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Remiss av Myndigheten för press, radio och tv:s
rapport Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela
landet (Ku2021/01028)
Journalistförbundet har tagit del av Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) rapport
”Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet”. Journalistförbundet har inte fått rapporten
på remiss, men vill ändå lämna vissa synpunkter eftersom förslagen i rapporten får stor
påverkan på möjligheterna att nå ut med journalistik i hela landet, vilket är en viktig
demokratisk fråga.
Det kan inledningsvis konstateras att Postnords införande av
varannandagsutdelning är ett stort demokratiskt problem. Varannandagsutdelning innebär
att Postnords kunder får brev varannan dag istället för som tidigare, varje dag. Det innebär
att de tidningsprenumeranter som fått tidningen i brevlådan via Postnord inte kommer att få
tidningen varje dag, utan varannan. Majoriteten av dem som prenumererar på
dagstidningar är äldre personer. Äldre är också mindre benägna än yngre personer att ta del
av nyheter digitalt. Detta gör att Postnords varannandagsutdelning över en natt skapat ett
informationsunderskott hos denna grupp äldre, vilket i sig är ett stort demokratiskt problem.
Förändringen har genomförts snabbt, och dessutom utan politisk förankring,
vilket har medfört att mediebranschen inte har haft chans att ställa om sin verksamhet utifrån
de nya förutsättningarna. Varannandagsutdelningen infördes första gången på prov den 1

februari 2020. Det dröjde nästan ett år, till december 2020, innan regeringen gav MPRT i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att säkerställa fortsatt utdelning av tidningar. Vid det
laget var skadan till stor del redan skedd i de områden där Postnords varannandagsutdelning
var ett faktum. Det är enligt Journalistförbundet allvarligt att såväl Postnord som ansvariga
politiker visat en sådan oförståelse inför de stora demokratiska problem som
varannandagsutdelningen skapat på landsbygden.
MPRT:s rapport innebär att de tidningar som drabbas av Postnords
varannandagsutdelning ska kompenseras ekonomiskt för den extra kostnad det innebär att
distribuera tidningarna in de områden där Postnord inför varannandagsutdelning. Detta ska
göras genom ett nytt distributionsstöd som lämnas till abonnerade tryckta allmänna
nyhetstidningar som kommer ut på veckobasis. Ersättningen föreslås vara 14,50 kronor per
exemplar. Den totala kostnaden för staten år 2021 beräknas bli 40 miljoner kronor, för att
sedan öka succesivt och 2023 uppgå till 133 miljoner kronor. Stödet ska sedan succesivt
minska för att helt försvinna från och med 2026.
Journalistförbundet noterar att MPRT hade i uppdrag att utreda andra
möjligheter att lösa de problem som Postnords varannandagsutdelning skapar. Som framgår
av MPRT:s rapport var det dock svårt att i efterhand, när problemet redan var ett faktum,
försöka hitta en ändamålsenlig lösning. Mot den bakgrunden tillstyrker Journalistförbundet det
förslag som presenteras i rapporten. Det är dock enligt Journalistförbundet beklagligt att det
saknas politisk vilja att lösa grundproblemet, det vill säga säkerställa en postutdelning varje
dag till alla invånare i Sverige.
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