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Remissyttrande avseende Myndigheten för press, radio och tv:s rapport
”Distributionsstöd till tidningar i hela landet” (Ku2021/01028)
Bonnier News, Bonnier News Local (Hall Media) och Nim Distribution, nedan ”Bonnier News”, har
tagit del av och getts utrymme att yttra sig över rubricerat förslag och får härmed anföra följande.

Sammanfattning
•
•

Bonnier News är fortsatt kritiska till Postnords omläggning till varannandagsutdelning.
Bonnier News tillstyrker förslaget om stödet 14,50 kronor per postdistribuerat exemplar.

1.Bakgrund
Myndigheten för press, radio och tv (”MPRT”) har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågor om
tidningsdistribution samt lämna förslag på hur statligt distributionsstöd av tryckta nyhetstidningar
kan utvecklas som följd därav. MPRT har sedan tidigare kartlagt relaterade frågor och funnit att
”utmaningar på distributionsområdet drivs på av upplageutvecklingen med ökade kostnader och
svårigheter att upprätthålla distribution i glest befolkade områden”. MPRT har även konstaterat att
Postnords övergång till utdelning av post varannan dag ”försvårar möjligheten att dela ut tidningar i
dessa områden ytterligare”. (Sid 5, rapporten ” Distribution av nyhetstidningar i hela landet”).
2. Om Bonnier News
Bonnier News är Sveriges största medieföretag, helägt av Bonnier Group, och har sin grund i
utgivandet av riksspridda dagstidningar såsom bl a Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen, och
omfattar även affärsområdet Bonnier News Local som samlar ett 40-tal lokaltidningar runt om i
landet. Lokaltidningsverksamheten består idag av HD-Sydsvenskan och de tidigare
tidningskoncernerna MittMedia, med bl a Nerikes Allehanda och Östersunds-Posten, samt Hall Media
med bl a Jönköpings-Posten. Därtill ger Bonnier News ut ett 40-tal lokala gratistidningar, bl a genom
Lokaltidningen som är baserad i södra Sverige. Utöver dags- och lokaltidningsverksamhet står Bonnier
News som ägare och utgivare av specialtidskrifter och magasin. Se bifogad förteckning över de titlar
som ingår i Bonnier News verksamhet.
3. Postnords omläggning och tidningsekonomin
Bonnier News är Sveriges största ägare och aktör på dagspressmarknaden och vi publicerar och
distribuerar ett drygt 40-tal olika tryckta tidningstitlar. Vårt uppdrag utgår från visionen att, genom
stärkande av det fria ordet, att bidra till ett demokratiskt, hållbart och inkluderande samhälle. En
förutsättning för detta är att vi kan distribuera våra tidningar till läsare i hela landet, inte minst i
lokala samhällen till prenumeranter som är äldre och därmed inte tar del av nyheter via digitala
plattformar.

Vi har tydligt uttryckt skarp kritik mot Postnords övergång till varannandagsutdelning och framfört
hur viktig postdistribution av tidningar är ur demokratisk synpunkt.
Svenska medieföretag befinner sig redan i ett utsatt läge. Enligt MPRT:s rapport ”Medieutveckling
2020 – Medieekonomi” har tidningsföretagen, med en samlad omsättning på 13,4 miljarder kronor,
under de senaste fem åren förlorat omkring en fjärdedel av sina intäkter och 2019 blev ett ”nytt
bottenår för en hårt ansatt dagstidningsmarknad”.
Enligt rapporten sjönk tidningsföretagens försäljning under året med omkring 1 miljard kronor.
Parallellt föll tidningsbranschens lönsamhet kraftigt och nådde det sämsta resultatet hittills i
mätningarnas historia. MPRT konstaterar vidare att särskilt utsatt är landsortspressen där 15 av 17
företag gick med förlust 2019 och att det ”framförallt är inom lokalpressen som digitaliseringen
kommit att få negativa konsekvenser för affärsmodellerna på den svenska tidningsmarknaden”.
I en därmed utsatt situation är papperstidningen fortsatt viktig för att upprätthålla nödvändig
lönsamhet. Det är dessutom av stor vikt för de svenska tidningsägarna att kostnader för distribution
inte ökar och därmed belastar företagen ytterligare.
Mot denna bakgrund kan Postnords agerande att övergå till varannandagsutdelning starkt
ifrågasättas.
4. MPRT:s förslag om särskilt stöd
Bonnier News välkomnar MPRT:s förslag om ett särskilt stöd om 14,50 kronor per postdistribuerat
exemplar (som trappas ner under de två sista åren, beroende på den omprövning som ska göras under
år 2023.). Vi vill dock påtala att det föreslagna distributionsstödet inte kompenserar eller fullt ut
finansierar den ökade kostnad som Postnords omläggning medför för dagspressens aktörer.
Bonnier News är medlem i Tidningsutgivarna (”TU) och står som sådan, i tillägg till ovan, bakom TU:s
remissyttrande i dess helhet kring ”Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet”
(Ku2021/01028).
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Förteckning i urval över titlar som ingår i Bonnier News verksamhet.
Bonnier News Group AB (”Bonnier News”) är via bolag utgivare av ett 100-tal tidningsvarumärken riks-, lokal- och gratistidningar samt tidskrifter och magasin - som står bakom ovan skrivelse.
Rikstidningar.
Expressen (med GT, Kvällsposten)
Dagens industri
Dagens Nyheter
Lokaltidningar, inklusive tidigare Hall Media och MittMedia.
Arbetarbladet
Arboga Tidning
Avesta Tidning
Borlänge Tidning

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

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

