat brytas. En komplicerande faktor är att de argument som står till buds tycks kräva en
bedömning i det enskilda fallet, vilket förutsätter att demokratibestämmelsen införs och att vi först
därefter tar ställning till om den står i strid med hinderförbudet. Det kan tänkas att den gör det i vissa
fall, men inte i andra. Detta är, med hänsyn till TF:s ställning som grundlag, inte ett tillfredsställande
resultat. Det är också det faktum att frågan rör något så kritiskt som en bestämmelses förenlighet med
grundlag som motiverar uppställandet av en presumtion. Vi får konstatera att presumtionen inte har
kunnat brytas och att vi därmed har att utgå ifrån att ett mediestöd med en demokratibestämmelse
skulle utgöra en hindrande åtgärd i TF:s mening.

De ändamålsargument som framförts i debatten om demokratibestämmelsen ändrar inte denna bedömning. Dessa kan aktualiseras först då lagstiftaren tar ställning till om en demokratibestämmelse bör
införas trots att den strider mot hinderförbudet, d.v.s. genom en grundlagsändring. Det är, med
Axbergers ord, en politisk snarare än en juridisk bedömning. Att den politiska bedömningen inte kan
motivera en åtgärd som annars hade setts som ett ingrepp i hinderförbudet ligger dock helt i linje med
vad lagstiftaren avsåg när det innehållsneutrala skyddet för yttranden i tryckta massmedier infördes
genom TF.
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5 Sammanfattning
Det statliga stödet till dagspressen, presstödet, syftar till att säkerställa publicistisk mångfald inom
nyhetsförmedling och opinionsbildning och anses därigenom fylla en viktig demokratifunktion. Den
tekniska utvecklingen har dock gjort att stödet i sin nuvarande form spelat ut sin roll. Planer finns
därför på att ersätta presstödet med ett teknikneutralt mediestöd, som ska rikta sig till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. I diskussionerna kring mediestödet har en återkommande fråga varit om det bör innefatta en demokratibestämmelse motsvarande den som sedan
länge finns i radio- och tv-lagen. De juridiska förutsättningarna för en sådan bestämmelse i mediestödet skiljer sig dock från dem i radio- och tv-lagen. Framför allt kan det ifrågasättas om en demokratibestämmelse i ett statligt stöd till tryckta skrifter skulle vara förenlig med TF:s förbud mot hindrande
åtgärder. Debatten kring demokratibestämmelsen har dock inte fokuserat på hinderförbudet, utan har
till stor del dominerats av argument rörande bestämmelsens (och mediestödets) demokratifrämjande
ändamål. I den här uppsatsen har anförts att den typen av argument saknar betydelse för frågan om
demokratibestämmelsens förenlighet med hinderförbudet, samt att ett mediestöd med en demokratibestämmelse skulle komma att ses som en hindrande åtgärd i TF:s mening.
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Författarens efterord
Under arbetet med den här uppsatsen har jag ibland fått frågan hur det kommer sig att jag valt att
skriva om just statligt stöd till dagspressen – ett, skulle nog många säga, marginellt fenomen som inte
överhuvudtaget behandlas på Juristprogrammet och som många juriststudenter förmodligen aldrig
reflekterat över. Här tänkte jag redogöra lite för hur det valet gick till, vilket förhoppningsvis även ska
bidra till att sätta in frågan om mediestödet och demokratibestämmelsen i ett större sammanhang.

Jag är en person som ofta upprörs över det jag uppfattar som mediernas bristande förmåga till självinsikt, och därtill kopplat ansvarstagande, när det gäller de enorma konsekvenser som ett slarvigt
formulerat eller t.o.m. felaktigt påstående kan få när det med ljusets hastighet sprids till en
informationsmätt allmänhet i dagens allt snabbare medielandskap. Ofta upplever jag att även de mest
etablerade och seriösa aktörerna på den svenska mediemarknaden låter en egen kritisk rapportering,
och andra mediers upprepning av den rapporteringen, ligga till grund för påståenden av typen ”detta är
en starkt kritiserad fråga”, som sedan får tjäna som utgångspunkt i vinklade intervjuer där den utfrågades möjligheter att förmedla sin bild av en mycket komplex verklighet är minst sagt små. Jag inser
förstås att det här är den glada amatörens upprördhet. Jag vet i själva verket mycket lite om nyhetsvärdering, hur arbetet på en nyhetsredaktion går till och vilka förhållanden dagens journalister arbetar
under. Men det är alltså något jag kommit att intressera mig för. Mitt perspektiv är framför allt
demokratiorienterat. Precis som lagstiftaren uppfattar jag medierna som en grundbult i en fungerande
demokrati. Men medier som tvingas kämpa för sin överlevnad på en marknad där de gamla intäktsmodellerna inte längre fungerar, och därför alltmer kommer att styras av ekonomiska hänsynstaganden, tycks också kunna utgöra ett hot mot demokratin. Hur reparerar man skadan av en rapportering
som gick för fort? Hur stoppar man ett drev? Vilka konsekvenser får den s.k. ”medielogiken” för hur
de politiska partierna väljer att beskriva sin verklighet, och för vem som överhuvudtaget väljer att bli
politiker?

När jag under senare delen av Juristprogrammet fick höra talas om Medieutredningen såg jag min
chans att använda examensuppsatsen för att lära mig mer om förhållandena på mediemarknaden, ur ett
juridiskt perspektiv. Behovet av ett statligt stöd till allmänna nyhetsmedier tycktes, mot bakgrund av
den pressade ekonomiska situationen på framför allt tidningsmarknaden, vara större än någonsin.
Samtidigt är det en fråga som inrymmer många svåra intresseavvägningar. Hur ska ett sådant stöd
utformas, för att staten inte ska kunna anklagas för att, direkt eller indirekt, påverka de medier som är
satta att granska den?
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Debatten om mediestödet verkade bl.a. handla om att Medieutredningen, i komplement till de kvantitativa kriterier som hittills gällt för presstödet, ville föreslå kvalitativa kriterier, däribland en s.k.
demokratibestämmelse. På ytan en okontroversiell fråga – en motsvarande bestämmelse gällde ju
redan för nyhetsinnehåll i radio och tv. Men var det inte ändå ett sätt att i lag definiera det ”tillåtna”
innehållet, något som man gång på gång avstått från i de många försök som gjorts att ersätta TF, och
så småningom även YGL, med en teknikneutral mediegrundlag? Så började arbetet med att analysera
debatten för att hitta den juridiskt relevanta frågeställningen, och jag upplevde nog länge att det förde
mig långt bort från den ursprungliga tanken om det tillåtna innehållet och kopplingen till diskussionen
om en teknikneutral mediegrundlagstiftning. När jag nu ser resultatet inser jag dock att det hela tiden
handlat om detta. Båda sidor i debatten om demokratibestämmelsen har framfört goda argument. Den
juridiska analysen har dock varit för grund. Grundlagsskyddet i TF är innehållsneutralt. Gränserna har
satts där. Det går inte att enbart genom lag dra upp andra gränser.

När man jämför de resonemang om åsiktsneutralitet som genomsyrar mediegrundlagsutredningarna
från 1970- och 80-talen med Medieutredningens formuleringar om ”lågintensivt hat” är det omöjligt
att inte slås av hur långt ifrån varandra de befinner sig. Något tycks ha hänt med synen på yttrandefriheten och dess förhållande till demokratin. Fokus i skyddet av demokratin ligger inte längre på en
vidsträckt yttrandefrihet, utan på behovet av att begränsa yttrandefriheten i samma syfte.110

Kanske är detta en naturlig reaktion i ett läge då demokratin upplevs som hotad av antidemokratiska
krafter. Man litar inte längre på att en vidsträckt yttrandefrihet ensam ska klara jobbet. För egen del
har jag dock svårt att bortse från de argument som framförs till stöd för att en så vidsträckt yttrandefrihet som möjligt ändå är det bästa sättet att värna demokratin. Jag tänker då framför allt på Yttrandefrihetsutredningens resonemang om att katalogen över icke accepterade åsikter riskerar att göras
längre, tills stöd bara utgår till sådana framställningar som godtas av de styrande. Skadorna av en
sådan utveckling framstår utan tvivel som större än riskerna med att också antidemokratiska åsikter
med stöd av det allmänna kan komma att föras fram till granskning i den offentliga debatten (se 4.1.2).
Jag tänker även på en argumentation som fördes av Holmberg i bilagan till 1967 års pressutredning,
som det hittills inte funnits anledning att beröra i uppsatsen. Holmberg påpekade där, mot bakgrund av
motiven till 1949 års TF, att en styrning av publiciteten från samhällets sida skulle kunna försämra det
underlag som de enskilda bygger sina omdömen och värderingar på, eller i vart fall ge spridning åt
föreställningen att publiciteten inte är allsidig och därför inte förtjänar de enskildas förtroende. Dess-
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Denna tendens syns även på andra håll i lagstiftningsarbetet, se t.ex. Demokrativillkorsutredningen,

som i skrivande stund ser över demokrativillkoren i olika typer av statligt stöd till civilsamhället med
syftet att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets
grundläggande värderingar, dir. 2018:19.
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utom skulle en styrd publicitet inte kunna ge samhällsorganen tillräcklig kännedom om de enskildas
förhållanden och reaktioner.111

Detta är, enligt min mening, tunga argument för att inte tumma på det innehållsneutrala skyddet i
yttrandefrihetsgrundlagarna. Att samhället tvingas stödja även antidemokratiska yttranden kan, som
Axberger mycket riktigt påpekar, undergräva mediestödets legitimitet. Ett mediestöd som görs beroende av innehållskriterier kan dock, inte minst om stödets ekonomiska betydelse för medierna ökar,
komma att undergräva mediernas legitimitet. Det måste ses som en betydligt allvarligare risk. En
demokratibestämmelse skulle, ur det perspektivet, kunna vara rent kontraproduktiv. När lagstiftaren
överväger att använda inskränkningar i yttrandefriheten för att bekämpa antidemokratiska krafter
måste det också ifrågasättas om det är symtomen eller problemet som en sådan reglering är tänkt att
behandla.

Stockholm i januari 2019
Karin Wallin

111

SOU 1968:48, s. 136.

48

Källförteckning
Litteratur
Aspengren, Gustav, handläggare på Myndigheten för press, radio och tv, telefonsamtal med författaren
2018-09-18.

Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihetsgrundlagarna, 3 u., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm,
2017 [cit. Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna].
– Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se”.*
– Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”.*

Eek, Hilding, Nya tryckfrihetsförordningen: svensk pressrätt i systematisk framställning, Wahlström
och Widstrand, Stockholm, 1948.
Heuman, Sigurd, Tryckfrihetsförordningen, kommentar till 2 kap. 3 §, ”www.karnovgroup.se”.*
Hirschfeldt, Johan, Regeringsformen, kommentar till 1 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se”.*
– Regeringsformen, kommentar till 1 kap. 2 §, ”www.karnovgroup.se”.*

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1.
Jermsten, Henrik, Regeringsformen, kommentar till 2 kap. 1 §, ”www.karnovgroup.se”.*

Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk
metodlära, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 21–45 [cit. Kleineman].

Lambertz, Göran, En modern yttrandefrihetsgrundlag?, SvJT 2011, s. 57 [cit. Lambertz].

Malmgren, Robert, Sundberg, Halvar G.F. & Petrén, Gustav, Sveriges grundlagar och tillhörande
författningar med förklaringar, 11 u. av Robert Malmgrens Sveriges grundlagar, P.A. Norstedt &
Söners Förlag, Stockholm, 1971.
Myndigheten för press, radio och tv (utg.), Beviljade stöd, ”www.mprt.se/sv/presstod/beviljadestod/”.*
– Mer om public service, ”www.mprt.se/sv/mer-om-media/mer-om-public-service/”.*
49

– Regler för presstöd, ”www.mprt.se/sv/presstod/regler/”.*
– Sökverktyg, ”www.mprt.se/sv/sokverktyg/”.*

Nilsson, Thomas, Lämnar Presstödsnämnden i protest mot Nya Tider, publicerad 2017-06-09 på
Resumé.se, ”www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/06/09/lamnar-presstodsnamnden-i-protest-motnya-tider/”.*
Nygren, Gunnar & Schjærff Engelbrecht, Nønne, Vita fläckar och medieskuggor – stora skillnader i
mediernas kommunbevakning, Truedson, Lars (red.), Mediestudiers årsbok 2017/18, Institutet för
mediestudier, Stockholm, 2018, s. 22–53.

Petrén, Gustav & Ragnemalm, Hans, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med
förklaringar, 12 u. av Robert Malmgrens Sveriges grundlagar, LiberFörlag, Stockholm, 1980 [cit.
Petrén & Ragnemalm].

Regeringskansliet (utg.), Frågor och svar om nytt mediestöd och förlängt presstöd,
”www.regeringen.se/artiklar/2018/03/fragor-och-svar-om-nytt-mediestod-och-forlangt-presstod/”.*

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation,
4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018 [cit. Sandgren].

Sköld, Josefin & Carlsson, Mattias, Högerextrema Nya Tider får ökat presstöd, publicerad 2017-02-22
på DN.se, ”www.dn.se/kultur-noje/hogerextrema-nya-tider-far-okatpresstod/?forceScript=1&variantType=large”.*

Warnling-Nerep, Wiweka & Bernitz, Hedvig, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet, 5 u., Jure
Förlag AB, Stockholm, 2013 [cit. Warnling-Nerep & Bernitz].

* Elektroniska källor kontrollerade 2018-12-25.

Offentligt tryck
Utredningsbetänkanden
SOU 1947:60

Förslag till tryckfrihetsförordning avgivet av 1944 års tryckfrihetssakkunniga.

SOU 1968:48

Dagspressens situation: Betänkande avgivet av 1967 års pressutredning.

SOU 1975:49

Massmediegrundlag: Betänkande av Massmedieutredningen.
50

SOU 1983:70

Värna yttrandefriheten: Betänkande av yttrandefrihetsutredningen.

SOU 2013:66

Översyn av det statliga stödet till dagspressen: Slutbetänkande av
Presstödskommittén.

SOU 2015:94

Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter –
möjligheter och ansvar: Delbetänkande av Medieutredningen.

SOU 2016:58

Ändrade mediegrundlagar: Betänkande av Mediegrundlagskommittén.

SOU 2016:80

En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar:
Slutbetänkande av Medieutredningen.

Propositioner
Prop. 1948 nr 230

med förslag till tryckfrihetsförordning m. m.

Prop. 1969 nr 48

med förslag om inrättandet av en pressens lånefond m. m.

Prop. 1971:27

angående stöd till dagspressen.

Prop. 1971:28

med förslag till förordning om annonsskatt.

Prop. 1973:90

med förslag till ny regeringsform och ny riskdagsordning m. m.

Prop. 1975/76:131

om statligt stöd till dagspressen.

Prop. 1975/76:209

om ändring i regeringsformen.

Prop. 1977/78:91

om radions och televisionens fortsatta verksamhet m. m.

Prop. 1990/91:64

om yttrandefrihetsgrundlag m. m.

Prop. 1995/96:160

Radio och TV-lag.

Prop. 1996/97:3

Kulturpolitik.

Prop. 2005/06:112

Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012.

Prop. 2014/15:88

Statens stöd till dagspressen.

Prop. 2015/16:1 utg. omr. 1

Budgetpropositionen för 2016. Utgiftsområde 1: Rikets styrelse.

Prop. 2017/18:49

Ändrade mediegrundlagar.

Prop. 2017/18:154

Journalistik i hela landet.

Utskottsbetänkanden
SkU 1971:30

Betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till
förordning om annonsskatt jämte motioner.

KU 1971:32

Betänkande i anledning av proposition angående stöd till dagspressen
och i samband därmed väckta motioner.

Bet. 2018/19:KU2

Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.).

51

Övrigt

Kommittédirektiv
Dir. 2011:112

Översyn av det statliga stödet till dagspressen.

Dir. 2015:26

En mediepolitik för framtiden.

Dir. 2018:19

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning.

Riksdagsskrivelser
Rskr. 1949:101.
Rskr. 2018/19:16.

Remissammanställningar
Ku2013/1810/MFI

Remissammanställning över betänkande Översyn av det statliga stödet till
dagspressen (SOU 2013:66), promemoria från Kulturdepartementet,
Enheten för medier, film och idrott.

Ku 2016/02492/MF

Remissammanställning Medieutredningens slutbetänkande En
gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80), Kulturdepartementet,
Enheten för medier och film.

Avgöranden och beslut
Domstolsavgöranden
NJA 1971 s. 571

RÅ 1979 Ab 280
RÅ 1991 ref. 21

RH 18:84
Myndighetspraxis
Granskningsnämndens beslut 2014-06-09, dnr 14/00583
– 2016-09-19, dnr 16/00083
– 2017-09-18, dnr 16/02568, 2587, 2825, och 2601
– 2017-12-22 dnr 17/01636
– 2018-06-05, dnr 17/02280
– 2018-09-17, dnr 17/03555
52

JK-beslut 2007-10-12, dnr. 6665-07-21

JO 1973 s. 491
JO 1978/79 s. 101

Författningar och regelverk
Svensk författningssamling
Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF)
Kungl. Maj:ts kungörelse (1969:503) om pressens lånefond
Regeringsform (1974:152) (RF)
Förordning (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar
Presstödsförordning (1990:524)
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) (YGL)
Radio- och tv-lag (2010:696)
Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för

press, radio och tv

(myndighetsinstruktion för MPRT)
Lag (2010:1355) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna

nyhetstidningar (förordning om

utvecklingsstöd)
Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling
Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2016:1)
Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om
Internationell rätt
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

53

utvecklingsstöd (MPRTFS 2016:2)

Stockholms universitet
Juridiska institutionen
SE-106 91 Stockholm
Telefon/Phone: 08 – 16 20 00
www.su.se

