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Remiss En uppföljning av skriftlighetskravet vid 
telefonförsäljning (SOU 2021:79) 
 
 

Diarienummer: Ju2021/03621 
 

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över 
rubricerade betänkande.  
 
Sammanfattning 
 
TU håller med utredningen om att det inte behövs ytterligare 
inskränkningar avseende telefonförsäljning och vill peka på 
det framgångsrika självregleringsarbetet i NIX. 

TU framhåller att det bör införas ett undantag för 
tidningsprenumerationer och att detta visst går att både 
avgränsa och motivera.  

Undantag för tidningsprenumerationer 

TU anser att det bör införas ett undantag för den erkänt viktiga 
tidningsbranschen. Idag blir läsaraffären allt viktigare för 
mediehusen i takt med att annonspengarna flyttar till de stora 
internationella plattformarna. Journalistiken måste i större 
utsträckning finansieras av prenumerationer, såväl digitala 
som pappers. I Nordicoms senaste rapport konstateras att två 
av tre svenskar läser dagstidning en genomsnittlig dag – det 
digitala läsandet dominerade men läsandet av en 
papperstidning finns kvar som en viktig del, 28% läste 
tidningen på papper. 

En tidningsprenumeration är en okomplicerad produkt och en 
produkt som konsumenterna känner till väl. Därför saknas 
behovet av ett ytterligare steg i form av skriftlig bekräftelse. 
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Vad avser avgränsning skulle presstödsförordningens 
beskrivning av ”allmän nyhetstidning” kunna användas som 
utgångspunkt för att bestämma vilka produkter som undantas 
från skriftlighetskravet.  

Telefonen är fortsatt en viktig kanal för såväl nyförsäljning 
som förlängning av befintliga prenumerationer. Det gäller inte 
minst den målgrupp som är de äldre, de som i större 
utsträckning ännu ej är digitala. TU förstår att det är bland 
annat dessa som regleringen ska skydda och det är något som 
TU kan sympatisera med. Vad vi inte kan bortse ifrån är att 
bland annat papperstidningen, den fysiska lokala eller 
nationella morgontidningen är viktig för såväl läsare som 
mediehus och förflyttningen mot en helt digital tidning tar tid 
och kostar pengar. Ett undantag för tidningsprenumerationer 
ska också ses som ett led i den samlade mediepolitiken.  

Dagstidningsbranschen har inte de problem med oseriösa 
försäljare som vissa andra branscher har. Det finns alltså tungt 
vägande demokratiska skäl till att undanta branscher som 
sköter sig.  
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