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Sammanfattning

Rättelse: denna sida 13 SOUersätter i 1995:37.s.

ÅUtredningens ordförande Bengt K Johansson Karl Eriksamt
Gustafsson och Lennart Weibull hari reservation föreslagiten gemensam att
driftsstödet reduceras med ll och för fådagarstidningarprocent efter två år

tidsbegränsatersätts utvecklingsstöd.ettav
Karl Erik Gustafsson och Lennart Weibull har i reservation sigvänten

majoritetens förslag införandemot viss mervärdesskattom och harav ien
stället föreslagit tillfällig höjning reklamskatten till nioen Deav harprocent.
föreslagit distributionsstödet avskaffasatt för dagstidningar sprids i densom

utgivningsregionen.egna
I särskilt yttrande har Karlett Erik Gustafsson, Niels Hebert, Göran

Hillman, Lennart Weibull och Lena Wennberg uttryckt bedömningen detatt
djupt olyckligtär det samlade mediepcrspektivetatt kommit i skymundan när

utredningens karaktär förändrades tillsättandet särskilt medieråd.genom ettav
Georg Danell, Lotta Edholm och My Persson har särskiltavgett ett

yttrande Rådet för mångfald inom massmedierna.om
Slutligen har Göran Hillman i särskilt yttrande framhållitett behovet av

enhetlig mervärdesskatt för böcker, tidskrifter och tidningar och fråganatt om
hur modernt disuibutionsstödett bör utformas återstår lösa. Vidare har hanatt
understrukit det behövs helhetsgreppatt på fråganett reklamskatt.om

Betänkandets disposition

Betänkandet inleds med beskrivning utredningsuppdrageten av samt
författningsförslag. Därefter följer deskriptiv bakgrundsdel i kapitelen l-9.

Ikapitel 1 görs översiktlig genomgång tidigareen utredningarav
dagspress- och skatteområdena och hur de olika stödformema så vuxitsätt
fram.

I kapitel 2 beskrivs den svenska dagspressens situation i dag med av-
seende struktur, ekonomi och ägarförhållanden. I delar byggerstora detta
avsnitt den Dagspressenexpertrapport i 1990-talets medielandskap SOU
1994:94 avlämnade i juni -94.som

I kapitel 3 bild värdet det statligages en stödet tillav dagspressenav 1993,
fördelningen stödet påsamt olika tidningsgrupper.av

l kapitel 4 beskrivs det indirekta stödet till dagspressen, dvs. mervärdes-
skattebefrielse och reducerad reklamskatt. Gällande regler och bakgrunden till
dessa beskrivs regleringar inomsamt EU m.m.

I kapitel 5 redovisning dagspressen.det direktages stödeten tillav uppde-
lat de olika stödformema driftsstöd, utvecklingsstöd och distributionsstöd.
Gällande regler, bakgrund problem med desamt nuvarande reglerna be-
skrivs.
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statsrådetTill och chefen för

Kulturdepartementet

Den 14 oktober 1993 bemyndigade dåvaranderegeringen den chefen för
Kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, tillkalla kommitté medatt en
parlamentarisk medverkan med uppdrag utreda den framtidaatt press-
politiken. Kommittén har antagit Pressutredningen -94.namnet

Med stöd bemyndigandet förordnades fr.0.m. den 14 oktober 1993av
Åordförande landshövdingen Bengt K Johansson. Som ledamötersom

förordnades fr.0.m. den 24 november 1993 professor Hans Fredrik Dahl,
jur. kand. dåvarandeGeorg Danell, riksdagsledamöterna Lotta Edholm och
Bertil Fiskesjö, professor Karl Erik Gustafsson, kulturskribenten Göran
Hillman, chefredaktören Bobby Hommerberg, riksdagsledamöterna Kurt Ove
Johansson och My dåvarandePersson, riksdagsledamoten Ingvar Svensson,
dåvarande chefredaktören Marita Ulvskog, professor Lennart Weibull samt
civilekonomen Lena Wennberg. Den 29 november 1993 förordnades då-
varande departementssekreteraren Göran Blomberg i kommittén.expertsom

Fr.o.m. den 10 juni förordnades1994 departementssekretaren Jens
Cavallin i kommittén. Den 22 augusti 1994 entledigadesexpert Bobbysom
Hommerberg från sitt uppdrag i kommittén och civilekonomenersattes av
Peter Torgersson. Fr.o.m. den 1 september 1994 förordnades byråchefen

LindskogHans till i kommittén. Peter Torgerssonexpert och Marita Ulvskog
entledigades fr.0.m. den 7 oktober 1994 från sina uppdrag i kommittén. Den
24 november 1994 förordnades dåvarande oppositionsrådet Niels Hebert,
riksdagsledamöterna Barbro Hietala Nordlund och Agneta Ringman samt
chefredaktören Sören Thunell ledamöter i kommittén.som

Som sekreterare i kommittén har förordnats byråchefen Hans Lindskog
Åsenovember 1993-augusti 1994 och kammarrättsassessorn frånMatz

augusti 1994, och biträdande sekreterare civilekonomen Pia Marén frånsom
november 1993. Hovrättsassessorn Monica Bengtsson har under perioden
oktober-november 1994 medverkat i sekretariatets utredningsarbete.

Kommittén har i juni 1994 överlämnat Dagspressenexpertrapporten i
1990-talets medielandskap SOU 1994:94. I november 1994 överlämnade

Ägarkoncentrationkommittén i dagspressrapporten och radioT V fem-
promemorior och diskussionsinlägg SOU 1994: 145.
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Sammanfattning

överväganden förslagoch i sammandrag

Mediepolitiska utgångspunkter

Vi statsmakterna har föratt den grundlagsskyddadeettanser attansvar ytt-
randefriheten i praktiken kan utnyttjas och det finns förutsättningar föratt en
vital opinionsbildning. Det målet därvid förstärkningäryttersta för-ochen
djupning demokratin.av

I politisk demokrati åsiktsbildningenhar den fria avgörande bety-en en
delse. Massmedierna fullgör uppgifter särskilt angelägnatre är för densom
fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften förse medborgarna sådanmedatt
information de fritt och självständigt kanatt ställning i samhällsfrågorta
informationsuppgiften, uppgiften granska de inflytelserika iatt samhället
granskningsuppgiften och uppgiften låta åsikterolika komma till talsatt
forumuppgiften.

Mångfald i massmedierna medel främja åsiktsbildningenär den friaett att
och därmed demokratin. Den mångfalden på massmedieområdctyttre där-är
vid mycket viktig. En statlig massmediepolitik bör inriktas på främja denatt

mångfalden inom massmedierna.yttre
Dagspressens särställning i massmedielandskapet har blivit mindre marke-

rad under tvåde decennierna. Dagspressensenaste har dock fortfarande en
särskild och central ställning och kan heltäckande andraän massmediermer

fylla informationsuppgiften,sammantaget granskningsuppgiften och forum-
uppgiften. Dagspressens centrala betydelse i den demokratiska kanprocessen
beräknas kvarstå överskådligunder tid. Utan mångsidigstark, och diffe-en
rentierad dagspress går mycket den mångfaldentotala förlorad och det kanav
inte kompenseras utvecklingen inom radioT V. Det bådebehövs inreav en
och mångfald inom dagspressen föryttre de bästa förutsättningarnaen att ge
för allsidig åsiktsbildningdebatt och och för valfrihet fören läsarna.att ge en

Staten bör fortsättningsvisäven stödja dagstidningarna. Utan ordentligtett
stöd finns påtagligdet risk för minskad mångfald. måsteHänsyn docken en

till det ansträngda statsfinansiellatas läget.

Dagstidningsbegreppet

Dagstidningsbegreppet bör i huvudsak oförändrat. En viss uppstramningvara
bör dock ske. En samordning mellan dagstidningsbegreppet i skilda författ-
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innehålla-mer 55dagstidning skall äneftersträvas. Kravetningar bör att en
sänkas till minst 51material börredaktionellt procent.procent eget

stödIndirekt

behovet konkur-ochstatsfinansiella lägetbakgrund det ävenMot avavav
på upplage-mervärdesskattbetaladagstidningarnarensneutralitet bör en

låg.börintäkter. Den vara
återbetalningsgrundandeellernågon ändringföreslårVi inte procentsatsav
föreslår vi tidnings-reklamskatt. Däremotdagstidningarnasförbelopp att

fördirektreklarn, i ställetskall beskattasbaradirektreklamutdelad annansom
för medi ställetoch detgäller,beskattningdubbla systemetden attsom nu

redovisnings-avdragsmöjlighet vidinförsreklamskattåterbetalning enav
tillfället.

stödDirekt

vissa tid-Särregleringar förutsträckning.i vissbegränsasDriftsstödet bör
bort.ningar bör tas

form. stället börnuvarande Ii sinfinnas kvarUtvecklingsstödet bör inte
vidmakthålla desyftekompetensutveckling iutgå stöd för attkunnadet ett

utvecklingsstöd.tidigareuppnåtts bl.a.rationaliseringsvinster genomsom
fyller viktig funk-Detoförändrat.finnas kvarDistributionsstödet bör en

Presstöds-samdistributionssystemet.sammanhållande faktor ition som en
särskilda skäldet finnsställning tillockså fortsättningeninämnden bör ta om

distributionsföretagtillunderentreprenörverka samtlåta tidningatt somen
upprätthålls.likaprisprincipenförverka att

Presstödsnämnden

presstödet. Videt statligaadministrerafortfarandebörPresstödsnämnden
möjligheternaverksamhetnämndensföreslår ändring än attingen attavannan

myndighetsföreskrifter förstärks.meddela

sammandragiyttrandensärskildaochReservationer

och LenaMy PerssonEdholm,Danell, LottaGeorgFredrik Dahl,Hans
föreslagitförslag ochmajoritetenssigharWennberg mot enreserverat

avvecklingochdagstidningarnamervärdesskattebehandling för.oförändrad en
stödet.direktadetav
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Sammanfattning

ÅUtredningens ordförande Bengt K Johansson Karl Eriksamt
Gustafsson och WeibullLennart har i reservation föreslagit atten gemensam
driftsstödet reduceras med fådagarstidningar11 och för två årefterprocent

tidsbegränsat utvecklingsstöd storstadstidningar fårersätts stödett samt attav
med bidragssats landsortstidningar med högre maximi-samma som men
belopp.

Erik GustafssonKarl och Lennart Weibull har i reservation sigvänten
majoritetens förslag införande viss mervärdesskatt och har imot avom en

stället föreslagit tillfällig höjning reklarnskatten till nio De harprocent.en av
föreslagit distributionsstödet avskaffas för dagstidningar sprids i denatt som

utgivningsregionen.egna
I särskilt yttrande har Karl Erik Gustafsson, Niels Hebert, Göranett

Hillman, Lennart Weibull och Lena Wennberg uttryckt bedömningen detatt
djupt olyckligt det samlade medieperspektivet kommit i skymundanär att när

utredningens karaktär förändrades tillsättandet medieråd.särskiltettgenom av
Georg Danell, EdholmLotta och My Persson har särskiltavgett ett

Rådet mångfaldforyttrande inom massmedierna.om
Slutligen har Göran Hillman i framhållitsärskilt yttrande behovetett av

enhetlig mervärdesskatt for böcker, tidskrifter fråganoch tidningar och att om
återstårhur modernt distributionsstöd bör utformas lösa. Vidare har hanett att

understrukit frågandet behövs helhetsgrepp reklamskatt.att ett om

Betänkandets disposition

Betänkandet inleds med beskrivning utredningsuppdraget samten av
författningsförslag. Därefter följer deskriptiv bakgrundsdel i kapitel 1-9.en

kapitel genomgångI 1 översiktlig tidigare pågörs utredningaren av
skatteornrådenadagspress- och och hur de olika stödformema så vuxitsätt

fram.
Ikapitel 2 beskrivs den svenska dagspressens situation i dag med av-

på ägarförhållanden.seende struktur, ekonomi och I delar bygger dettastora
avsnitt den Dagspressen i 1990-talets medielandskap SOUexpertrapport
1994:94 juniavlämnade i -94.som

3I kapitel bild värdet det statliga stödet till dagspressen 1993,ges en av av
fördelningen stödet olika tidningsgrupper.samt av

kapitelI 4 beskrivs det indirekta stödet till dagspressen, dvs. mervärdes-
skattebefrielse och reducerad reklamskatt. Gällande regler och bakgrunden till
dessa beskrivs regleringar inom EUsamt m.m.

I kapitel 5 redovisning direktadet stödet till dagspressen, uppde-ges en av
lat de olika stödfonnema driftsstöd, utvecklingsstöd distributionsstöd.och
Gällande regler, bakgrund problem med de nuvarande reglerna be-samt
skrivs.

13
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kapitel 6I behandlas dagspressbegreppet. Gällande definitioner till-samt
lämpningsproblem redovisas.

[kapitel 7 översikt förhållanden,internationella främst inriktadöverges en
på SkatteförrnånerEuropa. och stödsystem i andra europeiska länder be-
skrivs.

8I kapitel behandlas dagspressens position i medielandskapet. Bl.a.
årsredovisas 1972 pressutrednings dagspressens förhållanderoll i tillsyn

medier,andra dagspressens position i dagens medielandskap.samt
I kapitel 9 utblick i framtidens medielandskap.görs en

innehåller våraKapitel 10-16 överväganden och förslag och konsekven-
dessa.serna av

14



Utredningsuppdraget

Direktiven

De ursprungliga direktiven kommittén i uppdrag undersöka behovetattger av
direkta stödåtgärderoch indirekta statliga till dagspressen. Utgångspunkten
för kommitténs arbete bör enligt direktiven den massmediesituatio-vara nya

de utvecklingstendenser kan iakttas och de krav det modernanen, som sam-
hället och den svenska demokratin ställer. framhållsI direktiven deatt
grundläggande motiven för presspolitiken slogs fast i mitten 1970-talet ochav

någondärefter inte har för ordentlig prövning, det svenskautsatts trots att
samhället förändratshar flera sedan 1960- och 70-talen.sätt

Om kommittén stödbehov finns bör den enligt direktiven med be-attanser
såvälaktande massmediepolitiska andra aspekter ändamåls-hurprövaav som

åtgärdernaenliga de nuvarande och förslaglämna till framtida statligtär enga-
gemang.

åläggsKommittén redovisa förslagens ekonomiska effekter föratt staten,
utgå frånoch skall därvid den samhällsekonomiska och den statsñnansiellaatt

situationen huvud erbjuder mycket begränsatöver förtaget ett utrymme stat-
åtaganden.liga

Som underlag för kommitténs ställningstaganden borde enligt direktiven
förutsättningslös och bred studie de svenska massmedierna genomförasen av

till kommittén knuten expertgrupp.av en
Kommittén fick tilläggsdirektiv den 28 april 1994 i uppdrag attgenom ut-

vad anförts i de ursprungliga direktivenöver behovetövervägasom ytter-av
åtgärderligare från sida för sådanmotverka ägarkoncentrationstatens att en

inom frånmassmedierna skadlig åsiktsbild-yttrandefrihets- ellersom var
ningssynpunkt. I enlighet med tilläggsdirektiv den 10 november 1994nya
avslutades arbetet i denna dådel den decemberl 1994, överläm-rapporten
nades till regeringen med det underlag kommittén dittills tagit fram inomsom

för tilläggsdirektiven åtgärder ägarkoncentration inommotramen om mass-
medierna.

De ursprungliga återfinnsdirektiven i sin helhet i bilaga

Generella direktiv

Kommittén omfattas flera generella direktiv, nämligen dir. 1988:43av om
beaktande EG-aspekter, dir. 1992:50 redovisa verksamhetensattav om
regionalpolitiska konsekvenser, dir. 1994:23 åtagan-offentligaprövaattom
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den, dir. 1994: 124 redovisa jämställdhetspolitiska konsekven-samt attom
ser.

Genomförandet

gång har vi haft mycket antal kontakterUnder utredningsarbetets medett stort
fleraberörda Vi har anordnat hearings till vilka bl.a. företrädareskilda parter.

för intresseorganisationer har inbjudits. Representanter förbransch- och
ocksåintresseorganisationer har uppvaktat i sambandbransch- och medoss

skrivelser. Sakuppgifter och information har inhäm-sammanträden och med
från företag och organisationer. Vi har i enlighet medolika myndigheter,tats

samråttvåra Kommittén kulturpolitikens inriktning Kudirektiv med om
samråd med utredningen sektoriell1993:03. Vidare har ägt omrum

1993:09.massmedieforskning Ku
förhållanden har undersökts. Bl.a. har studieresa tillInternationella en

Nederländerna företagits. Ett symposium med förelä-Belgien, Frankrike och
hållitsfrån i samarbete med Handelshögskolan vidolika länder harsare

Vårt sekretariat haft löpande kontakter med sekre-universitet. harGöteborgs
i Danmark och Eierskapsutvalget i Norge.tariaten för Medieudvalget

våraunderlag föri enlighet med direktivenexpertstudieDen utgörsom
ledning professor Karl Erik Gustafssonställningstaganden utfördes under av

halvåret 1994. StudienWeibull under första resulte-professor Lennartoch
låg förvilka till grund Dags-i arbetsrapponer,rade expertrapportentretton

1994:94, överlämnades i1990-talets medielandskap SOUi sompressen
Ägarkoncentration iöverlämnade vinovember 1994juni 1994. I rapporten

innehåller femSOU 1994:145. Den sistnämndaoch radioI Vdagspress
frånställningstagandenfristående olika författare och ingapromemorior av

vår sida.
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Författningsförslag

1 Förslag till presstödslag

Härigenom föreskrivs följande.

l kap. Inledande bestämmelser

innehåller§ Denna lagl bestämmelser direkta stöd till företagstatensom som
dagstidningar direkt presstöd.utger

Staten eller kommun inte berättigade till stöd enligt denna lag.ären

2 § Stöd enligt formdenna lag lämnas i driftsstöd distributionsstöd.ochav
årenUnder 1996-2000 lämnas dessutom enligt denna lag förstöd kompe-ett

tensutveckling.

3 § dagstidningI denna lag med allmän nyhetstidning dags-avses en av
nyhetsförrnedlingpresskaraktär med reguljär och allmänpolitisk opinions-

pappersutgåvabildning, ikommer med normalt minstut ettsom nummer per
vecka.

i lag inte tidningarMed dagstidning denna till övervägande delavses som
innehållhar redaktionellt inriktat intresseområdenavgränsadeärett motsom

såsom förhållandenaeller delar samhället inom näringsliv affärsverk-ochav
miljöfrågor, frågorsamhet, konsumentpolitik, idrott, friluftsliv eller med an-

knytning till kyrkoliv och religion.
myndighet fårRegeringen eller den regeringen bestämmer meddela före-

uppehållskrifter vissa i utgivningen inom för normal utgivnings-om ramen
frekvens.

4 § För berättiga till stöd enligt denna lag skall dagstidningatt en
komma underut eget namn

innehållha i huvudsak skrivet svenskaärett som
i huvudsak distribueras inom ochlandet,

innehåll4. ha redaktionellt minst 51 dessutgörett eget procentsom av
innehåll.totala redaktionella

innehåll tidningsinnehållet,Med redaktionellt hela i spaltmeter,mättavses
kalenderårunder med undantag för den andel hela tidningsutrymmetett av

förbetalt eller används direkt marknadsföringär utrymme utrymmesom som
den tidningsutgivande verksamheten.av egna

5 § tidningensMed utgivningsort i denna lag den kommun där huvud-avses
redaktion belägen.är
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6 § Med täckningsgrad i denna lag tidnings genomsnittligaavses en procen-
hushållentuella spridning bland utgivningsorten under de ka-tre senaste

lenderåren.
Om det med hänsyn till verksamhetens inriktning uppenbart utgiv-är att

ningsorten inte tidningens spridningsområdeegentliga fårär dock täcknings-
graden bestämmas grundval spridningen i del utgivningsortenav en av

områdeeller spridningen i utgivningsorten.änett annatav
Uppstår decimaltal täckningsgraden beräknas, skallnär detta avrundasett

till hela tal.närmaste

2 kap. Driftsstöd

lerdagarstidningarF

l § För dagstidning kommer minst dagar i veckan gäller utöverut treen som
bestämmelserna i kap. § denna driftsstödl 4 lag kan lämnasatt om

huvuddelen tidningens totalupplaga abonnerad,ärav
2. tidningen har abonnerad medelnettoupplaga minst 2 000en exemp-

lar,
täckningsgraden inte överstiger 40 procent,

4. tidningen har abonnemangspris inte uppenbart lägre vadärett änsom
i allmänhet tillämpas tidningari motsvarande kategori.som av

förhållandenaOm det med hänsyn till inom tidningens hela spridningsom-
råde uppenbart täckningsgraden missvisande bild tidningensär att ger en av
konkurrensförmåga fårannonsmarknaden, stödet jämkas.

årliga§ driftsstödet för2 Det storstadstidning beräknas atten genom
tidningens veckovolym uttryckt i tusental exemplar multipliceras med

årliga218 000 kr. Det sammanlagda driftsstödet till fårstorstadstidningar
dock inte överstiga 48 miljoner kr.

Som storstadstidning räknas dagstidning, normalt kommer uten som sex
eller sju dagar i veckan och har Stockholm, Göteborg eller Malmö som

kalenderåretutgivningsort och årunder före det stödet hade ettsom avser
innehållredaktionellt omfattade minst 30 000 spaltmeter.som

Med veckovolym tidningens medelnettoupplaga multiplicerad medavses
antaldet vecka.utnummer som ges per

3 § För dagstidningar kommer minst dagar vecka och inte ärut tresom per
sådana storstadstidningar i 2 § andra stycket beräknas driftsstödetsom avses

tidningens veckovolym enligt 2 § tredje stycket, uttryckt i tusentalattgenom
exemplar, multipliceras med 157 000 kr.

årliga fårsammanlagda driftsstödetDet dock inte överstiga 11,2 miljoner
kr.
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Fötfartningyörslag

Endags eller tvådagarstidningar-
4 § dagstidning tvåFör kommer eller dagar i veckan, meduten som en

sådanaförundantag tidningar omfattas 5 och 6 §§, årligtgäller att ettsom av
pådriftsstöd 493 000 kr lämnas1 tidningen uppfyller kravde ställsom som

i §1 kap. 4 denna lag, och
tillhar övervägande del abonnerad totalupplaga,en

har abonnerad medelnettoupplaga minst 2 000 exemplar,en
innehåll kalenderår,har minst l 000 spaltmeter redaktionellt per

4. har annonsandel inte överstiger 50 dess helaprocenten som av
kalenderår,tidningsutrymme under ett

har täckningsgrad inte överstiger 25 procent,en som
helårhar abonnemangspris för inte understiger prisett ettsom som

fastställs regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av
Med annonsandel andelen betalt hela tidningsutrymmetutrymmeavses av

kalenderår.under ett

5 § För riksspridd dagstidning kommer idag veckan ochuten som en upp-
fyller de krav ställs i l kap. 4 § och 2 kap. 4 § första stycket 1-6 dennasom

årligtlag skall dock i stället lämnas driftsstöd med belopp beroendeett ett
storleken den abonnerade medelnettoupplagan enligt följande.av

Belopp Minsta abonnerad
medelnettoupplaga

2 958 000 kr 10 000 exemplar,
667 0002 kr 9 000 exemplar,

2 328 000 kr 8 000 exemplar,
2 027 000 kr 0007 exemplar eller
1 493 000 kr den abonnerade medelnettoupplagan mindre 0007är änom
exemplar.

dagstidning skall riksspriddEn huvuddelen upplagananses som om av
i olika delar landet och i minst hälften de blockregioneravsätts av av som

ligger utanför utgivningsregionen. Blockregionerna fastställs regeringenav
regeringeneller den myndighet bestämmer.

sådan två6 § Kommer rikspridd dagstidning i 5 § uten som annars avses
gånger årligt driftstöd följande.vecka lämnas enligtettper

Belopp Minsta abonnerad
medelnettoupplaga

298 kr 10 000 exemplar,3 000 .
2 958 000 kr 9 000 exemplar,

0002 667 000 kr 8 exemplar,
eller2 328 000 kr 7 000 exemplar

mindre 000l 493 000 kr den abonnerade upplagan 7 exemplar.är änom
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driftsstädBegränsat

fårhögsta täckningsgrad begränsat driftsstödUtan hinder kraven7 § ettav
år,lämnas med skäligt belopp, dock med högst l 493 000 kr tillett per en

utgivningsortendagstidning harsom
Gotlands kommun,

MörbylångaBorgholms eller kommun,
Laholms kommun, eller

Överkalix Övertorneåeller kommun.Haparanda, Kalix,4.
får tilldriftsstöd enligt första stycket 4. dock endast lämnasBegränsat en

innehåll minst 25dagstidning har redaktionellt till ärprocentett somsom
språ-språket del svenskamedan övervägande skrivenskrivet finska är

ket.

drifhvstädUtbetalning av

månadsvis tolftedel det drifts-Driftsstödet betalas i förskott med8 § ut en av
måstekalenderåret. kommitför Tidningen dock hastöd beräknas utsom

gången.kalendermånader förstainnan driftsstöd lämnasminst helasex

Avveckling driftsstödav
år tid-dagstidning driftsstöd under minst ochdet för lämnats9 § Om etten

hushållstäckning periodicitet tillförändringar i eller sänktgrundningen av
driftsstöd stödbe-två vecka inte längre berättigar till kaneller dagar ettperen

två åren.för delopp lämnas närmaste
skall stödbeloppåret efter det till driftsstöd upphört dettaFörsta rättenatt

två driftsstöd lämnats. Under dettredjedelar det senastmotsvara somav
tredjedel det oreduce-därpå året skall stödbeloppetföljande motsvara en av

driftsstöd lämnats.rade senastsom

Distributionsstöd3 kap.

dagstid-för varje abonnerat exemplarDistributionsstöd kan lämnasl § av en
postbefordrings-distributionsföretag ellerning distribueras ettett avavsom

minsteller särskilda tidningsutdelningsturer,företag i lantbrevbärarturer om
två i samdistribution.tidningsföretag deltar en

årligen lämnas medDistributionsstödet skall2 §
exemplar,miljonerna stödberättigadeexemplar för de första 79,25 öre per-

och miljonerexemplaren mellan 7 miljoner l4exemplar för7.40 öre per-
stödberättigade exemplar,

miljonermellan 14 miljoner och 21för exemplaren5,55 exemplaröre per-
stödberättigade exemplar samt

miljoner.exemplar för exemplaren 214,63 överöre per-
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örfattningjörslagF

betalas till distributionsföretaget eller postbe-§ Distributionsstödet skall3
tillgodoföra tidningsföretagen derasfordringsföretaget. företag skallDessa

månadsvis efterskott.Stödet betalas iandel beloppen.av

får distributionsföretag ellerförmedlas§ Distributionsstöd4 ett ett post-av
prissättning innebär storlekenbefordringsföretag tillämpar atten som avsom

distributionsområde inteabonnerade upplaga inomenskilda tidningensden ett
tidningardistributionsavgiften distribuerat exemplar. Förinverkar somper

får prissättning tillämpas.vecka dockdagkommer ut en annanen per
grund tidningar-väsentliga kostnadsskillnaderförekommerOm det av

såfår därefterprissättningenexemplarolika vikt sätt attanpassasnas per
den högre vikten in-belastas med den merkostnadtidningenden tyngre som

nebär.
får föreskrivaregeringen bestämmerden myndighetRegeringen eller

förenas med förmedla distributionsstöd.villkor skallytterligare rätt attsom en

får distributionsstöd distribu-inte förmedladistributionsföretag5 § Ett om
någraingår eller tidnings-i koncern medtionsföretaget ellerägs ettenav

särskilt medges.inte dettaföretag om
får först samtyckt tillsådant bara lämnas företagetmedgivandeEtt attom

den myndig-samdistributionen efter framställning hosiföretag deltarett som
föruppgifter behövsskall kunna del deregeringen bestämmerhet somav

kostnadsfördelning för samdistributionen.ochbedömning kostnaderen av

får finns särskilda skäl medgesdistributionsföretag det6 § Ett rätt att somom
eller in-tidningsföretag eller företaganlitaunderentreprenör ägsett ett som av

går med tidningsföretagi koncern ett om
samdistributionen inom distribu-deltar iövriga tidningsföretag som

tionsornrådet anlitas ochunderentreprenörengodtar att
tillsamtycker dessadistributionsföretaget och underentreprenören att

få för kunnaskall kunna de uppgifter behövsövriga tidningsföretag attsom
pågåendekostnadsfördelning för planerad ellerbedöma kostnader och en

samdistribution.

Två får finns skäl medgesdistributionsföretag det särskilda7 § rätt attom
samdistribution inom distributionsom-för stödberättigadsamtidigt ettsvara

råde.
postbefordringsföretagsdistributionsföretag därvidSom även ettanses

från lantbrevbäringsturer.särskilda tidningsutdelningsturer, bortsett

kompetensutveckling4 kap. Stöd för

dagstidningsföretagåren beviljas stöd till1996-2000 kan det1 § Under ett
inom det företagsekonomiskakompetensutvecklande utbildningsinsatserför

områdetinfonnationstekniskaoch om
tidningen befinner sig idriftsstöd för tidningen ellerlämnas ettom

konkurrensmässigt underläge,marknads- och
föregående årennågon gång femunder detidningsföretaget närmast

rationaliseringsåtgärder ochgenomfört betydande 21
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utbildningen kan bidra till vidmakthålla effekternaantas dessaattom av
rationaliseringsåtgärder.

2 § Stöd för kompetensutveckling lämnas med beloppett motsvararsom
hälften utbildningskostnaden, dock med högst 5 000 årkr och anställdav per

undergår utbildning och med högst år.70 000 kr två-För ochsom per en-
dagarstidningar kan dock högst 15 000 kr företag åroch beviljas förochper
storstadstidningar högst 200 000 kr.

3 § Stödet för kompetensutveckling betalas i efterskott.ut

Övriga5 kap. bestämmelser

l § Om tidningsföretag helt eller delvis sitt förväntadeett presstödpantsatt
innan det fattats beslut presstöd skall stödet bestämmas till högst hälftenom

vad skulle ha beviljats.av som annars

2 § Om tidningsföretag oriktigt uppburit stöd enligt denna lag skallett det
erhållnaoriktigt återbetalas.beloppet

3 § Vid tillämpningen fårdenna lag hänsyn inte till sig tidningenstasav vare
politiska inställning eller dess ställningstagande frågor.i enskilda

4 § Beslut presstöd enligt fårdenna lag inte överklagas.om

5 § Regeringen eller den myndighet fårregeringen bestämmer meddela de
ytterligare föreskrifter behövs för verkställigheten denna lag.som av

Denna lag träder i kraft den januari dål 1996, presstödsförordningen
1990:524 upphör gälla.att

Om driftsstöd betalats för dagstidning för århela 1995 enligt äldreut en
bestämmelser och tidningen enligt de betämmelserna inte berättigar tillnya
driftsstöd skall för tidningen i stället betalas stödbelopp. Detta stöd-ut ett
belopp skall det driftsstöd betalats årreduceringmotsvara senast utansom
1996 reducerat med femtedel år två år1997, femtedelar 1998,samt treen
femtedelar år 1999 åroch med fyra femtedelar 2000.
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Författningsförslag

2 till lagFörslag ändring i mervärdesskattelagenom
1994:200

såvitt definitionen allmän nyhetstidning i 3 kap. 12 § andraavser av
stycket.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse
3 kap.

12 §

Med allmänna nyhetstidningar Med allmänna nyhetstidningar
förstås sådana förstås sådanapublikationer publikationerav av
dagspresskaraktär normalt dagspresskaraktär utkommer iut-som som
kommer med minst varje pappersutgåva och normalt medett nummer
vecka. minst varje vecka. Pub-ett nummer

likationer, för vilka presstöd lämnas
enligt presstödslagen 1995:000,

allmän nyhetstidning.anses som
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3 Förslag till lag ändring i lagen 1972:266om om
påskatt och reklamannonser

föreskrivsHärigenom 16, 18, 21 och 24 §§ anvisningarna tillatt samt
1 § och till 24 § lagen 1972:266 skatt och reklam skall haom annonser
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
l6§

fråga periodisk frågaI publikation I periodisk publikationom om
för vilken utgivaren till för vilken utgivarenäger rätt tilläger rätt
återbetalning skatt enligt 24 avdrag skatt enligt 24 före-av av
föreligger redovisningsskyldighet ligger redovisningsskyldighet endast
endast det sammanlagda be- det sammanlagda beskattnings-om om
skattningsvärdet publikationens värdet publikationensav av annonser

beskattningsårför för beskattningsår överstiger 60 000över-annonser
stiger 60 000 fallkr. I före- kr. fall föreliggerI redovis-annat annat
ligger redovisningsskyldighet ningsskyldighet sammanlagdaom om
sammanlagda beskattningsvärdet för beskattningsvärdet för beskattnings-

Ärbeskattningsåret överstiger året20 000 överstiger 20 000 kr. ett
Är beskattningsårkr. beskattningsårlängre eller längre eller kortareett än

månaderkortare månadertolv skall de tolv skall de angivnaän grän-an-
givna räknas eller ned räknas eller ned igränsema mot-upp serna upp

mån.i motsvarande mån.svarande

18§
återbäring, återbäring,Lämnas bonus eller Lämnas bonus eller

förmån, förmån,icke s.k. ickeutgör s.k.utgörannan som annan som
Villkorlig rabatt, i efterhand och villkorlig rabatt, i efterhand ochav- av-

förmånen något för vilket förmånen någotskatt- för vilket skatt-ser ser
skyldighet fårinträtt, avdrag för fården skyldighet inträtt, avdrag för den
del den tidigare redovisade del tidigareden redovisadeav av
skatten förmånenbelöpt skatten på förmånenbelöptsom som

i den ordning gäller för i ordninggöras den gäller förgörassom som
den skattskyldiges redovisning för den skattskyldiges redovisning för

förmånen sådanreklamskatt. förmånen sådanAvser reklamskatt. Avser
i periodisk förpublikation, i periodisk publikation, förannons annons

vilken skattskyldighet inträtt under vilken skattskyldighet inträtt under
tidigare kalenderår, får kalenderår,avdraget tidigare får avdraget
dock överstiga den skatt den dock överstiga den skatt densom som
skattskyldige erlagt eller haft skattskyldige erlagt eller haftatt att

åreterlägga för det tidigare åretminskat erlägga för det tidigare efter
med belopp återbetalats enligt sådant avdrag 24isom som avses
24

Uppkommer förlust fordran för vilken reklamskatt redovisats, äger
första stycket motsvarande tillämpning. för sådanHar avdrag skatt för ford-

därefter återgjorts och inflyter betalning, skall redovisning lämnas förran
den skatt belöper det betalda beloppet.som24
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
21§

tvåRedovisningsperiod omfattar Redovisningsperiod omfattar två
kalendermånader. kalendcrmånader.Skattskyldig skattskyldigsom, som,

sådan åter-i förekommande fall efter i förekommande fall efter sådant av-
betalning eller befrielse drag föri 24 närmastavsessom som avses

föregående föregående beskattningsåri 24 för har redo-närmast
beskattningsår har redovisat eller visat eller skulle ha redovisat reklam-

redovisatskulle ha reklamskatt med skatt med minst 300 000 kronor
minst 300 000 kronor skall dock skall dock lämna deklaration för

för kalendermånad.lämna deklaration varje kalen- varje
dermånad.

24§
redovisatTill skattskyldig, En skattskyldig för ettsom som

reklamskatt själv- beskattningsår har redovisaför i skattattannonser
publikation, för självständigständig periodisk i perio-som annons en

diskhar karaktär dagspress, populär- publikation, har karaktärav som
återbetalar dagspress, populärpress ellereller fackpress,press av

beskattningsmyndigheten så del fackpress får vid redovisningen görastor
den erlagda för avdrag med så del skattenskatten ett stor avav

beskattningsår skattepliktigmot motsom svarar en som svarar en om-
såvittskattepliktig högst 12 miljoner kro-omsättning sättningom, om

år dagspress 6gäller dagspress högst 12 miljoner för helt för ochnor
helt år såvitt gäller miljoner kr för helt år för poulär-kronor för och,

6 miljoner kro- och fackpress.högst pressannan press,
Återbetalninghelt år. sker Om redovisningsperiodenför avsernor

beskatt- del beskattningsår skallefter utgången halvtvarje etten avav
ningsår. halvåret avdragsbeloppen stället fördelasFör första iettav
beskattningsår får återbetalat belopp proportionellt efter redovisnings-

på periodens längd eller efter den tidskatten omsättningöverstiga enen
det nämnda beloppet. självständig periodisk publikationhälftenom av

Är beskattningsår längre eller utkommit, publikationen inteett om
tolv månader skall de kommit utzunder hela året.kortare än

eller skattskyldig till-räknas Om inte kanangivna gränserna upp en
avdrag redo-ned motsvarande mån. giodogöm förensigi

visningsperiod får avdrag förgörasFöreligger till återbetalningrätt
det återstående beloppet vid någotstycket får beskatt-enligt första av

påföljande redovisning-stillfällenadeningsmyndigheten, den skatte-om
beskattningsår. Vidunderförväntaspliktiga kanomsättningen samma

redovisningsperioden förden sistamed icke detsäkerhet överstiga
beskattningsåret får den skatt-århögsta belopp för helt angessom

återstodenskyldige avdrag förfrån göramedge befrielseförsta stycket,i
avdrag han berättigaddet ärskyldighet inbetala reklamskatt. av somatt

Skattemyn-till enligt första stycket.synnerliga skäl föreligger,Om
skall återbetala det beloppdighetenbeskattningsmyndigheten åter-kan

skatten för perioden.överstigertidigarebetala skatt iän somsom anges
första stycket.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Anvisningar

till l §
Meddelande reklam meddelandet innefattaräven när erbju-anses som

dande inköp eller motsvarande.om
förståsMed avsättning försäljning eller omsättning normaltannan som

sker vederlag.mot
Bilaga till publikation En annonstrycksak elleränannan en re-

reklamtrycksak själv- klamtrycksak distribuerasanses som som som
ständig trycksak och dessutom bilaga till publikation änsom annan

i publikationen. reklamtrycksak inteannons anses som
publikationeni endastutanannons

självständig trycksak.som

till 24 §
Skattskyldig Skattskyldigut utsom ger annons- som ger annons-

blad, katalog eller liknan- blad, katalog eller liknan-program, program,
de trycksak inte berättigad till de trycksak inte berättigadär tillär
återbetalning reklamskatt för avdrag sådanför trycksak.av
sådan trycksak.

Periodisk publikation innehåller och till övervägandesom annonser som
tillhandahållesdel gratis eller till pris understiger vadavsevärt ärsom som

skäligt annonsblad.anses som

Denna lag träder i kraft den januari 1996.1
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4 Förslag till presstödsförordning

Regeringen föreskriver följande.

§l Grundläggande föreskrifter direkt presstöd finns i presstödslagenom
1995:000.

2 § Ansökan presstöd enligt presstödslagen skall in till Presstöds-om ges
nämnden.

fårPresstödsnämnden lämna föreskrifter vilka uppgifter ansökanom en
innehållaskall och vilka intyg, försäkringar och andra handlingar skallsom

fogas till ansökan.

3 § Ansökan stöd till kompetensutveckling skall in till Presstöds-om ges
månadernämnden efter det utbildningen avslutats.senast attsex

4 § Framställning enligt 3 fåkap. 7 § presstödslagen del uppgifterattom av
för bedöma kostnader kostnadsfördelningoch för samdistribution skallatt

hos Presstödsnämnden.göras

5 § Beslut driftsstöd förhållandenaskall grunda sig uppgifter underom om
föregående kalenderår.

6 § Med blockregioner enligt 2 kap 5 § andra stycket presstödslagen avses
framgårregioner bilaga till denna förordning. Ej med härsom av

7 § Tidningsföretag skall för del distributionsstöd skriftligen för-att av
binda sig överlämna distributionsarbetethela till distributionsföretagetatt

områderespektive postbefordringsföretaget i varje där tidningen deltar i stöd-
berättigad avstå frånsamdistribution distribution abonneradsamt att egen av

områdendagstidning inom alla där stödberättigad samdistribution förekom-
påbörjasoch vid dåtidpunkt den tidningen kan följa med.mer en egna

får8 § Ett distributionsföretag förmedla distributionsstöd företagetom
inom verksamhetsområdesitt anordnar samdistribution där det finns

förutsättningar för stödberättigad samdistribution,en
håller samdistributionen för samtliga dagstidningar vidöppen som en

och tidpunkt driftsstödsberättigade,ärsamma
delger anbud samdistribution distributionsområdeinom tillett samt-

liga dagstidningar har undertecknat förbindelse enligt 7 § samtsom
sådanendast samdistribuerar dagstidning har i huvudsak betaldsom en

upplaga och abonnemangspris inte frånuppenbart avviker det prisett som
i allmänhet tillämpas tidningar i motsvarande kategori.som av

fårpostbefordringsföretagEtt förmedla distributionsstöd företagetom
uppfyller förutsättningarna i första stycket 2-4.
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uppehållfår föreskrifter i normal utgiv-meddelaPresstödsnämnden9 § om
abonnemangsprispresstödslagen och3 § tredje stycketning enligt l kap. om

presstödslagen.enligt 2 kap. 4 §

får föreskrifter vadmeddelaPresstödsnämnden närmare10 § som avsesom
med

medelnettoupplaga,ochtotalupplaga
enligtdelen abonnerad upplagarespektive övervägandehuvuddelen av

1995200,presstödslagenoch 4 §§2 kap. 1
enligt 8 förstaabonnemangspris §betald upplaga ochhuvudsaki

förordning.stycket denna4

föreskrifter behövsfår ytterligaremeddela dePresstödsnämnden§ll som
presstödslagen.verkställighetenför av

Återbetalning till Presstödsxpresstödslagen skall ske2 §enligt 5 kap.§12
nämnden.

1995:000 betalas Press-presstödslagenpresstöd enligtDirekt13 § ut av
stödsnämnden.

1996.januarii kraft den lförordning träderDenna
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Färfartningsförslag

5 till förordningFörslag ändring iom
författningssamlingsförordningen 1976:725

Regeringen föreskriver bilaga till författningssamlingssförordningenlatt
1976:725 skall ha följande lydelse.

Författningssamlingar för centrala myndigheter

UlgiVflnde Förkortning Särskild föreskrift
myndighet

kulturrådsStatens KRFS ocksåUtnyttjas Konstnärsnämn-av
författnings- den, Kungl. biblioteket, Riksanti-
samling kvarieämbetet och Statens historiska

Arkivet för ljud och bild,museer,
Statens konstmuseer, Styrelsen för
Sveriges författarfond, Presstöds-
nämnden, Taltidningsnämnden,
Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Statens kärnkraft-
inspektion

Denna förordning träder i kraft den januari1 1996.

29





Bakgrund





1 Statens stöd till dagspressen -
utvecklingen

1.1 Pappersskatt, omsättningsskatt och mervärdesskatt

Redan 1948 undantogs dagspressen från viss skattskyldighet, det dågällde
pappersskatt infördes vid denna tidpunkt. När omsättningsskatten in-en som

fördes 1959 undantogs då dagstidningama.även Motiven för detta angavs av
års1952 kommitté för indirekta skatter dels skatteteknisk, dels prin-vara av

cipiell åberopadesDet svårbemästradebl.a. problem vidart. gränsdragningen
mellan vad kunde yrkesmässigt och icke yrkesmässigtsom anses vara ut-
givna publikationer tidningspressen i de flesta länder införtsamt att kon-som
sumtionsbeskattning från sådanundantagits beskattning SOU 1957: 13,

f..l 13s.
I samband med mervärdesskatten omsättningsskattenatt dis-ersattesenare

kuterades skattskyldighet för dagstidningama. års1960 Allmänna skatte-
beredning utgick i förslagsitt frånmervärdesskatt tidningarnasatt omsätt-om
ning skulle beskattas till den del den inte bestod annonsintäkter SOUav
1964:25. föreslogs såledesMoms samtliga intäkter med undantag för in-
täkter annonsuppdrag och annonsförmedling. Förslaget byggdeav rent
skattetekniska bedömningar bl.a. likabehandling och bredare skatteun-ettom
derlag. Tidningsföretagens annonsintäkter skulle mervärdesskattebefria-vara
de med ingåendeavdragsrätt för i den delen. I reservationer framfördesmoms
andra förslag bl.a. fullständig momsbefrielse för dagstidningarna med in-om
nebörd dåvarandeden skattebelastningenäven formi ingåendeatt omsätt-av
ningsskatt skulle upphöra. Denna konstruktion blev delvis den som genom-
fördes prop. 1968:100, bevillningsutskottet 1968:45, dock först sedan två
pressutredningar verkat. Den ordning infördes innebar härutöversom att an-
nonsintäktema i stället blev mervärdesskattebelagda.

års1.2 1963 pressutredning

Under 1950-talet lades i genomsnitt ned 6 tidningar året. I börjanom
ansåg1960-talet sig inte Landsorganisationen rådlängre årligaha bi-att ge

drag till Ny Tid i Göteborg eftersom dragit sig kostnaderstoraman genom
köpet 1956 Stockholms-Tidningen och Aftonbladet. Ny Tid tvingadesav
upphöra med 6-dagarsutgivning.

Ungefär årsamtidigt- 1963 -tillsatte den socialdemokratiska regeringen
förstaden pressutredningen med uppgift ingåendegöra analys tid-att en av
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efterkrigstiden aktuella situation. Iutveckling under och dessningspressens
förekonomiska förutsättningarnautredningen framhölls dedirektiven till att

mångavilket tid-under efterkrigstiden, dehelt hade ändratstidningspressen
tid barinom under dennaoch koncentrationenningsnedläggningarna pressen

Även fördelvis kunde uttryckdessa företeelservittne ettvara enomom.
tidningsvärlden innebar utvecklingenstrukturrationalisering inomnödvändig

för det prak-konsekvenser kunde uppkommadirektiven allvarligaenligt att
tryckfriheten.tiska utnyttjandet av

Dagstidningarnas ekono-1965 fram betänkandetPressutredningen lade
koncentrationsprocessen,Utredningen fann1965:22.miska villkor SOU att

år, antalet tidnings-första inneburit1950-taletssin början undertagit attsom
tvådagarstid-39eller medmed 35 ävenföretag minskat procentprocent, om

träffat de min-hade främstKoncentrationsprocesseninkluderades.ningarna
bor-i första hand hademed flera tidningar;utgivningsorterdre tidningarna

stadigtvisserligenupplagan hadesamladetidningar drabbats. Dengerliga
koncentrationen.ökade lokalapraktiken till denbidrog idettaökat men

tidningsföretagenmåste visserligenutredningenEnligt attaccepteraman
förutsättningardemografiskatekniska ochberoendei framtidenäven --

sprid-efter vidgasmå, bordeförhållandevis strävamåste attmanmenvara
bi-ord intekunde med andraförningsområdena. Uppgifterna attstaten vara

borde i ställettidningsmarknaden. Denpårådandebehålla strukturenden
regiontidningar,tyngdpunktenstrukturrationalisering, medsyfta till en

konkurrensområde.varjetidningsföretag inombärkraftigaökade antaletsom
huvudsakinföras och itidningsstöd bordestatligtfannUtredningen att ett

sådan utformning detbordeandratidningama. Dettill attkanaliseras ges en
etable-företag dessutomexisterandesåväl konsolideringmöjliggjorde somav

bärkraftskapaendafann denUtredningentidningar. vägen attring attnyaav
blikundekoncentrerade insatserföretagenförlustbringandehos de somvar

stödform där stödförmöjligheternaövervägdesjälvhjälp. Manhjälp till en
tid-till vissakoncentrerade insatserdelsefter behov,delsutdelades genom

tidnings-utbyggnadrationalisering ochfortsattmöjliggöraförningar avatt en
sådan sammansättninglåg finnasvårigheterna i ettföretagen. att av organen

ifråga-kundeeffektivitet inteochoberoendedessutbetalning stödetför attav
bli enbartsärskilda omvägkunde det attutredningenEnligt organetsättas. en

möj-fann den endaUtredningenintressegrupperingar.efterstödet attfördela
enskilda företagtidningsstöd tillstatligt attöverföraliga varvägen ettatt

användesmedlenmed villkoretförbindasbordeBidraget attpartierna.över
förbordetidningsstödettidningar, ochtillvalfri formstöd iför ges genom

friståendeorganisatorisktfrån partiernaochtillskapadeändamålet särskilt or-
lämpligtutredningen avsättaår enligtkunde attmiljoner kr25 varapergan.

förhållandepartierna imellanfördelasdetoch bordestödetföreslagnaför det ,
enhälligtinteförslagUtredningensval.allmännaröstetal vidtill deras var

tid-oberoendei fri ochingreppdetvände sigreservation mot enutan en
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ningspress förslaget kunde innebära. I särskilt yttrande förordadesett en
samordning presstöd och partistöd.av

Dagspressbranschen inte alls beredd det föreslagnaatt stödet.accepteravar
Svenska Tidningsutgivareföreningen avvisade bestämt åtgärderalla som
skulle fåkunna strukturella effekter, vilket ansågs stå i strid med tryckfrihets-
förordningen. Det ansågs vidare allvarligt ingrepp i den fria konkur-ettvara

skulle marknadsmekanismemasätta spel.rensen, Man hävdadesom deattur
tidningarnas problem kunde lösas med åtgärder.generellasvagare förhål-Det

landet starka tidningar i månviss kundeatt dra fördel sådanasägas åtgär-av
der fick inte avgörande.vara

Även andra remissinstanser kritiska och detta medförde förslagetvar att
inte genomfördes det lagts fram.som

års1.3 1967 pressutredning

1963 års pressutrednings förslag förverkligades således inte; i stället fatta-
des hösten 1965 riksdagsbeslut statsbidragett till de politiska partiernasom
opinionsbildande verksamhet prop. 1965: 174, bet. KU44 och bet. SU 192,
rskr. 452 och 453. Moderaterna och Folkpartiet sig partistödet.motsatte
Folkpartiet, i föroch sig inte partistöd, sig förslagetsom emot ett motsattevar
eftersom såg det dagspresstödl.maskerat Partistödetett räckteman intesom
till för rädda Stockholms-Tidningenatt denna lades ned i februariutan 1966.

I betänkande år underströkett konstitutionsutskottet bet. KUsamma
1966:26 partistödet inte fick medföraatt statsmakterna lämnade tidningar-att

särskilda ekonomiska problem vidare beaktande. Utskottet ansågnas utan att
utredning borde ske möjligheterna förbättra dagspressensen ekono-attom

miska villkor, och riksdagen anhöll hos regeringen sådan utredningom en
rskr. 1966: 128.

År 1967 tillsattes pressutredning med uppdrag undersöka dags-en ny att
ekonomiska villkor och åtgärdermöjliga i syfte förbättrapressens dessaatt

villkor. I direktiven framhölls det torde kunnas förutsättasatt det statligaatt
partistödet inte medfört inteoch skulle komma medföra någonatt avgörande
ändring i de ekonomiska villkoren för tidningar med finansiella svårigheter.
Vid remissbehandlingen års1963 pressutrednings förslag och denav genom
offentliga debatten hade framgått mångadet håll fanns betydandeatt sym-
patier för ökat statligt stöd till dagstidningarna.ett

Utredningen föreslog 1968 i betänkandet Dagspressens situation SOU
1968:48 införande samdistributionsrabatt årgångsexemplarmed l krav per
för endagstidningar, tvådagarstidningar,2 kr för 3 kr för 3-5-dagarstidningar
och 5 kr för 6-7-dagarstidningar. sådanEn stimulans nödvändigsyntes vara

Kommunikationspolitik och kommunikationsforskning, Rapport från ett sym-posium anordnat massmedieseminariet vid Göteborgs universitetav och
Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare, 23-25 april 1980, 81 35s.
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för varje spridda tidningarna skulle kunnade tätast accepteraortatt en
till spridningsintensiteten.kostnadsfördelning inte hänsyntogsom

dagstidningarnas ekonomiska situationUtredningen konstaterade vidare att
svårigheterna främst koncentre-otillfredsställandegenerellt inte utan. varvar

utredningen uppenbart dessa ianrlratidningsföretagen.. föreföllrade till lDet att
i konkur-efter ekonomisk sanering kunde överlevafall regelvissa ensom --

såekonomi undergrävd,åtskilliga andratidningarnasfall dockI varrensen.
påsådana omläggningarsaknadeföretagen själva prövaattatt somresurser

bärkraft.tänkas ekonomisksikt skulle kunnalängre ge
såväl investeringar för andralån kunna förborde därförStatliga somges

marknadsföringsåtgärder, nödvändiga förbedömdesåtgärder, t.ex. varasom
långiv-villkor förkonkurrenskraftigt. Somsikt företaglängre göra ettatt

företagetuppställas det kravet,med andra ordningen borde att genom en rea-
åtgärderna förbetydelseföreslagna:kunde visa delistisk plan attatt var av

sådana åtgärderbordesikt. Prioritetlivskraft längreföretagetssäkra ges
nedbringa kost-i syftetidningsföretagsamverkan mellangagnade attsom

års amorteringsfrihet ochLånen förenas med femnadsnivåna föreslogs en
låneansökningarår.huvudsak Prövningentidräntebefrielse för tre aven av

företagseko-kvalificeraddär högtsärskild styrelse,omhändertasborde av en
företrädd.bordebankmässig expertisochjuridisknomiskt vara

års riksdag medproposition till 1969iförslag resulteradeUtredningens en
lånefond, samdistributions-delsdels Pressensinrättandetförslag enav enom

1969:48,utredningsförslaget prop.propositionenföljdehuvudsakrabatt. I
1969: 107.statsutskottet

stödåt-direktaår den första1969,lånefond, inrättadesPressens varsom
krfonden 125 miljonertillgodofördesBudgetåren 196970-197374gärden.

lån tillbeviljatsfemåriga försöksperiod hadeutgången denna ettoch vid av
avsågutlåningen maskin-80miljoner kr. Drygt81,3belopp procent avav

saneringslån. NågotbetecknatshadeOmkring 15investeringar. procent som
fåmarknadsföringsåtgärder. Mycketutlånats förinte habelopp tycktesstörre

konkurrerande tid-hadesamverkansprojekt. Däremotavsågansökningar
maskininvesteringar.huvudsaklån för ierhållit sittningar orter varsex

hälften denomkringuppgick tillpå dessaUtlåningen till tidningar orter av
åren.förstautlåningen under detotala sex

reklamskattproduktionsstöd ochInförandet1.4 av

samdistributions-lånefond ochmedåtgärdernadebakgrundMot att nyaav
läge denbekymmersammaandratidningarnas togförbättralyckatsinterabatt

s.k.driftbidragfrågan kontantaregeringensocialdemokratiska pro-omupp -
med de borger-underlägemarknadsmässigttidningar itillduktionsbidrag -
metod till dags-automatiskefteravsågs fördelasBidragenpartierna.liga en

konkurrent,upplagemässigthade störreutgivningsortpå sintidningar ensom36
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och finansieras med annonsskatt. Regeringen fick Centerpartiets stöden
vissa villkor och Folkpartietäven anslöt sig till tanken selektivt stöd.ettnu
Folkpartiet förklarade sådant stöd behövdes för bevara mångsidigatt ett att en
tidningsdebatt, begärde vissa justeringar med innebörd vissamen man att
folkpartitidningar skulle stöd de tidningartrots störstaatt var ut-resp.
givningsort. Socialdemokraterna och Centerpartiet ville ha bredast möj-som

tillmötesz.liga uppslutning gick Folkpartiet Regeringen föreslog i proposi-en
årstion till 1971 riksdag prop. 1971:27, bet. SkU 30 statsmakternaatt

skulle andratidningarna direkt bidrag till deras löpande produktion.ett Enge
andratidning definierades därvid allmän nyhetstidning dagspress-som en av
karaktär, vilken normalt utkom med minst vecka ochett nummer per som
sin utgivningsort hade upplagemässigt konkurrent. Bidragetstörre skulleen
beslutas Styrelsen för lånefond,Pressens också ñck möjlighet be-av attsom

sådanasluta bidrag till tidningar, de inte hadeäven andratid-om som om
ningsposition, uppenbarligen svårigheter.hade På motsvarande sättsamma
kunde den besluta inte bidrag till andratidning den inte så-hadeatt ge en om

svårigheter.dana I förordningen lades dock uppgiften besluta bidragatt om
Presstödsnämnden.
Riksdagen beslutade i enlighet med propositionen bet. KU 1971:32.
För finansiera det utökade presstödet och viss statlig informationsverk-att

samhet beslöts prop. 1971:28 samtidigt det skulle införas skattatt en an-
Skattesatsen ursprungligen tänkts 10 för allnonser. procentsom vara press

bestämdes Centerpartiets förslag till 6 för i allmännaprocent annonser ny-
hetstidningar och lO för andra publikationer med avdragsrättprocent en

år2.3 miljoner kr per
Införandet annonsskatten föranledde den reklamutredning somsuttitav

sedan 1966 prioritera arbetet med allmän reklampålaga. Reklamutred-att en
ningen 1972 delbetänkandet Beskattning reklamen SOU 1972:6avgav av

föreslogoch där allmän reklamskatt 10 bl.a. i syfte dämpaprocent, atten
reklamens volym. sådanDagspressen hade krävt allmän reklamskatt för atten

medierinte bli missgynnad förhållandei till andra
I propositionen 1972:58 skatt och reklam föreslogs oför-om annonser

ändrade skattesatser och grundavdrag för dagspressen. I samband med riks-
dagsbehandlingen uttalade skatteutskottet det i princip Reklam-att
utredningens uppfattning bottenavdrag denna storlek inte motiveratatt av var

skattetekniska skäl avdraget borde betraktas delnärmastutanav som en av
presstödet bet. SkU 1972:29. Riksdagen godtog i huvudsak propositionens
förslag. I samband med denna utbyggnad annonsskatten till allmänav en re-
klamskatt genomfördes kraftig förstärkning produktionsbidraget, fram-en av

2Kommunikationspolitik och kommunikationsforskning, frånRapport ett sym-
posium anordnat massmedieseminariet vid Göteborgs universitet ochav
Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare, 23-25 april 371980, 81s.
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1972:59, bet.övriga andratidningar prop.storstadstidningar ochför allt till
rskr. 1972:203.KU 1972:29,

års pressutredning19721.5

1972 uttalades i propositio-ovannämnda förstärkningenmed densambandI
Konstitutions-pressutredning.tillsättatiden attatt en nyvar mogennen

produktionsbidraginförandet uttalatsamband medredan iutskottet avsom
framhöll utredningen bordeinstämde ochborde tillsättaskommitté attatt en -

innehålla företrädare för tidnings-förankring ochparlamentariskbredenges
branschen.

konstitutionsutskottetsårs i enlighet medpressutredning tillsattes1972
mål förpreciseratönskemål, fick i uppdrag bl.a.och stats-att ett merange

direktaoch utvärdera dethandlande dagspressenmakternas attgentemot
till förändringar. Utred-mån med förslagbehov kommaipresstödet, samt av

1975:79.Statlig presspolitik SOUbetänkandet1975avlämnadeningen
målet mediepolitiken bordeförövergripandedetframhöllUtredningen att

fördjupa denförstärka ochmedverka tillskullemassmedierna attattvara
speciella särdragdärvid sikte deskulledemokratin. Mansvenska ta som

och medrepresentativitetenstark betoningSverige medkännetecknar orga-
Utifrån ståndpunkten kundeinslag. denviktigtnisationerna ett mansom

upprätthålla funktioner: defyraskulleframför alltdagstidningarnahävda att
skeenden i samhället,information, 2 kommenteraallsidigborde 1 ge

underlättamakthavare 4granskning olikaochkontroll3 samtutöva av
i samhället.organiserademellaninom ochkommunikationen grupper

massmedierna borde den in-liggainformationsfunktionenI att geangavs
ställning ikunnamedborgarna skallnödvändig förformation taattsom var

få lö-massmedierna bordeförtroendevaldasamhällsfrågor desamt att genom
i politiskauppfattningarorganisationersenskildas ochinformationpande om

frågor.
detgruppkommunikationsfunktionen framhöllsdet gällerNär att som en

från lång radingick deltagandepolitiskadel i denintegrerad enprocessen
utredningenDet enligtorganisationer.andra ideellafackliga ochpolitiska, var

så verk-fungerade dessainomkommunikationennödvändigt attatt grupperna
påstå,kundeManför medlemmarna.företrädarerepresentativaligen blev

tidskrifterochtidningarframför alltutredningen, detframhöll att var genom
föramedlemmarantaldeltagandemedmöjligt störredet ett enatt avvarsom

anknutnatidningaransåg viktdetUtredningenintern debatt. attstoratt var av
möjlighet exis-fickorganisationerandra ideellafackliga och atttill politiska,

de olikakommunikationen inomunderlättaenbartSyftet inte atttera. var
skulle blitidningarnaåsikterockså och meningarattutan genomgrupperna

för andrakända grupper.

38



Statens stöd till dagspressen utvecklingen-

års1972 pressutredning lade vidare fram förslag till handlingsprogramett
med det övergripande målet vidmakthålla och möjligtatt förbättra denom
kommunikation sker dagstidningar. Ett representativt demokra-som genom
tiskt krävde enligt utredningensystem intensivt utbyte idéerett kun-samtav
skap olika opinioner och förutsättning för detta enligtom utredningenen var
mångfald inom Utredningen underströk tidningskoncentrationenpressen. att
inte fick så långt makten tidningarnaöver begränsadesatt någratill de-
kunde privatpersoner eller organisationer. Alla betydandevara meningsytt-

måsteringar tillgångha till där de kunde framföra de budskapenorgan egna
och där det fanns plats för intern debatt.

Utredningen fann det nödvändigt fortsättaatt med selektiva bidragattvar
det strukturekonorniska målet mångfald skulle kunna uppnås.om Ut-om

redningen ville alltså behålla produktionsbidraget föreslog rad föränd-men en
ringar bl.a. andratidningsbegreppet skulleatt eftersomöverges, det oklartvar
och hade lett till vissa svårigheter vid användningen. I stället skulle hushålls-
täckningen bedömningsgrund.utgöra Produktionsbidragen föreslogsen även
i fortsättningen knutna till pappersförbrukningen. Utredningens majoritetvara
fann de eftergifter tidigare gjortsatt Folkpartiet, och medförtsom attsom

vinstgivande högtäckningstidningar årligen befogade3.tre fått stöd, inte var
Utredningen funnit bristen nyetableringar inomatt dagspressensom var
allvarligt problem föreslog vidareett det skulle införasatt stödforrnen ny -

etableringsstöd för främst nyetableringar tidningar med periodicitetav en av-
l-3 dagar vecka. Stödet skulle betalas med belopp motsvaradeper ett som
l l3 produktionsbidrag för lågtäckningstidningar.

Utredningen föreslog också bidragsform utvecklingsbidragen ny av-- -
sedd för tidningar inte kunde få produktionsbidrag ändå hadesom men som
ekonomiska svårigheter. Bidraget skulle tillfälligt och utbetalas tillvara sam-

tidning tvåunder högst år fyraårsperiod med högst 600ma 000 kr förav en
fådagarstidningar och 200l 000 kr för flerdagarstidningar.

Samdistributionsrabatten ansågs ha fungerat synnerligen tillfredsställande
och det föreslogs den skulle behållas i huvudsak oförändrad.att Möjligheten
för flera distributionsföretag samtidigt bedriva samdistributionatt inom ett
område borde dock bort, och postverket borde tillåtastas förmedla sarndis-att
tributionsrabatt för tidningsutbäming lantbrevbärarlinjer. Dessutom före-
slogs administrationen rabatten skulle frånatt överföras Statskontoret tillav
Presstödsnämnden.

års1972 pressutredning föreslog vidare statliga stimulansåtgärderatt
skulle in för främjasättas lokal samverkan pådelsatt produktionssidan, dels

3Kommunikationspolitik och kommunikationsforskning, frånRapport ett sym-posium anordnat massmedieseminariet vid Göteborgs universitet ochav
Föreningen Svenska Masskommunikationsforskare, 23-25 april 1980, 8]s.
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sådanatillstatliga bidrag skulleannonsförsäljningen ochinom att ges
mångfalden branschen.inomfrämjadebranschprojekt som

då gälltIånefond betydelse dethaftfann PressensUtredningen storatt
mångautrustningen inom tid-tekniskadenförnyelsenfinansieringen avav

intetidningar hade docksamverkan mellanstimuleraningsföretag. Syftet att
så ñnansieringsmöjlighetemadetuppnåtts. utredningenEnligt attsnararevar

tänkbar samverkantillkunde ha lettlånefonden flera attorter engenom
lån i framtiden i hu-fondenföreslogUtredningenuppskjutits i tiden. att ur

kredittillskottprojekt därförbeviljas delsendast bordevudsak ett var en
stånd,till delsskulle kommatidningarsamverkan mellanförförutsättning att

medsamverkansavtaluppnå acceptabeltlyckatsintetill tidningar ett an-som
för nödvän-ñnansieringsmöjligheterhade andraintetidning och ensomnan

investering.dig
statsmakternasgrund förhuvudsak tilllades iolika förslagUtredningens

1976fr.o.m. prop.till dagspressenstödetförändringarvissabeslut avom
bådesåledes bety-innebar260. Besluten46, rskr.197576: bet. KU131, en

Utredningsför-bidragsgivningen.förreglerstödet ochökningdande nyaav
samdistribution inombedrivatvå distributionsföretagförförbudslaget attom

utredningsmajoritetensgenomfördeshellerinte. Inteområde genomfördesett
högtäckningstidningama.vinstgivandefråga folkpartistiskadeiförslag om

politiskafast vid deni propositionenstodsocialdemokratiska regeringenDen
årfrån 1971.kompromissen

regler föroch ändradeökningriksdagenVåren beslöt1977 sam-avom en
rskr.197677:42,bet. KU197677:99 och 100,distributionsrabatten prop.

produktionsbidra-höjningår regeringenföreslog260. Senare avensamma
höjdtidningsföretag,mellanproduktionssamverkanförökade bidraggen,

reklamskattensänkningdessutomsamdistributionsrabatt samt aven
grundavdragethöjningfrån och6 till 3i dagspress procent avenannonser

i enlighetbeslutadeRiksdageni dagspress.reklamskattenför annonser
januari 1978 prop.kraft den lträdde ireglernadeochmed förslagen nya
dcpartementschefcnhadepropositionen76. I16, rskr.l97778z58, bet. KU

riksda-ochborde utvärderasbetydelseocheffekterstödformernasuttalat att
underpresstödetbegärdebedömning, översyndelade denna avensomgen,
måstepresstödetframhöllRiksdagenpolitiska partierna.de attmedverkan av

lågtäckningstid-till degickmedlenså huvuddelenkonstruerat att avvara
inte kundeannonsmarknadenunderlägegrundb1.a.ningar avsom
därförochfrån tidningsrörelseninkomstenutgiftersinatäcka varsomgenom

Videxistens.fortsatta översynenför sinproduktionsbidragenberoende av
svårigheter vissa flerda-deuppmärksammariksdagenenligtborde somman

bordeVidare sär-hushållstäckning hade.lågsärskiltmedgarstidningar man
så debidragsreglernautformafanns attmöjlighetervilkabelysa attskilt som

kostnadsbesparingaroch andraproduktionssamverkanökadtillstimulerade
inverkanockså annonsbladensbordesammanhangetdetsamverkan. Igenom
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dagstidningarnas ekonomiska situation uppmärksammas. Vid översynen
borde vidare enligt riksdagen stödsystemets effekter föröver de tid-man se
ningar inte fick bidrag, främst de storstadstidningama, vilkastörre undersom

tid haft svårigheter.ökadesenare

1.6 Dagspresskommittén 1978

Den riksdagen begärt kom ståndöversyn till då1978 Dagspresskom-som
Översynmittén tillsattes. årSamma presenterade kommittén delbetänkandet

presstödet Ds B 1978: förslag10 med till vissa förbättringar presstö-av av
det. Förslagen blev i huvudsak genomförda prop. 197879:100, bil. 12, bet.
KU 24. I samband riksdagsbehandlingenmed uttalade konstitutionsutskottet

det lämpligt Dagspresskommittén fick i uppdragatt i sitt fortsattaatt attvore
arbete frågor, såsomantal omfattningenpröva redaktionell fådagars-iett text
tidningar förutsättning för stöd, indexering presstödetattsom samt ut-av
vidgning stödet till tidningar på språkandra svenska. Dagspress-änav
kommittén ñck tilläggsdirektiv dessa uppgifter dessutomsamtgenom upp-
draget hur dagstidningsbegreppetöver användes i olika sammanhangatt se av
olika statliga myndigheter.

Dagspresskommittén 1980 sitt slutbetänkande Stödet till dags-avgav
SOU 1980:32. Kommittén fann befintligadet stödsystemet ipressen stort

ändamålsenligt, och föreslog i slutbetänkandet endast förstärkningsett en av
stödet till de tidningar svåraarbetade under konkurrensförhållanden,som
dvs. dels till flerdagarstidningar låg hushållstäckningmed särskilt utgiv-
ningsorten, dels till s.k. redaktionella komplementtidningar fådagarsut-med
givning. Förslagen skulle finansieras omfördelningar. Dessutom fö-genom
reslog kommittén förmetod automatisk uppräkning produktionsbidra-en av

och etableringsstödet kopplat till annonsprisutvecklingen på försök undergen
femårsperiod.en

ansågKommittén inte statsmakterna behövde ingripa till förmån föratt
dagspressen i konkurrensen med annonsbladen. Kommitténs analyser hade
visat annonsbladsbranschens utveckling till del berodde tidnings-att stor
företagens agerande. Kommittén ansåg dagstidningama hushålls-med högatt
täckning hade utgångsläge lågpriskonkurrensenbemöta frånett gynnsamt att
annonsbladen.

Nämnas kan slutbetänkandet avlämnades hade riksdagennär godkäntatt
årsförslag i 1980 budgetproposition reglerna presstöd skulleett attom om

kompletteras med bestämmelse riktade sig annonsbladen. Be-moten som
stämmelsen innebar utgåstöd inte skulle kunna till tidningsföretagatt som

förhållandeannonsblad i i till tidningsutgivningen väsentlig omfatt-utgav en
ning förhållandeeller stod i till företag så-.annonsblad inära utsom som gav
dan omfattning. ansågDagspresskommittén denna regel kundeatt avvaras.

41



1995:SOU 37

ståemellertid kvarpropositionen 198081:137 uttalades regeln bordeI att
skulle försämra villkoren för den övriga dags-eftersom borttagande denett av

lång dagstidningar med annonsbladsutgivningoch sikt vissa ettgepressen
presstödekonomiskt kombination ochkonstlat övertag genom en av annons-

ställde sig bakom denna bedömning bet. KUbladsutgivning. Riksdagen
någotPropositionen innehöll inte förslag till19 och 23, rskr. 289.198081:

uppräkning presstödet.automatisk av

1982pressutredningen1.7 Femte

våren dåAnnonsbladsfrågan 1982 Tidnings-plötsligt vändningtog en ny
tidigare inställning och i stället öppnade sigutgivareföreningen ändrade sin

försig in annonsmarknaden bemötaoffensivtför medlemmarna attatt gav
från Med anledning skrivelseannonsblad och direktreklam.konkurrens av en

regeringen1982 bemyndigadefrån Presstödsnämnden i september samma
särskild utredaretillkallamånad för utbildningsdepartementetchefen att en

förhållandet mellan annonsbladen och dags-undersökauppdragmed att
förändringar i presstöds-förslag till eventuellalägga framsamtpressen

Våren uppdrag vid sidantillsattes utredaren medförordningen. 1983 att av
frågan dagspressen änd-annonsbladsfrågan samverkan inompröva samtom

hushållstäckningsberäkningar.med hjälpgränsdragningrad av
slutbetänkande Effektivare1985 sittpressutredningenFemte avgav

ansåg, pressutredningar,liksom tidigare1985:2. Utredningenpresstöd Ds
från annonsbladenhantera konkurrensendagspressbranschen borde kunnaatt

be-viss skärpningUtredningen föreslog dockstatliga ingrepp.utan aven
sig annonsbladsverksamhet.företagpresstöd tillstämmelsen ägnarsomom

särskilda bidraget församverkansfrågan föreslog utredningen detI att pro-
rationaliseringför lyfta fram internduktionssamverkan skulle slopas att som
anledningen tillUtredningen fann nämligenkostnadsbesparingsmetod. attatt

fått omfattning skäl inte kundebegränsadsamverkanden tekniska somvaren
i presstödssammanhang.beaktas

Dagstidningskommittén19851.8

behandlingensamband medkonstitutionsutskottet ibakgrundMot att avav
parlamentarisktårs uttalat sig förbudgetproposition1984 sammansattatt en

pressutred-Massmediekommittén och Femteborde tillsättas sedanutredning
tillkalla-198384:100, bil. 10, bet. KU 17fullgjort sitt arbete prop.ningen

prövningövergripandekommitté för1985i november görades att avenen
kommitténs arbete bordeUtgångspunkten förtillstatliga stödetdet pressen.

effekter och erfarenhe-utvärderingdir. 1985:52enligt direktiven avvara en
överväganden ochlåg in deuppdragkommitténspresstödet. I vägaattter av
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förslag förts fram Femte pressutredningen och analyseraattsom noggrantav
annonsmarknaden med särskild överskådligainriktning effekter av en
möjlig öppning för reklam i radio och ellerTV ökad annonskonkurrens i an-
dra och former. Vidare borde kommittén undersöka dagspressens rollnya om
kunde komma förändras till följd utvecklingen inom andraatt medierav samt
klargöra den ekonomiska betydelsen för dagspressen samhällsinforma-av
tions- och kungörandeannonseringen.

Dagstidningskommittén avlämnade 1988 betänkandet Reforrnerat presstöd
SOU 1988:48. Kommittén förutsatte bakgrund tidningarnas fram-mot av
skjutna roll i den demokratiska dagstidningama i fortsätt-ävenattprocessen
ningen skulle frånbefriade såmervärdesskatt. Om inte måsteskeddevara
presstödet i övrigt Kommittén kunde konstateraomprövas. reglernaatt om
reducerad reklamskatt för dagstidningarnas annonsering viktigt led iettvar

åtgärdersamlade för stödja dagspressen och föreslogstatens grundav-att att
draget för i dagspress frånskulle höjas 12 miljoner kr till 15 mil-annonser

Årjoner kr. 1985 hade grundavdraget frånhöjts 9 till 12 miljoner kr samtidigt
skattesatsen för den allmänna reklamskatten höjdes till 4 för all-som procent

dagstidningar och l l i övrigt.männa procent
ansågKommittén det presspolitiska mångfaldnyckelbegreppet bordeatt

bredd i nyhetsförmedling och opinionsbildning. uppnåMedlet föravse att
målet så många självständiga redaktionella produkter möjligt till-var som som

åsiktsspektrum.representerade bredast möjliga Företagsformer ochsammans
ägarförhållanden ansågs mindre betydelse i sammanhanget.vara av

Kommittén ocksådiskuterade dagstidningsbegreppet och föreslog att ter-
allmän nyhetstidning skulle användas sammanfattande beteck-men som en

ning inbegrep endagstidningarna.även Kommittén utvecklade därvidsom
sina synpunkter hur begreppet borde tillämpas. En allmän nyhetstidning i
dess renodlade form borde ha bred nyhetsbevakning och fortlöpandemest en
delta i den politiska opinionsbildningen kritiskt granska den verksamhetsamt

de inflytelserika i samhället. En tidningutövas uppfyllde tvåsom av som av
ocksådessa kriterier borde kunna räknas allmän nyhetstidning.tre som

Kommittén föreslog renodling det direkta presstödet till stödfor-treen av
nämligen driftsstöd, Litvccklingsstöd och samdistributionsrabatt. Drifts-mer,

stödet dåvarandeborde det produktionsbidraget någotersätta och sänkas för
fåuttalat karaktären grundläggande garanti för fortsatt utgiv-att mer av en

ning. Pappersförbrukningen huvudgmnd vid bestämmandet stöd fö-som av
reslogs falla ansågbort. Kommittén vidare det inte befogat ha kvaratt attvar
regeln tidningar samtidigt de driftsstöd fickatt utom som gavs ge annons-
tidningar.

dåvarandeUtvecklingsstödet, skulle utvecklingsbidrag,ersättasom sam-
verkansbidrag lån lånefond avsågsoch Pressens skapa incitament förur

åtgärderstrukturrationaliseringar och långsiktigtandra kunde positivasom ge
effekter. utgåUtvecklingsstödet borde i formdels bidrag till förpress-av
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lånegarantier lån,förinvesteringar, dels i form räntesubventioner och delsav
också samtryckningsbidrag för legotryckning dagstidningar.i form av av

föreslogs i huvudsak oförändrad med höjdaSamdistributionsrabatten men
öresnivåer.

198990:78Utredningsförslaget till grund för propositionenlades om re-
stödet skulle omfatta de stödformerformerat presstöd. Det direkta tre som

budgetåretförföreslagit och kostnaderna beräknadesDagstidningskonumttén
Någonuppgå miljoner ändring definitionentill 550 kr.19901991 nästan av

fråga för presstöd föreslogs inte. Intetidningar kunde komma ivilka somav
tidningar skulleregler för hur stödberättigade kunnaföreslogsheller sär-nya

dittills skulle tidningseditionsregler. Liksomskiljas, s.k. avgöraen namn
Två editioner tidning kundei presstödssammanhang.dess identitet sammaav

innehållettvå tidningar i till-propositionen betraktasenligt separata omsom
åt. berättigad tilltidning skulleomfattning skiljde dem Förräcklig att varaen

redaktionellt material 55andeldriftsstöd skulle den ha överstegeget somen
för tidigare 65materialet i ställetredaktionelladet totalaprocent som pro-av

förslag godtogs i sina huvuddragfå Regeringensför fullt stöd.cent att av
Folkpartiet förordade i302. Moderaterna ochbet. KU 31, rskr.riksdagen

rådande statsñnansiella läget, ned-med hänvisning till detreservationer, en
utvecklingsstödet. Utrednings-driftsstödet och sigtrappning motsatteav

genomfördes inte.reklamskatteavdragethöjningförslaget avom en

indirekta skatterutredningsförslag rörande1.9 Vissa

År reklambeskattningen i utredningsbetän-1988 redovisades översyn aven
år förtidigare hade reklamskattenSOU 1988: 17. Tiokandet Reklamskatt
och grundavdraget för dagspressensänkts till 3i dagspress procentannonser

År åter höjts, till 4från miljoner kr. 1985 hade skattesatsenhöjts 6 till 9 nu
för Samtidigt hadeochför dagspressen ll procentprocent press.annan
miljoner kr.för dagspressen höjts till 12grundavdraget

föreslå sådana änd-hade legatReklamskatteutredningens uppdragI att
så långt möjligtbeskattadesreklamskattelagen medierringar i ettatt nya

di-Utredningen föreslogkonkurrensneutraltlikformigt och sätt. att annonser,
reklam skulle beskat-sponsringsreklam och,övrigdatabasreklam,rektreklam,

affischer, ii TV, skyltar ochinnebar bl.a. reklamFörslaget atttas. re-
för reklamenbeskattasoch biografer skulleklambroschyrer utrymmeom

riktadTV-sändningar med reklamupplåtits Radio- ochvederlag. motmot
svaradetill den del vederlagetbli beskattadeföreslogs i huvudsakSverige

inte beskattas. VidareEgenreklam skullepublikandelen.den svenskamot
återbetalning deltilltillborde den gällande rätten annons-pressen av en av

vid redo-till avdragmiljoner kr12 rättskatten ersättasöversteg av ensom
förverkligades inte.Reklamskatteutredningens förslagvisningen.



Statens stöd till dagspressen utvecklingen-

År 1989 föreslog kommittén för indirekta skatter i betänkandet Reformerad
mervärdeskatt SOU 1989:353 undantaget för de allmänna nyhets-attm.m.

fråntidningarna mervärdesskattskyldighet skulle slopas. I propositionen
1989902111 framhöll dock departementschefen skattebeläggning skulleatt en

lågtäckningstidningamaskomma innebära bidragsberoende blevatt att star-
kare. En samlad bedömning ledde till departementschefen kom till slutsat-att

frånundantaget skatteplikt skulle bestå. Frågan behandlades återatt ut-sen av
mervärdeskattefrågorredningen vissa i delbetänkandet Vissa mervärde-om

skattefrågor SOU 1993:75. Utredningen hänvisade bl.a. till konkurrens-
neutraliteten och föreslog enhetlig skattesats 12 allmännaprocenten
nyhetstidningar, andra periodiska publikationer och böcker, vilket skulle bli
statsñnansiellt neutralt.

Momsfrågan har behandlats Utredningen teknisk EG-anpass-även av om
ning de indirekta skatterna i juni 1994 lade fram betänkandetav som
Mervärdesskatten och EG SOU på1994:88. Utredningen pekade s.k.att

får övergångsvisnoxllskattesatserbara tillämpas och endast under vissa villkor
Sverige begärt och medgetts fortsätta tillämpa sådanarätt noll-samt att att att

skattesatser för bl.a. dagstidningar. övergångskaraktärDenna ochrätt är av
peroden fram till och med 1996. Tillämpligheten nuvarande regleravser av

såförlängs automatiskt i tiden länge inga beslut regler fattas. Motom nya
denna bakgrund fann utredningen de nuvarande bestämmelserna kundeatt
kvarstå.
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2 svenska dagspressens situationDen

dettaI kapitel beskrivs den svenska dagspressens situation. Större delen av
frånuppgifterna hämtade den Dagspressen i 1990-taletsär expertrapport

medielandskap SOU 1994:94 överlämnade i juni 1994.som

2.1 Antalet dagstidningar

År Årfanns1994 det 168 dagstidningar i Sverige. 1975 antalet dagstid-var
ningar 146, 13 kom varje veckodag, 65 med dagar vecka, 23utvarav sex per
med vecka och 27 med vecka. Antalet sjuda-tre ettnummer per nummer per
garstidningar 1994 1975. Antalet sexdagarstidningar ökadevar samma som

någrafrånunder perioden 65 till 67 med fler under 1980-talets andra hälft.
frånAntalet tredagarstidningar minskade 23 till 14. Den ökningen harstora

förskett endagstidningarna mellan 1975 och 1994 dubblerat sittnästansom
antal till 52 det 25-tal tidningsetableringarAv skedde under 1980-taletst. som

de flesta endagstidningar.var
En del de inträffade förändringarna hänger med vissa tid-attav samman

ningar ändrat utgivningsfrekvenssin under 1980-talet. Dagens Industri och
åtta Tvålandsortstidningar höjde sin periodicitet under perioden. landsorts-
tidningar tvingades sänka sin periodicitet till endagsutgivning.

Antalet konkurrensorter har presstödet särskilt riktat sig till andra-trots att
något fråntidningar minskat sedan 1975 till20 i dag 18.-

2.2 ekonomiDagspressens

2.2.1 Utvecklingen

Varje månadunder 1950-talet lades i tal tidning nedrunda ochen varannan
det fanns i slutet decenniet klara tecken nedläggningarna skulleattav
fortgå. Många årandratidningar nämligen efter förlusterhade redovisat och
höll sig endast med hjälp betydande subventioner. Under periodenuppe av
1945-1965 lämnade socialdemokratiskaHögerpartiet och det partiet stöd till
vardera 25 tidningar, Folkpartiet och Centerpartiet till vardera 15 tidningar
och Vänsterpartiet Kommunisterna till 3 tidningar. Vid slutet perioden ellerav

två1965 tredjedelarhade dessa tidningar tvingats lägga ned subven-trotsav
tionema.

Den koncentrationsprocess skedde inom dagspressen kan jämförassom
med dagligvaruhandelns koncentrationsprocess hade liknande ut-ensom 47
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bådaveckling. För branscherna spelade den konkurrenslag infördessom
1954 avgörande roll. prisetNär fick fastställas i detaljhandels-en varorna
ledet intresseuppstod konkurrera med lägre priser, och struktur-ett attav en
rationalisering inleddes.

Partistödet, infördes 1965 bl.a. i syfte användas stöd till tid-attsom som
förbättrade inteningar, situationen för andratidningarna finansiella posi-vars

tion försvagats under perioden 1963-1967, det under mittenavsevärt trots att
rådde1960-talet högkonjunktur. Däremot hade resultatet under dennaav pe-

riod förbättrats för dagspressen helhet.som
Införandet produktionsbidrag förändrade dock situationen och tid-av

ningsnedläggningarna upphörde i huvudsak andratidningarnaäven trotsom -
någotstödet- inte avgörande lyckades förbättra sin ställning mark-sätt

naden. jämförelseSom kan koncentrationsprocessen inom daglig-nämnas att
varuhandeln fortsatte och branschen i huvudsak dominerasatt ettnumera av
fåtal butikskedjor.

årsförInom 1972 pressutredning utvecklade ErikKarl Gustafssonramen
täckningsgradsteorin SOUden s.k. 1975:79, 167 f.. Enligt denna teoris.

lokal morgontidnings marknadsposition inte utgångs-kan bedömas meden
från från hushållstäckningenupplagans storlekpunkt utgivningsortenutan

täckningsgraden. Ju högre tidnings täckningsgrad desto tid-är större ären
Tidningsföretagningens värde i annonssammanhang. kan mark-oavsett-

förbättra ställning åtgärdernadsposition sin genomföra syf-attgenom som-
hushållstäckningen. dåtill höja svåraDet gäller utspelgöra ärtar att att som

svarsâtgärdimitera. längre tidnings dröjerJu desto effektivareatt en annan
hävstång utgår frånfungerar utspelet i konkurrensen. Teorin det grund-som

förhållandet tvåläggande dagstidningarna inkomstkällorhar upplaganatt -
och Tidningen med den täckningsgraden tilldrar sigstörstaannonserna. an-

fåroch upplaga.störrenonserna
eftersomTäckningsgradsteorin kan den marknadsteori inte förklaraär en

varför andratidningarna fortsätter sin utgivning ekonomi och starkttrots svag
utifrån.beroende stöd finns andra motiv de ekonomiska.Det än rentav

förstaRedan de analyserna dagspressens struktur och ekonomi hade vi-av
frånnedläggningshindren anmärkningsvärt Till skillnadattsat att stora.var

förhållandena i branscher ville förlustbringandeandra dagstidningar inte upp-
Uppslutningen kring tidningen blev mycket stark fannshöra. det hotnär om

Sådananedläggning. förlusttyngda tidningarna vanligen partiägda.De var
måltidningar betonar enligt sina annorlunda icke partiägdaänexpertrapporten

påverkar Mål-tidningar och det deras SOU 1994:94, 64.sätt att agera s.
och annonsmarknaden inte. För opinionstid-läsare överensstämmergruppen

i första hand väljare och lika mycket värda sig de borningarna läsarnaär vare
långt därifrån. bidrar med denutgivningsorten eller Annonsörerna, som

intäkter, läsarna utgivningsortendelen dagspressensstörsta ser somav
Möjligheterna för förlustbringande tidning fortsätta sinviktigast. att ut-en
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givning inte enbart eller främstär företagsekonomisk fråga har medutanen
den politiska opinionsbildningens villkor göra.att

Under andra hälften låg1970-talet dagspressens lönsamhet rela-av en
låg nivå.tivt Nettomarginalen 3,5 för de tidningsföretag75procentvar som

inte fick produktionsbidrag. Nästan 65 dessa företag redovisadeprocent av
sina resultat under denna period.sämsta Enligt kanexpertrapporten sägaman

tidningarna under denna period det gäller prissättningennär abonne-att av
konsekvent sig kostnadsstrategianvänt SOU 1994:94,mang av

79. kraftigaDe prishöjningar då genomfördes hade sin grund is. som en
kostnadskris med kraftigt stigande löner, inte påminst distributionssidan.

årenUnder de första perioden det vanligt tidningsföretagenattav var man
det gäller prissättningen frånnär utgick upplageintäktema skulle täckaatt

och distributionskostnaderna. Kostnadsstegringarna slog därförpappers-
Årmed full kraft igenom abonnemangsprisema. 1981 sjönk nettomargina-

len till 1,4 inteoch mindre 23 företagenän hade sittprocent sämstaprocent av
år vid denna tidpunkt. Det hindrade inte 13 företagen hade sittatt procent av
bästa resultat under perioden.

Nästa period 1982-1986 blev ekonomiskt mellanperiod. För 12sett en
företagen kom periodens år,resultat undersämsta dessa för 24procent av

periodens bästa. Abonnemangsprisema följde under denna period iprocent
konsumentprisindex. Anledningen till denna förändrade strategistort sett

tycks ha varit prisnivånbedömt kostnadsstrategin blivit föratt attman genom
hög.

Perioden 1987-1992 inleddes med kraftig uppgång nettomarginalenen av
tvåoch årmycket goda 1988 och 1989. lågkonjunkturTrots allmän i landet

åretblev 1992 det tredje bästa sedan 1976 med nettomarginal 8,1en pro-
Under denna period ligger inte mindre 76 de undersöktacent. än procent av

företagens bästa resultat.
De resultaten under periodensämsta koncentrerade till storstadspressen,är

nämligen Idag, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet.
Under denna period uppgick prisökningen till i genomsnitt tre procent per

år. Abonnemangsprisema påhöll sig inte nivå den allmännasamma som
prisutvecklingen såden inte brant under den första fasen,stegmen som
1975-1982. Denna prisstrategi betecknas i mark-expertrapporten som en
nadsstrategi SOU 1994:94, 80. inteDet längre kostnadsutvecklingenärs.
eller den allmänna prisutvecklingen dagstidningens ställningstyr utansom

efterfrågansmarknaden, dvs. konkurrensförhållanden.karaktär och
Den ekonomiska utvecklingen för de 75 tidningsföretag fåttintesom

driftsstöd årens lågkonjunktur.har inte försämrats under de Solidi-senaste
för dessa företag frånhar sedan 1976 ökat ungefär 13 till 35teten procent ca

under början 1990-talet.procent av
Ekonomin för tidningsföretagde har produktionsbidrag förändradessom

påungefär de ovannämnda tidningarna. Den skillnadensätt storasamma som
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för tidningsföretag produktionsbidragmed det sig förlusterär röratt om
Ävennivåer.olika för dessa företag skedde delenunder 1980-taletsenare av

åren,förbättring ekonomin, med 1987 1988och de bästa vilket in-en av som
årförlusterna försvann. Därefternebar under dessa vände ekono-nästanatt

nedåt med förlustredovisning och fleramin regel konkurser under 1992.som
förbättrades Soliditeten förUnder 1980-talet tidningsföretagen medäven

från knappt till iproduktionsbidrag 4 8-9 slutet decenniet.procent procent av
finns enligt rad orsaker till den allmänt positivaDet expertrapporten setten

förekonomiska utvecklingen dagspressen SOU 1994:94, 78. Abonne-s.
Lågalösnummer- och annonspriser har höjts. inköpspriser ochmangs-, ny

ocksåteknik har varit bidragande faktorer.

Priskänsligheten2.2.2

år tvåpriskänslighet har 1993 bedömts i skilda analyser.Dagstidningarnas
UtredningenKarl Erik Gustafsson beräknade i analys uppdragen av om

mervärdeskattefrågor elasticitetstalet för den abonneradevissa dagspressenatt
påi sin helhet -0,1, dvs. realprishöjning 10 skulle leda tillprocentvar en

upplageminskning Han beräknade elasticitetstalen för1 procent. grupperna
något högre genomsnittet förstorstadstidningar och lösnummerpress dags-än

uppdragtidningama eller till -0,3. Kent Rune Sjöholm gjorde Svenskaav
Tidningsutgivareföreningen analys där priselasticiteten för dags-annanen

sin beräknades till -0,8.i helhetpressen
Under 1992 och 1993 sjönk den abonnerade dagspressens upplaga 4-7-

dagarstidningar med samtidigt priserna med 15procent stegtre som caca
vilket priselasticitetstal -0,2. Lösnummerpressensprocent, ett ca upp-ger

åttaminskade prisernalaga under tid med medan medprocent stegsamma
för20 varför priselasticiteten denna tidningsgrupp -O,4.nästan procent, var

alltsåtvå årens utveckling pekar dagspressens priskänslighet kanDe att
ändånågot högre den Karl Erik Gustafsson beräknade klart lägreän menvara

Sjöholm beräknat.vad Kent Runeän

Produktiviteten2 2 3. .
framgår vidare dagstidningarnas produktivitet förbätt-Av attexpertrapporten

åren SOU 1994:94, 83. I mitten 1970-taletunder de senasterats s. av var
för storstadstidningar och landsortstidningarproduktiviten ungefär densamma

Andratidningar inom storstadspressen hade dockoch periodicitet.oavsett en
produktivitet övrig storstadspress och landsortspressen. Underlägre än pe-

därefter produktiviteten för förstatidningarna,framtill 1993rioden steg tre-
ensamtidningarna i landsorten.dagarstidningarna och
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Högst produktivitet 1992 hade tredagarstidningama inom landsortspres-
Därefter kommer förstatidningarna och ensamtidningarna inom landsor-sen.

medan storstadspressen uppvisar produktivitet.lägst En viktig förklaringten
till dagspressens förbättrade årproduktivitet under ligger enligt expert-senare

i dagspressen ständigt produktionsprocessen isätterrapporten att centrum,
från insamlingen nyheter och till distributionen färdiga tid-av annonser av
ningar SOU 1994:94, 83.s.

2 .2 .4 Endagstidningar

dagspressensAv totala upplaga 4-5 endagstidningar. Sedanprocentavser
frånbörjan 1970-talet har endagstidningarnas fördubblatsantal 25-talettav

till 50-tal. I början 1970-talet dominerades centerpartistiskaett av gruppen av
publikationer. Efterhand har endagstidningar med anknytning till andra poli-

erhållittiska driftsstöd.partier Dessa endagstidningar har företrädesvisnya
varit rikstäckande. Vid tiden för införandet produktionsbidrag utgiv-av var

någonningen endagstidningar vanligtvis inte förlustbringande verksamhet.av
huvudsak därefter inte expanderat tillåtit.I har de produktionsbidragetänmer

2 2 5 Vissa storstadstidningar. .
frånUtgivningen dagstidningar i Stockholm skiljer sig dagstid-annanav

Stockholms morgontidningarningsutgivning. har ställning ut-en svagare
morgontidningar. Aftonbladetgivningsorten andra och Expressen har hu-än

vuddelen upplaga utanför Stockholm.sin Dagens Nyheter och Svenskaav
iDagbladet har huvudelen upplagan Stockholm och har 25 40av resp. pro-

Stockholmsområdet.utanförupplagan Den ekonomiska utvecklingencent av
båda bådetidningarna uppfattat sig stockholmstid-har präglats deattav som

ocksårikstidningar. Genom de rikstidningar tillningar och kan de draäratt
slag och i helt omfattningsig landsortstidning-änannatannonser av en annan

också dem beroende den ekonomiska utvecklingenDetta har gjortarna. av
Såhos sedan 1960-talet visat sighar Dagens Nyheterannonsörerna. vara ex-

konjunkturberoende. högkonjunkturer har tidningens ekonomiUndertremt
två lågkonjunktu-lågkonjunkturen Debyggts och underraserats senasteupp

tvingade fram förlustresultat.rerna
början 1970-talet överspridning.Svenska Dagbladet har sedan satsatav

från näringslivet,produktionsbidraget,Med hjälp det statliga resurser re-av
fick tidningen uppla-daktionell förnyelse och samdistributionssystemet stora

Överspridningen framgånggeframgångar. emellertid inte i ekonomisktvar en
försökte därför samtidigt stärka sin ställ-hänseende Svenska Dagbladetoch

låg,dock oförändratTäckningsgraden i Stockholmning i Stockholm. är
gåttå i täckningsgradsin sida har tillbaka20 Dagens Nyheterknappt procent.
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i frånStockholm drygt 60 i mitten 1960-talet till 43-45procent procentav
Båda1990-talet.under tidningarna har sedan 1992 haft nedgång i denen

överspridda upplagan, vilket delvis kan förklaras de överspridda uppla-attav
blivithar väsentligt dyrare de distribueras i Stockholm ochängorna som av

landsortstidningarna blivit starkare.att

2.2.6 Annonsintäkterna

ÅrDagspressen mycket beroende annonsintäkter. 1990är stodav annonserna
för från77 bruttointäkterna upplaga och förprocent stor-av annonser
stadspressens morgontidningar. Förstatidningarna inom landsortspressen
hade andel annonsintäkter 70 och andratidningarna nå-hadeprocenten en

Årlägre 67andel, 1992 hade annonsintäkternas andel hosgot procent. stor-
stadstidningarna sjunkit till 69 landsortens förstatidningars till 65procent,

och andratidningarnas till 58 Kvällspressen har klart lägreprocent procent. en
andel annonsintäkter år35 1990 och 29 1992.procent procent-

2.2.7 Professionaliseringen

När det gäller dagspressens ekonomiska utveckling sedan 1970-talet är en
bådeslutsats branschen professionaliserats ijournalistiskt och företags-att

sågekonomiskt hänseende. 1950- och 1960-talets tidningar sig inte sällan
slags allmännyttiga institutioner eller del partipolitisktett ettsom som en av

opinionsbildningssystem. Journalistiken föga aktiv och det saknades kravvar
ekonomisk avkastning. Under 1970-talet frågaskedde omsvängning ien

nyhetsrapporteringen. Journalistiken blev professionaliserad tid-ochom
ningarna markerade sitt oberoende läsarna blev viktigare de partipolitiskaän-
opinionsbildama. Redaktionerna blev aktiva i sitt nyhetsarbete och skulle inte
längre bara förmedla nyheter.

Den ekonomiska professionaliseringen slog igenom under 1980-talet, bl.a.
effekt ekonomiska problem kring 1980. Pressen började i ökadsom en av

utsträckning fungera industribransch direktörernaoch fick starkaresom en en
ställning. Rationaliseringar genomfördes och marknadsinriktningen blev
aktiv. Produktiviteten ökade. Ett effektivt utnyttjande tycksav resurser mer

tidigare ha blivit ledstjärna. skickligt företagandeUtan hade det inteän etten
lågkonjunkturenvarit möjligt klara den med goda resultatatt senaste som

blev fallet. tidningsutgivning har utvecklats till allmän professionAtt haren
också företagsledarnivå frånvisat sig det ökande antalet bytengenom

till förstatidning.andratidning
framförDenna utveckling har allt gällt förstatidningarna. Visserligen har

ocksåden ekonomiska professionaliseringen tydligt präglat andratidningarnzt
självfallet har förstatidningarna singrund storlek kunnat utmen av mer
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ocksårationaliseringar ökad produktivitet. Förstatidningarnaoch har haftav
för journalistiska professionaliseringenden och harstörst do-resurser som

månaminerande tidningar varit bredd i bevakningen.ortresp. om en
någotAndratidningama har vanligtvis haft partipolitisk anknytning.störreen

blivit förstatidningamasFöljden har har ökat under detövertagatt senaste
några framgångardecenniet. I fall har andratidningarna haft påbyggtsom

ocksåarbetsinsatser de aktuella förstatidningarna gjort vissastora attmen
misstag. Förstatidningarna har stärkt sin ställning medieföretagsom genom

gåttköp andra tidningar och de in i medier, inteandra minst denattav genom
någralokalradion. Andratidningarnaprivata har med undantag inte kunnat- -

eftersombredda sin verksamhet detta de saknat bära desätt attresurser
åren. Mångaförluster under de första andratidningar harär väntaattsom

också försvagats konkurs.A-pressensgenom
haft svårtEndagstidningarna har särskild ställning. De tycks ha finnaatten

naturlig position nyhetstidningar, möjligen med undantag för nyhetersomen
intryck förstärks endagstidningardet lokala planet. Detta de deattav som

åren driftsstödinträtt i mindre utsträckning kansenaste mottagaresom av ses
allmänna nyhetstidningar och riktade till speciellasom mer som grupper.

effekter2.2 8 Presstödets.
gäller presstödets roll för tidningarnas ekonomi och fortlevnad visarNär det

produktionsbidragetdriftsstödet huvudsakligenutvecklingen varitatt av up-
pehållande flesta stödtidningarna bidragen kunnatkaraktär. De har genom

förbättra sin ställning marknadenöverleva har inte kunnat stödetutanmen
måst för tidningarna skulle ha möjlighet överhuvudhar öka i storlek att att

behålla såStödtidningarnas ekonomisina positioner. har dock expanderat att
aktuella tidningarnas intäkter minskat.stödets andel deav

från distributionsstödet har det presstöd syftat till samverkanBortsett som
framgångsrikt. motståndetvarit olika skäl har samproduktioninte Av mot

lånefondvarit alltför och utvecklingsbidraget har dock med-Pressensstort.
hållaandratidningarna haft möjligheter jämna med förstatid-fört stegatt att

ningarna i den tekniska fömyelsen.
infriats kunnat vid-Presstödet har förhoppningama inte heltäven om --

makthålla mångfald borttagandeinom dagspressen. Ett presstödetyttre aven
många stödtidningarnainnebära ganskaskulle enligt attexpertrapporten av

finansiärer, partier eller organi-tvingas eller skaffa andraskulle upphöra t.ex.
för de drabbade tid-226. Ett alternativsationer SOU 1994:94, annats.

något tidnings-periodicitet med annorlundaningarna skulle ändrad ettvara en
innehåll.

påverkaskullenedläggning tidningarnaknappast troligtDet är ut-att av
kvarvarande tid-Antagligen skulle debredningen den lokalaav pressen.

ekonomi skulle förbättras.och derasningarna huvuddelen läsarnaöverta av 53
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hushållstäckningenGenom den höga kan de väl hävda sig i annonskonkur-
med andra medier.rensen

2.3 Koncentrationstendenser

När det selektiva produktionsbidraget infördes sågs1971 det åtgärdsom en
pågåendebromsa den koncentrationsprocessen. Produktionsbidragetatt

skulle det möjligt för förlusttyngda tidningar överleva.göra En kanske likaatt
viktig faktor för koncentrationsprocessens uppbromsning har varit deatt stora

återhållsamma måntidningarna varit och i viss undvikit expansion. Familjen
såledesBonnier har efter köpet Dagens Nyheter enbart riks-startatav nya

avstått fråntäckande dagstidningar. tradition familjenAv har in i lands-att
frånAndra tidningsutgivare avstod köpa tidningsföretag ef-ortspressen. att

ansågde språkrör.de opinionsbildare bara kunde hatersom att ettsom
ocksåMycket tyder branschkulturen präglats kollegialitet ochatt av sam-

verkan. De tidigare helt pappersinköpen i utgivareorganisatio-gemensamma
regi exempel detta.är ettnens

Successivt har dock denna privat reglering koncentrationspro-typ av av
1973försvunnit. När Centerpartiet köpte den s.k. Morbypressen ettcessen -

antal opolitiska tidningar Stockholm detta genombrott. Närrunt ettvar-
efterrniddagstidningenGöteborgs-Posten 1973 köpte GT kom ochett annat

gickSydsvenska Dagbladet in i Trelleborgs Allehanda tredje. Bonniersnär ett
övetagande i början 1990-talet Sydsvenska Dagbladet kanav av ses som en

återhållsammaavgörande brytning med den tidigare inställningen.
Utvecklingen vid handen dagspressbranschen i allt utsträck-störreattger

ning präglas affärsmässighet. Tidningsutgivningens ekonomiska sida harav
framträdande.blivit mer

ocksåProfessionaliseringen tidningsföretagen har bidragit till denav
ökade koncentrationen inom dagspressen. de tidningarnaFör har detstora
varit naturligt möjligheter funnits, antingenexpandera för-näratt attgenom

Ocksåtidningar i medier.andra eller andra tidningsföretagensvärva att
frågai förväntat.agerande den privata lokalradion i detta perspektiv Deärom

privatradiområdethar det naturligt för detta fö-sättattsett attsom
marknadskonkurrens.rekomma lokalen

såledesKoncentrationsprocessen enligt medförthar expertrapporten en
företags kontroll 1994:94,integration lokala medier inom SOUstörreav

företag redan dominerar tidningsmark-224. vanligaDet är att samma soms.
någragått lokalmedier, i första hand radio i fallnaden har in i andra ävenmen

publiken kombinerar olika medier innebärTV. Med tanke hur typer av
företag kontrollerar del information ochdetta ochatt ett stor av un-samma en

område.derhållning inom ett
höga, vilket visat sig iTill bilden hör etableringshindren i branschen äratt

startades under periodenmisslyckanden. de 38 dagstidningarrad Av somen54
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1980-1993 31 endagstidningar. 19 etableringarna fem flerda-var av varav-
garstidningar misslyckades, presstöd. Företagare sökte hitta luckortrots-
marknaden. Dagens Industri lanserades rikstäckande affärstidning isom en
tabloidformat. Stenungsunds-Posten avsågs fylla lucka mellan Bohus-en
läningen och Göteborgs-Posten, Stockholms-Tidningen skulle bli region-en

Stockholmsområdet.tidning för Göteborgs Handels- Sjöfartstidningoch av-
sågs uppnå fördelar utnyttja det i teknik. Arbetet i Malmöatt senastegenom

lågpristidningenskulle sig in kvällstidningsmarknaden med Nyheterna.ta
lanserades dagligTempus kvalitetstidning och Finanstidningen togsom en

konkurrensen Industri.med Dagens Den enda dessa etableringarupp av som
framgångsrikblivit helt nischtidningen Dagens Industri. Stenungsunds-är

Posten och Finanstidningen utkommer med hjälp omfattande presstöd.ettav
Övriga tidningar harnämnda lagts ned. Stockholms-Tidningen lades ned

månaders Lågkostnadstidningenefter utgivning35 1981-1984. Göteborgs
månaderHandels- och Sjöfartstidning bara under i mittenutgavs sex av

Lågpristidningen månader1980-talet. Nyheterna klarade bara under 1983tre
återoch Tempus blev endagstidning och klarar utgivningdenna endast tack

presstödet. de 20 kvarvarande dagstidningamaAv alla med driftsstödvare -
etablerades periodenunder 1980-1993 17 endagstidningar ochärsom-

dessa har begränsad upplaga.en
Sedan 1980-talets början fusionerhar och nedläggningar äldre tidningarav

också förekommit. Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten har slagits sam-
till Idag. Tre socialdemokratiska andratidningar har nämligenlagts ned,man

SmålandsVästgöta-Demokraten, Kronobergaren och Folkblad. Den sista
tlerdagarstidningen,kommunistiska Norrskensflamman, har upphört som

övergåttflerdagarstidning och till endagsutgivning. från15 endagstidningar
tiden före 1980 har lagts ned, liksom flerdagarstidningama SkåneMellersta

Tranås-Posten1986 och 1992.
Enligt kan fyra försvårarhuvudpunkterexpertrapporten man ange som

dagspressmarknadennyetableringar SOU 1994:94, 91. Intäktsstruk-s.
innebär annonsmarknaden dikterar konkurrensvillkoren. Förturen att att

måste hushållväcka intresse betydande antalannonsörernas erövra ettman
svårautgivningsorten. Stordriftsfördelar i alla led hinder övervinna,är att

särskilt gäller det distributionen tidningar. Kapitalbehovetabonnerade kanav
bli oövervinnligt problem till.inte Tröghetenannonsörerna strömmarett om

svårtpå marknaden för tidningarnadet nyetablerade läsare ochgör överatt ta
från existerande tidningar.annonsörer
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3 statliga stödet till dagspressenDet

Stöd till dagspressen dels i form indirekt presstöd skattesub-ges av genom
ventioner, i form direktdels presstöd. Statens stöd till dagspressenettav

skattesubventioner bl.a. i form s.k. nollmoms för allmängenom ges av ny-
förmån århetstidning. Värdet denna uppgick nedanstående1993 enligt be-av

utgår frånräkningar till 1,6 miljarder kr skattesats 25ca om man en om pro-
Vidare har dagstidningarna lägre reklamskatt andra reklamskatt-äncent. en

förmånenskyldiga. framgår nedanståendeVärdet den kanav som av upp-
ställning beräknas till 460 miljoner förkr 1993.ca

budgetåretFör det direkta presstödet har för 199495 483,7 miljo-avsatts
kr, 410,7 miljoner kr för driftsstöd miljoneroch 73 kr för distribu-varavner

någrationsstöd. Till stödformen utvecklingsstöd inte egentliga medelavsattes
budgetår.för detta

För dagspressbranschen totalt motsvarade värdet det sammanlagda stat-av
våraliga stödet exkl. utvecklingsstöd enligt beräkningar 17 in-procentca av

täkterna 1993.

3.1 Statligt stöd till olika tidningsgrupper 1993

I det följande lämnas redovisning värdet det direkta och det indirektaav aven
årstödet till dagspressen 1993 exkl. utvecklingsstöd. beräknatsStödet har

fådagarstidningarför följande olika tidningsgrupper: 1-2 mednrvecka all-
driftsstöd, landsortstidningar driftsstöd,3-7 nrvecka med allmäntmänt

landsortstidningar allmänt driftsstöd,l-7 nrvecka storstadsmorgontid-utan
ningar 6-7 nrvecka med driftsstöd, kvällstidningar.utan samtresp.

ingårI redovisningen 149 tidningsföretag 139 i de delar indirektrörsom
ingårstöd. vissa fall flera tidningar i tidningsföretag.I Grupperingen har iett

dessa fall efter huvudtidningens grupptillhörighet.skett
frånUppgifter direkt stöd har hämtats Presstödsnämnden. Det indi-om

utifrån tidningsföretagensrekta stödet har beräknats upplage- annonsin-resp.
för 30 företagen.täkter, vilka i sin har schablonberäknats procenttur ca av

innehållerindirekt dessutom ytterligare osäkerhets-Beräkningarna stödav
beskrivs i bilagaBeräkningsmetoden närmaremoment.
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Tabell 3.1 Direkt stöd fördelat på olika tidningsgrupper 1993 mkr

Antal tidnings- Drifts- Distributions-
företagGrupp stöd stöd

Fådagars med
driftsstödallm. 46 83 0,3

Landsort med
allm. driftsstöd 15 151 6
Landsort utan

driftsstödallm. 78 31 44
Storstad med
allm. driftsstöd 3 178 7
Storstad utan

driftsstödallm. 4 15-
Kvällstidn. 3 O-
Summa 149 425 72

belopp driftsstöd tvâDetta begränsat i fall stödtill tidningarutgörs samtav som
redovisasmedhuvudtidningeni företagett

I tabell 3.1 redovisas det direkta stödets storlek fördelningoch olika
årtidningsgrupper 1993. Den andelen driftsstödet, 42största procent,av ca

lågtäckningstidningar.gick till storstädernas distributionsstödetAv gick
delen till landsortstidningar allmänt driftsstöd, fick 61större utan procentsom

det totala distributionsstödet.av

Tabell 3.2 Intäktemas fördelning olika tidningsgrupperi 1993 mkr

Antal tidnings- Totala Upplage- Annons-
företagGrupp intäkter intäkter intäkter

Fådagars med
driftsstödallm. 36 49125 63

Landsort med
allm. driftsstöd 15 733 308 347
Landsort utan

driftsstödallm. 78 6 131 2 216 3 181
Storstad med
allm. driftsstöd 3 117 4801 547
Storstad utan
allm. driftsstöd 4 3 635 235 2 2061

Kvällstidn. 858 0783 2 2 650

366Summa 139 14 599 6 6 994

exkl. presstöd
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De beräknade intäkterna i tabell 3.2 förgrund beräkningarna indi-utgör av
rekt stöd. Intäkterna har tidigare schablonberäknats för 30nämntssom ca

tidningsföretagen bilaga 2.se Detta osäkerhet i beräk-procent av ger en
ningarna indirekt stöd. En avstämning de totala uppla-av av annons- resp.
geintäkterna för frånbranschen uppgifter Tidningsutgivama Ekonomimot
93, ll har avvikelse 1-2 hänsyn till Dagensgett procent, tas atts. en om

ingår våraIndustri i beräkningar inte i Tidningsutgivarnas uppställning.men
För enskilda tidningar kan avvikelsen större.vara

Det indirekta stödet och dess beräknade fördelning olika tidningsgrup-
redovisas i tabell 3.3.per

Tabell 3.3 Indirekt stöd fördelat på olika tidningsgrupper 1993 mkr

Antal tidnings- Moms- Reklam- Reklam-
Grupp företag subv. skattesubv. skattesubv.*

Fâdagars med
driftsstödallm. 36 12 0 7

Landsort med
driftsstödallm. 15 77 20 32

Landsort utan
allm. driftsstöd 78 554 205 261
Storstad med
allm. driftsstöd 3 120 38 40
Storstad utan
allm. driftsstöd 4 309 154 156
Kvällstidn. 3 520 45 47

Summa 139 1 592 462 543

jämförelsei med mervärdesskattesats25procenten
i jämförelse l-procentigmed 1 reklamskatt,därdenskatt belöper till 6en som upp
miljonerkr återbetalas för fack-regler ochpopulärpress
i jämförelse* med l-procentig reklamskatt,där ingen återbetalas1 skatt regler fören
reklamtrycksaker

Den andelen mervärdesskattesubventionen, 35 fallerstörsta procent,av ca
landsortstidningar allmänt driftsstöd. Kvällstidningarna följer eftertättutan

Ävenmed 33 det gäller reklamskattesubventionen, har be-närprocent. som
både jämförelseräknats i den fack- ochmed skatt populärpress betalarsom

föroch skatten reklamtrycksaker, ligger landsortstidningar allmäntutan
driftsstöd i Endast 13 den sammanlagda indirekta subven-täten. procent av

gårtionen till tidningar med allmänt driftsstöd, reklamskattesubventionenom
beräknas i jämförelse med fack- och populärpress.
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Tabell Totalt stöd fördelat på tidningsgrupper3.4 olika 1993 mkr

Antal tidnings- Summa Procentandel
Grupp företag statligt stöd totalt stödav

Fådagars med
driftsstöd 4636 95allm. 3,7

Landsort med
allm. driftsstöd 15 254 10,0
Landsort utan

816allm. driftsstöd 78 32,0
Storstad med
allm. driftsstöd 3 343 13,4
Storstad utan
allm. driftsstöd 4 478 18,7

65 22,1Kvällstidn. 3 5

99,9149l39 2 551Summa

utifrån mervärdesskattesatsstatligtstöd1993exkl. utvecklingsstöd,beräknatTotalt en
återbetalning skattpå reklamskatt med den25 llprocent procentsamten av som

på 6 miljonerkrbelöper tillupp

påutvecklingsstöd fördelatTabell 3.4 visar det totala statliga stödet exkl.
2,5 nüljarder,tidningsgrupper 1993. det totala stödbeloppet, gickolika Av ca

till landsortstidningar allmänt drifts-den andelen eller 32största utanprocent
fick tillsammansTidningar med allmänt driftsstöd 27 detstöd. procent avca

sammanlagda stödet;
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4.1 Mervärdesskatten

4.1.1 Gällande regler

Enligt 3 kap. 12 § mervärdesskattelagen ML omsättning, överlåtelsedvs.är
vederlag allmänna nyhetstidningar frånundantagen skatteplikt.mot Medav

allmän nyhetstidning förstås enligt sådanaparagrafen publikationer dags-av
presskaraktär normalt utkommer minstmed varje vecka.ettsom nummer
Som tidning räknas löpsedlar och bilagor. Undantaget frånäven skatteplikt är

s.k. kvalificerat undantag, dvs. det föreligger ingåendeavdragsrätt förett
mervärdesskatt upplageinkomstema inte beskattas 10 kap. 11 §trots att

ÅML. andra sidan annonsering i allmänär nyhetstidning skattepliktig. Med
annonsering ackvisition och utformning införandesamtavses av annons av

Trots endast del utgivares omsättning skattepliktig fö-att ärannons. en av en
såledesreligger frågai allmänna nyhetstidningar full ingå-avdragsrätt förom

Ävenende mervärdesskatt. utländska allmänna nyhetstidningar till prenume-
frånundantagna mervärdesskattepliktär 3 kap. 15 § ML.ranter

Från mervärdesskatteplikt vidare enligt 3är kap. 13 § ML undantagen om-
sättning periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar närav en
sådan tillhandahållspublikation någon gratis, eller ersättning tillhanda-mot

Ävenhålls utgivaren, medlemmar eller anställda. införsel sådan publi-av en
kation frånundantagen skatteplikt,är publikationen förs in till landet förom

tillhandahållas något dessa Vidare periodiskasätt. organisations-att ärav
tidskrifter frånundantagna skatteplikt kap.3 14 § ML. Med organisations-
tidskrift publikation inte allmän nyhetstidning,är med-ettavses en som en
lemsblad eller personaltidning och framstårväsentligen etten som som organ
för eller flera sammanslutningar med det huvudsakliga syftet verka föratten

religiöst, nykterhetsfrämjande, miljövårdande,politiskt, idrottsligt ellerett
försvarsfrämjande ändamål eller företräda funktionshindrade eller arbets-att
handikappade medlemmar. Periodisk publikation den enligtanses en vara om
sin Utgivningsplan utkommer med minst fyra tidningar år.per

Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 19 § ML omsättning tjäns-även av
införande eller ackvisition i periodiska medlems-ter som avser av annonser

blad, personaltidningar och organisationstidskrifter. Framställning publi-av
kationerna tjänster framställaren tillhandahåller i samband medsamt som
framställningen ocksådistribution frånt.ex. undantagna skatteplikt, ochär
detta undantag enligt 10 kap. 11 § ML kvalificerat, återbetal-dvs. tillär rätt

ingåendening mervärdesskatt föreligger. För organisationstidningar ochav
frånpersonaltidningar gäller undantaget mervärdesskatteplikt inte ärattannars 61
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får alltså ingåendekvalificerat: dessa tidningar inte tillbaka den mervärdes-
skatt betalats i samband med inköp.som

andra tidskrifter ovannämnda allmänna nyhetstidningar, periodiskaFör än
periodiska personaltidningar och organisationstidskriftermedlemsblad, gäller

Mervärdesskattvanliga mervärdesskatteregler. med 25 för-tas ut procent av
tidskriftensäljningspriset exkl. med 25 annonsin-samt procentmoms av

ingåendefårAvdrag med mervärdesskatt,täkterna exkl. dvs.görasmoms.
förvärven förskatt belöper verksamheten.den som

det enligt mervärdesskattelagen finnsdetta sammanhang kanI nämnas att
två för vissaytterligare skattesatser, nämligen 21 livsmedel medprocent un-

for vissa tjänster i anslutning till turismen.dantag 12samt procent
bådeverksamhet har mervärdesskattepliktig omsättningdet fall ochI en

från fåråtnjuter icke kvalificerat undantag skatteplikt, in-omsättning ettsom
gående för den del omsättningen hän-endast dras skattenskatt av av som

inte fastställasskattepliktiga verksamheten. Om denna del kanför sig till den
uppdelning efter skäligfår i stället bestämmas grund.avdragsbeloppet genom

EG-regler4. 1 .2

lång genomförts successiv samordningtid tillbakaEG har sedanInom en av
EGrsmervärdesskattelagstiftning. Huvuddelen reglermedlemsstaternas av

mervärdesskattedirektivet. Riktlinjer för skatte-sjättefinns samlade i det s.k.
nivå i artikelartikel i sjätte direktivet. Bestämmelsernafinns i 12.3satsemas

tillämpa normalskatte-anvisningar för medlemsländernal2.3.a utgör att en
stårbeskattningsunderlaget. emellertid län-Detminst 15 procentsats avom

skall likaskattesats. Normalskattesatsenfritt tillämpa högrederna att varaen
innehållertillhandahållande sjätte direktivet inteoch tjänster. Detför varorav

nyhetstidningar.något från skatteplikt för omsättning allmännaundantag av
något tilläm-verksamhetsinriktade undantagen kunnaheller torde deInte av

Även annonstjänster omfattasnyhetstidningar.försäljning allmännaavpas
skatteplikten.fullt ut av

fårH till sjätte direktivet,tjänster i bilagavissa ochFör som angesvaror
15 dock lägst 5lägre skattmedlemsländerna än procent, procent.ta ut en

två sådana Totalt kanfår olika skattesatser.tillämpa eller högstLänderna en
för mervärdes-således till olika skattesatserEU-land tillämpa treett upp

skatten.
minirniskattesatser emellertidochnormalskattesats ärBestämmelserna om

till 31 decem-den januari 1993endast perioden 1Detemporär natur. avserav
ministerrådet enhälligt beslutaskalldecember 19951996. Senast den 31ber

december 1996.efter den 31skall tillämpasminimiskattesatsvilken som
angående tillämpningengrundvalskall fattasBeslutet rapport avav en

innehållaskall bl.a.direktivet. Rapportenövergångsordningen till sjätte en
från skattesatsreglerna.avvikelserdiverseallmän temporäraöversyn av62
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Sådana avvikelser inte minst de iär vissa länder vanliga s.k. nollskattesat-
Även dessa och i princip tillåtna såär endasttemporär längenaturserna. av

övergångsordningen består.
skattenivåerLägre får15 i princip tillämpas förän vissa i bilaganprocent

H till sjätte direktivet uppräknade och tjänster bl.a. nyhetstidningarvaror -
och tidskrifter inte beträffande sådantdock material helt eller huvud-som-
sakligen hänföra till annonsering.är att

I betänkandet Mervärdesskatten och EG SOU 1994:88 har understrukits
EG-reglerna lämnar betydande frihet medlemsländerna det gälleratt nären

nivå,mervärdesskattens allmänna möjligheterna använda reduceratatt attmen
skattesats begränsad tvåtill högst nivåerolika ochär dessutom till vissa sär-

områden.skilt angivna framhållitUtredningen har alltsådet nå-inte finnsatt
möjlighet för Sverige införa skattenivå,reducerad inteattgon en ny om

någon de nuvarande slopas.av
S.k. nollskattesatser kvalificerat fårundantag övergångs-bara tillämpas

vis och endast under vissa villkor. Sverige har medgetts fortsättarätt att att
tillämpa den tillhandahållandenuvarande nollskattesatsen för nyhetstid-av
ning. Därigenom kan denna nollskattesats tills vidare i fall till den 1ja-vart-

behållas.nuari 1997 Vad efterhänder denna tidpunkt osäkert ochärsom-
avhängigt alla länder kommer fram till ståndpunkt.attav en gemensam

såledesSverige påverkahar möjligheter ställningstagandet i önskvärdstora att
riktning. tillFram dess gäller emellertid för Sverige de bestämmel-temporära

med de undantag överenskommits övergångsordningen.iserna som

4.1.3 Bakgrunden till de svenska reglerna

Som tidigare redovisats årundantogs dagspressen från1948 viss skattskyl-
dighet, dådet gällde pappersskatten infördes vid Ocksådenna tid. närsom
omsättningsskatten infördes 1959 undantogs dagstidningar. Motiven för detta

års1952 kommitté för indirekta skatter dels skattetekniskangavs av vara av
dels principiell fanns svårbemästradeDet problem vid gränsdragningenart.
mellan vad kunde yrkesmässigt och icke yrkesmässigt ut-som anses vara

åberopadesgivna publikationer. Särskilt den omständigheten tidningspres-att
i de flesta länder, infört konsumtionsbeskattning, frånundantagitssen som

sådan beskattning.
I propositionen fråga1959: 162 biträdde regeringen kommitténs förslag i

allmänna nyhetstidningar eller ivad dagligt tal brukar benäm-om som
ansågs någraDefinitionendagspressen. inte medföra gränsdragnings-nas

förbehåll ocksåproblem. Med vissa och avgränsningar undantogs vissa typer
tidskrifter.av
I samband med mervärdesskatten omsättningsskatten dis-att ersattesenare

årskuterades skattskyldigheten för dagstidningama. 1960 allmänna skattebe-
frånredning utgick förslagi sitt mervärdesskatt SOU 1964:25 tid-attom 63
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till den delningarnas omsättning skulle beskattas den inte bestod av
Ingående skattebelastning i annonsverksamheten skulleannonsintäkter. vara

från påskatten företagets omsättning exkl. annonsintäk-avdragsgill och dras
reservationer framfördes andra förslag bl.a. fullständig befrielseIter. om

dåvarandefrån för dagstidningar med innebörd den skatte-mervärdesskatt att
ingåendeform omsättningsskatt skulle upphöra.belastningen i ävenav

omfattande och blandade remissutfallet tillsattesbakgrund det denMot av
Översynsutredningen ställde sig bakom skatteberedningenss.k. syn-som

nyhetstidningar skattetekniska skälpunkter försäljning allmännaatt av av- -
Översynsutredningen1967:10.skatteplikten Ds Fiborde föras in under

skattetekniska synpunkter kunde anförasframhöll dock andraäven änatt mot
beståendetillade undantag för dags-för dagstidningar ochskatteplikt att ett

sådant.kvalificerat Tidningsföretagen liksomutformasborde ettpressen som
således fall tillåterförsäljarna dagstidningarna borde i detta haäven rätt ge-av

Översynsutredningeningående föreslog vidareför skatt.nerell avdragsrätt att
med mervärdesskatt. Beträffandeannonstjänster borde beläggasochannonser

gällavissa andra publikationer borde dettadagstidningar och oavsett om
från inte.mervärdesskatt upplageintäkter eller Dettaskulle befriasdessa

förfördelar och betydelse konkur-skattetekniskaförslag ha avvaraangavs
rensneutraliteten i beskattningen.

förordning mervärdesskattförslag tillpropositionen 1968:100 medI om
andrautredningens uppfattningregeringen tillanslöt sig änatt rentm.m.

fråga regeringens för-gälla i dagspressen. Ibordeskattetekniska hänsyn om
skattebefrielsen tidnings-motiv förtill riksdagenslag attangavs som
1968:100, 128. Undantagetstödjas ekonomiskt prop.branschen skulle s.

överföras till mervärdesskatten i avvak-från vamskatten bordeden allmänna
åberopandedå pågående pressutredningen. Underdenresultatettan avav

sådant.kvalificeratundantaget gjordes tillskattetekniska skäl föreslogs ettatt
dock beläggas med mervärdesskatt, vil-annonstjänster skulleochAnnonser

omfat-reklamtjänster i alla former bordereklam ochmotiverades medket att
mervärdesskatten.tas av

lånefondpresstöd Pressensde första formernapropositionenI avom -
erfarenheternauttalade departementschefensamdistributionsrabattenoch att-

stödåtgärdernaföreslagnapå desåväl mervärdesskatten annonser somav
påfrågan mervärdesskatttillslutlig ställningavvaktas innanborde togs om

1969:48, 26.dagstidningar prop. s.
Reforrnerat presstöd SOUbetänkandeDagstidningskommittén i sitttog

från pekademervärdesskatt ochfrågan befrielsen1988:48 attomupp
förmånliga behandlingenpublikationerförhållande andratillmotiven för den i

samhällsuppgifter. Kommitténcentralatill dagspressensalltid varit hänsyn
mervärdesskatten enligtförtillämpningen reglernaframhöll vidare att av

kundeproblem. problemalltför Deinte innebarRiksskatteverket stora som
frågagränsdragningsfrågor, dagstid-iuppstå i allmänhetgällde t.ex. om
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ningsliknande veckotidningar och förhållandetannonsblad, mellan huvud-en
tidning och olika bilagor, sektioner Riksskatteverkettyper hade iav m.m.
sammanhanget påpekat vissa dessa problem skulle bortfallaatt be-av om
stämmelsen periodicitet i definitionen allmän nyhetstidning ändradesom av
från till tvåexempelvis iett veckan. Kommittén framhöll tid-nummer att
ningarnas framskjutna roll i den demokratiska och den starkaprocessen
ställningen i det allmänna medvetandet i skattepolitiskaäven sammanhang
borde före isättas och för förståeligsig efter likabehandlingsträvan i olikaen
skattesystem s. 69.

Kommittén för indirekta skatter förordade i betänkandet Reformerad mer-
värdeskatt SOU 1989:35 skatteplikten för försäljningatt tidningarm.m. av
skulle utsträckas till gälla allmännaäven nyhetstidningar.att Enligt kommittén
motverkade rådandeden skattesubventioneringen sikt mångfaldpressens

de tidningarna ochatt det framhöllsstora dengenom dessutomgynna att var
mycket kostsamt uppnå kortsiktigett sätt mycket begränsadatt positiven men

mångfalden.effekt I propositionen 198990:11 framhölll emellertid depar-
tementschefen skattebeläggning skulle kommaatt innebära lågtäck-en att att
ningstidningarnas bidragsberoende blev starkare. En samlad bedömning
ledde till departementschefen kom till slutsatsenatt undantaget från skat-att
teplikt skulle bestå 96.s.

Frågan dagstidningarnas mervärdesskatt behandlades vidare Utred-om av
ningen vissa mervärdeskattefrågor i delbetänkandet Vissa mervärdeskatte-om
frågor Offentlig verksamhet SOU 1993:75. Utredningen konsta-m.m.-
terade det framför tvåallt omständigheteratt är bidrar till nuvarandeattsom
mervärdesskatteregler kan ha konkurrenspåverkandesägas effekt inom tid-en
ningsområdet. Den gränsdragningsfrâgan,är dvs. definitionen all-ena av en

nyhetstidning.män Det finns från skatteplikt undantagna tidningar harsom en
nyhetsförmedling ämnesmässigt starkt koncentreradär till område,som ett

ekonomi eller religion. Andra tidningar inomt.ex. ämnesområden kansamma
i de enskilda fallen ha bedömts skattepliktiga. För konsumenten måstevara
enligt utredningen skillnaden i den skattemässiga behandlingen svårför-vara
ståelig. För den skattepliktiga tidningen medför ställningstagandet avsevärten
försämrad konkurrenssituation. Den andra omständigheten gäller tidningarnas
innehåll. En del dagspressens tidningar dominerasstor fortlöpandeav av en

aktuelloch nyhetsförmedling. En klar tendens dock enligt utredningenvar att
de allmänna nyhetstidningarna i ökande grad därutöver har redaktionellt in-ett
nehåll tidigare enbart fanns i fack- och poulärpressens tidningar.som Av-
gränsningar fack- och populärpressen har generelltmot blivit otydligare. Isett

månden slag redaktionellt innehåll finns i vecko- och populär-samma av som
återfinnsäven i de allmänna nyhetstidningarna mervärdes-pressen utgör

skatten enligt utredningen konkurrensfaktor till nackdel för vecko- ochen
fackpressen. Detta förstärks undantaget för allmänna nyhetstidningarattav är

kvalificerat undantag.ett
65
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på skulle införas12enhetlig skattesatsföreslogUtredningen procentatt en
böcker. Detperiodiska publikationer ochandranyhetstidningar,allmännaför

nyhetstidningar skulleför allmännaundantagetkvalificeradedetinnebar att
konkurrensneutralitetansåg till kravethänsynenUtredningenupphöra. att

tidningsområdet omfattas enhetligaskalluppfattningenfram tillleder att av
också till EG-reglema be-mervärdesskatteområdet. Med hänsyninomregler

införsskattesats förenhetligangelägetdetutredningendömde attatt envar
EU-länder.i de flestagällerlikhet med vadböcker iochtidningar som

två under den generellatillåter skattesatserdirektiv inteEG:s änEftersom mer
ansågsådana sig utred-två skattesatserfinnsSverige redannivån ioch det

två,dessaden lägstaföreslå skattesats äninte kunnaningen avannanen
böcker skulletidningar ochförenhetlig skattesats12 Ennämligen procent.

neutral.statsfinansielltblidessutomutredningenenligt
UtredningensibehandlatstidigareFrågan slutligen nämntshar omsom

betänkande Mervärdes-skatternade indirektaEG-anpassningteknisk av
lämnahaft i uppdragUtredningen,1994:88.EG SOU attochskatten som

och punkt-mervärdesskattenanpassninglagtekniskadenförslag till av
föreslagiti EG, harmedlemskapsvensktvidbehövs attskatterna ettsom

mervärdesskattelagentilltilläggbehålls detochregler görsnuvarande ettatt
Utredningenundantaget.omfattaskassettidningarochså radio-även avatt

fått tills vidareanslutningsfördragetSverige i rätthänvisat till atthar att
för allmännakvalificerat undantags.k.nollskattesatsbehålla nuvarande

kassettidningar.radio- ochinnefattandenyhetstidningar, även
skattefrihetreglernasärskildaföreslagit devidareUtredningen har att om

personaltid-periodiskamedlemsblad,periodiskaomsättningvid avm.m.
skattefrihetenliksomorganisationstidskrifter slopas,periodiskaningar, samt

frågaskattefrihet ivisspublikationer. Enperiodiskautländskainförselvid av
dockmöjliggörsorganisationstidskriftermedlemsblad och genomm.m.om

föreningsmedlemmartillomsättningskattefrigenerella reglerföreslagna om
således enligt för-Från skatteplikt undantasmedlemsavgift.stadgeenligmot

sammanslutningförpublikation utgöromsättningslaget somorgansomav
således inteskalldvs. detinkomstskatt,statliglagen5i 7 § ommom.avses

periodiskapublikationernaskattebefrielse ärförutsättning för attlängre vara
medlem.försäljning tillvidinträdakunnaskall endastskattebefrielseoch

periodiskamedlemsblad,periodiskamellaninte hellerskillnadNågon görs
Införsel publi-organisationstidskrifter.periodiskaochpersonaltidningar av

föreslårUtredningenskatteplikten.frånföreslås bli undantagnaintekationer
undantagetpublikationerperiodiskaframställning attbeträffande m.m. av
delari dessaförslag över-behålls. Utredningenstills vidarefrån skatteplikt

regeringskansliet.inomnärvarandeförvägs
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4.1.4 Värdet dagspressens mervärdesskattesubventionav

Värdet den kvalificerade avdragssubventionenav uppskattades Kommitténav
för indirekta årskatter 1989 till mellan 400 och 600 miljoner kr och kan för
1993 Årberäknas till mellan 600 och 800 miljoner kr. 1989 beräknades att
utgående mervärdesskatt de allmänna nyhetstidningarnas dåvarande för-
säljning skulle 1 miljardutgöra kr.ca

Av tabell 3.3 framgår värdet mervärdesskattesubventionenatt år 1993av
för dagspressen kan beräknas till 1,6 miljarder kr. Landsortstidningarca utan
allmänt driftsstöd denär kommer åtnjutandei den högstagrupp som sub-av
ventionen med 554 miljoner kr. Därefter kommer kvällstidningarna med 520
miljoner kr och storstadstidningar allmänt driftsstödutan med 309 miljoner
kr. För fådagarstidningar med allmänt driftsstöd motsvarade subventionen 12
miljoner kr och för landsortstidningar med allmänt driftsstöd 77 miljoner kr.
För storstadstidningar med allmänt driftstöd kan subventionen beräknas till
120 miljoner kr.

4.2 Reklamskatten

4 2 1 Reklamskattelagen. .
Den nuvarande reklamskatten föregicks annonsskatt. Annonsskattenav en
tillkom för finansiera utökatatt presstödett och viss statlig infonnationsverk-
samhet prop. 1971:28. I Reklamutredningens delbetänkande Beskattning av
reklamen SOU 1972:6 åberopade önskemålet dämpa reklamensman att vo-
lym och öka dess informativa innehåll. Departementschefen anförde prop.
1972:58, 73 f., efter ha erinrat behovetatts. omedelbar och kraftigom av en
förstärkning presstödet, bl.a. följande:av
Om bådeväger konsumentpolitiskaman samman och statsfinansiella
synpunkter kan jag inte någon bättre finansieraväg förstärktse att presstödett
än utbyggnad annonsskatten till allmängenom en reklamskatt.av en

Riksdagen beslutade införa skatt reklam iatt huvudsaklig överens-
stämmelse med regeringens förslag och lagen 1972:266 skattom annon-

och reklam reklamskattelagen trädde iser kraft 1972.
Reklamutredningen utredde därefter frågan skatt på reklam i radio ochom

TV i särskilt delbetänkande,ett TV-reklamfrågan SOU 1973:10. Utred-
ningen avstyrkte reklam i radio och TV. Några sådana regler infördes inte
heller i reklamskattelagen.

Reklamskatten såledesregleras i reklamskattelagen 1972:266. Grund-
läggande för reklamskatten denär skall generell föratt all reklam ochvara
konkurrensneutral. Reklamintäkter i radio och TV enligtt.ex. lagenär dock
inte skattepliktiga. Enligt reklamskattelagen utgår reklamskatt för ochannons

reklam avseddär offentliggöras ellerannan spridas inomattsom landet.

67



1995: 37SOU

följande begrepp:definitionerinleds medReklamskattelagen av
i tryckpress ellerflera exemplarframställts iavtrycktrycksak; genomsom

screenförfarande,
främjaåstadkomma ellersyftehar till avsätt-meddelandereklam; attsom
rättighet ellernyttighet,fastighet,verksamhetkommersiellining av vara,

tjänst,
återgivningupplåtits trycksak förisärskilt utrymme avett somannons;

sådant i trycksakenochutgivarenföreller bild utrymmeän somtext annan
reklam,anspråk förutgivarentagits i egenav

skall kommautgivningsplanenligtpublikationpublikation;periodisk som
året inteoch ärminst fyranormalt attmed somanse re-somut omnummer

klarntrycksak,
dagspresskaraktärpublikationperiodisknyhetstidning;allmän somav

ochvarje vecka utgörminstmedkommernormalt ett som an-ut nummer
nonsblad,

offent-syftehuvudsakligen iframställtstrycksak attreklamtrycksak; som
reklam.liggöra

såsom familjean-reklam,alltsåomfattar änävenAnnonsbegreppet annat
och säljannonserköp-privatpersonersmeddelanden,officiella m.m.nonser,

införtsde harskattepliktigareklam bara motinte ärärAnnonser ve-omsom
derlag.

också iförfrån skattepliktenUndantag görs annonser :
framstår förväsentligenpublikationperiodisk samman-organsomsom- nykterhetsfräm-religiöst,förverkasyftehuvudsakligtmedslutning att

ändamålförsvarsfrämjandeellerrniljövårdande, idrottsligtpolitiskt,jande,
medlemmar,arbetshindradehandikappade ellerföreträdaeller att

huvudsakligenspråk spridningförfrämmandepublikation utsom ges-
utomlands,

publikationen,barasådantillbilagaeller närpublikation avserannonsen- förläggare,bokutgivningeller sammaannat avannannummer
verksamhet.utgivarensreklamtrycksak, när egenavserannonsen-

reklamskattepliktig är:
reklamtrycksak,-

butikslokal,trafikmedel,tillanslutningii ellerljustidning,i s.k.reklam- allmän platspå fastighet ellerlokal,liknandeellersportanläggning, teater
motsvarande sätt,eller annat

ljud.återgivningfilm ellervisningreklam avavgenom-
eller di-i närareklamförskattepliktenfrån görsUndantag exponerassom

såsom förreklamtjänst denellertill denanslutning en vararekt avser,vara
veckasbiograf för etc.nästareklamsäljs,där den programställedet en

ojfentlig-landetinomverksamhetyrkesmässigiSkattskyldig denär som
reklam-skattepliktigframställerellereller reklamskattepliktiggör annons

förskattskyldiglandetinom ärverksamhetbedriverDen re-trycksak. som
från i denutlandet,inkommerochverksamhetenklamtrycksak avsersom
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mån skatt för trycksaken inte erlagts vid införseln. Detta betyder ävenatt
i vissa fallannonsören skattskyldig.är

Den allmänna skattesatsen 11är För reklam i allmänna nyhetstid-procent.
ningar skattesatsen däremot 4 procent.

Beskattningsvärdet, dvs. skatteunderlaget, utgår från vederlaget för an-
eller upplåtnadet reklamutrymmet frågaeller, inonsen trycksaksrekla-om

från vederlaget för den tryckeritekniska framställningen och förmen, viss del
bokbinderiarbetet. I beskattningsvärdet skall reklamskatten ellerav annan

statlig skatt eller avgift inte inräknas. Om vederlaget uppenbarligen understi-
vad skäligt skallär beskattningsvärdet ändå bestämmas tillger skäligtsom

belopp.
Reklamskatten fungerar så återbetalning minskar den skattatt en som er-

läggs. Beskattningsmyndigheten betalar nämligen tillbaka till dagstidningar
den del skatten högst 12 miljoner kronor årligadenmotav som svarar av an-
nonsomsättningen. Detta innebär dagstidningar haratt lägre omsätt-som en
ning i praktiken inte någonbetalar reklamskatt alls. För övrig är mot-press

återbetalningsvarande förgräns 6 miljoner kronor. Utgivning annonsbladav
berättigar återbetalninginte till i det häretc. sammanhanget.

4 2 2 Reklamskatteutredningen. .
Reklamskatteutredningen fick år 1986 i uppdrag föreslå sådana ändringaratt

reklamskattelagen dåmedier, elleratt under denav närmastenya som var
framtiden kunde bli betydelsefullaväntas kanaler för offentliggörande av re-
klam, beskattades så långt möjligt likformigtett och konkurrensneutralt

dir. 1986:11.sätt Utredningen lämnade sitt betänkande Reklamskatt SOU
1988: i Någon17 maj 1988. proposition skrevs aldrig. Anledningen till detta
kan enligt uppgift ha varit hårdaden remisskritiken de diskussionersamt som
då fördes helt avskaffa reklamskatten.attom

Utredningen fann följande brister i reklambeskattningen.
Bristande Iikfonnighet, främst avseende:
obeskattad reklam i medier TV databaseroch trycksakernya samtsom-
framställda med teknikny
dubbelbeskattningen den tidningsdistribuerade direktreklamen.av-
Tillämpningssvårigheter, främst avseende:
trycksaks- och reklamtrycksdefmitionema-
skälighetsbedömningar beskattningsvärdet frågai s.k.t.ex.av om egen--
reklam och skyltreklam
definitioner olika slag publikationer.av av-

örfarandeproblem,F främst avseende:
låga redovisningsgränser mångamedför skattskyldigasom-
återbetalningar skattav-
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processuella reglervissaavsaknad av-
från utlandet, TV-beskatta viss reklammöjlighetavsaknad t.ex.attav-

reklam.
medför:antal skattskyldiga, vilketEtt stort

beskattningsmyndighetenbelastning föradministrativ-
från skattskyldigaflertaletringa skattebelopp-

mångaredovisningssvårigheter för skattskyldiga.ochtillämpnings--
Skäletskulle beskattas.ansåg i radio och TVreklamUtredningen att var

med beskattadedå konkurreradeförekomTV-reklam denradio- ochatt --
medier.

rådde reklamförbud enligt radiola-förslaglade fram sittutredningenNär
kabelsändningar. Dedåvarande lokalalagenoch dennärradiolagen omgen,

inte med de be-rådde därigenomkonkurreradereklamförbudför vilkamedier
i fort-reklamskatt inte hellerfann därförUtredningenmedierna.skattade att

ireklam radio ellerfråga såvida förbudetinteisättningen borde komma mot
i radiotidningaransåg inte hellerUtredningenupphävdes.TV att annonser

sådana SOUutgick förnågot vederlag inteeftersombeskattasskulle
f..2951988:17, s.

radio- och TV-svenskabeskattningföreslog däremotUtredningen av
bo-kabelsändningar till änförekommakundereklam annatsändningar där

sådana sänd-utländskaochomfattning m.m.mindrevissellerstäder av
programföretagetSverige. Omriktadesärskiltreklamningar motvarsomav

ombudgodkäntRiksskatteverketland skullei utses.hade sitt säte ettannat av
Utredningen hänvi-redovisningen skatten.förskulle bl.a.Ombudet avsvara

och i lagenmervärdesskattelageniombudmotsvarande reglersade till att om
336 f..1988:17,väl SOUfungeratvissaskatt s.resorom

från land kritisera-sändningarbeskattaförslagUtredningens annatattom
ifrågasatte detStockholmiKammarrättenremissinstanser.mängddes av en

och möjligheternautanför deskatteplikten gränsernasträckarimliga i att egna
Någon betryg-betalas.tillse skattenskulle kunnaeffektivtför Sverige attatt

i sininte, vilketså enligt kammarrättenskedde fannsför turgarantigande att
rättssubjekt iförhållande tillkonkurrensneutral iblevintebetydde lagenatt

Sverige.
1991: 12SOUoch Maktdelbetänkande UngdomUngdomskommitténsI

framhöll i sittRiksskatteverketreklamskattelagen.föreslogs översyn aven
remissyttrande bl.a.

i dag intereklamskatten äruppfattningungdomskommitténsdelarRSV att
omfattasreklammedier inteeftersom vissakonkurrensneutral, avnya

skallproblemdettasjälvklartRSV intedock enligtDetbeskattningen. attär
framgår bl.a. detområdet utvidgas. Somskattepliktigadetlösas avattgenom

reklamskattenreklamskatteutredningen,från ärbetänkandetnämnda
slopadärförhand bör övervägasförstasvårtillämpad. I attkomplicerad och

området.skattepliktigadeteller begränsaskatten
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Den 9 1992 gjorde verket framställning till regeringen dnrmars 17459-en
92320 ändring i reklamskattelagen. Verket framhöll reklamskatte-om att
reglerna komplicerade svårtillämpadeär och och det därför böratt övervägas

slopa skatten helt eller delvis åtminstoneatt såvitt reklamtrycksaker.avser
Verket framhöll beskattningen reklamtrycksakeratt medför svårbemäst-av

rade ställningstaganden såväl för beskattningsmyndigheten och domstolar
för de skattskyldiga. Vid skatterevision hos skattskyldigasom tryckerier

framkom mycket ofta de skattskyldiga missbedömt skatteplikten såatt sätt
de dels inte tagit skatt skattepliktigaatt trycksaker delsut tagit skattut

trycksaker inte skattepliktiga. Verket framhöll också beskatt-som var att
ningen reklamtrycksaker del verksamheten frågaiupptogav storen av om
förhandsbesked i Skatterättsnämndens avdelning för indirekta skatter.

Utredningen vissa mervärdeskattefrågor har i delbetänkandet Vissaom
mervärdeskattefrågor II- Offentlig verksamhet SOU 1993:75 redovi-m.m.

uppfattningen reklamskatten harsat snedvridande effekt påatt konkur-en
rensneutraliteten och den därför inte bör bibehållas 65.s. Riksskatte-att
verket har i sitt remissyttrande delbetänkandetöver anslutit sig till utred-
ningens uppfattning.

Återbetalning4.2.3 reklamskattav

Riksskatteverket framhöll i den ovannämnda skrivelsen i 1992 verketattmars
ingaäven andra ändringar ståndkom till ansåg det angeläget bestäm-om att

melsema återbetalningtill reklamskatträtt för periodiska publikationerom av
ändrades möjligt. Verkets reklamskatteavdelning återbe-snarast i Ludvika
talade reklamskatt till omkring 130 skattskyldiga två gånger år. Detper sam-
manlagda beloppet uppgick till 88 miljoner kr år. Utbetalningarnaca per
skedde manuellt och vissa brister avseende säkerheten hade konstaterats.
Administrativa fördelar skulle vinnas det infördes till frånavdragrättom en

påskatten den omsättning återbetalningsgrundande.är Härigenomsom nu
skulle också vinna beslutet i till de förekommandeatt klas-man motsats nu-
siñceringsbesluten kunde överklagas till domstol.-

Det ursprungliga regeringsförslaget låg i linje med detta. I propositionen
prop. 1971:28 föreslogs skulle kunna dra bottenavdragetatt närman av

redovisade skatten. Skatten behövde alltså inte redovisas annonsin-man om
täkterna inte bottenavdraget.översteg Till ocksåskulle bara behövastaten
betalas in skatten efter dessa avdrag.

Skatteutskottet gillade inte den föreslagna avdragskonstruktionen och pe-
påkade fådet kunde till följd vissa tidningar fick möjlighetatt antingenatt att

debitera skatt de inteannonsörerna behövde inleverera till ellerstaten,en som
bedriva priskonkurrens fårmed de tidningar betala inatt huvuddelenen som
skatten bet. SkU 1971:30. För i möjligaste mån sådanaundvikaattav

verkningar förordade utskottet för redovisningsskyldighetgränsenatt sattes 71



1995: 37SOU

låg skulle levereradennaskattskyldigaalla gräns000 kr och övervid 60 som
Skatt botten-andra skattskyldiga.tvåmånadersperioder överförin skatt som

skullehalvårsvis. ordning föreslogstillbaka Denbetalasbordeavdraget som
omedelbart skulleredovisningsskyldiga intedeförändringendeninnebära att
omsättningenavdragsgill delbelöpteskattfå den utandisponera avensom

ansåg emellertid dettaefterhand. Utskottetrestitution ificki stället att upp-
konkurrenseffekter el-förhållandet icke önskvärdadevägdes det att somav

tidningar medallakunde elimineras nämn-skulle uppkommajest attgenom
inför-in skatt. 1972och betalaskyldigablevannonsomsättningvärd ta utatt

publikation medgesperiodiskför utgivaremöjlighetregelverket attides aven
hänvisades till1972:58[propositionenreklamskatt.från inbetalabefrielse att

skattefrihet bottenavdra-i syfte denår tillkommit1971riksdagsbeslutet attatt
förhållandekonkurrenssyfte. Dettaanvändas iskulleinnebari praktikenget

uppmjukning be-beaktandealltjämtpropositionenenligtförtjänade enmen
medges.skulle kunnaskattebefrielsehövdes attgenom

fram-skatteutskottet1988 detframhöllReklamskatteutredningen att av
regel be-dennai styrkaförloratkonkurrensskälet avsevärtförda omgenom

avdrags-skulleåterbetalningen ersättasföreslogUtredningenfrielse. att av en
möjlighet.

tidigarehänvisat tillfrån 1992skrivelsehar i sinRiksskatteverket enmars
onödigtåterbetalningenmedunderstrukit arbetetverketdärskrivelse att var

förborde skebestämmelsernaframhållit ändring attochbetungande att aven
de skatt-enligt verketHärtill komonödigt atteliminera system.tungrottett

krånglig. Enbåde ochkostsamrundgång medansåg dennaskyldiga pengar
skattskyldig skrev:

uppskattningsvisfår räntekostnadvireklamskattekostnadenFörutom en
mening.lagstiftarensvaritkan ha00 kr. Detta30-40

bådeextraarbeteinnebäropraktisk ochutomordentligtordningNuvarande är
fårvi sedanbetala inVi tvingasochRiksskatteverketför sompengaross.

åter-sedanbokföra ochtvingasRiksskatteverkettillbaka. emotta pengar,
6 miljoner kröverstigervår omsättningtill dessframbeloppbetala attsamma

året.periodeninträffar den sistaförmedlingenvilket
lättbyråkrati bordeochonödigexempel attutmärktvälDetta är varaett

påändra

EG-regler4.2.4

utarbe-1993:20,utvärdering DseffekterPresstödets somI rapporten en-
offentlig eko-studier iförExpertgruppenuppdragStatskontorettats avav

förut-underEU-ländemaiaccepteradepunktskatter är52nomi, s.sägs att
kansådant de utsätt tas utankonstrueratsde har attettsättning att

1995 harjanuarikraft den lträdde ilagändringGenomgränskontroll. somen
i landet kaninReklamEG-reglema.till tasreklamskattelagen anpassats som
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därigenom beskattas gränskontroll. Beställarenutan reklamen blir i dessaav
fall skattskyldig.

4.2.5 Tidningsdistribuerad direktreklam

Tidningsutgivama har reglerna beskattningreagerat mot tidningsdistri-om av
buerad direktrcklam bakgrund demot nuvarande reglernaatt kanav ses som

form dubbelbeskattning.en av
Enligt reklamskattelagen beskattas den tidningsdistribuerade direktrekla-

två gånger. Reklamtrycksak reklam för utgivaren, beskattasmen hos tryck-
eriet och annonsblad utrymme upplåtits utgivaren för utomståendesom av
annonsörer hos utgivaren detta. När reklamtrycksaken eller annonsbladetav
distribueras bilaga till tidning sker ytterligare beskattning.som en en
Medskicket betraktas nämligen tidningsannons och beskattassom en

tidningenssätt övriga dvs. medsamma skattesatssom 4annonser, en
11 procent.resp.

Tidningsutgivama har i skrivelse till Pressutredningen -94 framfört upp-
fattningen den tidningsdistribuerade direktreklamenatt inte bör dubbelbeskat-

I föreslåsstället dettas. beskattningsledet,att dvs. tidningarnas skatt-senare
skyldighet, skall slopas. Som skäl har Tidningsutgivama detangett att nuva-
rande leder till snedvridningsystemet konkurrensen eftersomen av annan
distribution reklamtrycksaker och annonsblad inte beskattas. Medav den fö-
reslagna ordningen skulle enligt Tidningsutgivama också kunna uppnås en
förenkling reglerna.av

Produktionsbeskattningen tillkom efter förslag från Reklamutredningen
Ds U 1972:2, 1972:58, SkU 29, rskr. 202, SFS 1972:266. Utred-prop.
ningen anförde följande Ds U 1972:2, 24:s.
Utredningen medvetenär dessa bestämmelser innebäratt bilagorom att sominnehåller reklam kommer bli beskattade både hosatt tryckeriet och hos den
publikation, vilken de medföljer.

Utredningen har därför fråganövervägt huruvida restitution skall medges för
skatt beställaren erlagt till tryckeriet i månden han kan visasom han ocksåatt
erlagt skatt till publikationen.

Med hänsyn till så vitt möjligt kostnadsslagatt bör bådebeskattas isamma
fallet bilaga och i fallet praktiskt-administrativa skäl harsamtannons av ut-
redningen dock avvisat tanken sådant restitutionsförfarande.ett

I betänkandet Reklamskatt SOU 1988:17 fann Reklamskatteutredningen i
probleminventering reklamskattelagen deen problemenstörstaatt ettav av

vid tillämpningen reklamskattelagen utgjordes trycksaksreklamen. Re-av av
klamskattelagen utmärktes i detta avseende, enligt utredningen, bristandeav
likformighet, svåra tillämpningsfrågor mångaoch skattskyldiga s. 92 f..

Med bristande likforrnighet avsågs vissa trycksaker framställdaatt med ny
teknik inte omfattades lagen den tidningsdistribuerade direktrekla-samt attav

dubbelbeskattades. Utredningen pekade vidare på mångadet i fallmen att var 73
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skatte-vilka reklamtrycksakersvårt tryckerierna bedömaför att som var
många.skattepliktiga tryckeriernaTill deinte. detta kompliktiga eller att var

utifrån tvålösning dessa problemReklarnskatteutredningen diskuterade en
distributionsbeskatt-produktionsbeskattning ellermodifieradalternativ, enen

ff..153ning s.
utvidgad definition begreppet tryck-alternativet omfattadeförstaDet aven

förståsdåvarande fortfarande gällande,definitionen,Enligt den ärsak. som
i tryckpress ellerframställts i flera lika exemplaravtryckmed trycksak; som

beskattningenföreslog i ställetscreenförfarande. Utredningen attgenom
i antalskrift framställtsreklam iellerskulle ett stortsomannons annanavse

dubbelbeskattningen den tid-föreslogsexemplar. Vidarelikadana att av
endast tryck-skulle bortdirektreklamenningsdistribuerade atttas genom

upplåtna i annonsbladetannonsplatsendenreklamtrycksakenningen resp.av
reklambeskattades.

alternativ. Utvidgningendettasåg nackdelar medmängdUtredningen en
skattskyl-medföra ökning antalettrycksaksdefinitionen skulle bl.a. avenav

förslagfick med dettadirektreklamdistribuerarTidningardiga. ensom
populärpressför fack- ochskattesänkning blevskattesänkning. Denna större

i reklamskatt. Utred-betalar 4endastdagstidningarnaför procentän som
överströnmingtill delskunde ledaskattesänkningenbefaradeningen att en
delsmedskickad direktreklam,till över-i tidningarfrån annonsering en

direktreklamföretagenochPostenfrån distributörerströmning andra som --
tidningarna.till

vilket gick ialternativ,förstannade slutligenUtredningen ut attett annat
därvidföreslogUtredningenreklam.distribuerarden attstället beskatta som

brevlådereklamen, skulle beskattas.s.k.eller dendirektreklamen,endast
till redan etableradeellerbutiker,trycksaksreklam i mässorSpridning av

sådan ordningfördel medutanför. Enföll därmedm.fl.kunder uppgavsen
Direktreklam m.fl.Svenskskattskyldiga Posten,ringa antalet samtdetvara

distributionsverksamhetdessa företagsdelenövervägandeden heltatt av -
utgjor-gruppreklamdistribution massbrev ochavsåg desssåvitt Posten av -

direktreklam.justdes av
distributions-medför nackdelarnaredogjordeUtredningen även en

genomgångReklamutredningensbaseradesRedogörelsenbeskattning. av
gällde:6 ff. ochsådan 1972:2,Umed Dsnackdelarna s.en

skattereglema,tillämpamöjlighetskattskyldigasde att-
trycksaker,skattepliktigafånga samtligamöjligheterna att upp-

likvärdig beskattning,annonsskattenåstadkomma medmöjligheterna att en-
likvärdigt.reklamtrycksakerolikabeskattamöjligheterna att-
distributionsföretagenförmöjlighetensikte attpunktenförstaDen tar

Reklamskatte-Enligtinnehåller eller inte.reklamförsändelsenveta om
skattepliktigauppstå denågra sådana problembehövde inteutredningen om
Utredningenschablonmässigtstarkt sätt.definieradesförsändelserna ett
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föreslog därvid endast massbrev ochatt gruppreklam skulle omfattas av
reklamskatteplikten, i de fall då försändelsernasutom avsändare statligavar
och kommunala myndigheter, politiska partier och andra ideella or-
ganisationer. Sådana avsändare sände nämligen inte undantagsvisänannat ut
reklamskattepliktiga meddelanden till allmänheten. Vidare föreslogs vissaatt
massutskick böcker, tidningar 0.d. skulle frånundantas beskattning.av

Under den andra punkten anförde Reklamutredningen vissa reklam-att
trycksaker, såsom butiksreklamtryckt och s.k. sales promotionsmaterial, inte
skulle kunna uppfångas distributionsföretagen. Dessa trycksakerav typer av
skulle därigenom falla utanför beskattningen. Reklamskatteutredningen me-

ånade sin sida sådana trycksaker inte utgjordeatt massdistribuerad reklam i
vanlig mening hjälpmedel i försäljningsarbeteutan rådgiv-ochsnarare var
ning. Reklam massdistribuerades initiativ någonsom än avsän-av annan
daren föreslogs därför falla utanför beskattningsområdet.

Den tredje punkten svårigheterna fram likvärdigt beskatt-attrymmer ett
ningsunderlag för trycksaker och Reklamskatteutredningen avfar-annonser.
dade dessa svårigheter med hänsyn till skillnaderna frågai prisbildningom
för bådadessa reklamslag.

Under den sista påtaladepunkten Reklamutredningen distributionskost-att
naderna varierade med försändelsernas vikt, hastighet och med graden av se-
lektivitet i utsändandet bl.a. adresseringskostnad. Dessa variabler samver-
kade inte alls eller endast delvis med de produktionskostnader täcktessom av
annonsskatten. åstadkommaFör med annonsskattenatt likvärdigtett beskatt-
ningsunderlag skulle därför, enligt utredningen, behöva skriva dis-man upp
tributionskostnaderna med genomsnittssiffra, vilket skulle på-en gynna
kostade reklamtrycksaker överbeskatta billiga sådana. Reklamskatte-men
utredningen ansåg å sin sida neutralitet mellan olika reklamslag uppnåsatt om
vederlaget för varje slag offentliggörande eller spridning reklam ökasav av
till 11 övergångEn beskattningen frånprocent. produktionsledet till distri-av
butionsledet gynnade enligt Reklamskatteutredningen de dyra trycksakerna
och rnissgynnade de enklare. Anledningen till detta inteatt portotangavs vara

såvarierade mycket tryckkostnadema.som
Sammanfattningsvis tillbakavisade alltså Reklamskatteutredningen Re-

klamutredningens kritik och föreslog beskattningen hos tryckeriernaatt skulle
upphöra och ersättas skatt distributionen direktreklam. I direkt-av en av
reklam ingåskulle brevlådornaall till eller eljest direkt till dis-mottagarna
tribuerad reklam, dvs. annonsblad,även presentreklam och liknande. För-
slaget innebar därmed dubbelbeskattningen den tidningsdistribueradeatt av
reklamen slopades. Utredningen föreslog härvidlag tidningarnas, liksomatt
andra reklamdistributörers, reklamutskick skulle beskattas med ll procent.

En mängd remissinstanser, bl.a. Riksskatteverket, Annonsörföreningen
och Godkända Annonsförmedlares sågFörening, positivt utredningens
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distributörenfrån tryckeriet tillskattskyldighetenföraförslag samt attöveratt
direktreklamen.tidningsdistribueradedubbelbeskattningen denslopa av

kritiseradeAssociation SwedmaMarketingSwedish DirectochPosten
förslaget skullebedömderernissyttranden förslaget. Posteni sitt attdäremot

gruppreklamfrån försändelseslagenöverströmningmedförakomma att en
i sin skulle med-vilketdirektreklamtidningsdistnbueradtillmassbrev turoch

för Posten.minskade portointäkterochförskatteintäkterminskadeföra staten

reklamskattesubventiondagspressens4.2.6 Värdet av

reklamskattesubventionen för dags-framgår värdettabell 3.3Som är avav
reklam-jämförelse mediberäknaskr den460 miljonertidningama omca

reklamskatt beta-med denjämföri ställetOmför tidskrifter.skatten somman
kr.540 miljonertillsubventionen beräknasreklam kanlas för caannan

76



5 direktaDet stödet till dagspressen

Driftsstödet5.1

Gällande5.1.1 regler

För allmänt driftsstöd skall hög- eller medelfrekvent dagstidningatt en vara
i huvudsak abonnerad, ha abonnerad upplaga minst 2 000 exemplar,en

ha täckningsgrad högst 40 fårDessutom abonnemangs-samt procent.en
priset inte uppenbart lägre vad i allmänhetän tillämpas ivara motsva-som
rande kategori. Presstödsnämnden kan frånutesluta tidning stöd eller min-en
ska stödet förhållandenadet med hänsyn till inom tidningens hela sprid-om
ningsområde uppenbart täckningsgradenär missvisande bildatt ger en av
tidningens konkurrensförmåga annonsmarknaden.

lågfrekventEn dagstidning 1-2 vecka skall, för berättigadattnr per vara
till allmänt driftsstöd, ha abonnerad upplaga minst 2 000 exemplar.en
Totalupplagan skall till övervägande del abonnerad, och abonnemangs-vara

helår fårpriset för inte understiga Presstödsnämnden fastställt lägsta pris.av
Tidningen skall ha minst 0001 spaltmeter innehållredaktionellt kalen-per
derår, och den betalda fårannonsandelen inte överstiga 50 detprocent to-av
tala tidningsutrymmet under kalenderår. fårSlutligen tidningens täck-ett
ningsgrad inte överstiga 25 procent.

För högfrekvent storstadstidning 6-7 årligavecka beräknas deten nr per
driftsstödet tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar,attgenom
multipliceras med 218 250 kr. Maximibeloppet år 48 015 000 kr.är Förper

högfrekvent storstadstidning gäller den skall ha redaktionellt innehållatt etten
år minst 30 000 spaltmeter.per

För övriga högfrekventa tidningar och för medelfrekventa tidningar 3-5
vecka beräknas stödet motsvarande bidragssatsensätt, ärnr per men

157 140 kr och maximibeloppet 11 252 000 kr.är
lågfrekventaFör dagstidningar utgår allmänt driftsstöd fastmed beloppett

beror frekvens, spridning och abonnerad upplaga. För endagstid-som av en
ning med riksspridning årligenges

2 958 500 kr den abonnerade upplagan minst 10 000 exemplar,ärom-
2 667 500 kr den abonnerade upplagan minst 9 000 exemplar,ärom-
2 328 000 kr den abonnerade upplagan minst 8 000 exemplar,ärom-
2 027 300 kr den abonnerade upplagan minst 7 000 exemplar.ärom-
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årligentvådagarstidning riksspridningmedFör gesen
abonnerade upplagan minst 10 000 exemplar,3 298 000 kr den ärom-

den abonnerade upplagan minst 9 000 exemplar,2 958 500 kr ärom-
abonnerade upplagan minst 8 000 exemplar,2 667 500 kr den ärom-

minst 000 exemplar.kr den abonnerade upplagan 72 328 000 ärom-
lågfrekvent riksspridningtidning har och abonneradeFör som varsen

årligadet stödbeloppet 1 493 800 kr.understiger 7 000 exemplarupplaga är
inte riksspridning, upplaga.gäller för tidning harDetsamma oavsettsomen

Ovanstående driftsstöd. driftsstöd lämnasgäller allmänt Begränsat kan i
fall, nämligenvissa

Gotlands, Borgholms,dagstidning utgivningsortför ärvarsen-
Mörbylånga tidningen uppfyller samtligaLaholms kommun,eller om

högsta täckningsgrad,för allmänt driftsstöd denförutsättningar utom om
samt

ÖverkalixKalix, ellerutgivningsort Haparanda,dagstidningför ärvarsen-
Övertorneå samtliga förutsättningar förtidningen uppfyllerkommun, om

tidningen,högsta täckningsgrad ochdriftsstöd denallmänt utom omom
svenska, har redaktionelltövervägande delenden till är etttrots att

finska.innehåll 25 skrivettill minst ärprocentsom
fall för tidning inte i huvud-driftsstöd särskilt lämnaskan iVidare somen
tidningeninom Sverige,sak distribueras om

för dagstidning,förutsättningaruppfyller övriga angivna-
svenskspråkiga utomlands,distribueras tilli huvudsak personer-

Sverige,huvudredaktion isinhar-
driftsstöd,förutsättningar för allmäntövrigauppfyller samt-

upprätthållas.skall kunnaför utgivningenbehöver stödet att-
Presstödsnämndenpå driftsstöd bestämsdessa formerStorleken avav

maximibeloppetskäligt,enskilda falletvad i det ärefter är mensom
493 800 kr.1

frågaskriven svenska skall ihuvudsakinte itidning ärEn text omvars
tidningenmed dagstidning,driftsstöd likställastillrätt om

dagstidning,förutsättningar förövriga angivnauppfyller-
Sverige,språkliga minoriteter isig tillvänder-

Sverige, ochhuvudredaktion isinhar-
spridd i Sverige.upplaganden abonnerade90 ärtill minst procent av-

förutsättningar tilluppfylla de rätttidning upphörOm att som geren
året eftertreårsperiod. det förstaUnderunderstödet neddriftsstöd trappas en

erhållnatvå tidigare stöd-utgår tredjedelar detupphördetill stödrättenatt av
Motsvarandeåret utgår tredjedel.därpå följandedetunderbeloppet, av-en

medelfrekvent dagstid-ellerstödberättigad hög-trappningsregel gäller när en
lågfrekvent tidning.övergår blitillning att en
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5 1 .2 Bakgrund.
Produktionsbidraget infördes 1971, efter förslag från regeringen prop.ett
1971:27 statsmakterna skulle andratidningama direkt bidrag tillatt de-ettge

löpande produktion. Förslaget lades föregående utredning, och bak-utanras
grunden åtgärdernade redan införda samdistributionsrabattenatt ochvar

lånefondPressens inte lyckats förbättra andratidningarnas bekymmersamma
läge. En andratidning definierades dagstidning sinsom en som
utgivningsort hade mindre upplaga tidning.än För produktions-attannan
bidrag skulle tidningen ha abonnerad upplaga minst 2 000 exemplar ochen

annonsandel understeg 50 hela tidningsutrymmet.procenten som av
Beslut bidrag Presstödsnämnden, också fick möjlighetom gavs av attsom

besluta bidrag till tidningar inte andratidningarom som var men som
uppenbarligen hade svårigheter sådana. Nämnden kundesamma mot-som
svarande besluta inte bidrag tillsätt andratidning den inte hadeatt ge en om

svårigheter.dessa Produktionsbidraget beräknades efter pappersförbrukning
för redaktionellt föregåendematerial under kalenderår. För tidningar som
korn med 2-7 vecka utgick bidraget med 3 000 krut nummer ton,per per
dock högst 3,5 miljoner kr för storstadstidning och l miljon förkr annan
tidning. Lägsta belopp för 2-7-dagarstidningar 200 000 ocksåkr, vilketvar

det fasta beloppet för endagstidningar.var
Beloppen för produktionsbidrag ändrades därefter vid flera tillfällen.

efter årRedan förstärktes de kraftigt.ett
Systemet för produktionsbidrag förändrades 1976 efter förslag från 1972

års pressutredning. Utredningens grundinställning tidningar skulleattvar ges
dåproduktionsbidrag fannsdet presspolitiska motiv för utgivningen dåmen

de marknadsmässiga förutsättningarna otillräckliga. Bl.a. övergavsvar
begreppen första- och andratidningar, eftersom andratidningsbegreppet an-
sågs ha varit svårigheteroklart och ha lett till vid användningen i presstöds-
sammanhang. Enligt det hushållstäckningen utgivnings-systemetnya var

styrande. Dessutom skilde i fortsättningen mellan flerdagarstid-orten man
ningar fådagarstidningar4-7 vecka och 1-3 vecka i ställetnr per nr per
för tidigare enbart skilja endagstidningama.att utsom

flerdagarstidningarFör hushållstäckning högst 40 rättprocentgav en
till fullt produktionsbidrag, och därefter skedde successiv avtrappningen av
bidraget till och med 49 täckning. Dock kunde flerdagarstid-procentsupp
ningar med liten upplaga, fåunder 10 000 fulltexemplar, produktionsbidrag

till 50 hushållstäckning med successiv avtrappning mellan 50procentsupp en
60och Storleken på produktionsbidragen till flerdagarstidningarprocent.

grundades i fortsättningen pappersförbrukningen,även ettmen genom-
snitt för föregåendede kalenderåren.närmasttre

fådagarstidningarFör hushållstäckning20 den övre gränsenprocentsvar
fåför fullt produktionsbidrag, och den successiva avtrappningen skeddeatt

mellan 20 fådagarstidningaroch 30 För gällde fasta bidragsbelopp,procent. 79
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riksspridningoch tidningar med ñck högre belopp tidningar med regio-änett
spridning.nal

1976Efter har ändringar i reglerna för produktionsbidragsmärre till
gjorts, bl.a. vad gäller täckningstalsgränsema.dagspressen Senaste större

dågjordesändringen 198990, presstödssystemet reformerades efter förslag
Dagstidningskomnuttén. Bl.a. benämningen produktionsbidragersattesav

fådagarstidningardriftsstöd, begreppen flerdagarstidningarmed och ersattes
låg-, högfrekventamedel- och tidningar, och möjlighetenmed för vissa

fåhögtäckningstidningar bort. Samtidigt infördesstöd beräk-att togs en ny
ningsmetod: stället för pappersförbrukningen skulle i fortsättningeni tid-

veckovolym ligga till grund för beräkningen stöd tillningens medel- ochav
tidningar. förslagethögfrekventa Det sistnämnda motiverades av

Dagstidningskommittén med sambandet mellan stödbeloppet och de fak-att
år bidragsnivånskostnaderna hade urholkatstiska under ök-senare genom

medfördening, det tidigare tämligen omständlig beräknings-systemetatt en
metoden troligen ledde till onödigt frikostig papperskon-procedur samt att en

SOU 1988:48, s.l59.sumtion
driftsstödet.budgetpropositionen 199192 föreslogs sänkningI en av

emellertid den de neddragningarbedömning 199192:KU27 blevKU:s att
i stället skulle andra delar presstödet. Införkrävdes överut avsom

budgetåret stödbeloppen med hänsyn till199495 justerades dock det
kraftändring trädde i denstatsñnansiella läget ned med 3 Denna 1procent.

1994.juni

frågeställningar5 l 3 Aktualiserade..
för driftsstöd har aktualiseratsproblem och luckor i reglernaVissa genom

till utredningen.skrivelser inkommitsom

eller två endagstidningartvådagarstidningEn

frågan till endagstidningarnaPresstödsnämnden har behandlat driftsstödom
Fredag, varefter Bo Hammar fickFinnveden Onsdag och Finnveden i upp-

båda tidningsföretagens verksamhet.studera de Bodrag närmareatt
regeringen till Pressutredningenpromemoria har överlämnatsHammars av

framgår bl.a. följande.promemorian-94. Av
i kommun.Finnveden Onsdag och Finnveden Fredag utkommer samma

fredagar utgivningsdag,Från fanns tidning Finnveden medbörjan somen --
Östbo,två editioner: Lokaltidningenefter ägarbytedenna föddesoch ettur

och Lokaltidningen Västbo iVärnamoVaggerydkom iutsom
båda i konkurseditionema gick iGislavedGnosjö. Tidningen med de no-

några anställda tidningen,1992 de tidigarevember 1991. I januari övertog av
återgick bolagetFinnveden Fredag. Dennatilloch ut80 namnet ges avman
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Finnvedspress AB. Senare bildade andra tidigare anställda bolagett eget -
Östbo-Västbo Tidningar AB och började i september 1992 Finnvedenutge-

bådaOnsdag. De tidningarna såvälhar mycket samarbete produk-näraett
tionstekniskt administrativt. Onsdagstidningen hyr in sig i fredagstid-som
ningens lokaler, dess tekniska utrustning och administration. Man samverkar
också det gäller annonsackvisition och marknadsföring. Rabatt utgårnär

på bådeabonnemangspriset vid abonnemang fredagstidningen.onsdags- och
två tvåde tidningarna iDäremot arbetar allt väsentligt med självständiga re-

dådaktioner, i begränsad utsträckning utbyter tjänster det gäller bevak-som
ningsuppdrag.

Finnveden Onsdag och Finnveden uppfyllerFredag de krav eget namn
innehåll,och 55 redaktionellt i presstödsförordningenprocent eget som anges

alltsådagstidning.för tidning skall räknas De berättigade till,äratt en som
får också, fådagarstidningarför riksspridning tvåoch var sitt presstöd utan

gånger år så tvådagarstid-493 800 kr 1994, dvs. dubbelt mycketl som en
fått. Frågan detta anpassning tillning skulle ha skall bi-är om ses som en

tvådragsreglema eller uttryck för god samverkan mellan endagstidningar.ett
frågan, på-i sin utredning inte tagit ställning tillBo Hammar har den harmen

produktionstekniskpekat nuvarande stödsystem samverkanuppmuntraratt
således sådanolika tidningar, det konstigtmellan och skulleatt vore om en

framhållit måstebestraffas. har han det finnas för detDäremot gräns näratt en
tidningsföretaginte längre handlar samverkan ochutan ettom samma somom

tvåuppdelats i bolag. problem skulle enligtpresstödsskäl Detta Boav
uppstå lågfrekventainte behöva tidningar i presstöds-Hammar kanske om

tvådagarstidningar,och och endagstidninghänseende uppdelades i en- en
tvådagarsutgivning stöd.övergick till ökatsom gavs

konkurrensejfekterVissa

påtalattidningarfall för icke stödberättigade förl flera har representanter
presstödet snedvrider konkurrensen de-Presstödsnämnden deatt attanser

bakgrund detta fick i uppdragutgivningsort. Mot Bo Hammar att gran-avras
marknadssituation i Karlskoga och Ludvikatidningarnas konkurrens- ochska

två vilkaresulterade i promemorior, harUndersökningarnakommuner.
särskilt yttrande eller ställningsta-till Pressutredningen -94överlämnats utan

från sida.gande nämndens
båda för icke stödberättigade tid-fallen detI handlar representanterattom

på ochellerdriftsstödet effekter priserna abonnemangningar attanser ger
åsiktenframfört vissautgivningsort. Man har bl.a.deras attannonser

rabatterbjudandenexempelvisstödtidningar dumpar priserna, attgenom ge
föranletttidningsmarknadema har inte BoGranskningarnaunder listpris. av

några för tilldel-förändringar i nuvarande reglerrekommenderaHammar att
frågor annonspriser inteallmäntdriftsstöd. Utredarenning att omanserav 81
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bör regleras i presstödsförordningen. Vad gäller abonnemangspriser regleras
dessa till viss del i presstödsförordningen formuleringen hög-attgenom en
eller medelfrekvent tidning driftsstöd fårmed inte ha abonnemangsprisett

uppenbart lägre vad iär allmänhet tillämpasän tidningar isom som mot-av
svarande kategori. lågfrekventaFör tidningar med driftsstöd gäller abon-att

helår fårnemangspriset för inte understiga Presstödsnämnden fastställtett av
lägsta pris. Bo Hammar ytterligare precisering kanatt övervägas,anser en

förordningnuvarande i huvudsak tillräcklig föratt är undvika utbe-men att att
talt presstöd används för osund konkurrens frågai abonnemangspriset.om
Tidningarnas branschorganisation borde här kunna formulera vissa spel-
regler.

Täckningsgradsgränsen för lågfrekventa tidningar

Tidningen i Arvidsjaur TiA har i skrivelse till Pressutredningen påta--94en
lat hur orimligt de nuvarande presstödsreglerna slår för tidningen.
Endagstidningen TiA i Arvidsjaurs kommun. förstaDetut numretges utgavs
i oktober 1993. I skrivelsen framförs kommunen för liten föräratt att en egen

fåtidning skall kunna allmänt driftsstöd. En upplaga 2 000 exemplar i
kommunen nämligen täckningsgrad på drygt 50 Enprocent.ger en
täckningsgrad 25 vilket tillåtnaden högsta lågfrekventärprocent, om en
tidning skall berättigad till driftsstöd, skulle upplaga inommotsvaravara en
kommunen 850 exemplar, vilket enligt skrivelsen för litet förärca att man

kunna någonskall locka i utsträckning. fåannonsörer För kunnastörre att
driftsstöd skulle TiA tvingas begränsa upplagan inom kommunen och inrikta
sig sälja minst 75 upplagan till utflyttade ortsbor.att procent av

TiA har till skrivelsen bl.a. bifogat kopia ansökan tillen av en
Kulturdepartementet undantag frånalternativt dispens reglerna i 2 kap.om
3 § presstödsförordningen högsta täckningsgrad och minsta abonneradeom
upplaga. Regeringen beslutade någon åtgärdinte vidta med anledningatt av
framställningen. En kopia regeringsbeslutet har tillöversäntsav
Pressutredningen -94.

I den promemoria Bo Hammar tidigare och behandlarnämntsav som som
Finnveden Onsdag och Finnveden Fredag påsidoblickar tidnings-görs även
marknaden helhet i Värnamoregionen. Där uppmärksammas endagstid-som
ningen Olsons Tidning, har täckningsgrad 22 i utgiv-procentsom en
ningsorten Vämamo. Bo Hammar konstaterar eftersom tidningen i hardagatt

få och det någotosannolikt upplaga skulleär störreytterst attannonser en
förhållandet,förändra det skulle täckningsgrad 25 kunna ledaöver procenten

till tidningens död. Utredaren bakgrund detta rimligheten imot attanser av
25-procentsregeln bör övervägas.
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Redaktion driftsstöd särskilda falliav

reformeratI 198990:78 presstöd föreslogs Presstödsnämnden iattprop. om
fall reduceravissa skulle kunna eller helt dra in det allmänna driftsstödet som

enligt huvudnorrnema skulle lågha beviljats vissa tidningar med hus-annars
hållstäckning. avsågDessa undantagsfall dels företag med särskilt goda
resultat, dels företag de bidragsberättigade, beslutadetrots attsom, var om

lågvinstutdelning till aktieägarna. Till grund för propositionen förslag frånett
Dagstidningskomrnittén, publicerat i Reformeratbetänkandet presstöd SOU
1988:48.

dåva-Riksdagen dock inte beredd ställning till förslaget i dessatt tavar
rande utformning bet. 198990:KU3l. Regeringen därför i decembergav
1990 Presstödsnämnden i uppdrag bedöma behovet reduktionsregleratt av

sådanadriftsstödför företagens tilldelning hur regler skulleprövasamt attav
utformas. 1992 uppdrog nämnden Erikssonkunna I Lennart att tamars

tillfram förslag till regelverk. Hans överlämnades regeringen irapportett
oktober 1992.

förändringar jämfört kommittéförslagetföreslogs vissa medI rapporten
propositionens skrivning. Förändringarna bestod främst i resultatet föroch att

i stället förskulle avgörande stödet skulle reduceras detkoncernen vara om
visstidningsutgivande företagets resultat, skullesamt att acceptera ut-man en

driftsstödet.delning till reduceraägarna attutan
följande.Erikssons förslag innebär i korthetLennart

två åren,genomsnittliga exkl. driftsstöd för de iOm det resultatet senaste
hälftenstödberättigat tidningsföretag, överstiger detkoncern med av sam-en

för koncernens tidningsföretag, driftsstödet nedmanlagda driftsstödet trappas
året årettvåårsperiod, första med 50 andra med 100under procent,en

procent.
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt, exkl. mi-Med resultat avses

enligt koncemresultaträlming upprättadnoritetsandelar i dotterföretag, en en-
ingåintresseföretag skall i resultatet medredovisningssed. Eventuellaligt god

erhållna utdelningar anskaffningsvärdemetod och inte med resultatandelar
kapitalandelsmetod.

samlade koncemresultatet, inkluderande resultatetdetResultatet utgörs av
ingårtidningsföretaget inte itidningsrörelser. Omandra verksamheter änav

förejuridiska enhetens resultatresultatberäkningen denkoncern baserasen
resultaträkning upprättad enligt godskatt enligtbokslutsdispositioner och en

redovisningssed.
föreslås beslut vinstutdel-vinstutdelning igällerVad rapporten att omom

koncemförhållande inte föreliggermoderföretag företagträffas ining ett om
driftsbidrag förnivå, bortfaller omedelbart tillöverstigande viss rätten samt-

nivåöverstigande vissvinstutdelningföretag koncernen. Medliga inom avses
diskontot mul-överstiger halvai kronor räknatenligt förslaget utdelning som

kapital-koncernintresse, inkl.kapitaltiplicerat med sammanlagt egeteget 83
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andel i obeskattade Diskontot vid räkenskapsårets utgång.mäts Vadreserver.
gäller vinstutdelning i ekonomisk förening i detta sammanhang endastavses
vinstutdelning i form kapitalavkastning.av

Till grund för myndighetens Presstödsnämndens bedömningar skall
enligt förslaget ligga koncernens företagets resultat- och balansräkningar,
upprättade enligt god redovisningssed.

Presstödsnämnden har i oktober 1992 i till fogad kanslipro-rapportenen
memoria konstaterat det enda fall där förslaget då fåskulle konsekvenseratt

stödet till Bergslagspostenär Dala. Denna tidning upphörde med utgivningen
i oktober 1993.

Efter remissbehandling har avgivna remissyttrandenrapporten samt över-
lämnats till Pressutredningen -94. Sammanfattningsvis har remissinstansema
anfört följande.

Konkurrensverket förslaget inte bör genomföras, någraeftersomattanser
nämnvärda besparingseffekter inte påvisashar kunnat och förslaget innebär

ytterligare reglering dagstidningsmarknaden. Att särbehandla företagen av
efter deras lönsamhet verket olämpligt från konkurrenssyn-settanser vara
punkt.

Stockholms universitet tillstyrker förslaget, eftersom det ärattman anser
avgörande för driftsstödet och presstödet huvudacceptansen över tagetav att
det verkligen fyller det syfte finns i grunden, nämligen så långtattsom som

bibehållamöjligt mångfald inom Vidare reglernaatten pressen. anser man
skall generella, och det skall klart och entydigt driftsstöd inteatt attvar vara
utdelas godtyckligt.

Statskontoret avstyrker förslagen med motiveringen detatt permanentar
detaljerade granskningar företagsförhållandena. Statskontoret finner detav
tveksamt det myndighetsuppgift kontrolleraär tidningarnas internaattom en
koncemförhållanden och ekonomi.

Riksrevisionsverket tillstyrker förslagen reduktionsregler bör införasatt
för företag med särskilt goda resultat resultatet för koncernen och intesamt att
det tidningsutgivande företaget skall avgörande.vara

Svenska Tidningsutgivareföreningen TU godtar principiellt utredningens
förslag reduktion driftsstöd till företag med visst resultat,om av men man

beräkningsunderlaget för eventuell reduktion stöd bör framattanser tasen av
utgångspunktmed för årensde resultat i stället för tvådetre senaste senaste.

Vidare det vid extraordinära händelser bör finnas möjlighetattanser man att
jämka eftersomresultatet, det resultatbegrepp utredningen föreslår innefattar
extraordinära intäkter och kostnader. ocksåTU nedtrappningenattmenar av
driftsstödet i förekommande fall bör årske under i två.stället för Vadtre
gäller vinstutdelning TU den angivna för skäliggränsen utdelningattanser

för föreslåroch i ställetär snäv, vid utdelninggränsen sätts motsvarandeatt
normal marknadsränta multiplicerad med sammanlagt kapital. månI deneget
förslagets påverkatsutformning förhållandetdet det i fårnuläget konse-attav
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framhåller principiellt olämpliga iTU detför enda företag,kvenser ett en
fall.sikte enskildalagstiftning tarsom

ifrågasätter införadet mödanFackförbundetGrafiska är värt att nyaom
lågaligger denbyråkratiska ekonomiska effekterregelverk, dessnär upp-

måstefrågeställningen tillfogasnivån.skattade Dock att en mora-anser man
blir förbundet stöderbedömningendimension, och denlisk attsammantagna

utredningens förslag.
statligt presstöd i denFörening SHFSvenska Högerpressens attanser

därförSjälvhjälp, och dethjälp tillmån förekomma skallskalldet attvara en
gårtidning med vinst.nedstödetmotiverat närär att trappas en

tvåårsperiod. viktenSHF betonar dockbör ske underNedtrappningen aven
sådant det sigstödet inte skeravtrappningen sätt gynnsamtatt terettatt av

resultatetkostnadsökningar sökaexempelvisför tidningen att anpassagenom
nivåviss vinst-avstyrker förslagetSHFbidragsbestämmelsema.till att en

vinstut-och i ställettillåtas stödet ned,innanutdelning skall atttrappas anser
alternativt slopande stödet.nedtrappningomedelbardelning leda tillbör aven

framläggerstatsmaktenanmärkningsvärtAllehanda finner detNerikes att
endasti praktikenpresstödsförordningendetaljändring iförslag somom en

ändåLudvika. Om förslagetinämligen Bergslagspostenfår effekt fall,ett
år rimlig.nedtrappningsperiod 3-5skulle realiseras varaenanser man

åsiktenskrivelse framförtjournalistklubb har iBergslagspostens atten
framhållsmångfald.så I skrivelsendetutformaspresstödet skall att gynnar

leda tillDala skulle kunnapresstödet till Bergslagspostenindragningatt aven
förolyckligt tidnings-vilket enligt klubbenned,Dalaupplagan läggsatt vore

i Ludvika.konkurrensen

upplagebestämmelserDriftsstödet och TS

fådagarstidningar abonnerad upplaga,gälleroch dettidnings upplaga,En när
driftsstöd tid-för hur mycketgrundernatidigare nämntsutgör en avsom

den 1Tidningsstatistik TS utför mätningarna. Fr.o.m.få. ABskallningen
bedömningupplagemätning. Förför1995 har TS infört reglerjanuari avnya

från dePresstödsnämnden fortfarandeutgår emellertiddriftsstödstilldelning
ändamål. TS-för dettauppgifter enligt dessaTS lämnartidigare reglerna, och

marknadsföring.själva i derastidningarnai övrigt bl.a.upplagan används av
abonneradeindividuelltDagspressupplagaTSutgjordesTidigare av

sålda Abonneradelösnummer.friexemplarmedräknadeexemplar, samt
rabattexemplarbetalda exemplaruppdelade i fulltredovisadesexemplar samt

ingick lösnummersåldakategorin lösnummer25 rabatt. Ihögst procent
25med högstskolor, vilka rabatterastillsålda pris, lösnummertill ordinarie

månad.abonnemangsperiod kortaremed änexemplarprocent, samt enen
utgåvaregelbundetdistribueraskostnadexemplarFriexemplar är utansom

månader. fri-Deminstunderutgåva registreradetillför tremottagaresamma 85
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exemplar enligt tidigarede reglerna fick räknas med i TS Dagspress-som
upplaga beräknades delvis enligt schablon.en

Obligatorisk redovisningsperiod för TS Dagspressupplaga förstavar
halvåret år.varje

Enligt de reglerna används begreppet TS upplaga för alla tidningar ochnya
tidskrifter. Abonnerade exemplar redovisas uppdelade i kategorier, nämli-tre

fullt betalda exemplar, exemplar med högst 25 rabattgen procent samt
exemplar med minst 25 högst 50 rabatt. I kategorin friexemplarprocentmen
ingår förutom vanliga friexemplar också abonnerade exemplar med rabatt

50över s.k. styrda abonnemang. Den tidigareprocent schablonregelnsamt är
slopad. En tidning kan välja dokumentation eller icke-dokumentation fri-av
exemplaren, där friexemplar med dokumenterad efterfrågan delsmotsvaras av
friexemplar vilkas efterfrågan bekräftadär dels abonnerademottagaren,av av
exemplar med rabatt 50 såldaMedöver lösnummer enligt deprocent. menas

reglerna lösnummer säljs till minst 50 det tidningennya procentsom av
angivna lösnummerpriset, liksom tidigare, exemplar med abonne-samt, en
mangsperiod månad.kortare Till upplagan kopplasän procentmåttetten som

betalningsgraden, där inbetalda abonnemangs- och lösnummer-anger
intäkter relateras till intäkt baseras hela upplagan betald tilläratten som
ordinarie priser. Den obligatoriska redovisningsperioden kommer i fortsätt-
ningen kalenderår.utgörasatt av

Upplaganden abonnerade upplagan tilldelningen driftsstöd på föl-styr av
jande fåFör driftsstödsätt. skall dagstidning ha abonneradatt upplagaen en
på minst 2 000 exemplar. Totalupplagan skall i huvudsaktill övervägande del

abonnerad. När det gäller denna regel tillämpar Presstödsnämndenvara en
praxis där i huvudsak innebär minst 70 upplagan skallatt procent av vara
abonnerad, och till övervägande del betyder minst 50 För hög- ochprocent.
medelfrekventa tidningar uppfyller kriterierna för driftsstöd utgår stödsom
med tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multiplicerat med

bidragssats se avsnitt 5.1.1. Ett maximibelopp försätter övre gränsen en
driftsstödsbeloppet. lågfrekventaFör dagstidningar uppfyller kraven försom

få utgårdriftsstöd stödet med fast belopp bestäms utifrånatt denett som
abonnerade upplagan.

Tidningen Folket har, i skrivelse till Presstödsnämnden, åsik-framförten
driftsstödet för konkurrensneutralitetens skull borde utifrånten att beräknas

de TS-reglema. Man tidningar driftsstöd kan erbjudaatt utannya menar upp
till 50 rabatt ändå fåoch räkna dessa abonnemang i marknadsfö-procent
ringen, medan stödtidningar sak riskerar förloragör stöd, ef-attsom samma

bara tidningar med till får25 rabatt medräknastersom i underla-procentupp
Ävenför stödet. tidningen Dagen har, i skrivelse tillget Pressutredningenen

-94, framfört kritik de TS-reglerna inte används vid beräkningmot att nya av
driftsstödet.
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produktionsbidragetdriftsstödet5.1.4 Utvecklingen av

utgiftenTabell visar den faktiska för produktionsbidragdriftsstöd,5.1 samt
budgetårtidningar, stödet infördes.antalet stödmottagande sedanper

Figur 5.1 visar utvecklingen produktionsbidragetdriftsstödet medav
till konsumentprisutvecklingcn 1971-1993.hänsyn tagen

återfinnsförteckning tidningar beviljats driftsstöd 1994 i bi-En över som
laga

budgetår antalTabell Produktionsbidrag faktisk utgift5.1 samtper
stötmottagande tidningar

o Produktionsbidrag mkr Antal stödmottagandeAr
tidningar

36,0 53197172
65,5197273 52

6067,0197374
6096,5197475

100,7 61197576
138,5 60197677
156,0 63197778
194,0 67197879
216,9 69197980
226,1 74198081
262,6 82198182
298,6 85198283
363,3 88198384
370,8 91198485
369,8 84198586
386,7 80198687

78198788 375,5
408,4 79198889
402,5 80198990

Driftsstöd mkr
439,1 76199091

76199192 431,2
76421,7199293

425,8 80199394
1988:48Presstödsnämnden,SOU 1980:32,SOUKälla:
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Figur 5.1 Produktionsbidrag till dagspressen 1971-1993 index
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Källa: SOU 1994:94ñg. 3.6. uppdateratsför 1993med uppgifter från Presstöds-som
nämndenochSCB

5.2 Utvecklingsstödet

5 2 1 Gällande regler. .
budgetåretFör 199495 har anvisats reservationsanslag för utvecklings-ett

stöd till dagspressen på endast l 000 kr. Konstitutionsutskottet ställdesom
sig bakom regeringens förslag sådan neddragning utvecklingsstödetom en av
framhöll förslaget kunde följdatt den statsñnansiella situa-attses som en av
tionen ställer starka krav utgiftsminskningar inteoch föregripandeettsom

arbetet i Pressutredningen -94.av
Presstödsförordningen innehåller dock fortfarande bestämmelser ut-om

vecklingsstöd i form stöd till förpressinvesteringar, stöd till samverkan vidav
investeringar i tryckerianläggningar, stöd till samverkangemensamma genom

legotryck stöd till övriga investeringar. Stöd till förpressinvesteringarsamt
kan enligt förordningen lämnas till dagstidning får driftsstöd elleren som som
befinner sig i marknads- eller konkurrensmässigt underlägeett och som avser

rationalisera sin förpressproduktion. förutsättningEnatt därvidär rationa-att
liseringsprojektet bidrar till fortlevnad och förbättrat kostnadsläge för tid-
ningen. Stödet uppgåkan till 75 de vid ansökningstillfället beräk-procent av

fårnade kostnaderna inte överstiga 7,5 miljoner kr projekt.men per
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Stöd till samverkan vid investeringar i tryckerianläggningargemensamma
lån lånegaranti.i form bidrag till räntekostnader för eller i formkan ges av av

stöd lämnas till tidningsföretag tillsammansDetta investe-göraattsom avser
projektet mångfaldenringar i tryckerianläggningar bidrar till inomom

medför tryggad fortlevnad förbättratdagspressen det eller kost-attgenom en
för deltagande företag med ekonomi.nadsläge svag

måste driftsstödMinst tidningarna ha och bara tidningarnaen om en avav
får tidningarna inte ha därmed jämförbara af-har driftsstöd ellerägaresamma

bindningar.färsmässiga
framstårEn tidning berättigad till driftsstöd kan detärensam som om-

fåsärskilt värdefullt i vissa andra angivna fall det aktuella stödet.ävensom -
fårStöd för samverkan gotryck lämnas det presspolitisktärgenom om

tidningarna har allmänt driftsstöd. Stödet lämnasskäligt och minst nären av
sin tidning i tryckeri och idagstidning upphör med trycka ställetatt egeten

låter tryckeri tillhör dagstidningsföretag ellertrycka den i ettett annat ettsom
flera tidningsföretag icke-tidnings-företag ellerägs gemensamt ettsom av av

företagenföretag. dock inte de berörda harStöd lämnas ägareom gemensam
affärsmässigahar därmed jämförbara relationer. Stödet läm-eller deras ägare

tryckt och betalat dock högst 10 miljonermed 12 exemplar,öre pernas
år.längst under sjuexemplar ochper

sådana rationaliseringsåtgär-kan förStöd till övriga investeringar lämnas
förbättra dagstidningsföretags eko-avsedda längre siktder är ettattsom

presspolitiskt skäligt med hänsyn till tidningens marknads-nomi det ärom
kankonkurrenssituation och det bedöms nödvändigt. Detta stöd baraoch som

någotför tidning har allmänt driftsstöd och inte harlämnas annat ut-en som
finns särskilda skäl dock dagstidningvecklingsstöd. Om det kan även utanen

får uppgåfådriftsstöd del stödet.. Stödet till högst 75 deallmänt procentav av
låg-ansökningstillfället beräknade kostnaderna dock högst 1 miljon kr förvid

miljoner för medelfrekventa tidningarfrekventa tidningar och 2 kr hög- och
får gång femårsperiod.endast underoch lämnas enen

5.2. 2 Bakgrund

årårs fram sitt betänkande 1975 föreslog1972 pressutredning lade ettsom
sådant inrättades 1976. Bidraget lämnadessärskilt samverkansbidrag, och ett

produktion sättning och tryckning eller i annonsför-för samverkan i teknisk
årenföljande tio underströk riksdagen ochsäljning. Under de närmast rege-

framstodupprepade tillfällen teknisk samverkanringen vid natur-att ettsom
för tidningsföretagen. Samtidigt framhöllnedbringa kostnadernaligt sätt att

tidningsbranschen själveftertryck det nödvändiga imed stigande attstaten
åtgärder kostnadsutvecklingenför vända den negativavidtog kraftfulla att ge-

rationalisering samverkanmöjligheter till teknisk ochtill prövaatt ta varanom
lånbudgetåret samverkansbidrag och198081 uttnyttjadesolika led. Efteri ur 89
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lånefondPressens för samprojekt endast i begränsad omfattning. Femte
pressutredningen drog slutsatsen inte med ytterligare stödinsatseratt staten

åstadkommakunde samverkan i tekniken och samverkansbidraget bordeatt
avvecklas Ds U 1985:2.

Dagstidningskommittén framhöll i sitt betänkande Reformerat presstöd
SOU 1988:48 undersökningar åtskilligtvisat kunde uppnåsatt att genom
teknisk förnyelse och Bådesamproduktion. svenska och internationella

videxempel handen tekniskt samarbete kunde medföra väsentligtattgav ett
förbättrat kostnadsläge för samarbetande tidningar, för den skullutan att

den redaktionella självständighetenäventyra eller konkurrensen läsarmark-
naden. Tvärtom kunde minskad kostnadspress skapa förutsättningarsägasen
för förbättrad redaktionell kvalitet och ökat redaktionellt oberoende.ett

ansågKommittén rimligtdet såpresstödet utformades det främjadeatt att en
utveckling rörlighet och valfrihet istörre den tekniska produktionen imot
syfte skapa bättre ekonomiska förutsättningar för tidningsutgivning. Måletatt
borde stärka och underlätta utgivningsvillkoren föratt dagstid-vara svagare

sådananingar årligtoch beroende driftsstöd skapasamtsom var utrymmeav
för Måletvissa nyetableringar. i vidare perspektiv minska kostnads-ett attvar
trycket förbättra förutsättningarnaoch för lönsamhet inom branschen i stort.

årligaLiksom dittills borde det driftsstödet därför kombineras med möjlighe-
långsiktigatill bidrag för åtgärder, främst rationaliseringar ochter mer om-

struktureringar. Det styrande åtskilligaantagandet tidningar teknisktattvar
organisatoriskt-och och därmed ekonomiskt- bättre borde kunna anpassas

efter utgivningens omfattning inriktning, såoch de kunde minska sitt rela-att
tiva behov stöd och kanske visa lönsamhet, de inteexternt ävent.o.m.av om

dominerande sina marknader.var
Kommittén föreslog särskilt utvecklingsstöd inrättades vid sidanatt ett om

driftsstödet. Driftsstödet borde stabilitet den löpande verksamheten ochge
ekonomin medan utvecklingsstödet borde stimulera till och underlätta större
nödvändiga investeringar. Utvecklingsstödet såborde utformas det verkli-att

skapade incitament för båderationaliseringar, systemmässigt och eko-gen
nomiskt. Stödet borde därför inriktas åtgärder långsiktigapositivasom gav
effekter och det borde ekonomiskt attraktivt för företagen.vara
Utvecklingsstödet borde rationaliseringar och investeringar åi sidanavse ena
förpressledet åoch andra sidan tryckeriledet. I det förra fallet riktades det till
enskilda företag och i det till samverkansprojekt. Utvecklingsstödetsenare

vidare inriktasborde dagstidningar hade ekonomi och därmedsom svag
svårt finansiera fråganödvändiga investeringar. I samverkansprojektatt om
borde ocksådock stödet kunna till ekonomiskt tidningar.starkages
Samverkan mellan enbart tidningar med god ekonomi borde i princip inte ses

stödberättigade projekt.som
stöd till förpressinvesteringarDet föreslogs borde enligt kommitténsom

kunna bidra till den produktionstekniskt och ekonomiskt motiverade förnyel-
90
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i dagspressens förpressproduktion och samtidigt bidra till ökadeseprocessen
kunskaper området.och samordning utvecklingen Stödetstörre tillav
samverkan för investeringar borde enligt kommittén görasgemensamma mer
ekonomiskt vägande och systemtekniskt intressant för de avsedda ef-att ge

ansågfekterna. Kommittén tidningsföretag fåborde kunna räntesubven-att
låntionerade förutsattes den allmänna kreditmarknaden. Medtassom en

sådan tröskelsvårighetermodell kunde undanröjas kundeatt statengenom
in och sig kapitalkostnaderna eller del dem under viss period.ta en av en

ansågNär det gäller samverkan legotryck kommittén befogatdet medgenom
förstatligt stöd stimulera till rationaliseringar och kostnadsbesparandeett att

åtgärder. åberopadeFör motverka ibland angåendetveksamheter förän-att
drade konkurrensvillkor ensidigt måsteoch beroende enligt kommit-systemet

innehållatén vissa fördelar för den säljande och ekonomiskt be-parten vara
tryggande för den köpande Samdistributionsrabatten tjänadeparten. som en

föreslagnalämplig förebild. I den utformningen kunde samtryckningsbidraget
innebära vissa tillkommande förkostnader Men legotryck-sägas staten. om

ocksåningen utvecklades kunde det enligt kommittén inträffa de ekono-att
miska fördelarna blev uppenbara och nyinvesteringar dimen-attmer senare
sionerades efter kundunderlag och marknadssituation. Omett annat en annan

hålletutvecklingen skulle det skulle samtryckningsbidraget längre
sådantkanskesikt kunna undvaras. I perspektiv skulle bidraget hanärmastett

funktionen initiera och stimulera företagsekonomiskt motiveradatt en pro-
Tills vidare gällde dock bidraget hade funktionen främja effek-att att ettcess.

rationellt kapacitetsutnyttjandetivare och tryckerisidan.mer
lågKommitténs förslag i dessa delar i huvudsak till grund för regeringens

förslag i propositionen 198990:78 reformerat presstöd. Departe-om
mentschefen framhöll allmänna driftsstödetdet borde kombineras medatt

långsiktiga åtgärder,möjligheter till stöd för främst rationaliseringar ochmer
tillomstruktureringar syftade kostnadsreduktioner. Enligt hans meningsom

borde tidningar i konkurrensutsatt läge härigenom sikt kunna minska sitt
ocksåbehov stöd och kanske visa lönsamhet, de inte kanävenexternt omav

bli dominerande marknader. allmän förbättring utgivningsvill-Enresp. av
också måletkoren sades underlätta nyetableringar. I vidare perspektivett var

rådandeminska det kostnadstrycket och öka förutsättningarna för lönsam-att
het inom branschen i stort.

fråga kraftRegleringen i det utvecklingsstödet trädde i den 1juliom nya
budgetåretTill utvecklingsstöd till dagspressen anslogs för 1990911990.

understeg 60 miljoner kr35,8 miljoner kr, vilket deavsevärt som
påföljandeförordat. anvisades förDagstidningskommittén Samma belopp

budgetår. framhölls avsikten med utvecklingsstödet detSamtidigt att attvar
rå-driftsstöd. hänvisning till detsikt skulle minska behovet Med bl.a.av

förstatsfinansiella minskades anslaget till 7,8 miljoner krdande läget resp.
budgetårbudgetår innevarande gäller tidigare199293 och 199394. För som
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någraintedet anslagits nämnvärda belopp till utvecklingsstöd. Undersagts att
perioden 1990-1994 har 111,9 miljoner kr beviljats i utvecklingsstöd till ett
sextiotal tidningar. De högsta sammanräknade stödbeloppen därvid läm-som

framgår tabell 5.2.nats av

Tabell 5.2 Högsta sammanräknade belopp för utvecklingsstöd under
perioden 1990-1994

Tidningsföretag Belopp mkrca
Arbetet 7,5
Svenska Dagbladet 7,5
Östra Småland 5,8
Värmlands Folkblad 5,2
Vimmerby Tidning 4,9
Sydöstran 4,9
Västerbottens Folkblad 4,6
Skövde Nyheter 4,3

ÖstgötenFolkbladet 4,0
Gotlands Förenade 3,8
Folket 3,4
Nya NorrlandDagbladet 3,4
Dala-Demokraten 3,4

driftsstödUppbar NyaNorrland
Källa: Dagspressensekonomi1993Presstödsnämnden

Presstödsnämnden har sin anslagsframställning för budgetåret
1995-07-01-1996-12-31 föreslagit anslaget Utvecklingsstöd till dags-att

budgetårettillförs 25 miljoner kr. Förra hade nämnden knapptpressen
miljoner kr fördela. till olika8,3 Medlen gick 13 investeringsprojekt ochatt

några ytterligare medel fördela finns inte. Under 1994 utgjorde medelsbristatt
avslågrund för fem ansökningar tillhopa miljoner5 kr. En ansökanatt caom

förhoppningbordlades i disponibla medel skulle tillföras anslaget. Iatt ettom
fall stöd belopplämnades med mindre andel änett motpar som svarare en

fått förfrågningarnormalt kostnaderna. Därutöver hade kansliet tiotalettav
investeringarstöd till storleksordningen 12-15 miljoner kr. Nämndenom av

utgå fråndet finns mångfaltskäl det latenta behovet är större.att att attanser
Utvecklingsstödet har efter i fördess tillkomst huvudsak lämnats förpress-

investeringar. fall formI del har det lämnats i stöd till övriga investe-en av
endast fall till förringar och i bidrag samverkan inves-ett som gemensamma

teringar i tryckerianläggningar. I det sistnämnda fallet gällde samverkansom
Gotland lämnades bidraget form räntesubventioner.i av

enligt tidigare förekomInte heller de gällande reglerna bidrag till samver-
kan i investeringar i enstaka fall. Ett dessa fall samverkans-änannat ettav var

förbidrag 5 miljoner kr till Svenska Dagbladet och Aftonbladet en gemen-
tryckerianläggning.sam92
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5.2.3 Utvecklingsstödets effekter

Lennart Hast har uppdrag Presstödsnämnden effekternautrett ut-av av
vecklingsstödet. Han har i augusti 1993 överlämnat Utvecklings-rapporten
stödets effekter studie 17 dagstidningar. Enligt visaderapportenen av-

frånprotokoll Presstödsnämnden utvecklingsstöd i första avsågshandatt
beviljas för investeringar syftade långsiktigttill nedbringa företagensattsom

avsågskostnader stöd inte beviljas för investeringar fastigheteri ochsamt att
möbler, för vikariekostnader, för avancerade överföringskostnader till
tryckerier eller i undantagsfall för utbildningskostnader och projekt-utom- -
ledning. de fallI utvecklingsstöd utgick uppställdes dock villkor detattsom
skulle genomföras utbildning i samband med investeringarna.

Enligt har tidningarna till övervägande del investerat i produk-rapporten
tionsutrustning för och sidor, i administration. l falläven ettannonser men
har det investerats i tidningsfabrik. Skälen för ansökningarnaen gemensam

genomgående avsågtidningarna investera i utrustning kundeatt attvar som
sänka prepresskostnadema och de inte kunde finansiera detta handatt egen

årsi fleraunder tid. Vidare hade från hållfleraän tidnings-annat etapper
framhållits lågkonjunkturen påskyndatsidan investeringarna eftersomatt man

snabbt behövde reducera sina förkostnader överleva.att
Några småtidningar tryckeri hade valt tillbaka delarutan eget att ta av pre-

pressproduktion, varit utlagda andra företag, fåi syfte ned kostna-attsom
fåderna för bättre kontroll.även attmen

Ansökan utvecklingsstöd hade inte några kraftigaremötts protesterom av
från de fackliga organisationernas sida. Neddragning personalstyrkan hadeav
dock i fall till förhandlingar nivå.lett central I fall hade arbets-ett ett annat
givaren förbundit någonsig inte friställa de anställda direkt i förstaatt utanav
hand lösa övertaligheten företräde till lediga tjänster och natur-genom genom

avgång.lig Nio fjorton företag hade minskat sina personalkostnader ochav
kostnader för köpta tjänster för fåttproduktionen sedan de utvecklingsstöd

tvåoch räknade året.med det under det Emellertid visadegöra närmasteatt
undersökningen l tidningar skulle1 ha tvingats minska sinäven personalatt

fått någotde inte utvecklingsbidrag. Inom flera tidningarnaäven om av me-
nade ocksåpersonalstyrkan skulle ha dragits nedävenatt utan ut-man om
vecklingsstöd skulle neddragningen inte ha kunnat genomföras lika klokt.

sådanaMan skulle tvingats gåttha personalinskränkningar hadegöra utsom
kvaliteten och de redaktionella ambitionerna, vilket skulle ha minskatöver

intäkterna ännu mer.
Tidningarnas produktivitet i spaltmeter redaktionell hade enligtmätt text

ökat mellan 1991 och 1992 för sju tio tidningar. Tre fyra tid-rapporten av av
ningar påföljande åretlämnat för det räknade därvid med ökadsom prognoser

Frånproduktivitet. ocksåtidningarnas sida nämndes effekter förbätt-som
frågaringar i material, sidor, layout och samstämmighet mellan tidning-om

måttetolika delar. i spaltmeterRäknat anställd redovisasens annonser per en 93
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sänkt produktivitet under perioden, beroende andratidningama drabbatsatt
hårtmycket den vikande annonskonjunkturen. Utvecklingsstödet ansågsav

emellertid ha positiva effekter i form slopade mellanled och möjlighe-gett av
snabbt färdig för kunden. ocksåDet pekadesterna att presentera en annons

möjligheterna lättare ändra i och olika alternativ.att presenteraannonser
fåttDessutom hade färre reklamationer.man

Nio femton tidningar hade under perioden ökat antalet sidor anställdav per
medan resterande fyra tidningar redovisade minskning.en

något frånframhöllsMed undantag tidningarnas sida utvecklingsstödetatt
hjälpt dem överleva eller hade stärkt dem i konkurrensen fåttdeatt attgenom

fåttbättre villkor i tryckeriavtalen eller fler annonskunder. Det attangavs man
investeringar rådstödet kunnat inte hadegöra till.genom som man annars

tidningarnaElva de sjutton visade förbättrad lönsamhet under periodenav en
flera1991-1992 och dessa tidningar hade sänkt sina kostnader.av
redovisades vidareI undersökning vilka faktorerrapporten en av som

inom tidningarna uppfattades hinder fortsatt teknisk integration. 14motsom
tidningar redovisade sin uppfattning och de viktigaste hindren visade sigtre

kapital förbristande investeringar, bristande kompetens attitydervara resp.
företagskultur.och Det redovisas emellertid skillnad för endagstidningamaen
4-7-dagarstidningarnaoch det gäller den andra och den tredje viktigastenär

Endagstidningamafaktom. det tredje viktigaste hindret byggnaderangav som
och anläggningar i stället för attityder och företagskultur, och 4-7-dagarstid-

attityder företagskulturningarna och det andra viktigaste hindrettog upp som
först i tredjemedan kompetensen kom hand.

undersökningen redovisades tidningarnasI förslagett att ut-syn om
förmån förvecklingsstödet skulle bort till uppräkning driftsstödettas ett av

10 Tio de sjutton tidningarna sådantmed skulle negativtprocent. ettav se
förslag. skäl framfördesDe uppskattade utvecklings-att att attsom var man

påstödet ställde krav stödet utvecklingsstödetmottagaren samt attav gav
möjligheter till investeringar vid tillfälle. sjutton tidningar villeAvstora ett en

åttabreddning utvecklingsstödet, ville oförändrat, tvåha ha det ville haen av
skärpning och ville ha det avskaffat.en en

Hasts slutsatser undersökningen blev utvecklingsstödetLennart harattav
erhållitmedverkat till bryta stigande kostnadstrend. De tidningaratt en som

uppnåutvecklingsstöd har stödet kunnat positiva förändringar degenom som
inte skulle ha lyckats genomföra. Tack stödet har tidningar i kon-vareannars

kurrensmässigt underläge kunnat investeringar i takt ochgöra nästan samma
omfattning sina konkurrenter. Mellan 1991 och 1992 hade elva deavsom

fåttsjutton undersökta tidningarna förbättrad lönsamhet, vilket flertaleten
åstadkommits tidningartidningar sänkta kostnader. För flera hade ut-genom

till sänkta kostnader och ökad produktivitet och detvecklingsstödet lett er-
hållna fåför ytterligare antal tidningar beräknas effekt understödet kunde ett

år. Genomgående ansågpåföljande tidningarna enligt utveck-rapporten att
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lingsstödet bra form presstöd stärkt konkurrensförmågan.är en av som
mångaStödet hade för tidningar fungerat vitamininjektion hjälptsom en som

påskyndatill utvecklingen. Den höjda produktiviten beror inte påenbartatt
datoriseringen i sig. Lika viktiga faktorer andra effekter utvecklings-är som
stödet fört med sig förändringar i tänkesätt, organisation och arbets-genom

där mycket försvunnitdubbelarbete ochsätt, yrkesroller förändrats grund
datoriseringen. ocksåLennart Hast framhöll utvecklingsstödets verk-attav

ningsgrad skulle kunna öka det ställdes krav detaljerade uppgifterom mer
planerade investeringar och dessa följdes standardiseratettom upp genom

förfarande.
Presstödsnämnden ihar sin anslagsframställning för budgetår hänvi-nästa

framhållittill Lennart Hasts och har nämnden i sina kontaktersat rapport att
med tidningsföretag ytterligare styrkts i uppfattningen det finns bety-att ett
dande investeringsbehov och det alltjämt finns besparingseffekter tillatt att ta

förpressinvesteringar. också framhållitNämnden har företagattvara genom
önskar investera i flertalet fall saknar ekonomiska fullföljaattsom resurser en

påbörjadregel redan teknisk förnyelse. Nämndens beslut inte enhäl-som var
ansågligt ledamöter utvecklingsstöd inte skulle begäras.utan tre att

I detta sammanhang kan Göran Erasrnie inämnas att expertgruppens ar-
betsrapport Produktivitet effektivitet13 och i svensk dagspress konstateratnr

den totala produktiviteten i undersökningsgrupp fyrtio dagstidningaratt en
tvåmed utgivning minst årenvecka ökar markant underen av nummer per

1976-1992 och den högsta produktiviteten uppnåddes årenunder 1991att
Övrigoch 1992. Gruppen landsortspress dvs. ensamtidningar med tre

vecka den hade överlägset produktivitetstörstnummer per var grupp som
nedgång 1992. Näst bäst under hela perioden klarade sigtrots en gruppen

avståndetFörstatidningar i landsorten, till den förstnämndamen gruppen var
bådeSämst hade andratidningama klarat sig, i storstäderna och i lands-stort.

Man kunde emellertid ökning den totala produktiviteten förorten. se en av
årdessa sedan 1990.grupper

frågeställningar5.2.4 Aktualiserade

Från Presstödsnämndens kanslis sida har redovisats vissa problem beträf-
fande tillämpningen reglerna utvecklingsstöd. Det gäller de begränsadeomav

återkräva fråganmöjligheterna utbetalat stöd, vilka slag investe-att om av
prisnivåerringar kan stödberättigade och vilka skall utgörasom vara som un-

derlag för stödet uppföljningen hur investeringarna genomförts.samt av
När det gäller de kostnader kan ligga till grund för utvecklingsstödsom

i presstödsförordningen endast förde totala kostnaderna rationalise-anges
ifrågasättsringsprojektet. Det har kostnader för konsult-om programvara,

utbildningskostnaderkostnader och och vissa installationskostnader skall an-
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ingå i kostnaderna för rationaliseringsprojektet. Presstödsnämnden harses
så fallet.inte äransett att

Presstödsnämnden har vidare det gäller de beräknadenär kostnaderna för
rationaliseringsprojekt godtagit bedömningar skilda grunder. I vissa fallett

har underlag för bedömningen frånkostnaderna funnits offerter leve-som av
falli andra har nämnden nöjt sig med prislistor.rantörer,
frågan uppföljningNär det gäller och kontroll bidragen kan nämnasom av

två påkallatRiksrevisionsverket i granskningsrapporter utbyggdatt en upp-
följning och kontroll bidragsgivningen.över

5.3 Distributionsstödet

5.3.1 Gällande regler

presstödsförordningen årligenDistributionsstöd lämnas enligt 1990:524
med 9,25 exemplar för de första miljonerna stödberättigade7öre per exem-
plar, med 7,40 exemplar för exemplaren mellan miljoner7 och 14öre per

förmiljoner, med 5,55 exemplar exemplaren mellan 14 miljoner ochöre per
miljoner 4,63 exemplar för exemplaren 21 miljoner.21 öre öre översamt per
Distributionsstöd lämnas för varje abonnerat exemplar dagstidningav en

distribueras distributionsföretag eller postbefordringsföretagett ettav avsom
tvålantbrevbärarturer eller särskilda tidningsutdelningsturer. Minst tidnings-i

måsteföretag delta.
för distributionsstöd skall betalas tidningsföretagenEtt villkor äratt att

avstår från områdenaskriftligen distribution inom de aktuella och över-egen
distributionsarbetet till distributions- eller postbefordringsföreta-lämnar hela

får Presstödsnämnden det finnsEmellertid särskilda skäl medgeget. attom
tidningsföretag företag i tidningskoncem anlitaseller underen-ettett en som

sådantförutsättning för medgivandeEn dock övriga tid-treprenör. ärett att
ningsföretag deltar i den aktuella samdistributionen godtar underen-attsom

anlitas.treprenören
Distributionsstödet betalas till distributionsföretaget eller postbeford-ut

förringsföretaget. Distributionsföretaget skall tidningar kommer utsom-
sådantvå prissättningminst dagar i veckan -tillämpa storleken denatten

distributionsavgiftenenskilda tidningens abonnerade upplaga inte inverkar
Om tidningars olika vikt innebär väsentlig kostnadsskillnadexemplar. enper

får tidningen den merkostnad den högre viktendock den bäratyngre som
hålla förDistributionsföretaget skall samdistributionenmedför. öppen samt-

påför samdistributionens början finns tillgängligaliga tidningar vid tidensom
samtliga dagstidningar undertecknatoch skall delge anbud tillorten som

datum. Dessutom skall distribu-ovannämnda förbindelse vid ochett samma
sådan dagstidningförbinda sig endast samdistribuerationsföretaget att vars
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upplaga i huvudsak betaldär och har abonnemangspris inteett uppenbartsom
avviker från vad motsvarande tidningar har.

Ett distributionsföretag får inte fönnedla distributionsstöd företaget ägsom
ingåreller i koncern med någraeller få tidningsföretagav ett inteen om

Presstödsnämnden medgett undantag.

5 .3 2 Bakgrund.
Samdistributionsrabatten infördes 1969 och byggde förslag års1967ett av
pressutredning. Dessförinnan hade 41 landsortstidningamasprocent av upp-
lagor distribuerats i regi, 41 postverket och 18 iprocentegen av procent
samdistributionsarrangemang. Av storstadstidningarna hade endast Stock-
holmstidningarna omfattande samdistribution. De upplagemässigten mer
dominerande tidningarna saknade enligt förarbetena tillräckligaorten inci-

gå in i samdistribution med påtament övrigaatt förekommande tid-orten
ningar avståeller från de kostnadsfördelaratt den tidningenstörre i regelsom
hade i förekommande distributionsavtal. Målet med rabatten stimuleraattvar
till samdistribution frånmed samhälleliga utgångspunkter acceptabelen en
kostnadsfördelning mellan de deltagande tidningsföretagen. Syftet alltsåvar

årsenligt 1967 pressutredning inte åstadkomma något allmänt stödatt till
dagstidningsproduktionen. Avsikten sänka de totala distributionkost-attvar
naderna för tidningarna och främja överspridning skulle öka tidnings-en som
konsumentemas valfrihet. Rabatten uppgick den infördesnär till år-1 kr per
gångsexemplar för endagstidningar, 2 kr för tvådagarstidningar, 3 kr för 3-5-

Årdagarstidningar och 5 kr för 6-7-dagarstidningar. 1972 motsvarade stödet
ungefär 20 distributionskostnadema.procent av

års1972 pressutredning framhöll i sitt betänkande 1975 samdistribu-att
tionsrabatten blivit betydande framgång. I princip dådet endasten var en
abonnerad tidning stod helt utanför Målet undandrasystemet.som attvar en
del tidningsdriften från konkurrens och i stället ståndtillav samverkan.
Presspolitiska, tidningsekonomiska och samhällsekonomiska skäl talade för
denna form årsstöd. 1972 pressutredning fann alla skäl tala för bibe-av ett
hållande den existerande rabatten. Skulle den bort fanns risk förav tas att
samarbetet upphörde eller likabehandlingen försvann.att

Dagstidningskommittén konstaterade 1988 samdistributionsrabattensatt
andel direkta stöd till dagstidningar ungefärstatens 13 ochav procentvar att
andelen successivt minskat alltsedan budgetåret då197879 den 23,5var pro-

Enligt kommittén måste rabatten betraktascent. synnerligen viktigsom en
komponent i det samlade för statligt stöd till dagspressen.systemet
Stödformen hade alltsedan dess tillkomst inemot år20 tidigare haft sådanen
konstruktion och praktisk tillämpning kunnat avläsa direkt positivaatt man
effekter, påoch detta flera plan. Dess grundläggande lågbetydelse i denatt
stimulerat till införandet hela landetöver organiserad samordnad utbäringav 97
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område. Härigenomspridda inomalla abonnerade tidningar ettsom varav
konkurrensmedel mellan tid-kunnat neutraliserashade distributionen som

kunde i utsträckning företas medmedborgarnas tidningsvalningar och större
från framtoning och redaktionella in-utgångspunkt de enskilda tidningarnas

riskeradesamdistributionennehåll. Kommittén hade med viss attnoteratoro
efterhåll reella värde hand blivitdärför rabattensupphöra vissa attatt

med ungefärKommittén förordade höjning rabattenkraftigt urholkat. aven
genomfördesreform presstödetmiljoner kr. Dentredjedel till 78,9 somaven

tilldirekta stödet ökade 14,4distributionsstödets andel det1990 innebar att av
också direkta stödet ökadedet totalamiljoner kreller till 79,5 attprocent men

Dagstidningskommittén föreslagit indelades rabatt-Somtill 549 miljoner kr.
utgick i samdistribu-följande beloppinnebari fyra klasserskalan attsom

miljonerför de första 7 exempla-10 exemplarnämligentionsrabatt, öre per
6miljoner exemplar,miljoner och 14mellan 7 öre8 för volymeröre perren,

exemplar och 5och 21 miljonermiljoner öreexemplar mellan 14 per
stödetjuli 1992 sänktesDen 1ovanför denna volymgräns.exemplar av-

nivåer.nuvarandetillmed 7,5statsñnansiella skäl procentca-
miljoneranslagits 73budgetår distributionsstödhar tillinnevarandeFör

miljo-presstödet 483,7totala direktadet15vilketkr, procentmotsvarar av
35 000 exemplarmed upplagaregiontidningexempelviskr. För enenner

vilket kan beräknasexemplar,distributionsstödet 8,3blirdag öre percaper
exemplar.140-150distributionskostnaden5-6 öreprocentmotsvara perav

dagstidnings-974 miljonerbudgetåret samdistribuerades199394Under
högtäckningstid-miljonerCa 700stödberättigad distribution. ärexemplar i

storstadstid-miljoner exemplarmed 110samdistribuerasningar avcasom
från ellerglesspridda tidningarexemplar70 miljonerochningar sammaav

utgivningsområde.angränsande

distributionsstödetFördelningen5.3.3 av

År stödbeloppetåtnjutande meddetNyheter i största1994 kom Dagens av
med 4,8stödtagarenden andraGöteborgs-Posten störstamiljoner kr.6,4 var

kr och Sydsvenska3,6 miljonerfickSvenska Dagbladetkr.miljoner
miljon kr, nämligenfickrad tidningarmiljoner kr. En över2,4Dagbladet en

BoråsOskarshamns-Tidningen 1,1,medMalmö 1,8, BarometernArbetet
Dagblad 1,3,HelsingborgsIndustri 1,2,DagensTidning 1,4,

Skånes1,6, NordvästraAllehandaNerikes1,1,Jönköpings-Posten
Wermlands-TidningenTidningar 1,2, NyaNorrköpings1,2,Tidningar

Upsala Nya Tidningtidning 1,1,SundsvallsSmålandsposten 1,1,5,
Västerbottens-Kuriren 1,1 och1,2,TidningVestmanlands Läns1,4,

Östgöta 1,5.Correspondenten
distributionsstödbeviljatstidningarförteckningkomplett överEn som

återfinns i bilaga 4.1994
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5.3.4 Distributionsföretagen

Utöver Posten fyra distributionsbolag för samdistributionen. Tvåsvarar av
dem rikstäckandeär Pressens Samdistribution Sverige AB och-
Tidningstjänst AB tvåmedan regionala,är nämligen Tidningsbärama KB i-
Skåne och Pressens Morgontjänst KB i Storstockholmsområdet.

Tidningstjänst AB Posten.ägs Pressens Morgontjänst till 80ägsav pro-
DN och till 20 Svenskacent Dagbladet. Tidningsbäramaprocentav iav ägs

huvudsak tidningarna Skåne.i stårArbetet dock utanförav ägargrup-numera
pen.

Pressens Samdistribution erhöll budgetåret 199394 27,8 miljoner kr i
distributionsstöd, vilket motsvarade andel 38,1 Det andraen procent.om
rikstäckande distributionsföretaget Tidningstjänst AB hade med 22,5 miljoner
kr i stöd 30,8 stödet. Tidningsbäramaprocent fick 10,3 miljoner kr vilketav
motsvarade andel 14,2 Pressens Morgontjänstprocent. hadeen medom 7,5
miljoner ikr stöd 10,3 stödet. Postens andelprocent stödet 6,5av av var pro-

vilket motsvarades 4,8cent miljoner kr i stöd.av ca
Posten för distributionen 95 miljoner tidningsexemplarsvarar av ca om

året, vilket marknadsandelmotsvarar 8 Av de 95 miljoneren procent.ca
exemplaren omfattas ungefär hälften distributionsstöd, dvs. de distri-av som
bueras via lantbrevbärare. För lantbrevbärardistributionen Posten kost-tar ut
nader mellan 1,45 kr och 9,50 kr exemplar. Stadsbrevbäringen kostarper
1,80 krexemplar inom det naturliga spridningsornrådet och i fall 2,80annat
krexemplar.

5 3 5 Aktualiserade frågeställningar. .
Det har framförts kritik vissa delarmot för distributionsstöd,systemetav
Kritiken gäller bl.a. likaprisreglema och deras tillämpning underentre-samt
prenörssystemet. Dessutom förekommer uppgifter vissa förstatid-attom
ningar inte tillräckliga fördelar med planerarser lämnasystemet det.utan att

främstaDe skälen distributionsstödetsägs inte följtatt kostnadsutveck-vara
lingen och distributionen tjänaatt konkurrensmedelavses som gentemot sva-

tidningar.gare
I samdistributionssystemet likaprisprincipenär betydelse. Den in-storav

nebär prissättningen skall sådantatt slag storlekenett denattvara av en-
skilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsormådet inte inverkar

distributionsavgiften distribuerat exemplar. Vikttillägg dock tillåtet,ärper
det blir väsentliga kostnadsskillnader grund tidningarnasom olika viktav
exemplar.per

Reglerna tillämpas inte enhetligt prisdifferentieringensättett skiljerutan
sig mellan de olika distributionsföretagens områden. Den differensenstörsta
finns inom Tidningsbärararnas distributionsområde Skåne. Tidningsbärama
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ingår pålägg,så administrativt olika ii prisetreglernatillämpar ärettatt som
påläggetvikttillägg. administrativa beräknasregionerna, och Detde skilda ett

Tidningsbäramas distribu-ställning i utgivningsregionen.efter tidningens
tidning i utgiv-tionsområde i regioner. För denindelat 10 störstärär som en

påläggadministrativt för-lokaltidningen beräknas lägreningsregion änett-
påläggen varierar mellan 14,15 och 28,80administrativatidningar. Deövriga

43,35 för icke lokaltid-och mellan 27 ochför lokaltidningen procentprocent
ningar.

varierar mellan olikatidningsexemplardistributionPriset för orterettav
också variera beroende veckodag.och kanlandet,inom orten

distributionsområdets uppla-struktur,kan beromellanVariationen orterna
längd, be-distributionssträckomasperiodicitet,tidningarnasstorlek,gomas

Präntare.rationaliseringsgradgleshet,täthet ellerbyggelsens m.m.
deltagande tidningar ochantaletveckodagama berormellanVariationen om

deltar iför alla tidningardock likaExemplarprisetvarierar.upplagor är som
från vikttillägget. Detta gällertidigare nämndadetbortsettoch tur,sammaen

tillämpartidigaredessutom nämntsTidningsbärama,dock inte ettsomsom
verkligenfrågan huruvida dettaställtspålägg. har äradministrativt Här om

samdistributionen.reglerna förmedförenligt
framställning tilliockså ABArbetetNyakanNämnas att en

Skåne. skrivelsenI hartidningsdistributionen itagitPresstödsnämnden upp
överavgift för konsolide-KB debiterarTidningsbärarnabl.a. attuppgetts en

efter konkursmissgynna Arbetetavgiftföretaget. Dennaring somansesav
noterade iPresstödsnämndenTidningsbärarna.delägarskap iförvägras pro-

distributioneninomföreliggerde olägenheteraugusti 199422tokoll den som
utvecklingen dis-dels följakanslinämndensområdet uppdrogochi att

presstöds-anpassning tillSkåne, dentributionsområdet dels bevakai att
Tidningsbäramalikaprissättningkrav uppmanatsförordningens ge-som

fullföljs.nomföra
dis-i sammanhangethåll problemfrån ärNågot del attettsomsessom en

underentreprenörer. Itillåts tidningsföretaganvändatributionsföretagen som
uppgiftersamdistributionsföretagensinnebärafall kan dettavissa att

förunderlättakunnastödförmedling. Dettatillreduceras ansesren
sig förtidpunkt beslutarde vidunderentreprenörsföretagen attsenareenom

distributionsor-då färdigeftersom de harsamdistributionssystemet,länma en
framhållits inom deockså konkurrensenDet haruppbyggd.ganisation att

åtminstoneförökade kostnadertillvilket kan ledaområdena upphör,aktuella
tidningarna.överspriddaoch deandratidningar

i vissregi förekommeri tidningarsUnderentreprenörsdistribution egen
Södertälje, Kalmar,Enköping, Sala,Sundsvall,utsträckning. Iökandeoch

tidningaradministreratdistributionsstödetBoråsochUddevalla ärVäxjö, av
NorraSamdistribution. Vidare ärtill Pressensunderentreprenörersom

Norrtelje TidningTryckeri AB,Lysekils Nyaförening,veckobladsHallands
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AB, Vestmanlands Läns Tidning, Allehanda Service AB och Herenco
Distributions AB underentreprenörer till Tidningstjänst AB

Tidningarna kvarstår i distributionssystemet har alltså tagit distri-övermen
butionen i regi i egenskap underleverantörer distributionsföretaget,egen av

uppgift i huvudsak blivit förmedla sådanstödet. En ordningatt kan före-vars
komma enligt presstödsförordningen det finns särskilda skäl till det ochom

övriga berörda samdistribuerade tidningar godtar det. Det förekommer vi-om
falldare underentreprenörskap där administrationen distributionen skötsav av

tidning medan distributörerna anställda distributionsföretaget.ärav en Iav
något fall distributionsföretagetsär regionchef anställd hos tidning.en

frågaEn diskuterats i samband med samdistributionen det rimliga iärsom
delen distributionsstödetstörre går tillatt högtäckningstidningar. Boav

Präntare har i Samdistributionen framgångsrikrapporten krishotadmen-
diskuterat distributionsstödet skulle kunna komma bättre till användningom

det i sin helhet utnyttjades för upphandling distributionstjänsterom av sva-
tidningar.gare

Enligt uppgift 140-150 tidningär öre medelpris för distributionettper
Påvardag. söndagar priset de flestaär högre, och det blir särskilten orter

påhögt de där den lokaltidningen inte kommer påorter stora söndagar.ut
Söndagspriset kan ligga 400-500 öre.ca

Enligt beräkningar utförts Tidningstjänst AB skulle andratid-som av
ningarna förlora distributionsstödet bara gick till dem. Distributions-om
tjänster dåskulle upphandlas till marknadspris, förmodligen första-av
tidningen Detta marknadspris skulle enligt beräkningarnaorten. såvara

mycket högre dagens samdistributionsprisän de stödpengarnapass att extra
inte skulle kompensera andratidningama. Marknadspriset skulle ligga mellan
det nuvarande vardagspriset och de nedan beskrivna kvarvarandepriset.
Förstatidningen skulle enligt beräkningarna motsvarande vinstgöra detta.

Om den tidningen varje skulle lämna samdistiibutionssystemetstora ort
skulle distributionspriset exemplar för kvarvarande tidningar ävenper var-
dagar sig söndagsprisetnärma se ovan. Hur högt vardagspriset skulle bli
beror finns någondet andratidning de överspridda tid-om orten, som
ningarna kan dela kostnaden med.
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6 Dagstidningsbegreppet

6.1 Definitioner

Det finns någoninte internationellt etablerad definition begreppet dagstid-av
ning. Unesco har emellertid i World Communication 1984 305s. gjort föl-
iande avgränsning:
A daily general-interest publication devoted primarilynewspaper a torecording of affairs, politics,current whichnews publishedetc., leastatfour times week.a

Det alltsåskall fråga löpande rapportering nyheter ochvara politiskaom av
händelser och utgivning med minst fyra dagar i veckan. Unescosen defini-
tion kan emellertid inte allmänt accepterad. I internationellases forsk-som
ningssammanhang används ofta begreppen för 1-7-dagarstid-newspaper
ningar, daily för 4-7-dagarstidningar och non-dailynewspaper newspaper
för 1-3-dagarstidningar.

Mellan och inom enskilda länder förekommer olika definitioner och skif-
tande periodicitetskrav allt efter praktiska omständigheter och nationella förut-
sättningar. Inga givna tendenser finns utkristalliserade. I Norge kan publika-
tioner lågmed periodicitet räknas dagstidningar. Den norskasom pressut-
redningen definierade dagstidningar alla publikationer tillfredsställersom som
normala krav generellt nyhetsmässigt innehåll och reell betalning och som
kommer minst gång i veckanut NOU 1992:14, 15.en s.

Sexdagarsutgivning ganskaär företeelse i Sverige; först 1936en sen var
sexdagarstidningarna vanligast bland de tidningar kommer änutsom mer en
gång i veckan.

Det i skattesammanhang dagstidningar första gångenvar definieradessom
lagstiftningsvägen. För dämpa den inhemskaatt pappersförbrukningen efter
andra världskriget och främja lades 1948 fram propositionexporten en om
pappersbeskattning prop. 1948:215. Enligt propositionen skulle papper

användes för tryckning allmänna nyhetstidningar,som dvs. vad iav som
dagligt tal benämndes dagspressen, undantas från pappersbeskattningen.
Riksdagsbeslutet innebar periodiciteten inte någonskulle haatt betydelse utan
förekomsten aktuella nyheter varjehanda slag för den breda allmänhetenav av
skulle tidningavgöra kunde allmän nyhetstidningom en ochanses vara en
därmed skattebefriad bet. bevillningsutskottet 1948:48. Skattemyndigheten
tillämpade emellertid såreglerna rad endagstidningar blevatt en pappers-
skattepliktiga. Motiveringen dessa tidningarna inte innehållitatt nyhetervar av
varjehanda slag i tillräcklig omfattning.
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hadeBondeförbundet,motioneradePå tillämpninggrund denna somav
ändring reglerna.några berörda tidningarna,deanknytning till avom enav

nyhetstidningarinnebarår ändringbeslutade 1948Riksdagen attsomom en
fråga och redigeringinnehåll, utseendeipolitiskthuvudsakmed i omsom

behöva betalanyhetstidning, inte skullemed allmänjämställaskunde
pappersskatt.

införandeti samband med1950-taletupprepades i slutetMönstret av enav
1959:162 föreslogspropositionenomsättningsskatt. Ivaruskattallmän att

benämnasdagligt tal brukadeieller vadnyhetstidningarallmänna som
allmänna nyhets-från 189. Medbeskattning s.undantasskulledagspressen

med minstkomavsågs sådana tidningartidningar treut pernummersom
också tid-frågan riksdagenbeslötmotioner ianledning attvecka. Med av
skattebe-omfattasskulletvå i veckaneller dagarkornningar avut ensom

nyhetstidningallmändagstidningdefinieradesbeslutetIfrielse. avsom
veckopressenmarkeringklarinnebarvilketdagspresskaraktär, moten

359.103, rskr.1959:60,bevillningsutskottet s.
dagstid-undersökningari sinapressutredningen räknadeförstaDen som

veckan SOUdagar iminstkornnyhetstidningarallmänna trening utsom
utgångspunkt imeddockgjordesberäkningar även attVissa9.1965:22, s.

inkluderas.tvådagarstidningarnaäven
gjorde in-års pressutredning1967pressutredningenandraDen meren--

konstateratvingadesUtredningendagstidningsbegreppet.gående analys av
invändningsfri definitionentydigt ochintedagstidningsbegreppet att enatt var

l968:48], 8 f..[SOUsituationåstadkomma Dagspressenssvår s.attvar
börjathadevetenskapliga sammanhangdet ipekadeUtredningen att

utgått fråndärhadedagstidningsdefinition. Man atttillämpas snäv enen
nyhets-den primärautgjordeför läsarenpublikationdagstidning somvar en

förhållandenfråga lokala ävenbara iinfonnationskällan inte utanoch omom
hade ikravMed dessai utlandet. strängaövrigt ochlandet iföreteelser i man

dagarkom 3-7till tidningarframkommitsammanhangvetenskapliga att som
dagstidningar.betraktaskundei veckan som

ansågför sitt arbetehadeårs pressutredning1967utgångspunkterFrån de
från dags-den vidautgickutredningenochdefinition alltfördenna snävman

och med-skattesidandittills tillämpatstatsmakternatidningsdeñnition som
förAvgörandedagspresskaraktär.1-2-dagarstidningaralltsåräknade även av

påinriktningpublikationemasdittillsliksombordegränsdragningen re-vara
Gränsdrag-opinionsbildning.ochellernyhetsförrnedlingdagsaktuellguljär

på singrunduteslötspublikationsåfick inteningen göras att aven
synpunkter.redaktionellasinaellerutseendetypograñskasitttryckmetod,

medutgick i enlighetoch1971infördespresstödetselektivadirektaDet
korn-dagspresskaraktärnyhetstidningtill allmänförslagregeringens somav

gång vecka.minstut perenmer
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Såväl den tredje års1972 pressutredning den fjärde pressutred-som
ningen Dagspresskommittén höll fast vid denna definition. Dagspress-
kommittén konstaterade komplementtidningar endagstidningar skulle haatt
de allmänna nyhetstidningarnas innehållsstruktur och sådanaredigeras som
för de skulle ha dagspresskaraktär. Periodicitetskravet,att ettanses nummer

ansågsvecka, minimum för nyhetsförmedlingen opinions-ochett attper vara
bildningen skulle följa dagspressens rytm.

Presstödsnämnden dagspressbegreppet i sitt påremissvartog upp
Dagspresskommitténs betänkande Stödet till Dagspressen SOU 1980:32.

på frånNämnden pekade det förekom försök tidningarnas sidaatt att anpassa
sådantutgivningen det till presstöd. Den breda definitio-sätt rättett att gav

opinionsbildningsrollen, vilken innebar tidningen inte nödvändigt-attnen av
måstevis politisk utgjorde inte klar organisationstidningargräns motvara en

med tydlig sektoriell opinionsbildning. Regeringen och riksdagen ställde sig
bakom förslagPresstödsnämndens dagstidning borde räknas allmänatt som
nyhetstidning och publikation dagspresskaraktär reguljärmed nyhetsför-av
medling ocheller allmän-politisk opinionsbildning 198081:l37,prop.

definition infördesKUl9. Denna emellertid inte i förordningen SFS
1981:409.

Femte pressutredningens och Dagstidningskommittens arbete Effektivare
presstöd l985:2], Reforrnerat[Ds U och presstöd [SOU l988:48] medförde

någoninte förändrad definition dagspressbegreppet. Dagstidnings-av
ansågkommittén visserligen dagstidningsbegreppet behövde ändras iatt men

198990:78 föreslogsregeringens proposition prop. definitionendast den
godtagits 1981 användes ioch praxis dock med den redaktionellasom som

förändringen tydlighetens skull ocheller ändrades till eller. Dagstidnings-att
kommittén förordat tidninghade skulle allmän nyhetstidningatt anses som

tvåden uppfyllde minst kriterier, nämligen tidningen hadetre attom av en
bred nyhetsbevakning, den fortlöpande deltog i den politiska opi-att
nionsbildningen kritisktocheller tidningen granskade den verksamhetatt som

inflytelserika iutövades de samhället. När det gällde den redaktionella in-av
riktningen borde avgränsning sådana publikationer tillgöras moten som
övervägande några intresseområdendel behandlade enstaka eller ellerett
delar samhällslivct. Om den iredaktionella bevakningen be-stort settav var

förhållandengränsad, exempelvis till affärsverksamhetinom näringsliv eller
miljöfrågor, frågoreller till konsumentpolitik, idrott friluftsliv elleroch med

anknytning till kyrkoliv och religion, föll kommittéförslagettidningen enligt
utanför kategorin allmänna nyhetstidningar. Vidare borde allmän nyhets-en
tidning vända sig till allmänheten inom geografiskainskränkningar detutan
område där den har sin spridning. tidning riktadeEn uteslutande sig tillsom
vissa socialt eller intressemässigt befolkningen föllavgränsade avgrupper
inte in under kommitténden diskuterade kategorin.av
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I propositionen framhölls från hållkritik riktats flera kommitténsatt mot
deñnitionsförslag eftersom tidningar behandlar näringslivet exempelvissom -
Dagens Industri -inte inbegreps i det föreslagna begreppet allmän nyhetstid-
ning. Särskilt svårigheternahade pekats delta i den rabatterade samdis-att
tributionen villkor gällde för dagstidning. ansågDepartementschefensom
det olyckligt ambitionen dagstidningsdefinitionen till gällandeattom anpassa
praxis fick konsekvens begreppet stödberättigad tidning snävadesattsom

frågadet egentligen blev ändring den sakliga grundvalen förutan att om en av
stödet. praxisDen Presstödsnämnden utvecklat fann han väl tjäna stödets
syfte.

6.2 Krav redaktionellt materialeget

Ursprungligen dagstidningar med övervägande redaktionel-attangavs samma
innehållla skulle tidning i presstödssammanhang. Presstöds-anses som en

ansågsnämnden utbildade praxis innebar edition själv-atten som en som en
innehålletständig tidning det särskiljande minst 51 detprocent tota-om var av

innehållet.redaktionella Dagspresskommittén övervägde 1980 höja kra-att
innehåll,andelen särskiljande redaktionellt kom fram till detvet attmen var

fåosäkert detta skulle avsedda presspolitiska effekter. En editioneringom
borde enligt Dagspresskommittén i stödsamrnanhang likställas med etable-en

båda ansågsSyftet fallenring. i motverka koncentrationen inom dags-attvara
nåsinteoch detta kunde enbart med bestämmelse andelen sär-pressen en om

innehåll förhållandeskiljande redaktionellt i edition i till andra editioneren av
ansåg såledestidning. Kommittén det knappast fannsattsamma presspo-

litiska skäl höja kravet andelen unikt material SOU 1980:32, f..44att s.
I Presstödsnämndens remissvar hänvisades till den ekonomiska betydelsen

klassiñceradbli dagstidning. Nämnden hävdade bestämmel-att attav som en
innehållsärskiljande redaktionellt i självständig edition stimuleradesen om en

företag bidragsberättigade Eftersomskapa editioner. avgränsningenatt var
svår samtidigt utslaget hade ekonomisk för tidningsfö-betydelsestorsom en

det enligt värdefulltskulle nämnden med viss flexibilitet i regel-retag, vara en
Rätten till produktionsbidrag kunde ställas i relation till andelensystemet.

dåunikt material med nedre vid de 51 gällde.gräns procenten som
påpropositionen 1980812137 fasta förslag.I prop. dettatogs

statsrådet ansåg edition tidning förFöredragande attatt av en anses som
innehålla dåsjälvständig borde andel unikt material vadstörre änen som

utgåProduktionsbidrag till självständig edition borde därför igällde. pro-en
så utgåportion till andelen unikt material, bidraget började vid 51sätt att

uppnå fullt produktionsbidrag borde i fortsätt-material. Förprocent eget att
sådan65 bestämmelse borde enligt propositionenningen krävas Enprocent.

spekulativa editionsstarter.hindra
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len socialdemokratisk motion föreslogs fullt bidrag utgåskulle vid 60att
material. Med hänsyn till viktenprocent samverkan ifrågasättaseget kundeav

inte också 60 för högt. Riksdagen ställde sig dockprocent bakomom var re-
geringens förslag bet. KU 198081219.

Dagstidningskommittén föreslog 1988 regeln skulle slopas för und-att att
vika omfattande och delvis osäkra mätningar andelen redaktionelltav mate-
rial. För förebygga skenkonstruktioner bordeatt Presstödsnämnden åläggas

särskilt beakta någotdet i visst fall genomförtsatt uppsplittring fleraom en
titlar utgåvornamedan fortfarande hade klart administrativt, produk-ett
tionstekniskt och redaktionellt samband. Om det enda motivet för uppsplitt-
ringen förefallit få produktionsbidrag borde nämnden beslutaattvara mer om

reducerat bidrag.ett
Flera remissinstanser Presstödsnämnden, Riksrevisionsverket och-

Statskontoret negativa till förslaget nämnden skulle bedömaatt närvar en-
editionering betrakta skenkonstruktion. Förutomatt pröv-var som atten
ningen svårskulle bli innebar den Presstödsnämnden skulle känsligaatt göra
diskretionära bedömningar. Presstödsnämnden föreslog dåden gällandeatt

65-procentsgränsenövre skulle sänkas till 60 eftersom mångadet förprocent
tidningsföretag svårt klara 65-proeentsnivån bakgrundatt motvar attav en
betydande mängd material definitionsmässigt betraktades gemensamtsom
material. ansågA-pressen tidningar med olika borde förhindrasatt attnamn
lta identiskt innehåll ansåg den dåvarande olämpliggränsenattmen var
eftersom förekomsten material i form radio- och TV-gemensamtav av
rrogramtablåer, nyhetstelegram, börstabeller, lottdragningar, sporttabeller,
föreningsnotiser Skolmåltideroch ledde till tidningarnasete. att egna
redaktionella material kom i närheten denna Ett omfattande arbetegräns.av
måste läggas ned kontroll. Gränsen för editionnär skulleen anses
självständig borde därför vid 50sättas procent.

ansågRegeringen 198990:78,prop. 10 f. regelsystemet bordeatts.
så entydigt det motverkade uppkomsten utpräglade skenarrange-attara av

för den skull förhindra förenklingar och rationaliseringar.utan att Mednang
länvisning till betydande mängd redaktionelltatt materialgemensamten
nåste tillåtas ingå i olika editioner föreslogs kravet redaktionelltatt eget
material frånskulle sänkas 65 till sådant55 Ett lägreprocent gräns-procent.
rärde enligt propositionen lämpligt för undvika tidningsföretagen ivar att att

utsträckning tidigare måste lägga arbete varjemätasamma attsom ut-ner
gåva och beakta det aktuella ansågsgränsvärdet. Samtidigt verkagränsen av-
lållande eventuella planer etablera editioner inte har tillräckligtatt som un-
cerlag marknaden. 55-procentsgränsen borde inte förenas någonmed form

successiv avtrappning. Erfarenheten fick enligt propositionen visa 55-av om
väl avvägd eller nivån[rocentsgränsen behövde justeras. förutsat-Detvar om

därvid Presstödsnämnden följde utvecklingen och rapporteradetas att nega-
konsekvenser. Riksdagen godtog förslaget bet. l98990:KU3l.tva
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6.3 tillämpningPresstödsnämndens

såledesPresstödsnämnden har tillämpa den ganska vida definitionatt av
dagstidningsbegreppet finns i kap. 6 §l presstödsförordningensom
1990:524 och i huvudsak gällt sedan 1981:som
En allmän nyhetstidning och publikation dagspresskaraktär med reguljärav
nyhetsförmedling eller allmän-politisk opinionsbildning. Den skall normalt

innehållkomma med minst vecka och ha iut ett ettnummer per som
påhuvudsak skrivet svenska i huvudsak distribueras inom landet.är samt

Den skall vidare komma under och dess redaktionellaut eget namn egna
innehåll innehåll.skall 55 dess totala redaktionellautgöra än procentmer av

ocksåSom vägledning används följande uttalande Presstödsnämndenav
novemberden 13 1981:

Publikation dagspresskaraktär allmän nyhetstidning underärav en
nyhetsförrnedlingenförutsättning den reguljära allmänna tidningensäratt

uppgift. Nyhetsförrnedlingen skall kontinuitetprimära med gälla händelser
i anslutning till tidningens periodicitet aktualitetenoch skeenden och skall

fårperiodiciteten. Nyhetsförrnedlingenmotivera och förutsätta inte ämnes-
spridningsområdetidningens geografiskamässigt begränsas ochänannat av

händelsers och skeendens aktualitet. Nyhetsförrnedlingen kan ske i skildaav
former: notiser, artiklar, och bild. Allmän nyhetstidning kantextreportage,
framställas i olika format och med olika tryckmetoder.

uttalande hade sin grund i nämnden ställt sig tveksam tillDetta huratt
dagspressbegreppet skulle tillämpas i rad fall gällde etableringsstöden som

budgetåret 198081 för endagstidningar, nämligen Utposten,under Nyasex
EftersomVeckans Eko, ETC, Veckoposten och EFS Budbäraren.Tider,

inte till förändrad definitionDagspresskommitténs betänkande ledde en av
ansökningarna motiveringen tidningarnadagspressbegreppet avslogs med att

stödförordningensinte kunde dagstidningar i mening.anses vara
fått bifallTidigare hade Alternativet i svensk politik till sin ansökan. I den

låg förkanslipromemoria till grund nämndens beslut Alternativetsom om
framhölls parti behöver tidning. Alternativet enligtett nyttatt en var prome-

varken eller mindre dagstidning Internationalen, Samhälls-morian änmer
eller Broderskap.gemenskap

informeraTidningen Utposten ville lokaltidning i Göteborg götebor-som
samhällsfrågorså ställning i och inte minst informerade kunde taattgarna

så fårde klockan slagen. Manpolitiker och andra makthavare när äratt veta
makthavande bedrev och förbättra möjlighe-ville granska den verksamhet de
få sitt budskap och förbättra deras kontaktför ideellt arbetandede utattterna

kansli framhöll det bakom projektetvarandra. Presstödsnämndensmed att
erfarenhet tidningsutgivning ochorganisation med ringastod atttunn aven

då såviktigt i Göteborg just stödjakunde presspolitisktdet inte ettattvara
och projekt.blygsamt vagt

allmänpolitiskEko, skulle hagäller tidningen VeckansNär det som en ny-
energi-,från folkrörelseperspektiv med speciell betoninghetsbevakning ett

frånutvecklingsfrågor, nämndens kanslis sidaframhöllsmiljö-, freds- och att
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nyhetsförmedling skall både reguljär och allmän. Vad allmännaärsomvara
fram inyheter förändras. Nya tankar och idéer bryter samhället. När blir de

allmänna frågor Veckans ville kunde i och forDe Eko sig ha bredta upp en
förankring skulle någonoch växande hos allmänheten. Men klaraman av-

dagstidning reguljär allmän nyhetsförmcdlare,gränsning begreppetav som
någonfick enligt promemorian inte programmatiskaccepteranogman av-

betoning i tidningens ämnesmässigagränsning eller nyhetsbevakning.
någonTidningarna ETC och Tider gjorde inteNya programmatisk av-

gränsning eller betoning karaktären den nyhetsförmedling tidningarnaav
avsåg Frånbedriva. kansliets sida framhölls allmän nyhetstidningatt att en

innehållaskall allmänna nyheter. De kan begränsa sin nyhetsinformation geo-
förmedlagrafiskt och bara lokala nyheter. För dagstidning be-t.ex. att vara

innehållahöver den inte regionala nyheter, riksnyheter eller utlandsnyhcter.
kan nyhetsförmedlingen inte begränsasDäremot ämnesmässigt. En tidning

bara förmedlar idrottsnyheter eller företagsnyheter ansågs inte all-som vara
nyhetstidning.män

tillNyhetemas karaktär kan kopplas periodiciteten. Nyheterna i dags-en
gångtidning bara kommer i veckan kan ha karaktär änutsom en en annan

i tidningnyheterna kommer varje dag. Ju glesare utgivning destouten som
selektivt sådanabli valet nyheter. Ju mindre nyheter traditio-mer av av man

svårarenellt betraktar nyheter desto blir det från andra Veckotidningarattsom
vad vill Veckotidning med den allmännaavgränsa t.ex.man mena vara en ny-

hetstidningens karaktär. Nyhetsförmedlingen skall med kontinuitet gälla hän-
för Någondelser och skeenden vecka vecka. total nyhetstäckning kan inte

sådan tolkning skulle enligtkrävas. En Presstödsnämndens fångakansli in
ETC och Nya Tider.

Båda tidningarna avsägs komma i format Veckotidningaratt ut samma som
också frånoch deras redigering hade drag veckotidningar. Den tekniska ut-

vecklingen dock sådan enligt promemorian borde kunnaatt accepteravar man
såväldagstidning valde format tryckmetoder påmindeatt en som som om

veckotidningamas. skulle innehållet,Avgörande inte utformningen. Där-vara
bådaför borde de tidningarna kunna de inte skulle kommatrotsaccepteras att

framträda konventionella frågadagstidningari format och utform-att som om
ning. Tidningen ETC ansågs realistiskt projekt Nya Tider.änettvara mer
Presstödsnämnden avslog dock ETC:s ansökan och motiveradeäven detta
med tidningen inte kunde bedömas bli dagstidning i stödförordningcnsatt
mening.

två tidningarDe andra vid denna tid fick avslag ansökningarsom om
etableringsstöd Svenska Baptistförbundets Veckoposten och Evangeliskavar
Fosterlandsstiftelsens Budbäraren. Ansökningama föranledde nämnden iatt
sitt remissyttrande Dagspresskommitténs betänkandeöver SOU 1980:32
påpeka ville utvidga dagstidningsbegreppet ytterligare skulleatt om man man
behöva tala publikationer dagstidningskaraktär med reguljär nyhets-om av
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förmedling och eller opinionsbildning i politiska, religiösa, nykterhetsfräm-
försvarsfrämjandejande, idrottsliga eller ändamål. ifrågasatteNämnden för

sin del det lämpligt detta upplösa dagstidningsbegreppet.sättattom var

6.3.1 Vissa avgöranden Presstödsnämndenav

inanstidningenF

svårbedömdaförstaDet fallet efter då1981 inträffade 1990, Finans-mer
tidningen beviljades driftsstöd. Redan 1989 hade Finanstidningen accepterats

dagstidning inom samdistributionen Presstödsnämnden hadesom men
samtidigt uttryckt tveksamhet till frågaden kunde komma i för driftsstöd.om

Inom Presstödsnämndens kansli gjordes kvantitativ jämförande inne-en
hållsanalys mellan Finanstidningen och Dagens Industri. Resultatet visade att
den hade allmänna nyheter. Vid kvalitativt inriktad bedömningsenare mer en

innehållet i Finanstidningen bådekunde dock bredd och djup inomnoterasav
tidningens huvudinriktning. I yttrande Stig Hadenius stöddesett av

utgångspunktFinanstidningens ansökan målenmed i de grundläggande för
presspolitiken. Stig Hadenius hänvisade till de fyra funktioner för medierna

årslyftes fram 1972 ansågpressutredning och Finanstidningenattsom av
kunde bidra till den allmänpolitiska opinionsbildningen. Enligt nämndens
kansli uppfyllde Finanstidningen inte vidare de kriterier förutan som anges

sågsdagstidning i presstödsförordningen dessa för sigen om var men en
innehåll,presspolitisk bedömning tidningens dess roll i densammantagen av

ändåallmänna debatten och dess utgivningsfrekvens gjorde det rimligt in-att
nefatta Finanstidningen i dagstidningsgruppen.

SändarenHemmets och Petrusvän,

årenUnder de har Presstödsnämnden haft ställning tillsenastetre att ta treom
tidningar med religiös inriktning skulle omfattas presstödsförordningensav

första fråndagstidningsbegrepp. Den ansökningen kom 1992 den riksspridda
dag vecka Evangelipresstidningen Hemmets Vän utsom ges en per av

Tidningen grundades 1897 och hade alltid varit politisktFörlags AB. neutral
fristående. stårorganisationsmässigt helt för kristna värdenoch Den ärmen

något samfund. kansliinte knuten till Presstödsnämndens noterade TSatt
upplagekomntitté godkänt tidningen dagstidning och hänvisadehade tillsom

avvisande tilltidigare diskuterat och ställt sig stöd tillnämnden attatt ge sam-
ansågKansliet därförfundstidningar och motsvarande. det angeläget pekaatt

någotinte för samfund eller kyrkaHemmets Vän elleräratt ett organ
sådana. beviljade i juni driftsstöd försammanslutning Nämnden 1992av

Hemmets Vän.
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År 1993 ansökan driftsstöd för den riksspridda endagstidningenvar en om
Sändaren till behandling i Presstödsnämnden. Sändaren utgesuppe av
Svensk Frikyrkopress AB beskriver den kristen Veckotidning.som som en
Tidningen i ansökan samfundstidning föruppgavs vara en gemensam
Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet.

två sistnämnda samfundenDe hade upphört utgivningenmed Veckopostenav
Svensk Veckotidning i samband med Sändaren startades.attresp.

framgått föregåendeSom avsnitt hade Veckoposten tidigare vägratsav
driftsstöd. Ett dåi ansökan tidningarna Samhälls-argumenten attav var
gemenskap Kristdemokratennumera och Broderskap hade beviljats etable-

framhållitringsstöd. Presstödsnämnden hade i det ärendet Svenskaatt om
Baptistsamfundet ville Veckoposten till allmän nyhetstidning skullegöra en
kraven dess nyhetskaraktär ställas högre de ställtsän t.ex.som
Samhällsgemenskap och Broderskap.

årI ansökan driftsstöd till Sändaren framhölls såg1993 drifts-attom man
rättvisefråga förhållandestöd till Sändaren i till andra tidningar inomsom en

marknadsområde redan hade ocksåpresstöd. Presstödsamma som var en
förutsättning för tidningen skulle kunna förstärka den bevakningenatt egna

aktuella utförligarenyheter, ha presentation radioTV-program ochav en av
eventuellt abonnera material.TTzs

Sändaren hade godtagits dagstidning TS. sambandI med TSsom av
frånUpplagekommittés prövning yttrande Stig Hadenius,ettavgavs som an-

såg Sändaren liksom Hemmets Vän kännetecknades nyhets-att attav vara
och debattorgan riktade till speciell publik. bådaIngen de tidningarnaen av
stod enligt Hadenius för allmän nyhetsförmedling innehålleller hade etten

karaktäriserades allsidighet och allmängiltighet.som av
Inom Presstödsnämndens kansli gjordes genomgång utgå-antaletten av

Sändaren noteradesoch det kommit till ungefär slutsat-attavvor man samma
Stig Hadenius. Man tillade dock Sändaren vid jämförelse medattser som en

mindreHemmets Vän framstod nyhetspräglad. Flertalet artiklar hadesom
dock aktualitet. hadehög Sändaren drag samfundstillvändhetetten av som av
förklarliga fannsskäl inte hos Hemmets Vän. Journalistiskt, layoutmässigt

ansågsgrafisktoch tidningen fylla höga krav. Kansliet uttryckte avslut-
ningsvis sin tveksamhet beredd förorda driftsstöd tillatt trots attman var
Sändaren. Presstödsnämnden enhälligt bevilja Sändaren driftsstöd.beslöt att

Sommaren 1994 beviljades vidare Veckomagasinet driftsstöd.Petrus
Tidningsföretaget HelgelseförbundetFribaptistema, Allians-Svenskaägs av

Örebromissionen. frikyrkosamfundenmissionen, Pingströrelsen De fyraoch
tidigare sin Veckotidning och syftet med Petrus skapaattutgav var var en

bredare tidning kunde tilltala betydligt läsargrupper. I ansökansom yngre
hänvisades till konkurrenter med liknande volym,tidningens närmasteatt

innehållspridning erhöll presstöd.och
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Till grund för Presstödsnämndens lågbedömning bl.a. frånyttrandeett
Stig Hadenius till TS upplagekommitté. Stig Hadenius uppfattning attvar
Veckotidningen Petrus inte med bästa vilja i världen kundeens anses vara en
allmän nyhetstidning dagspresskaraktär. Den kunde närmastav ses som en
medlemstidning för kristna samfund Sändaren. Omsättsamma som man

med Hemmets Vän i bilden kunde enligt Stig Hadenius alla tidningartog tre
rimligaenligt definitioner Veckotidningar. svårareDet dock attses som var

bedöma tidningarna efter nyhetsinnehållderas eftersom det knappast finns
någon bra definition begreppet nyhetsmaterial kan tillämpas vidsom en
innehållsanalys. förefallerDet den oklara definitionen utgjorde grundsom om
för Hadenius förorda behandling Veckomagasinet Petrusatt samma av som
Sändaren och Hemmets ansågVän. Men Stig Hadenius vidare detatt
knappast gick fortsätta detta TS skulle enligt Stig Hadenius intesätt.att
sikt uppfylla förpliktelserna och abonnenter. förändringEnannonsörermot
måste dock drabba flera tidningar och innebära grundlig medöversynen en

definition och tolkningsanvisningar.ny noggranna
frånI promemoria Presstödsnämndens kansli ocksåuttrycktes starken

genomgångtveksamhet. dåEn de tidningar hade driftsstöd vidav som gav
handen nämndens tolkning och tillämpning förordningen gradvis för-att av

lågändrats. promemoriaDen till grund för beslutet i juni 1993som om
driftsstöd för utgivningen reflekteradeSändaren utvecklingen. Iöverav oro
ärendet förstärktes långtrörande Petrus tveksamheten. framstodPetrus mer

veckomagasin allmän nyhetstidning och publikationänsom som en av
dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling. Sektioneringen tid-av
ningen ägnad betydande prägel organisations- eller medlems-att gevar en av

alltsåtidning. Den bedömningen talade Veckomagasinet innefattades imot att
Ästödförordningen. andra sidan framhölls gränsdragning uteslöten som

någotPetrus godtycklig. Nyhetsbegreppet enligt promemorian intesom var
frångåttentydigt och bestämningen allmän hade nämnden i andra samman-

hang. Skillnaden Sändaren uttryckte grad Före-ängentemot art.mer
draganden föreslog därför ansökan skulle tillstyrkas. Nämnden beslötatt

avslå Tvådock den 1 juni 1994 ansökan. ledamöter reserverade sigatt mot
från någrabeslutet. Sedan ansökan inkommit Petrus veckor fat-en ny senare

dåtade nämnden emellertid biföllbeslut och ansökan. beslutet fram-Iett nytt
tvåhölls bl.a. det fanns vissa skillnader mellan Petrus och de andra tid-att

tillningarna, nackdel för Petrus. Dock syfte med presstödetettsom var var
mångfalden.förarbetenaenligt främja den redogörelse lämnats iAvatt som

den förnyade ansökan framgick Veckomagasinet till följdPetrus stödatt attav
tidningarnabeviljats Hemmets Vän och Sändaren kommit i beaktansvärtett

konkurrensmässigt Effekterna driftsstöd förunderläge. utgivningvägraattav
såVeckomagasinet Petrus blev enligt nämnden betänkliga det fickattav anses

sådantoförenligt med grunderna för presstödet inte lämna stöd.att ett

112



Dagstidningsbegreppet

tvåMot nämndens beslut sig vidhöllreserverade ledamöter nämn-nya som
tvådens tidigare beslut. särskilt yttrande framhöll ledamöterI de inteett att

ansåg någon sådandet fanns skillnad tidningarna intemellan deatt tre att
ocksådriftsstöd förskulle lämnas utgivningen Veckomagasinet Petrus.av

budgetårDriftsstöd för innevarande rikstäckandehar dessautöver tre en-
dagstidningar till rikstäckande endagstidningarna Arbetaren,degetts

Miljömagasinet, Norrskensflamman,Kristdemokraten, M-L Proletären, NU,
Internationalen, Aktuellt i Politiken, Broderskap och Tempus. Dessutom kan

regionaltidningdriftsstöd till Kvinnosyn Värmlandnämnas ärgettsatt som en
kvinnoperspektiv. tidning har dock lagts ned i januari 1995.med Denna

tillNedan lämnas bakgrund till Presstödsnämndens beslut stöden om en
tidningar.del dessaav

KristdemokratenTidningen Samhällsgemenskap, numera

Kristdemo-fick etableringsstöd för Samhällsgemenskap,KDS 1978 numera
tidningen produktionsbidrag. Beträffande1980 beviljades kravetkraten.

genomgångredovisades därvidallmän nyhetstidning dagspresskaraktär enav
innehålletnågra redaktionella omfattade till 75tidningen. Detnummer avav

ledare och kommentarer insändare ochnyheter och reportage, samtprocent
underhållning,avsåg radioI V,debatt. 25 sportprocent m.m.

År Skattemyndigheten det beskedet Kristdemokraten inte1990 attgav
och därmednyhetstidning dagspresskaraktärkunde allmän avanses vara en

innehålla huvudsakligen arti-kvalificerat momsbefriad. Tidningen sadesinte
frågorspeciellahar samband medklar nyheter med kommentareroch som

NyhetsförmedlingenSamling drev. begränsadesKristen Demokratisksom
tidningens geografiska sprid-således enligt Skattemyndigheten änannatav

ningsområde händelsernas aktualitet.och

Broderskap

gångenförstaSocialdemokraters förbund fick 1981Sveriges Kristna pro-
år beviljats etable-Broderskap efter 1979 haduktionsbidrag för tidningen att

från Presstödsnämndensärendet hänvisadesVid behandlingenringsstöd. av
erhållit stöd. Enligt uppgift harSamhällsgemenskapkanslis sida till att

allmän nyhetstidningskattemyndighetema inteBroderskap ansetts avsomav
momsbefriad.kvalificeratdagspresskaraktär och därför inteär

Tempus

produktionsbidrag.etableringsstöd ochbeviljades 1981Tidningen Tempus
hörde till deframhöll TempusPresstödsnämndenFöredraganden i att mer
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intressanta etableringarna inom publikationer dagspresskaraktär,gruppen av
vilka normalt inte såvanligen inte heller journalistisktär kvalifi-stora men
cerade Tempus. Med betydande oavlönade och frivilliga insatser hadesom
redaktionen varje vecka kunnat i svensk dagspress unik tidning. Ettutge en
beslut etableringsstöd och produktionsbidrag skulleom senare vara presspo-
litiskt välmotiverat.

Tidningen Utsikt,Nya NUnumera

Liberal Information AB beviljades 1983 etableringsstöd för endagstidningen
Nya Utsikt, allmän nyhetstidning med riksspridning dag i veckan.som en
Tidningen vände sig till dels medlemmar i Folkpartiet, dels politiskt intres-en
serad allmänhet, särskilt opinionsbildare. Tyngdpunkten skulle ligga nyhe-

bakgrundsmaterial och debattartiklar med anknytning till politik ochter, sam-
hällsfrågor. och visstAnnonser inslag lättare material ocksåskulle före-ett av
komma.

årRegeringsrätten beslutade i dom 1984 inte ändra förhandsbe-att etten
sked Riksskatteverket, vari förklarats tidningen NU inte undantagenattav var
från momsskatteplikt allmän nyhetstidning dagspresskaraktär. Isom av
Riksskatteverkets beslut hänvisades till enligt den praxis utvecklatsatt som
måste den allmänna nyhetsrapporteringen ha inte alltför obetydlig omfatt-en

förhållande innehåll.ning i till övrigt Tidningen NU huvudsakligenangavs
innehålla artiklar med kommentarer till och analyser aktuella händelser ochav
förhållanden. allmänna nyhetsförmedlingenDen spelade helt underordnaden
roll. Tidningen kunde därför inte allmän nyhetstidninganses vara en av
dagspresskaraktär.

K Värmlandvinnosyn

Kvinnosyn Värmlands dagstidningsstatus prövades Presstödsnämndenav
dåden 17 1989. Nämnden beslöt följande uttalande:göraattmars

Nämnden inga förhandsbesked. Dock har nämnden i det här fallet gjortger en
preliminär förfråganbedömning och kommit till den preliminära slutsatsen

tidningen inte betrakta dagstidning i stödförordningens mening.äratt att som
Skälet till denna preliminära bedömning innehålltidningen med det denär att
har inte kravet allmän nyhetstidning.mot attsvarasynes vara en

följdePresstödsnämndens kansli därefter tidningens utveckling fannoch i
såvälaugusti 1989 det uppenbart redaktionen sittbreddat materialatt attvar

den innehöll ökad andel nyhetsartiklar. Denna översiktliga be-attsom en
dömning hade enligt kansliet i TS efterstöd bedömning gjorda jämförelse-
mätningar.

Kanslichefen ñck nämndens uppdrag meddela tidningen sin bedömningatt
beträffande tidningens allmän nyhetstidning dagspresskaraktär.status som av
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Kanslichefen meddelade hans bedömning Kvinnosyn Värmlandatt attvar
månadernaunder de utvecklats i enlighet med stödförordningen.senaste

Aktuellt Politikeni

År 1993 beviljades Aktuellt i Politiken driftsstöd. Tidningen, ochägs ut-som
Socialdemokratiska partiet, enligt promemoria upprättad inomärges av en

Presstödsnämndens kansli till sin karaktär jämförbar mednärmast
Kristdemokraten, MiljömagasinetNU, Alternativet och Broderskap. Samtliga

närstående politiskt parti. I sammanhanget erinrades dagstidnings-är ett om
definitionen i 6 § presstödsförordningen. Med dagstidning En reguljäravses
nyhetstidning och publikation dagspresskaraktär med reguljär nyhetsför-av
medling eller allmän-politisk opinionsbildning. Enligt kansliets mening upp-
fyllde författningenAiP samtliga de krav uppställer för driftsstödattsom

utgå.skall

6.4 Dagstidningsbegreppet och mervärdesskatten

Någon definition begreppet allmän nyhetstidning dagspresska-närmare av av
finns inte i mervärdesskattelagenraktär eller dess förarbeten. Riksskattever-I

förkets handbok mervärdesskatt 1993 hänvisas till Presstödsnämndens inled-
frånningsvis redovisade uttalande 1981. Tillämpningen de olika reglernaav

har medfört tidningar erhållerdock vissa driftsstöd i mervärdesskatte-att som
hänseende inte betraktas allmän nyhetstidning dagspresskaraktär.som av

flertal förhandsbesked RiksskatteverketSkatterättsnämndenI har ochett
frånregeringsrätten behandlat undantaget skatteplikt enligt mervärdesskatte-

lagen.
ansågs sådanTidskriften Die Zeit regeringsrätten inte nyhets-av vara en

tidning fråndagspresskaraktär undantagen skatteplikt. Som skälärav som
innehållerbl.a. Die Zeit sådantallmänna nyheter slag bru-attangavs av som

förekomma ikar dagspress med viss begränsning vad ämnes-men en avser
områdena i Vidare framstodurvalet nyheter. nyhetsrapporteringenav som

förhållande till artiklar innehållerunderordnad i i första hand kommenta-som
och bakgrundsmaterial. Tidningen fick därför inte nyhetskaraktärharer anses

RÅ 83 1:12.
för innehållerTidningen 8 Sidor avsedd utvecklingsstörda iär stortsom

stoff traditionell fast förenkladnyhetstidning i ochtypsett samma av som en
ansågsförkortad form. Tidningen allmän nyhetstidning RSVFButgöra en

1985:6.Im
Tidningen Weekly Review utgiven NyhetersDagens AB ochav

Nyhetsmagasinet dagar utgiven handelsbolaget Svenska Dagbladets7 ABav
ansågs innehållsmässigtbåda kriterierna förCo uppfylla vad kan kän-som
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neteckna allmän nyhetstidning. Tidningen ansågsETC dock inteen vara av
sådan karaktär den kunde omfattas momsbefrielse, och den erhöll inteatt av
heller presstöd.

förekommerDet tidigare tidningar erhållernämnts presstödattsom som
enligt Presstödsnämndens definition dagspressbegreppet inte kvalifice-ärav

mervärdesskattebefriade eftersom de skattemyndigheterna interat ansettsav
sådana allmänna nyhetstidningar omfattas mervärdesskattelagensvara som av

kvalificerade skattebefrielse. Detta gäller bl.a. Broderskap, Kristdemokraten
och NU. Dessa torde skattemyndighetema i stället betraktas organisa-av som
tionstidskrifter och i den egenskapen mervärdesskattebefriade,är dock

Sådana såledeskvalificerat. tidningar har inte till för ingåendeavdragrätt
Åmervärdesskatt. andra sidan betalar de inte heller mervärdesskatt infö-

eller ackvisitionrande av annonser.
vissa fallI Presstödsnämnden bedömning skattemyn-gör strängare änen

digheterna. gäller gångDet kravet utgivning minst vecka. I för-etten per
handsbesked har detta krav uppfyllt för tidning utkom medansetts etten som

uppehållvecka gjorde i utgivningen under fyranummer per men sommar-
någonveckor i följd och under vecka i nyårshelgen.samband med jul- och

Presstödsnämnden kräver i uppehållstället tidningen endast tvåundergöratt
årveckor dubbelnummer.utöver ettper

fråganRiksskatteverket har tagit allmänna nyhetstidningarsupp om mer-
värdesskattebefrielse i sitt remissyttrande den 26 november 1993 betän-över

mervärdeskattefrågorkandet Vissa Offentlig verksamhet SOUm.m.-
1993:75. Verket tillstyrkte utredningsförslaget vad mervärdesskattavser
såväl nyhetstidningar periodiskaandra publikationer. införandeEttsom av en

förenhetlig skattesats nyhetstidningar, periodiska publikationer och böcker
kan dock enligt Riksskatteverket skapa gränsdragningsproblem, främst inya
fråga periodiciteten. Verket ocksåkonstaterar dagens konkurrenspro-attom
blem förstärks nyhetstidningarna s.k. tekniskt kvalificerat skatt-ärattav
skyldiga, dvs. har till ingående någon utgåendeavdrag för skatträtt trots att

påinteskatt redovisas försäljningen. Om möjligheten till teknisk skattskyl-
dighet kombineratupphörde med fortsatt skattefrihet för nyhetstidningaren
skulle detta enligt verket sannolikt i betydande utsträckning undanröja
konkurrensproblemen.

6.4.1 Samordning dagstidningsbegreppetav

Dagspresskonunittén hade i uppdrag det motiveratprövaatt attom var an-
vända och dagspressbegrepp i olika författningar. Stödet tillett samma
dagspressen statsbudgeten hängde enligt kommittén medöver samman

vårtstrukturutvecklingen inom dagspressen och dagspressens roll i demokra-
tiska SOU 1980:32, Kommittén framhöll45. endast syftetsystem atts. om
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motiverat enhetligdetsamma det användai andra sammanhang attvar envar
övergripande definition.och

hävdas syftet bakom presstödetkunde enligt kommittén knappastDet att
mervärdesskatteförordningens reglersyftet bakomdetsamma t.ex.somvar

frånså, intebefrielsen skattepliktdagstidningar. Skulle det skullevaraom
marknadsmässigt underläge ochenbart tidningar igälla hela dagspressen utan

sådana möjliga utsträckning. Slutsatsen blev detsamverkade i största attsom
förhållanden dagspressbe-rådande inte gick använda ochunder ettatt samma

fråga.i förordningama igrepp
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förhållandenInternationella7

7.1 Strukturutveckling 1989-1993

Internationellt har strukturutvecklingen inom den svenska dagspress-sett
förhållandevisbranschen varit stabil. Antalet tidningar med utgivningsfre-

kvens minst vecka minskade under perioden 1989-1993 itre nummer per
Sverige med 5 nedgångenI Japan och Storbritannien 2 iprocent. procent,var
Norge 3 och i USA 4 I Nederländerna och Danmarkprocent procent. var
nedgången 6-7 och i Belgien 9 nedgångEn stark förekom iprocent, procent.
Finland och Frankrike, 15 13 World Press Trends 1994, FIEJprocent.resp.
1994.

Förmånlig7.2 beskattning

på7.2.1 Reducerad mervärdesskatt upplageintäkter

vanligt stödjaEtt bransch tillämpa reduceradsätt äratt attpressen som en
mervärdesskattesats upplageintäkter. Samtliga EU-länder och Norgeäven
utnyttjar denna möjlighet.

Tabell 7.1 Skattesatser olikai europeiska länder, procent

påMoms Standard-
upplageintäkter moms

Belgien 0 20,5
Danmark 0 25
Finland 022 22
Frankrike 2,1 18,6
Grekland 4 81
Irland 12,5 2 1
Italien 4 19
Lu xembur 3 l 5g
Nederländerna 6 17,5
Norge O 22
Portugal 5 17
Spanien 4 16
Storbritannien 0 17,5
Sverige 0 25
Tyskland 7 15
Österrike 0l 20

Källa: World 1994 för frånPressTrends FIEJ 1994, Spanienaktuella uppgiftersamt
svenskaambassadeni Madrid
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Tabell 7.1 visar aktuella skattesatser för antal europeiska länder.ett
Samtliga länder i tabellen tillämpar reducerad mervärdesskatt upplagein-en
täkter för dagspress. Förutom i Sverige dagspressens upplageintäkterär i yt-
terligare EU-länderna och i Norge helt mervärdesskattebefriade.tre av
Finland har särskild lösning, eftersom det där endast abonnemangsin-ären
täkter momsbefriade. Lösnummerförsäljningär belagd med fullärsom

såvälDetta gäller dagspress tidskrifter. Bakgrunden till dennamoms. som re-
gel enligt uppgift omsättningsskatten infördesär sånär i Finlandatt gottvar

finskahela den dagspressen abonnerad, medan det gällde förmotsattasom
tidskrifterna. Därmed behövde inte svårighetenställning tillta attman av-

dagspressbegreppet.gränsa
Högst mervärdesskatt dagspress bland EU-ländema, 12,5 harprocent,

Irland. Den höga skattesatsen kan ha bidragit till brittiska momsbefriadeatt
tidningar 30 den totalautgör upplagan den irländska dags-procentca av
pressmarknaden Medienmanager Staat, Peter A. Bruck, München 1994,

470.s.
Dagspressens annonsintäkter i samtliga länder i tabellenär belagda med

standardmoms, i Luxemburg pådär skattesats 12 tillämpasutom procenten
sådanaför intäkter.

7 2 2 Andra skattesubventioner. .
åtnjutervissa europeiska förmånligI länder beskattning påävenpressen en

områden.andra FrankrikeI vissa till tidningsproduktion relaterade tjänsterär
nyhetsbyråer,anlitande tryckning, sättning m.m. belagda med reduceradav

mervärdesskatt. Belgien,I Grekland, Italien och Portugal gäller fördelaktiga
Skatteregler för inköp tidningspapper, i Grekland och Italien för vissaävenav
andra materialinköp. I flera länder, bl.a. Frankrike, Nederländerna och

förmånligaGrekland gäller Skatteregler för tidningsföretagens investeringar. I
Italien och Frankrike vissa medier belagda med reklamskatt.är som pressen

från.undantagen I Frankrike tidningsföretag,är tryckerier, distribu-är
tionsorganisationer nyhetsbyråer frånoch undantagna företagsskatt.
Medienmanager Staat, Peter A. Bruck, München 1994, 471s.

I Danmark Dagspressens Finansieringsinstitut frånbefriatär skatt kapi-
talinkomster se avsnittet Danmark under 7.3.1.om

7.2.3 Olikformig beskattning dagspress och tidskrifterav

I de flesta EU-länder mervärdesskattesatsen antingen densamma för dags-är
ocksåtidningar tidskrifter, sådanaoch eller kriterierna för skattereduktionär

i praktikendetta blir resultatet. I Italien gäller den reducerade skattesatsenatt
gång året,publikationer utkommer minst i Nederländerna tresom en om
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Bruck, München 1994,gånger året Staat, Peter A.Medienmanager s.om
alltså mindre kontroversiell innebörd itorde haDagspressbegreppet469. en

Sverige. flesta EU-länder till-jämfört med i Deövriga Europadelenstörre av
också för 1993:75, 63.mervärdesskatt böcker SOUreduceradlämpar s.en

krediter och statliga rabatterfördelaktigaDirekt stöd,7.3

återbetalningsskyldighet finns, riktar in sigpresstödDirekt utan om man
Österrike, Frankrike, Italien,Nederländerna, Sverige, Finland,iVästeuropa,

Staat, PeterPortugal Medienmanager A.Luxemburg ochBelgien,Norge,
stödet selektivt. Ett488. I de flesta länder1994,Bruck, München ärs.

telefontaxor,ochtidningsföretag rabatterländernaflertal post-gerav
också.förekommerFördelaktiga kreditero.d.transporter

ländervissa europeiskai7.3.1 Presstödssystem

för antal länderpresstödssystemenbeskrivningkortfattadNedan ettavges en
stöd förekommeromfattande direktländer däriStödsystemi Västeuropa. ett

uppgifterna hämtadedelenandra. Större ärutförligarebeskrivs än urav
Staat, Peter A.MedienmanagerFIEJ 1994,Trends,World Press samt ur

förekommit iuppgifter harfall motsägelsefulladeMünchen 1994. IBruck,
nedanstående be-med, varföruppgiften inte tagitsbåda harhuvudkällornade

anspråk fullständiga.skrivningar inte gör att vara

Belgien

icke-kommersiellatidskrifter,tidningar ochgäller förLägre posttaxa men
nyhetstidningar.kommersiellafördelaktigarehar änpublikationer taxaen

rabattBelgien har 75arbetar iutländskaJournalister även procentsom
tele-har 50 rabattTidningartågbiljetter vissa flygbiljetter. procentsamt

lågaochliten upplagatidningar medstöd tillDirektfonkostnader. an-ges
får också dessadelNyhetsbyrån Belga Press Agencynonsinkomster. av

6 procent.subsidier ca

Danmark

förkreditgarantierlämnartidningar. Statengäller förSärskild pro-posttaxa
Finansieringsinstitut,Dagspressensinvesteringarduktivitetsfrämjande genom

Danmark.dagspressföretag ii princip allasammanslutningär avensom
följandevia institutet sätt.också indirektdagspressenstöderStaten

medlems-består inbetaldafrämst räntakapitalinkomster,Institutets avsom
skattebefriade.tidigare 121från dagspressföretagen, nämntsäravgifter som
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Staten ocksåbetalar årligt frånbidrag, början tillkomett ersättningsom som
för statlig annonsering, till finansieringsinstitutet. Bidraget uppgick till 7,8
miljoner årdanska kr 1994. Institutet använder sina medel bl.a. till stöd för
nyetableringar och investeringar. Status udviklingen siden Medie-over
kommissionens betaenkning de trykte mediers økonomi beskaeftigelse,om og
Betaenkning 3 972, Medieudvalget, sekretariatet, 1994.nr

Finland

Ett direkt stöd infördes 1971. Det finns former direkt presstöd, nämli-tre av
stöd till partitidningar, stöd till tidningar med ekonomiska problem,gen samt
tillstöd samarbete i distributionen.

fårPolitiska partier årlig i bidrag för partitidningama stödeten summa -
går alltså inte direkt till tidningarna. Dessa subventioner fördelas enligt varje
partis representation i riksdagen. Partierna bestämmer själva vilka tidningar

fåskall stöd och hur stödet skall fördelas. Stödet används inte bara tillsom
partiägda tidningar också till oberoende tidningar står detutan som egna par-
tiet nära.

Den delen det direktastörre presstödet till tidningar med ekono-av ges
svårigheter.miska Detta gårselektiva stöd till ungefär tidningar,50 och det

sig andra- och tredjetidningar. fårör För del måstestödet före-mest attom av
lämna in ansökan innehåller utförligatagen uppgifter tidningensen som om

finansiella situation. ocksåDetta partirelaterat stöd Bruck,ettanses vara s.
eftersom498, beslutsorganet är för riks-sammansatt representanterav

dagspartierna och kriterierna för stöd oklara.äratt
Det tredje stödet stöd till samdistribution,största är fördelas via densom

distributionsorganisationen, där ingår.ävengemensamma posten
Nyhetsbyråer får statliga bidrag för reducera telekommunikationskost-att

ocksånader. Det stöd till opinionsbildande och religiösa tidskrifter.ges
Finland främst statsfinansiellaär, skäl, förändringväg motav en av

presstödssystemet Bruck, 500.s.

Frankrike

Särskild förgäller tidningar nyhetsbyråer.och För järnvägstransportposttaxa
Äventidningar och tidskrifter 50 rabatt. telefon- och telex-procentav ges

erhåller tidningar 50 rabatt, och detta gäller nyhetsbyråer.taxor ävenprocent
finnsDet olika former direkt stöd: 1 stöd till spridning den fran-tre av av

ska i utlandet, för2 stöd nationellt spridda dagstidningar lågamedpressen
annonsinkomster, 3 stöd till regionala dagstidningar lågamedsamt an-
nonsinkomster.

Vad gäller den förstnämnda stödforrnen, dit delen det direktastörre av
går,presstödet erhållaändrades kriteriet för stöd 1991: räcker detatt122 numera
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tidningen förläggs i Frankrike den behöver inte fransk.att vara-
måstePublikationen bidra till spridning franska språketdet och kulturenav

och skall i huvudsak vända sig till utländska läsare.
tvåStödform till stöd franskspråkigarätt dagstidningar,nummer ger

gångerkommer minst fem i veckan innehålleroch politisk och allmänutsom
information. fårDen tryckta upplagan inte överskrida 250 000 exemplar,

försåldaden inte 150 000 exemplar. fårFörsäljningspriset inte ligga änmer
30 och inte 10 under detöver än genomsnittliga dagstid-procent procentmer

fårningspriset. Annonsintäkterna inte fjärdedelöverskrida de totala in-en av
försåldtäkterna. Subventionema beräknas efter upplaga. fårTotalt subven-

tionen exemplar inte överskrida 6 det genomsnittliga försälj-procentper av
ningspriset för nationellt spridda dagstidningar. Om annonsintäkterna utgör

15 totalintäktema tvåreduceras stödet. Endastän tidningarprocentmer av
årfick form1991 denna stöd.av

År 1990 infördes förstödet regionaltidningar, den minsta ande-utgörsom
gårlen det direkta stödet. Subventionema franskspråkigatill tidningar in-av

nehållande politisk information,och allmän gångerkommer minst femutsom
i fårveckan. Den tryckta genomsnittsupplagan inte överskrida 70 000 exemp-

försålda får fårlar, den inte överskrida 60 000 Prisetexemplar. inte ligga mer
30 och inte 10 under genomsnittspriset förän över änprocent procentmer

fårandra lokala eller regionala dagstidningar. Tidningen inte första-vara
Åttaspridningsområde.tidning i sitt tidningar fick denna stöd 1989.typ av

Grekland

fårDagstidningar har 50 rabatt och telegraf. ocksåDe avdragprocent post
från månadtelefonräkningen varje efter upplaga. Stöd vid produktivages
investeringar belopp.visst Detta gäller dock andraöver ävenett typer av
företag.

Italien

får Lån lågTidningar 50 rabatt telefon, telegraf och telex. till räntaprocent
återinvesteringarför förbättringar existerandeoch utrustningav ges av van-

fårliga ñnansinstitutioner, täckning för räntereduktionen.statensom av
fårpublikationer direkt stöd: tidskrifter högreFyra typer av numera av

italiensk i utlandet, partitidningar tidningarkulturellt värde, samtpress som
nyhetsbyråer.Direktjoumalistkooperativ. stöd dessutom tillutges av ges

tidskrifter framförTill högre kulturellt värde räknas alltgruppen av ve-
få måstefacktidskrifter, för andelen tid-tenskapliga och stöd iatt annonser

innehållet.hälftenningen mindre änvara av
tvågäller italiensk i utlandet stöd till tidningar: delsVad typerpress ges av

tidskrifter tidningar i utlandet för utlandsboende italienare,och utsom ges 123
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dels publikationer kommer gångminst i kvartalet och iutsom uten som ges
Italien till delen distribueras istörsta utlandet.men

tvåFör de övriga kategorierna frågakommer i för direkt stöd tid-ärsom
ningar och tidskrifter stödberättigade deras annonsintäkter inte överstigerom
40 deras kostnader.procent av

grundförutsättning fåEn för stöd huvud gäller alltsåöveratt taget även
indirekt stöd tidningen finns med iär det nationella pressregistret,att som
förs Garantiombudet för pressen Garante leditoria. dettaI registerav per
måste ägarförhållanden.företagets Tidningar också skyldigaärman ange att
årligen offentliggöra Två gångersina bokslut. året offentliggör garan-om
tiombudet i till parlamentet uppställning alla givnaöver sub-rapporten en
ventioner och vilka företag fått dem.som

Tidigare fanns tidsbegränsat femårigt presstödsprogram i Italien vilketett
omfattande dagens Stödprogrammet löpteän 1987 ochsystem. utvar mer an-

framgångsrikt. Påha varit mycket tid har antalet dagstidningarses senare
faktiskt stigit.

Luxemburg

fåTidningar kan direkt stöd baserat andelen redaktionellt material. Sju
årtidningar fick stöd 1991.

Nederländerna

Direkt presstöd infördes 1967 i samband med tillåtabeslutatt tog attman om
reklam i radio och TV. För kompensera tidningarna för förloradedeatt an-
nonsintäkter detta innebar, infördes där tidningarna kompenseradesett system
med del inkomsterna från radio- och TV-reklam. Till börja medatten av
kompenserades tidningarna efter de reklarninkomster de hade före införandet

TV- och radioreklam, vilket innebar tidningar tidigare hade högaattav som
annonsinkomster fick låga. Frånde hadeän 1970 äventogmer som man
hänsyn till tidningens finansiella situation i tilldelningen stöd. Detta systemav
varade fram till 1973.

Strax efter införandet det direkta presstödet föreslogs inrättandetav av en
fond för stödja ekonomiskt tidningsföretag, och 1974 inrättadesatt svaga
Bedrijfsf0nds de finansierasPers, del frånintäkternavoor som av en av
radio- frånoch TV-reklam. Fondens uppgift början krediter ochattvar ge
kreditgarantier, såväli undantagsfall bidrag, dagstidningar in-samt som
formations- och opinionsveckopress. Medlen skulle användas för omorgani-

fåsationer och omstruktureringar i syfte gåtidningen med vinst igenatt att
inom framtid. Under 1970-talet uppmärksammades det faktum alltatten snar
fler dagstidningar gick förlust, ansågmed och fanns behovdetatt yt-man av

åtgärder, sådanaterligare helst selektiva skulle verka efter generella124 som re-
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Årgler. 1981 infördes kompensationsreglering för dagstidningaren som
grund kombination liten upplaga och vid geografisk spridning be-enav av en
fann sig i marknadsposition. Stödbeloppet beräknades utgångs-meden svag

frånpunkt dessa faktorer hur mycket i tidningen upplätssamt utrymme som
åsiktsbildning.nyheter och Genom denna stödform förmedlades bidrag via

pressfonden årunder 1980-talet. Stödformen har därefter utvärderatssex
och kommer förmodligen återinföras med vissa ändringar. Louatt
Lichtenberg, The Dutch ofModel Press Policy, i Karl Erik Gustafsson ed.
Media Structure and the State, Göteborg 1995.

få från måsteFör stöd fonden tidningen utkomma i Nederländerna ochatt
måsteavsedd för holländska läsare. Den i omfattning innehållastorvara ny-

heter, analyser, kommentarer och bakgrundsinformation, tjänar densom po-
litiska opinionsbildningen, och den skall ha självständig och joumalistiskten

måsteoberoende redaktion. Den komma regelbundet gångoch minst iut en
månaden, fåroffentligt tillgänglig inteoch utdelas gratis. Publikationervara

regeringen någoneller bundna till medlemskap i organisationärutsom ges av
kan inte stöd fonden.ur

Reglerna för stödet och skall stöd har utvärderats och föränd-vem som
gånger, ocksåflertal och används del fondens tillrats ett numera en av pengar

sådana ocksåutvärderingar. Fonden stöder forskning problem specifikaom
för tidningsområdet.

Norge

Det direkta presstödet infördes 1969. Den andelen i dagstörsta utgörs än av
produktionsstödet, småfördelas efter upplaga till tidningar tid-samtsom
ningar i konkurrenssituationer. tidningarl 17 fick produktions-ogynnsamma

årstöd 1991.
fåFör kunna produvktionsstöd krav tidningen finns iäratt ett att upptagen

dagspressförteckning, förs Statens medieförvaltning. I dennaen som av
tidningar gångerutkommer regelbundet tvåoch minst i veckanupptas som

med genomsnittlig upplaga 000 innehållerminst 2 exemplar, och över-en
vägande allmänt nyhets- och aktualitetsmaterial tidningen klangör attsom

frånskiljer sig måsteandra publikationer. Tidningen ha ansvarigtyper av en
måsteutgivare. Den betalt för abonnemang, lösnummer ochta annonser en-

fårligt offentligt tillgänglig prislista, och inte dela gratisexemplar änuten mer
tillåtetvad enligt upplageregler, fastställs branschföre-ärsom som av

ningama. Upplagan skall till minst hälften abonnerad, och annonsande-vara
får innehållet.len högst 50 det totalaprocentvara av

ovanståendeAlla dagstidningar enligt definition har genomsnitts-som en
Ävenfårupplaga under 6 000 exemplar stöd. endagstidningar av

dagspresskaraktär med fåupplaga minst l 000 exemplar kan stöd,en om
uppfyller övriga kriterierde och har lokal nyhets- och aktualitetsprägel.en 125
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Tidningar inte förstatidningar får stöd derasär upplaga inte översti-som om
80 000 exemplar. Forskrifter produksjonstilskudd til dagsaviser,ger om

Kulturdepartementet, 1994.
också1978 infördes stöd till samdistribution. Sedan går1990 dennaett

sådanahjälp bara till tidningar får produktionsstöd, och betalas bara försom
den delen upplagan distribueras finns ocksåDet statligpost.av som per en
fond för krediter till tidningsföretagcns investeringar.

Portugal

Hela kostnaden för postförsändelser tidningar bärs Tidningarstaten.av av
ocksåhar 30 rabatt telefon, telegraf och telex. Pressmedarbetareprocent

åker tåg till reducerat biljettpris. ocksåDet tycks finnas någon form direktav
stöd World Press Trends 1994, 192.s.

Spanien

Reducerad gäller för tidningar. Taxoma har dock höjts drastisktposttaxa un-
Nyhetsbyråerder den tiden. fåkan finansiell frånhjälp försenaste staten

teknisk modernisering.

Tyskland

åtnjuterTidningar reducerade Nyhetsbyråer får schablonmässigposttaxor.
betalning för utnyttjar deras tjänster, vilket betraktaatt staten är att som en
indirekt subvention Bruck, 474.s.

Österrike

Tidningar har 50-60 rabatt och 33 telegraf.procent posttaxan procent
Särskild järnvägstaxa finns för tidningar.

Det finns olika former direkt presstöd. allmännaDet presstödet in-tre av
fördes 1975, huvudsakligen kompensation för införandet mervärdes-som av
skatt tidningarnas upplageintäkter. Det till självständiga dags- ochges

innehållsmässigtVeckotidningar går utanför fackpress och huvud-som ren
sakligen tjänar den politiska, allmänekonomiska eller kulturella informationen

åsiktsbildningen. fåroch Tidningen inte kundtidning eller för in-vara organ
måste åtminstonetresseföreträdare, och den ha förbundslandsspridning. Den

skall förläggas, produceras och till delen upplagan distribueras istörre av
Österrike. Upplagan skall minst 5 000 exemplar för veckopressvara resp.
minst 10 000 för fårexemplar dagspress, och försäljningspriset inte avvika

från priset jämförbara måstetidningar. Den utkomma minst 41avsevärt126
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gånger året, föreoch ansökan bidrag skall tidningen ha utkommit iom om
halvårminst dåoch uppfyllt de övriga förutsättningarna.ett

Vid sidan det allmänna presstödet infördes 1985 särskilt förstödettav
behålla mediemångfalden, dvs. riktatatt stöd till ekonomiskt dags-ett svaga

tidningar med särskild betydelse för den politiska åsikts- och opinions-en
bildningen.

fåFör särskilt stöd skall dagstidning särskildatt betydelse fören vara av
åsiktsbildningenden politiska åtminstonei förbundsland. föreliggerDettaett

upplagan minstnär befolkningen förbundslandet.imotsvarar procenten av
Tidningens redaktionella måstedel produceras övervägande medav personer
journalistik huvudsaklig sysselsättning. fårTidningen inte ha domine-som en
rande ställning marknaden, fårdvs. upplagan nåinte 15än procentmer av

Österrike,befolkningen i förbundsland eller fem i hela ochett utgiva-procent
fårrenförläggaren inte annonstidskrifter i betydande omfattning ellerut hage

ekonomisk eller organisatorisknära anknytning till utgivareen en av annons-
tidskrifter. Försäljningspriset skall inte avvika från priset jämför-avsevärt
bara tidningar, fåroch andelen inte 22utgöra detän procentannonser mer av
årliga sidomfånget.

Ungefär samtidigt infördes bestämmelse presstödsområdet.en annan
Enligt denna kan publikation utkommer minst fyra och högst 40en som
gånger år stöd den uppfyller vissa kriterier. Den skall förläggas ochper om

Österrikeproduceras i minst österrikisk utgivare, fåroch den inteav en vara
enbart lokalt intresse. Den skall frågorbehandla politik, kultur ellerav om

livsåskådning religion eller därmed sammanhängande discipliner högen
nivå. fårDen inte använda 20än det redaktionella innehålletprocentmer av
till föreningsmeddelanden, och högst hälften fårupplagan bort gratis.av ges
Bidraget skall dessutom nödvändigt grund publikationens ekono-vara av
miska situation.

Även publikationer fåmarknaden kanär det sistnämndasom nya
bidraget. Förutsättningen det föreligger förläggareär ochatt ett ett
redaktionellt koncept och ñnansplan.en
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7.3.2 Storleken det direkta stödet i olika länder 1993av

stöd olika länderTabell 7.2 Direkt i europeiska 1993 miljoner USD

Land Summa stöd
Belgien 2,60

0Danmark
Finland 15,42

47,61Frankrike
Grekland -
Irland 0
Italien 39,85
Luxemburg 1,65
Nederländerna -

35,24Norge
Portugal -

0Spanien
Storbritannien O

61,26Sverige
Tyskland O
Österrike 23,21

siffran gällerför 1992
Källa: World Trends,FIEJ 1994Press

långtdirekta stödet till dagspressen högreTabell 7.2 visar det iäratt
sådanaländer. heller befolk-Sverige motsvarande stöd i andra Inteän

Frankrike direktländer Italien och länmar presstödningsmässigt ettstora som
i närheten det svenska stödet. Utöver dessa länder lämnaskommersom av

Österrike Finland.nämnvärda belopp endast Norge, ochpresstöd med av

128



8 Dagspressens position i medielandskapet

8.1 Dagspressen och läsarna

Dagspressen har sedan länge stark ställning bland svenskarna. Enen genom-
årsnittlig dag 1994 läste eller ögnade 82 svenskarna mellan 9 ochprocent av

år79 igenom minst dagstidning, eller kvällstidning. årDrygt tioen morgon-
tidigare eller 1982 motsvarande procenttal 84. stabiliteten i tidningsläsan-var
det gäller också långti Vårenperspektiv. 1968 läste 90ett procent av sven-
skarna mellan år åtminstone15 och 88 dagstidning under genomsnittligen en

Årvardag. år1994, 25 motsvarande procenttal 88.senare, var
Den traditionella för huvuddelen svensk tid-morgonpressen svarar av

ningsläsning. En genomsnittlig dag har 75närmare befolkningenprocent av
mellan 15 åroch 79 läst eller tittat i morgontidning. Drygt 75en procent upp-

sig läsare minst fem gånger i veckan. Under nårveckager vara en morgon-
90 befolkningen.procentpressen av

Den genomsnittliga lästiden för den huvudsakliga morgontidningen har
under de åren15 uppgått till omkring 30 minuter.senaste Under 1990-talet
har genomsnittet dock varit något lägre 30 minuterän med uppgången svag
1994. Den vanligaste tidpunkten för läsning underär före kl. då8morgonen

tvådrygt tredjedelar brukar läsa sin morgontidning. Näst vanligast är att man
läser morgontidningen under kvällen.

Ett beskriva dagspressenssätt spridning utgåannat att frånär andelenatt
hushållsprenumeration.med Andelen svenskar bor i hushåll medsom pre-

pånumeration morgontidning har under 1980-talet uppgått till knappt 80en
År 1994 andelen 78 Benägenhetenprocent. procent. övervägavar att att av-

sluta abonnemang förefaller ha ökat år.under En undersökning isenare
Göteborg har visat andelen sådanamedatt övervägandenprenumeranter
ökade från 15 till 25 mellan oktober 1989procent ochprocent november
1992. Av dessa framfördes ekonomiska fjärdedel år 1989argument av ca en
ochi november 1992 hälften. Enligtän undersökningav mer en uppgav om-
kring femtedel ekonomiska skäl de sade sin tidningsprenumera-nären upp
tion Ekonomiska skäl vanligast när hade tvåhaft tid-prenumerantenvar
ningar. Annars det vanligaste skälet flyttat frånattvar orten.man

Iexpertrapporten dras den slutsatsen det allmänna ekonomiska lägetatt är
viktig faktor det gäller minskningennär i morgontidningsspridningenen se-

dan slutet 1980-talet SOU 1994:94, 105. Andelenav prenumeranters.
bland förvärvsarbetande dock relativt konstant.är Större delen nedgångenav
i prenumerationer tycks finnas bland dem olika skäl inte förvärvsarbe-som av

Sammantaget dras den slutsatsentar. svensk totalt haratt morgonpress en
129
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i börjanspridning bland allmänheten det 1990-talet finnsattstor ten-men av
till viss försvagning i regelbundna morgontidningsläsandet.denser deten

ligger otvivelaktigt olika ekonomiska fakto-Bakom den minskade läsningen
Lågkonjunkturen förklaringen.dock inte den enda eller avgörandevarrer.

Också framväxten andra medier och ändrade sociala har betydelse.vanorav
frånstudie 1994 visar andelen har ekonobekräftasDetta attsom somav en

morgontidning har minskat medan ande-för tveka sinmiska argument att om
mediersbrist tid pekar olika kvalitet har ökat.len resp.som uppger

huvudsakligenför svensk denUtmärkande är attmorgonpress prenumere-
spridningsområden flestaoch deden har lokalt avgränsade män-attattras,

Stockholm morgontidnings-bara morgontidning. Iniskor vanligen läser ären
två morgontidningari Andelen läserläsandet klart lägre landsorten. ärän som

frågastorstadsområdena;också regel det lokalutanförhögre ärsom om en
storstadsmorgontidning.ochmorgontidning en

både total räckvidd ochdagstidningarna har högdominerande lokalaDe en
särskilt viktigt med den lo-läsare. Det läsarnahög andel trogna som anseren

denlokala nyheter och kommerjust den harkala dagspressen är att utatt
innehållerockså utrikesnyheter och den harriks- och att ettmorgonen, men

radio-TV-material, inrikesnyhe-prenumerationspris. Lokala nyheter,rimligt
innehåll sig in-läsarnadetinsändare är mestsamtter, uppger varaannonser

tresserade av.
för fyllerde i och sigför andratidningarnagenerelltEtt ärmönster att

förstatidningen de har läsekrets-lokaltidningsfunktion att enmensomsamma
tidningarnas partianknytning.grad prägladsammansättning i hög är avsom

allmänna tenden-inte sällan äldre, läsare. DenharAndratidningarna trogna,
familj väljermed de bildarmänniskor i sambanddock ortensär attattsen

sinannonsmaterialet, hartidning, bl.a. grunddominerande störstasomav
medelålder.människor i lägreattraktionskraft just bland

läsarprofilförefaller ha i huvudsakendagstidningamalokalaDe samma
partipolitiskvarje fall de harandratidningarna, ide minsta an-som ensom

huvudsak spridda inom dentidningarna iäldre ochknytning. Läsarna ärär
mellan andratidningarnaavgörande skillnadenpolitiska Dengruppen.egna

andratidningarna regel huvud-endagstidningama ärlokalaoch de är att som
komplement tillhushållet endagstidningen i huvudsakmedani ärtidningen ett

tidning.dagligen

rollårs pressutrednings dagspressens19728.2 syn

svenska demokratinfunktioner i denMassmediernas8.2.1

års1975:79 konstaterade 1972SOUpresspolitikStatligbetänkandetI
fördjupatill förstärka ochmedverkamassmedierna skallpressutredning attatt

representativdemokrati indirekt ochdemokratin 125. Is.den svenska aven
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den svenska, där demokratinart utövas politiska beslut fattassom attgenom
folkvalda borde de förtroendevalda politikernarepresentanter,av vara

åsiktsrepresentativa för folket. Medborgarna såledesborde såi hög grad som
möjligt aktivt delta i politiken, dels allmänna ocksåval via dengenom men
politiska opinionsbildningen. Man konstaterade i utredningen åsikts-att
representativiteten bland de förtroendevalda i Sverige förhållandevis hög,var

de mindreäven aktiva medborgarnassamt önskemålatt välvar re-
presenterade. Att det aktiva deltagandet ojämnt fördelat mellan olikavar grup-

i samhället hade allmänt problem i demokratier. såsettsper ett Attannars som
inte fallet i 1970-talets svenska demokrati förklarade utredningen delsvar
med det svenska partisystemet dittills väl lyckatsatt kanalisera befintliga
opinioner, dels med den roll organisationer och folkrörelserstora spelatsom

åsiktsbildningenför i Sverige. Med detta utgångspunktresonemang som
definierade års1972 pressutredning fyra olika funktioner massmediernassom
huvuduppgifter i den svenska demokratin SOU 1975:79, 292:s.

Massmedierna bör den information nödvändig förär medbor-- ge attsom
Ävenskall kunna ställning i samhällsfrågor. de förtroendevaldatagarna

bör massmedierna löpande information enskildas ochgenom om orga-
nisationers uppfattningar frågor.i politiska
Massmedierna friståendebör språkröreller för organiserade° som sam-
hällsintressen kommentera skeendet i samhället.
Massmedierna bör allmänhetens företrädare granska den verksamhet- som

de inflytelserika iutövas samhället.som av
Massmedierna bör främja kommunikation inom och mellan politiska,- en
fackliga och andra ideella i samhället.grupper

8.2.2 Dagspressens förhållandeiroll till andra medier

års1972 pressutredning gjorde bedömningar hur dagspressen i jämförelseav
med andra medier uppfyllde de fyra funktionerna. Framför allt jämfördes
dagspressen med etermedierna, vid denna tidpunkt bestod publicsom av
service-radio rikskanaler tvåtre och -TV kanaler i Sveriges Radios regi.

När det gäller informationsuppgiften kom utredningen fram till att rappor-
teringen framför allt utrikes- och rikshändelser torde ha blivit bättre medav
etermediernas framväxt, tidningsnedläggningarna SOUtrots 1975:79, s.
162. Man konstaterade TV tidningarna kundesätt än levande-att ett annat

dramatiska händelser,göra radion någotsnabbare mediumsamt att än annat
kunde förmedla infonnation. Vad gällde lokal och regional information ansåg

däremot tidningarna hade unik betydelse. Lokala radiosändningarattman en
sågs viktigt komplement till tidningarna, särskiltett med barasom orter en
tidning, varken radio ansågseller TV kunna nedlagd tidning.ersättamen en
Vad informationgäller till de förtroendevalda stämningar och opinioner iom
samhället, konstaterade tidningarna hade självklar uppgift. Radioattman en 131
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påinte möjlighetopartiskhet, hadebundna sättoch TV, att sammavar avsom
infor-organisationer. Dennatill ochtidningar knyta typ avgrupperansom

tidningsnedläggningama. Slutligenansåg blivit medmation ha sämreman
torde spelakompletterande tidningartidskrifter ochkonstaterade att enman

regionalradionutbyggnadinfonnationsspridningen,roll i samt attstor aven
morgontidningendagliga tordefå denbetydelse,kunde attantas stor men

Tidningskoncentrationen följt ned-svår eller omöjlig ersätta.att somvara
informationenoch regionaladen lokaladärför inneburitläggningarna hade att

blivit sämre.
ansåg års pressutredningkommentatorsuppgiften 1972gällerNär det att

inte kundeetermedierna,roll jämfört medhade uniktidningarna somen
utgångspunkter SOUutifrån ideologiskaspeciellahändelserkommentera

fackliga,ansåg tidskrifter utgivna163. Däremot1975:79, att avmans.
fådagarstid-regionspriddaochorganisationer riks-politiskaochideella samt

och kundedet gällde kommentarer,betydelsefullasärskiltningar när ut-var
konstateradeflerdagarstidningar. Mantill traditionellakomplement attgöra
uppfyllandemediernasnegativ effekthafttidningsnedläggningama aven
undersöknings-enligttidningarnakvarvarandesärskilt deuppgift,denna som

inteutfomrning. Detvad gäller kommentaremaspolicyinte ändratresultat var
fortlöpande kommaåsiktsriktningar tidningensför andra änmöjligt attegen

tals.till
områdepå kundedettakonstateradesgranskningsuppgiftengällerVad att

utrikesornrådet, komplettera tidningarnaochriks-särskiltetermedierna,
enligt utred-kundetidningsnedläggningama164. Men1975:79,SOU s.

tidningskonkurrenseftersomgranskningen,brister imedförthaningen antas
tidningarnasrisk förfannsgranskning. Dessutomtill bättre atttorde leda en

gjorde gransk-olika slagtillanknytningmindre atteller nära grupper avmer
denlika aktivtbedrevsföreträdarna intepolitiskaegnadeningen som avav

förelåg pårisk för dettasärskiltkonstaterademotståndarna. Man storatt
tillknuten denmonopolställninglokalregionalmedtidningdär varorter en

eller lands-majoritetsställning i kommun-igrupperingpolitiska som var
tingsfullmäktige.

gruppkommunikationsuppgiften, sadesuppgiften,och sistafjärdeOm den
kom-försämrattidningskoncentrationen hadeårs pressutredning1972i att

165. Man1975:79,partierna SOUoch mellaninommunikationen s.
övergripande mediernaochdehadeutvecklingenkonstaterade gynnat storaatt

speciellatillknytainte kunnat grupper.ansom
hade kunnattidningarna intekonstateradepressutredningårs att1972 er-

uppgifterna. Pressenfyrauppfylla degälldedetmedierandra när attsättas av
detpolitiska sektorn,utanför denuppgifterangelägna ävenradfyllde menen

gruppkom-ochgranskning, kommentarinfonnation,betydelse fördessvar
hand motiveradei förstaårs pressutredning1972enligtmunikation ensom

292.1975:79,presspolitik SOUstatlig s.
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8.3 Ett förändrat medielandskap

I detta avsnitt beskrivs de förändringar i medielandskapetägt sedansom rum
års1972 pressutredning avslutade sitt arbete. Större delen uppgifterna ärav

hämtade från Dagspressen i 1990-talets medielandskapexpertrapporten SOU
1994:94 överlämnade i juni 1994.som

8 3 1 Mediemarknaden. .
målDe formulerades års1972 pressutredning tillkom i situationsom av en
i hög grad dominerades partipolitisk dagspress i tämligen stabiltsom ettav en

mediesystem. I detta ingick förutom dagspressen dels public service-radio
och public service-TV, dels kommersiell populärpress och organisa-en en
tionsinriktad tidskriftspress. Gränserna mellan olika medier tydliga ävenvar -
geografiskt.

Under tvåde drygt decennier gått har situationen inom medieområdetsom
ändrat sig kraftigt. Public service-radion har expanderat, bl.a. utveck-genom
lingen lokalradion. förändringarnaDe har inomstörsta radion ochägtav rum
televisionen, framför allt följd tillkomsten television via satellitsom en av av

spårenoch kabel. I efter denna kom först reklamfinansierad television i en
nationell markkanal, sedan reklamfinansierad Pålokal radio. TV-kanalen
formulerades krav gjorde den kunde räknas till public service-sektomattsom

reklamradion sådanakom inte ställas krav. Vad gäller effekternaattmen
dagspressen denna utveckling konstateras i SOUexpertrapportenav
1994:94, 222 konkurrensen blev intensivare inom radio- och TV-sek-atts.

mellan denna sektor och andra.än Dagspressen någottorn har itappat an-
nonsförsäljning, i första hand nedgångentill TV, allt relativt be-är trotsmen
gränsad, och har gällt storstads- landsortspressen.änmer

En konsekvens den konkurrenssituationen utbudet kanalerär attav nya av
och har vuxit kraftigt inom den nationella radio- och TV-sektom.program
Samtidigt har satellitkanaler via kabel övertagit hushållensdelar medie-av
underhållning.

Trots förändringen radion och televisionen initierades intematio-att av av
nella trender framför ocksåhar allt radio TV lämnat rollen enbartattmen av

nationella medier, eller möjligen regionala medier, för successivt inattvara
nivå.lokal Denna utveckling dock i startstadiet, och hur fortär ännu den

gå svårbedömt.kommer enligt Mycketär tyder lokal-TVatt rapporten att
kommer begränsa sig till fönster i nationella kanaler eller bli delatt etten av

ocksånätverk. Det troligt utbyggd lokal-TV överskådligär under tidatt
kommer begränsa sig till de städerna.störreatt

Den traditionella vecko- och tidskriftspressen har successivt förändrats,
i stället har Specialtidningar och tidskrifter olika slag vunnit terräng.men av
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framgår förändringarna medfört medielandskapetAv Öpp-rapporten att att
Bådeför aktörer. utländska företag och svenska grupperingarnats nya nya

gått in svenska massmedierna. Dessa har vanligen flerahar i de överagerat
avsnitt medielandskapet.av

8.3.2 Dagspressens ställning

skisserade medierniljön har dagstidningarna enligtdenl expenrap-ovan nya
behållit centrala medier i människorshuvudsak sin position liviporten som

gått detta gällerUpplagan har visserligen ned, iSOU 1994:94, 223. mens.
tidningar främst Stockholmsgeografiskt överspriddaförsta hand morgon--

tidigare, antalet lästaRäckvidden i dentidningar. är stort samma som men
tidningar har minskat.

decennierna etablerats fast struktur lokalaunder deDet har senaste en av
står har medvetet koncentre-morgontidningar starka sina Dessaorter.som

både ekonomiskt, vilket har visatredaktionellt ochsig utgivningsortenrat
för flestaframgångsrik icke-lokala tidningarna destrategi. Desig ärvara en

drabbats de konkurrensfrämst haroch det dessa när mötttillval, ärett som
konjunkturbetingaddel det sigfrån medier. Till viss kanandra röra om en

1990-talets början.faktor vid
Över ocksåskönjas i den lokalaviss försvagningperiod kanlängre enen

så ilänge marginellställning. Den dock störredagspressens är ännu ett sam-
konjunkturbetingad,Nedgången kan härmanhang. även t.ex. attgenomvara

ocksådagstidningar, den kan hautsträckning köperarbetslösa i mindre men
långsiktiga sociala förändringsmönster,i politiska ochsin bakgrund än-t.ex.

hushållsvanor,rörlighet och kan haökad geografiskdrade livsstilar, somnya
ekonomiska förutsättningar.förändradeaccentuerats av

behållakunnat sin ställ-dagstidningarnaförklaring tillEn att som grupp
SOU 1994:94, 224enligtmedielandskapetning i är expertrapporten atts.
både jour-professionalisering. ekonomiskt ochsuccessivt skett allmändet en

enskildasåväl helhet inom tid-tidningsbranschennalistiskt, inom som som
förstatidningarna, vilkasframförningsföretag. har allt gällt övertagDetta

har blivit Dendecennietandratidningarna under det större.senastegentemot
inneburit tidningarna harbl.a.professionaliseringen harjournalistiska att

mångfalden inom enskilda tid-oberoende ochpartipolitisktblivit attmer
samtalet bestämsmångfalden, offentligahar ökat. Detinreningar, den

företagsekonomiska ochi ökande gradsåledes enligt rapporten av
bedömningar.journalistiska
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8.3.3 De olika mediernas roller

I diskuteras också vilka roller olikaexpertrapporten medier har 1990-talet.
Det dels med funktionsperspektivgörs SOU 1994:94, avsnitt 5.6,ett dels
med nivåperspektiv SOU 1994:94, avsnitt 7.4.ett

Vad gäller mediernas funktioner den lokalasägs i förstaatt morgonpressen
hand kan betraktas informationsmedium, bådefungerarettsom som som
bevaknings- och fördjupningsmedium. Konkurrens mellan dagspressen och
andra tryckta medier existerar främst vad gäller informationsfunktionen.
Kvällspressen tycks fungera uppdateringsom en av morgonpressen, men
också specialisering frågai förströelse.ochsportsom en om

TV spelar bådeviktig roll för information och förströelse. Tillkomstenen
privata TV-kanaler tycks medföra public service-TV kommer posi-attav att

tioneras något det informativa, medan de privata stårkanalernamotmer
frågastarka i avkoppling och förströelse. Videon och satellitkanalernaom an-

vänds huvudsakligen underhållningsmedier. Ljudradion har kon-som genom
frånkurrensen televisionen utvecklats till uppdaterings- förströelse-ochett

medium. Vad gäller databaserade medier kan dessa komma spela viktigatt en
roll vad gäller fördjupning, i dagens läge deär snabbtsämre attmen ge
grundläggande orientering.

också utgåMan kan från perspektivet olika nyhetsmedier påverkaratt
nivåer:olika lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Då kan sägas att

den delenstörre har sin tyngdpunkt främst det regionalaav morgonpressen
och lokala, medan i första hand Stockholms och kvällstid-morgonpress
ningarna nationellt och internationelltär inriktade. Ljudradion harmer genom
tillkomsten gått frånlokalradio utbud helt präglat nyheter nationellettav av
och nivåinternationell till inkludera det regionala. TV domineras natio-att av
nellt internationelltoch nyhetsutbud.

I ocksådiskuteras hur den lokala dagspressens på-expertrapporten roll har
verkats den mediesituationen. Expansionen medieområdet medav nya sa-
tellitsändningar via kabel, tredje marksänd TV-kanal och privat lokalradioen
tycks hittills främst gåttha Sveriges Televisionöver SOU 1994:94,ut s.
218. Varken Sveriges Radios eller den lokala dagspressens nyhetsroll tycks

påverkatsha i mindre utsträckning.än Det enligtär uppenbartannat rapporten
mångfalden inom mediesystemet har frågaökat kraftigt i antaletatt kana-om
Den mångfaldenler. ökade gäller dock i mindre sådantutsträckning utbud
kan jämställas med den breda nyhetsförmedlingen traditionellsom genom

dagspress. Möjligen har dock utvecklingen inom tidskriftssektom gått i en
sådan riktning.
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tidskrifternaoch8.4 Dagspressen

Tidskriftsmarknaden8 4 .1.
arbetsrapport 12 redovisat utveck-Hafstrand har iHelene expertgruppens nr

tidskriftsområdet. Tidskriftsförteckning fanns årsvensk 1991lingen I
organisationstidskrifter, 7000 titlar fördelade 483över procent procent

företagstid-kommunala tidskrifter, 4tidskrifter, lstatliga procent procent
fackpress och kul-skrifter, populärpress, 1711 procentprocentprocent

framhålls markant för-allmånpolitiska tidskrifter. 1och rapporten atttur- en
innehållsmässigt tidskrifterna förbredapoularpressen deändring inom är att

gårunderhållning, special-veckopressen, tillbaka medandvs.ochreportage
riktning började redan under 1950-Utvecklingen i dennatidningarna ökar.

Veckopressen tappadeunder 1980-talet.1960-talen accentueradesoch men
1992 och 8 titlar försvann. Förmellan 1980 och40 upplagannära procent av

årsupplagan med 3minskning den totala Avredovisades1992 procent.aven
tvååterstår aktuali-bara fem familjetidningar,veckopressenden traditionella

TV-tidningar.ungdomstidning. Därtill kommerochtetstidningar ett paren
både och antal med 60kraftigt i upplagaSpecialtidningarna däremot ökade ca

dock haftåren 1990-talet har specialtidningarnaförstaUnder deprocent. av
nedgång.mindreen

tillbakagång specialtidningarnasochveckopressenstraditionellaDen ex-
segmenteringför ökaduttryckenligtpansion kan rapporten ett enses som
individuell ef-kombination medmarknader iprofilering. Mognaoch en mer

tydligt proñleradeantal produktvarianter medterfrågan bidragit till ökathar ett
också gällt förlagsstruktu-Förändringarna harrad branscher.varumärken i en

1980-talet och marknadsle-Två veckopressförlag upplöstes understoraren.
övriga förlagenår 60 upplagan. Dehade 1993daren Allers procent av

16Bonniersfären 21 Egmontveckotidningsmarknaden procent, pro-var
3Medvik TV-Förlag procent.ochcent

tidningar ochföreningen Svensk FackpressdefinierasFackpressen somav
näringsgren,innehåll inriktas yrke,syfte ochtidskrifter till ettett ensom

ingår ifacktidskrifter TS-statis-intresseområde. de 229Avellerämnes- som
olika organisationerutgivnamajoriteten, 801994tiken näraär procent, av

förbund.och
nå-Tidskriftsförteckrtingtidskrifterna i SvenskhälftenNära ut avgesav

årenorganisationstidskrifter mellanökadeorganisation. Antaletform avgon
stårorganisationer för 36Ideellafrån till 508.1 173 l1982 och 1991

fackliga organisationer 9organisationer 25ekonomiska procent,procent,
Underförstått i begreppet29intresseorganisationeroch procent.procent or-

får pånågot medlemmarnatidskriftenganisationstidskrift ligger äratt som
Organisations-medlemsavgiften.betalari samband medköpet att man

betydandeEnemellertid inte bara medlemmarna.tidskrifternas ärmottagare
icke-medlemsexemplar.del upplagan ärav136
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Helene Hafstrand framhåller i det i den organisationsutgivnarapporten att
finns kommersiellt starka titlar påverkar konkurrenssituationengruppen som

för förlagsutgivna titlar exempelvis Svenska Jägarförbundets Svensk Jakt
Och Svenska Golfförbundets Svensk Golf. De TS-registrerade organisa-
tionstidskriftema tycks enligt i allmänhet väletableraderapporten vara an-
nonsmarknaden. prisnivånGenerellt lägre förär de organisationsutgivna tit-
larna jämfört med de förlagsutgivna. I hälften facktidskrifternanära och iav
42 de konsumentinriktade organisationstidskriftema 30procent ärav procent
eller det totala antalet sidor annonssidor.mer av

Med kulturtidskrifter i bemärkelse tidskrifter områdenainomsnävavses
vetenskap, konst, litteratur och religion. Oftast ocksåfaller dock tidskrifter

behandlar politiska, sociala eller ekonomiska samhällsfrågor inom be-som
Denna ligger delar endagsutgivengreppet. nära dagspress,senare grupp av

KulturrådsTempus. Statens katalog år 1992 227 titlar,t.ex. upptog varav ca
200 omfattades det statliga stödet till kulturtidskrifter, vilket budgetåretav
199192 uppgick till 2l miljoner kr. Antalet stödberättigade tidskrifter har
ökat sedan 1980. Den ökningen årenskeddestörsta mellan 1985 och 1988,
vilket sammanfaller med avveckligen det statliga stödet till organisations-av
tidskrifter.

8.4.2 Gränsdragningen tidskrifter allmänna nyhetstidningar i-
mervärdesskattehänseende

I SOU 1994:94, framhålls227 införandet det di-expertrapporten atts. av
rekta stödet- främst momsbefrielsen skedde i situation då det fanns klarten-
urskiljbara tryckta medier. Genom dagspressdeñnitionen gångattgrupper av
på gång kommmit utvidgas har blivit mindre tydliggränsenatt än som ur-

avsågs.sprungligen Förändringarna inom poulär- och tidskriftspressen har
svåraredessutom gjort det utifråndra innehållmediersgränser elleratt

funktion.
förhållandetDet dagspressens bilagor inte särbehandlas i mervärdes-att

skattehänseende har betydelse för kvällspressen regelmässigt bila-utsom ger
såledesExpressen har femunder dagar i veckan regelmässigt särskildagor.

Påbilagar. söndagarna kommer Exxet i magasinforrnat med brett och allmänt
innehåll. På tisdagar finns bilagan Spel-Expressen i Expressensärsom van-
liga format innehålleroch information Pålotto o.d. torsdagar hartrav,om
tidningen bilagan TV-Expressen i magasinfonnat, fredagar nöjesbilaga och
på lördagar Res-Expressen. Dessutom kan tidningen i särskilda fall ha bilagor

måndagari speciella och onsdagar.ämnen Expressen inom kortattavser
komma med motorbilaga onsdagar.ut en

Aftonbladet har söndagar bilagan Söndagstidningen i magasinfonnat,
på tisdagar Spelbilagan, onsdagar bilagan Kvinna, torsdagar TV-tid-
ningen i magasinformat och fredagar ungdomsbilagan Puls. 137
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Tidningen Idag har söndagarna bilagan Söndag har brett ochettsom
innehåll,allmänt tisdagarna bilagan Spelextra, torsdagar bilagan TV-

på fredagarJournalen, Nöjesbilagan och lördagar bilagan Lördag som
handlar fritid, och nöjen. Fonnatet tidningen i övrigtär medsportom som
undantag för Söndag i magasinformat.ärsom

Frågan skillnaden i mervärdesskattehänseende mellan nyhetstidningarom
och tidskrifter har aktualiserats fleravid tillfällen under tid.senare

Vectu Svenska Veckopressens Tidningsutgivareförening har reagerat- -
starkt den negativa inverkan konkurrensneutraliteten föreningenmot som

mervärdesskattereglerna har. framförtVectu har sin kritik dels iatt ettanser
remissvar i november 1993 mervärdeskattefrågorbetänkandet Vissaöver
SOU 1993:75 dels i skrivelser till Pressutredningen också-94, dels vid
uppvaktning i augusti 1994 hos skatteministem. Mervärdesskattebefrielsen
för dagstidningarna medför enligt Vectu dessa kraftigt i kon-att gynnas
kurrenshänseende. finns tidningarDet och tidskrifter koncentreradeärsom

ämnesområde alltsåtill och drabbas olika skattekostnader.samma som av
såledesVeckans Affärer och Kvinna Nu mervärdesskattebelagda medanär

deras motsvarigheter frånDagens Industri och Kvinnosyn befriadeär mer-
framhållitvärdesskatt. Vectu har detta innebär orimliga konkurrensfördelaratt

för dagspressen och har hänvisat till tidskrifterna har haft klart sämreatt en
utveckling dagspressen.än

Till detta kommer enligt Vectu de allmänna nyhetstidningarna i alltmeratt
Mångaökad omfattning Veckotidningar bilagor. dagstidningarutger som ger

således bilbilagor, hälsobilagor, bilagor riktade till kvinnor, radio- ochTV-ut
På områdenbilagor månadstidningardessa finns vecko- och harm.m. som

innehåll.motsvarandeett
Föreningen Svensk Fackpress, 260 titlar inomöverrepresenterarsom or-

ganisations- och övrig fackpress, ihar april 1994 inkommit till Pressut-
redningen -94 skrivelse innehåll. Bådamed med liknande föreningarnaetten

också framfört frånhar det tryckfrihetssynpunkt orimligt med den olikaäratt
behandlingen. Fackpressen har konstaterat tredjedel dess tidningar äratt en av

tvåmervärdesskatteskyldiga tredjedelaroch mervärdesskattebefriade ochär
har föreslagit stegvis avvecklad mervärdesskatt anpassad till denen
ekonomiska utvecklingen i landet. I skrivelsen har hävdats medieratt un-
derordnade tryckfrihetsförordningen inte skall belastas med mervärdesskatt.
Vidare hänvisas till skattesituationen inom etennedierna där det inte finns

tryckfrihetsförordningensmöjlighet beskatta TV Med hänsyn till syfteatt
säkerställa fritt meningsutbyte och allsidig upplysning borde därförettatt en

ocksåenligt föreningen tryckta medier mervärdesskattebefrias.
Konkurrensverket har i skrivelse 16 augusti till regeringenden 1994en

frånfunnit det angeläget konkurrenssynpunkt och med hänsyn till speciellt-
frågantidens utvecklingstendenser inomden dagspressensenaste att om-

bl.a. mervärdesbeskattningen olika kategorier tidningar löses yt-utanav av
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tidsutdräkt. framhållitterligare Verket har där vissa företag iatt ett system en
frånbransch befriade mervärdesskatt medan andra skattepliktigaär normaltår

leder till skillnader i konkurrensförutsättningar. Olika regler medför dessutom
gränsdragningsproblem företag med likartad Verksamhetsinriktningattgenom

olikakommer lyda under Skatteregler och skattesatser. funnitVerket hadeatt
den olika behandling uppkommit mellan dagspress och veckopressatt som

får återverkningartvivelsutan veckopressens möjligheter konkurreraatt om
Ävenintresseområden.läsarna inom sammanfallande det gäller ideelltnär ut-

givna organisationstidningar jämförda med kommersiella tidningar med ett
innehålllikartat kan enligt Konkurrensverket olika Skatteregler konkur-ge

renspåverkande effekter.
åTidningsutgivarna har sin sida i meddelande den 17 augusti 1994ett

framhållit dagspressens mervärdesskattesbefrielse vilar övertygelsenatt att
den oberoende dagspressen uttrycksform i fritt samhälle har förettsom en

demokratiska unik fundamentalden och roll förmedlareprocessen som av
forum åsiktsbildning,nyheter och information, för politisk kulturellochsom

och kritiskdebatt granskare samhälle och samhällsutveckling. Istat,som av
mångfaldmedielandskap där utbud och kvantitativt ökar kraftigt detärett sett

någonsin upprätthållaenligt Tidningsutgivarna viktigare kunna dessaän att
kvalitativa funktioner. införandeEtt mervärdesskatt skulle i det perspekti-av

få direkt effekt.motsattvet en
Tidningsutgivarna skulle beskattning tidningarnasEnligt lösnummeren av

flesta falloch prenumerationer i de innebära motsvarande prishöjning. Fören
många tidningar, och speciellt de redan skulle detta innebära uppla-svaga,

Många alltså avstå frångeminskningar. människor skulle tidningsköp.
informeraMedborgarnas möjligheter sig samhällsutvecklingen ochatt om

delta i debatten och det offentliga samtalet skulle allvarligt riskera minska.att
Tidningsutgivarna har vidare pekat behovet EG-konformitet. likhetIav

fått behållamed flera medlemsstater har Sverigeandra den s.k. noll-rätt att
plötsligt införandeskattesatsen. Ett skulle den bakgrunden intemotav moms

också frånbara sig inkonsekvent innebära fjärmadeSverige sig dette utan att
i detta avseende etablerat bland västeuropiska kulturer. Ett in-synsätt ärsom

förande mervärdesskatt dagspress enligt Tidningsutgivarna ettav vore
mycket högt pris för besparingar.

I detta sammanhang kan s.k. nollskattesats inom EG förutom inämnas att
månStorbritannien, vissSverige tillämpas i Belgien, Danmark och i Finland

lågasärskilt fördessutom Norge, och skattesatser dagspress gällerattsamt av
tvåför EU-länder. Skattesatsema för ligger med undantagövriga dagspressen

Österrikemellan 2,1 och har 10 och Irland 12,57 procent. procent
procent.
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8.5 Dagspressen och annonsbladen

förhållandeDagstidningarnas i vissa avseenden till annonsbladen har behand-
lats flera tidigare pressutredningar. Bakgrunden utgivningenattav var av an-
nonsblad under slutet 1960-talet, sågsökade och detta hotett motav som
dagstidningarnas möjligheter med annonsintäkter finansiera nyhets- ochatt
opinionsförmedling. Femte pressutredningen definierade annonsblad som en
publikation kan utnyttjas konkurrerande och spridsannonsörersom av som

hushållregelbundet och gratis till område,samtliga inom bestämt medett en
utgivningsfrekvens årminst fyra Ds U 1985:2, 51.nummer per s.

års dåläget föreslå några1972 pressutredning i inte beredd särskildaattvar
åtgärderstatliga med anledning frånkonkurrensen annonsbladen. Utred-av

frånningen utgick dock följa utvecklingenskulle och vid behov vid-att staten
åtgärder. såvälnödvändiga Man hänvisade bl.a. till Svenska Tidningsut-ta att

givareföreningen Svenska Joumalistförbundet hade sina med-uppmanatsom
lemmar inte sig i annonsbladsutgivning SOU 1975:79, 33 f..att engagera s.

År pågick,1980, arbetet i Dagspresskommittén påmedan infördes förslag
Presstödsnämnden i presstödsförordningenregel stad-temporärav en som

gade tidningsföretag i betydande omfattning inteannonsbladatt utsom gav
få ansågskulle kunna presstöd. Dagspresskommittén regeln kundeatt avva-

Kommittén framförde i sitt slutbetänkande Stödet till dagspressen SOUras.
1980:32, 77 det fanns goda skäl branschen kunde hanteraatt att anta atts.

frånannonsbladsproblemen ingripanden statsmakterna, och hänvisade iutan
årslikhet med 1972 pressutredning till Svenska Tidningsutgivareföreningens

Utredningens förslag förverkligadesrekommendationer. i denna del inte, utan
den tidigare spärregeln pennanentades.temporära

År hållningändrade Svenska Tidningsutgivareföreningen1982 vad gällde
för tidigareannonsbladsutgivning. I stället sina medlemmaratt som uppmana

avstånd från sådan låtabeslöt dem offensivt sig inattatt ta man ge an-
frånnonsbladsmarknaden för bemöta konkurrensen annonsblad och di-att

fickrektreklam. Mot bakgrund detta Femte pressutredningen bl.a. iav upp-
förutsättningslös annonsbladssituationen.drag analys Utred-göraatt aven

Effektivare 1985:2, 68ningen föreslog i betänkandet presstöd Ds U s. en
ansåg i övrigt inte det fanns behovskärpning spärregeln, attmen avav

området.åtgärderstatliga
förslag överlämnades till Dagstidningskom-pressutredningensFemte

Reformerat presstöd SOU 1988:48, 273mittén, i betänkandet s.som
hållai kunnat sina positio-konstaterade dagspressen sedan 1972 stort settatt

initiativ tagits dagstidningar iannonsbladen, deattgentemot samt som avner
några påtag-fråga etablering annonsblad inte hade lett tillförvärv ellerom av

förskjutningar inomekonomiska eller konkurrensmässigaligt negativa
utredningars bedömninganslöt sig därför till tidigaredagspressen. Man att

från annonsbladenmed konkurrens bästdagspressens eventuella problem
femtegällde spärregeln och den pressutred-hanterades branschen. Vad140 avav
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gjordes bedömningen övergripandeförordade skärpningen,ningen att press-
Dagstidningskommitténs för-regeln.skäl talade för slopandepolitiska ett av

del och spärregeln bort 1990.förverkligades i dennaslag togs
frågan frångått annonsbladen.in konkurrensenVi intehar närmare om

före-Något uppmärksammas i sammanhanget heltdock kan är en nysom
februari 1995, nämligen tidningen Metro. Detstartades iteelse är ensom

i samarbete med Storstock-gratistidning, delasannonsfinansierad utsom
närförorter. Metro, huvudägarelokaltrafik Stockholm och dessiholms vars

frånmåndag-fredag. skiljer sig deDenKinnevik, kommerär ut morgonen
ambitioner,sina redaktionellaannonsbladen bl.a.traditionella somgenom

Idéntill riks- och utrikesnyheter.regionala nyheter ärsträcker sig över att
få presentation de viktigaste nyheternaöversiktligstockholmarna skall aven

uppgiftenligt högst 55På tidningens annonsandelgratis. sikt varaavses
procent.
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Inledning9.1

förän-informationsteknik och IT kommerDagligen talas det IT att attom - -
förFrågan effekterna kommer bli dagspressenvadhela samhället.dra attom

Ärså spekuleralänge barautvecklingen kanden tekniska än pap-manav
så finnasfall dagstidningarnaräknade Kommer iperstidningens dagar att

erbjuder läsarenliknar de nuvarandeelektronisk fonn, störrekvar i mensom
mellan olikamultimediainformation och Kommervalfrihet, gränsernamer

suddas utmedier att
vissa begreppinformationstekniken ochdenl detta avsnitt kommer nya

Därefter beskrivs ochöversiktligt beskrivas.därtill myckethör attsom
dagspressområ-användningsområden förmöjliga effekter ochexempliñeras

utvecklingen eventuelltden tekniskadiskussion vadSlutligen försdet. omen
förhållande till andra medier.och dessfor dagspressenleda tillkan komma att

några eftersom osäkerhetenfrån framtidsprognoser,avstår uttaladockVi att
utvecklingen mycketär stor.om

teknikDigital9.2

överförasinformation kanmängdenteknik kanJämfört med analog sam-som
på digital teknikberor bl.a.mångdubblas digital teknik. Dettamedtidigt att

möj-Digital teknik dessutominformation.komprimeringunderlättar gerav
definierasMultimedia kanmultimediatjänster.till olika s.k.lighet som en

grafikrörliga bilder,ljud, stillbilder,medieformer,kombination olika text,av
m.m.

TV-sändningarradio- och9.2.1 Digitala

medierdessaTV-distribution kan kommateknik för radio- ochDigital att ge
teknikendigitalaljudradio innebär dengällermöjligheter. När dethelt nya

radiostation kan sändafår plats ifler kanalerbl.a. utrymme, attatt ensamma
samtidigt isändaskanflerai hela landet,på frekvens att programsamma
vilkenöverföringarförkan användaskanal, typsystemetsamt att avsamma

Även alltsåkandigitaliseras. över-helst kaninformation textsomsomav
föras.

radioutökade sändningarförutsättningar förtekniskaUtredningen avom
förTeknisktslutbetänkandehar i sitttill allmänhetentelevision utrymmeoch 143



SOU 1995: 37

ytterligare TV-sändningar SOU 1994:34 bl.a. redovisat vilka förutsättningar
gäller för digital radio- och TV-distribution i Sverige. Digitalasom ljudradio-

sändningar förekommer redan från satellit, satellitema använder i sådagmen
höga frekvenser endast stationär mottagningatt möjlig. Reguljäraär satellit-
sändningar medger rörlig mottagning t.ex. i bilar bedöms inte kunnasom
inledas i Sverige årförrän 2007. Digital ljudradio kan också sändas tråd-i
sändningar, i kabel-TV-nätet eller i telenätet. Trådsändningart.ex. medger
dock endast stationär mottagning. Marksända digitala ljudradiosändningar en-
ligt den europeiska standarden DAB Digital Audio Broadcasting skulle en--
ligt vissa bedömningar kunna inledas i Sverige under 1996. SOU 1994:34,

53 ff.s.
Teracom och Sveriges Radio har anmält önskar inleda digitala ljud-att man

radiosändningar från marksändare i Stockholm, Göteborg och Malmö från
årsskiftet 199596. Regeringen det angeläget digitala marksänd-attanser vara
ningar ljudradio kommer gångi möjligt. Fortfarande dockav snarast är
många förutsättningarna för digital ljudradio oklara, och detav man anser

inte möjligtännu bedöma sändningar med digital påatt teknik siktvara om
bör de rikstäckandeersätta analoga sändamäten. prop. 1994952100, bil.
12.

När det gäller TV kan den överföringskapacitet den digitalastora tek-som
niken användas för distribution högupplösnings-TV eller för sändager attav

flera vanliga TV-program i frekvenskanal.ut Digitaltekniken kan ävensamma
användas för interaktiva TV-tjänster, exempelvis beställ-TV, ochnya är
mycket användbar för betal-TV, eftersom den lämpar sig väl för kryptering.
SOU 1994:34, 8s.

TV-sändningar från satellit med digital teknik kommer troligen inledasatt
Europa under 1995.över Möjligen kommer också vissa kabelföretag ungefär

samtidigt erbjuda sina abonnenter TV-programatt med digital teknik. Under
delen 1990-talet kan också telenätet börja användas för TV-överfö-senare av

ring, beställ-TV. Det kommer troligent.ex. tekniskt möjligtav att attvara
digitala TV-sändningar från marksändarestarta omkring 1996. När digitala

TV-sändningar verkligen kommer i gång beror bl.a. hur kommersiella ak-
bedömer marknadsförutsättningarna.törer SOU 1994:34, 9.s.

9.3 Elektroniska och anslagstavlormotorvägar

9.3.1 BBS Bulletin Board System-

BBS, Bulletin Board System, brukar medöversättas elektronisk anslags-
tavla. En BBS skapaär elektronisksätt kontakt mellan datorerett att över
telenätet. bestårDen i sin enklaste form värddator med modern, vilkenav en

försedd medär människor via sinaett gör datorer kanattprogram som egna
ringa och skrivaläsa brev, delta i diskussionerochmöten En BBSupp m.m.
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kan också innehålla faktadatabaser, datorprogram, dataspel, bilder, musik
Sabine Ehlers, Det multimediala hemmet, Utlandsrapport frånm.m.

Sveriges Tekniska Attachéer, Tokyo 1994. Christina BäckerChrister
Rindeblad, BBS-kommunikation, Våldsskildringsrådets skriftserie ll,nr
Stockholm 1995.

9 3 2 Elektroniska motorvägar. .
Begreppet elektroniska motorvägar används ofta beteckning förbin-som
delsenät med hög kapacitet möjliggör interaktiv överföring olikasom typerav

information mellan antal tidigtEtt exempel elek-ett stort mottagare.av en
tronisk motorväg datornätverket Internet.är

Internet

Internet skapades det amerikanska militärväsendet för år25 sedan. Det ärav
nätverk enligt vissa uppgifter bestårett omkring 35 000som av samman-

kopplade datomätverk i 135 länder.
i Via Internet kan skicka och elektronisk e-post,ta emot postman prenu-

information inom områden,olika delta i elektroniska konferensermerera
infonnationsutbytemed och debatter, söka bland all den informationsamt
läggs in högskolor, företag, myndigheter och andra organisationer.som av

Privatpersoner fåkan tillträde till nivåerInternet olika via företag säl-som
jer denna tjänst. Den enklaste anslutning innebär fårtypen attav man en egen

såe-postadress, kan skicka och Internet inteatt överta emot e-postman men
söka information andra Detta kansätt. Internets minstasägas vara gemen-

och också detnämnare, användningsområdetär största före-postsamma
Internet.

såDet tycks länge svårtrelativtän hitta i Internet, inteattvara om man re-
dan vad måsteletar efter. Man nämligen ha den elektroniskavet adressenman
till det vill läsa, och det finns ingen innehållsförteckning.komplettsom man

För finnsnärvarande det inget betalt för informationsätt distri-att ta som
bueras via Internet användaren betalar bara för själva anslutningen ioch,-
vissa fall, tiden uppkopplad. hållerManär dock försöka hittaattsom man
metoder för betalt för inforrnationstjänster distribueras via Internet.att ta som

9.4 Informationsteknik i hemmen

framtiden kommerI de svenska hemmen nåkunna de elektroniskaatt motor-
antingen via telenätet eller kabel-TV-nätet.vägarna Framtidens hemtenninal

informationsförmedlare beståkan komma persondator med modematt av en
och eventuellt inbyggd TV-mottagare, eller vidareutveckling dagensav en av 145
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låda ansluts till den konventionella TV:n och därmeddärTV-apparater, en
tillgångintelligent multimediacentral. Denna kanförvandlar den till ge ossen

itidningar, TV och video maskin. Ehlers,till telefon, fax, Detpost, samma
multimediala hemmet, 4s.

hushåll telefonabonnemang. Casvenska har i dag 65De allra flesta
någonhushållen form kabel-TV-nät SOUanslutna tillärprocent avav

år årbefolkningen mellan 15 och 75 hade20. 241994:34, procent avs.
siffra för telefaxtillgång och motsvarandetill persondator i hemmet,1994 var

SOM-undersökningen, 1994.7 procent

Elektroniska tidningar9.5

informations-hur denNågot ofta under diskussionernämns nyaomsom
påverka tidningar.dagspressen elektroniska Medtekniken kan komma äratt

viadistribueras till abonnentemaflesta fall tidningi dedetta som enmenas en
också i denna betydelsedatorskärm, och detledning till deras är som

i följande.användas detuttrycket kommer att
hadå elektroniska tidningar EnframtidensVilka egenskaper kommer att

åtminstone referensramar,med dagensofta framförs det,nackdel är attsom
på datorskärmläsa tidningenbetydligt obekvämare änär att papper.en

sänka kostnadernatidningar torde dels kunnaelektronisk distributionMen av
möjligheter tilltidningsdistribution delsför avsevärt, typerstora nya avge

valfrihet för läsarna.tjänster och ökad
sjunka drastisktkostnader. Distributionskostnaderna kommerLägre att
någrakommer inte ha kostnaderdistribution. Tidningarnamed elektronisk att

alltsåkan innebära delteknikenför tryckning och Den att en avnyapapper.
SOU 1994:94, 90 f.i dagspressbranschenetableringshinderdagens höga s.

dagstidningar kommer kunnamindre. Nyablir avsevärt att startas utan stort
kapital.

tidningsdistribution kommerelektroniskValfrihet för läsarna. Med attman
verkligen in-delar tidningenbeställa enbart de ärha möjlighet att manav som

Interaktivitet. Man skulle exempelvistresserad och brukar läsa se ävenav
inomrubrikerna och ingresserna,rubrikerna, ellerabonnerakunna samt-

deämnesområden, artikel enbartbeställa fördjupadoch ärrmesom-liga omen
Betalning skulleläsaråden verkligen intresseradär attav mer om.mansom

hållasåPå kunna sigbeställs. skulleartiklarför de sättendast uttas mansom
områden, betala förslippasamtliganyhetsutvecklingenå jour med men

något faktiskt inte läser.som man
multimedia kunnaelektroniska tidningen kommerMultimedia. denI att

informationsutbudförutomtidningen dagensinnebäranvändas fullt Det attut.
ljud och rörligaerbjudakan kommagrafik och stillbilder även atttext,av

bilder.
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interaktivitet. De elektroniska tidningarna kommer enklare sättett att
kunna använda tvåvägskommunikationsig med läsarna. Tidningen kan bliav

diskussionsforumett vad densätt i dag.än Läsarnaett annat är kan kom-
municera med tidningens medarbetare och med varandra informationennär
blir dubbelriktad i stället för enkelriktad. Ett antal insändare fårstörre plats i
den elektroniska tidningen, vilket skulle kunna förstärka dagstidningens
funktion i det demokratiska samhället. Läsarna kan bli delaktiga i nyhetsför-
medling, exempelvis rösta olikareportage sakeratt ochm.m. genom om
framföra åsiktersina fråndirekt datorskärmen. Interaktiviteten ocksåger
möjligheter erbjuda individuellt anpassade kurser,att exempelvis språk,i i
tidningen. Tävlingar kan anordnas där läsaren deltar direkt från skärmen. Det

ocksåblir lättare för tidningens redaktion reda önskemål förän-att om
fråndringar läsarna. fårMan direkt vilka artiklar beställs mångaveta som av

inte beställs. Interaktiviteten ocksåkan fördelresp. annonsö-ses som en av
I anslutning till kan beställningsruta in, därsättas kon-rerna. en annons en

knappar in sin beställning med hjälpsumenterna kontokortsnummer, ochav
detta kan köpsätt redan konsumentengöras när läser annonsen.
Mer information får plats tidningen.i Möjligheten strukturera och lagraatt

information på varje artikel isätt gör den elektroniska tidningenett annat att
innehållakan fördjupad information endast den intresserade behöversom

vidare till. Exempelvis kan s.k. hypertextlänkar användas. Via sådana kan
användaren, klicka exempelvis ord, kopplas vidareatt tillettgenom en
bas med ytterligare infonnation.

Möjlighet till ständigt aktuella nyheter. Den elektroniska tidningen kan
uppdateras under dagen. Om den uppdateras kontinuerligt har läsaren alltid
tillgång till helt färska nyheter.

9.6 iIT svensk tidningsdistribution

Flera svenska tidningsföretag har i mindre skala börjat distribuera elektro-
niska editioner till sina papperstidningar, eller utnyttjar andra tekniksätt ny
för distribution extratjänster. någraNedan exempel detta. Uppgif-av ges

frånhämtade intervjuerär med förterna de olika tidningarna.representanter

9.6.1 påExempel svenska dagstidningar använder ny in-som
formationsteknik i distributionen

Aftonbladet startade i augusti 1994 elektronisk version Aftonbladeten av
Kultur, månadstidning Aftonbladets kulturredaktion, pågörsen som av
Internet. Numera har den elektroniska versionen utvecklats till en egen pro-
dukt, innehållerE-Kultur. Den frånblandning material den må-trycktaen av

Ävennadstidningen och frånkulturmaterial den dagliga kvällstidningen. Plus
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År ingårinformationsteknik i den2000, sektion tryckta tidningenen om som
Årsåvälmåndag, finns E-Kultur i Plus 2000 finns,varje Internet. I som

informationsinnehålltryckta motsvarigheter, djuparejämfört med deras ett
Sådanahypertextlänkar. kopplade dels tillkommer via under-som man

information lagts in redaktionen, dels till andra informa-liggande som av
tionsbärare Internet.

ocksåAftonbladet vissa tjänster Internet saknar motsvarighethar isom
någon produkterna, nämligen hot list och nätkolumnis-de tryckta treenav

Internet-adresser.tips andra intressanta I dagarna kommerter omsom ger
också gångi med nyhetsservice dygnet Intemet. Där kommerruntman en

från text-TV, Aftonbladet sedankompletta materialet TV3:sdet görsom sen-
tjänster gratis.1994, finnas. Alla Aftonbladets Internethösten äratt

också nöjesinriktade CD-rom-skivanAftonbladet har producerat den E-
puls.

elektronisk edition, Online, i decemberNyheter startade DNDagens en
första försöksperiodenabonnera under den1994. Det kostade 175 kr att som

pågick Därefter försöksperiod med fler1995. inleddest.o.m. mars en ny
Online350 kr för perioden april-oktober 1995. I DNbetalarabonnenter, som

från ochartiklar dagens pappers-DN, söka läsaläsa i princip allakan man
den elektroniskagamla artiklar, diskutera aktuellatill sju dagar ämnenupp

påelektroniskt med medarbetareavdelningaranslagstavlan, brevväxlasamt
får brevlåda i databasenAnvändarna privatredaktion.DN:s samt enen e-

grafik finns med i den elektroniskadel bilder ochpostadress till Intemet. En
kunnaexempelvis eftertextannonser. Föreditionen, vissa attsamt annonser,

på måste persondator med ochOnline ha modem,abonnera DN en pro-man
får Online-prenumerant gratis.behövs DNman somgramvaran som

också börslinje därerbjuder teletjänst, DN kanDagens Nyheter manen :s
få telefon, telefaxtjänster, där med hjälpbörsinformation samt man avper

recensionerAXE-telefon beställa exempelvis konsumenttester,kan matrecept,
fax.0.d. till sin egen

påockså producerat elektronisk kokbok diskett.Nyheter harDagens en
januari 1995 den elektroniska mötesplatsen Sting Net,startade iExpressen

till ungdomar. Sting Net kan läsa delframför allt riktar sig I man ensom
från tidigarevissa in-artiklar och nyheter dagens pappers-Expressen samt

ocksåungdomsinriktning. Man kan spela dataspel,artikelserier medförda
med andra uppkopp-redaktionens medarbetare och pratakommunicera med

såväl klotterplankvia elektroniskasistnämnda kan skelade. Det som ge-
kan föra samtal meduppkoppladechatting, vilket betyder att personernom
till Sting Net behö-koppla sigdirekt skärmen. För kunnavarandra att upp

programdiskett. sistnämndamodern Denpersondator med samt enver man en
ocksåfrån gratiserhållas själva uppkopplingengratis Expressen, ochkan är

från telekostnaden.bortsett
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ocksåExpressen Femmans text-TV och har producerat antal CD-gör ett
sportårskrönikaromskivor, bl.a. med ljud och rörliga bilder.en

vårenSvenska Dagbladet sedan ikommer 1994 elektronisk edition,ut en
innehållerOnline. elektroniska editionen den redaktionellaSvD Den texten ur

tidningen. distribueras till abonnenterna via ochden tryckta Den telenätet sa-
tellit. själva abonnemanget betalar användare, med minimumFör ettman per

månad.10 användare vilket kostar 300 kr Man riktar sig inte främst tillav per
tjänst, företag.privatpersoner med denna till organisationer och Svenskautan

tvåDagbladet erbjuder dessutom elektroniska anslagstavlor, SvD Online
med information och debatt olika och SvD Cyber City,Forum ämnen,om

till City inriktning nöjen. Cyber Citykopplad bilagan med Iärsom er-
innehållet Citybilagan, rörliga bilder ljud,bjuds, förutom debatt och i och

skivor. anslagstavlor kan helst kopplasmakprov Dessat.ex. somur nya vem
fråntjänsten gratis bortsettsig till med persondator och modem, och ärupp

telekostnaden.
också två telefaxtidningar, abon-Svenska Dagbladet kanutger som man

på, Affärer affarsnyheter Sverige Idag med allmännaIdag med samtnera ny-
för avsikt inom framtid introduceraheter. Svenska Dagbladet har att snaren

pårad tjänster Internet.en
Örebro-Kuriren startade under hösten 1994 den elektroniska anslagstavlan

innehållerCyber-Kuriren, framför allt riktar sig till ungdomar. Den in-som
ochformation papperstidningen, hurom om man annonserar prenumererar,

innehålleringår debattforumi redaktionen o.d. Vidare denvilka ettom som
kommunicera med varandra och med redaktionens med-där användarna kan

från papperstidningen finns med,Kultur- och nöjessidornaarbetare. samt
vissa nyheter. Cyber-Kuriren textbaseradungdomsbilagan Pressveck och är

innehåller grafik eller bilder, för kunna koppla sig be-och ingen och att upp
frånmodem. telekostnaden dethöver persondator och Bortsett ärman en

gratis.
Östersunds-Posten årsskiftetstartade vid 1994 1995 den elektroniska edi-

Ö-PÖ-Ptionen Online, gratis för papperstidningens abonnenter.ärsom
innehåller i pappersversionen.Online tidningssidoma precis dessa utsom ser

alltsåSåväl grafik finns med. Förutom läsa da-bilder och attannonsersom
månadsöka läsa till gamla artiklar, spelatidning kan och uppman engens

redaktionens medarbetare och debattera meddataspel, kommunicera med
på elektroniska anslagstavlan. För kunna kopplauppkopplade denandra att

tvåpersondator med modem olika dataprogram,sig behöver samtman enupp
tidningssidoma.och för kunna läsa Dessaför själva uppkopplingen ett attett

Östersunds-Posten.får användarna gratis avprogram
Östersunds-Posten också multimedialvarit med producerat CD-har och en

årskrönika.rom-skiva med lokalen
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9.7 Effekter för dagspressen och andra medier-

Genom de tekniska möjligheterna länkas med behov,att ellersamman nya
tillfredsställa gamla behov, kansätt affärsidéer och produkterattnya nya nya

Befintliga slåsskapas. produkter kan konsumenternas efterfrågan för-ut om
ändras, vilket i sin kan leda till branschstrukturer förändras.tur att

En vanlig infallsvinkel i diskussioner den tekniken huruvidaärom nya
den hot den traditionellautgör papperstidningen eller inte. De flestaett mot

papperstidningens såegenskaper speciella den inte kommeräratt attmenar att
elektroniskt distribuerad information överskådligersättas under tid. Detav

vanligaste man inte kan påha dator i eller bussensängenargumentet, att en
kan förlora Små,sin relevans. bekväma bokdatorerväg underatt ärvara

ändåutveckling. Om läsarna vill ha tidningen finns möjligheten attpapper
själv utskrift, kanske de intressantagöra delarna. Miljöskäl kanmesten av

tala för de elektroniska tidningarna, eftersomsägas det rimligen kommer att
mindre papper.

Andra papperstidningen vanesak; bara vi vänjerär vidattmenar en oss
elektroniskt distribuerad information kommer den kännas lika bekväm ochatt
naturlig papperstidningen. Man kan med detta den elektro-synsättsom se
niska tidningen möjlighet för dagspressen utvecklas änatt ettsom en snarare
hot. Dagens ungdomar vid datorer, varför utgivning elektroniskaär vana av
tidningar erbjuder återerövramultimedia och interaktivitet kanske kansom

frånpublikenden TV och dataspel. Snabbheten i de elektroniska tid-unga
ningarnas nyhetsförmedling fåskulle kunna till följd traditionella uppda-att
teringsmedier radio och fåkvällspress skulle konkurrens dennasom om
funktion.

övergångEn till digitala radio- och fåTV-sändningar kan till följd att anta-
let radio- och TV-kanaler ökar kraftigt, och tjänster utvecklas inomatt nya
dessa medier. Detta kan i sin förändra människors använda radiosätttur att
och TV. Kommer detta Mångfaldenhot dagspressen kanutgöraatt ett mot

mångdubblas.förväntas öka antalet kanaler Betyder detta presstödetattom
blir överflödigt Eller blir det viktigare stödja dådagspressenännu att
mediebruset ökar

Ovanstående hot, möjligheter och konkurrens mellanresonemang om
någorlundamedier förutsätter dock medierna urskiljbara. Men vadär äratt

TV, vad radio och vad tidningar framtidensi mediesamhälle Gränsernaär är
mellan olika medier suddas tidningar erbjuder ljud rörligaoch bildernärut,
och kan beställa fram nyheter sin TV. sistnämndaDet kan redanman man

text-TV, flesta TV-kanaler erbjuder, ide vissa fall tidi-göra genom som som
i dagstidningar.samarbete med Kanske kommer all informationnämntsgare

till slut förmedlas burk avsnitt 9.5,seatt genom samma
Kommer tidningen idé finnas kvar Dagens papperstidning väljerattsom
utformar och förpackar informationen. Resultatet blir enhetlig produkt.ut, en

mångaframtidenI kanske privatpersoner kommer uppkopplade till150 att vara
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databaser möjlighet tillverka sin tidning hemma framförattsorn ger egen
datorn, beställa fram nyheterartiklar vill Vissade läsa.attgenom som man

någondock läsarna vill ha väljer de viktigaste nyheternatror att utsom
då ocksådem, och har tidningen funktion filter. Men det talasen som om

intelligenta informationsflödetagenter kommer sköta selektionenattsom ur
på ocksåde elektroniska varje individ. skulle kunnaManmotorvägarna

nyhetsbyråer,tänka sig tidningens roll i framtiden förserövertasatt av som
påkonsumenterna med oförädlade nyheter direkt nätet och mellan-utan

led.
yttrandefriheten i förlängningen demokratin kommerVissa ochattmenar

får tillgångförbättras allt fler till de elektroniska motorvägarna.att attgenom
Alla kommer kunna bli publicister till obeñntlig kostnad och utan attatt en

någon redaktör eller förläggare. Andra det finnsbehöva attanser enpassera
välinformerade oinformerade irisk för klyftorna mellan och medborgareatt

dåvidgas informationsflödet ökar.samhället
troligtvis förfinasDen tekniken finns redan, och kommer den att yt-nya

blir för kan bl.a. beroterligare. Vilka effekterna dagspressen av:
efterfrågavad konsumenterna kommer att-

den teknikenvad tidningarna väljer göraatt nyaav-
medier utvecklashur andra-

tillgångframtiden ha tilli vilken utsträckning privatpersoner i kommer att-
informationsteknik i hemmen och hur fortfax, persondatorer och övrig

gå.denna utveckling kommer att
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utgångspunkterlO Mediepolitiska

10.1 Behövs statlig massmediepolitiken

Wim . ,,,7,,_,,_,,, ,, n, ,,,,_,,, ,,,,,,,__
ii oVar bedomnmg:.. . Statsmakterna har tor den grundlags-ctt attansvar

skyddade yttrandefriheten i praktiken kan iutnyttjas föroch det finnsatt
förutsättningar för vital lopinionsbildning. måletDet ärytterstaen
därvid förstärkning och fördjupning demokratin. len av,t

ttttt e

Massmedierna har viktig betydelse i rad sammanhang. Genom t.ex.en en
nyihetsförmedling och debatt bidrar tillde den politiska opinionsbildningen.
Allmänorientering och offentlig främjasdebatt Påmassmedierna. detgenom

områdetkulturella fyller massmedierna viktiga behov. De tillgodoser ofta
människors behov fördjupa inom områden,sig särskilda det kan gällaattav

samhällsfrågor. livsåskådningsfrågor, vetenskap eller kultur. De tillt.ex.
handahåller också förströelse underhållning.och Massmedierna vidareär
viktiga kanaler för intresse nåannonsörernas med sin information.att utav

ocksåMassmedierna kan viktiga för den lokala identiteten.vara
När det gäller behovet statlig massmediepolitik vårdet enligtärav en

mening massmediernas betydelse för den politiska demokratin heltärsom
avgörande. områdenBetydelsen andra inteskall förringas får enligtmen
vår mening bedömas i Våraandra sammanhang. frågabedömningar i om
behovet statlig massmediepolitik såledesgrundar sig massmediernasav
roll i den demokratiska processen.

l politisk demokrati åsiktsbildningenhar den fria avgörandeen en
betydelse. Den politiska kommunikationen åsiktsbildningenoch kan ske
olika inom för personligasätt samtal och organisationert.ex. ramen genom-
och föreningsliv. Det dock massmedierna skilda åsikterär ochgenom som
opinioner nåkan till den allmänheten. Massmediernzt sådanharut stora en

mångsidighetgenomslagskraft och de central betydelse förär demo-att av
kratin i Sverige.

Det denna bakgrund tydligt det finnsär behov statligmot att ett av en
ocksåmassmediepolitik. Statsmakterna har sedan åtgärderlänge vidtagit för

tillförsäkra massmedierna möjligheter verka i sin roll i det demokratiskaatt att
Mot bakgrund massmediernas betydelse för åsikts-den friasystemet. av

bildningen och det demokratiska samhällsskiekct har statsmakterna bl.a.
grundlagsbestammelserna yttrandefrihet och tryckfrihet degettgenom om
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massmedierna verka självständigt. Statensförutsättningarna förlegala att
ocksåvår uppfattning längre. statsmakterna hargår enligtemellertidansvar

utnyttjas och för det kanyttrandefriheten i praktiken kanför attattett ansvar
målet för statsmakternasopinionsbildning.bedrivas vital Det ytterstaen

måste vårenligt mening demokratinmassmediernaagerande attgentemot vara
någon bedömningVi i detta avseende intefördjupas.stärks och ängör annan

års pressutredning.1972

för friaMassmediernas uppgifter den10.2

åsiktsbildningen

uppgifter särskiltVår fullgörbedömning: Massmedierna ärtre som
förseåsiktsbildningen, nämligen uppgiftenfriaför denangelägna att

självständigtsådan information de fritt och kanmedmedborgarna taatt
samhällsfrågor, granska de inflytelserika iuppgifteniställning att

åsikterlåta till tals.olika kommauppgiftensamhället och att

funktioner i samhälletuppgifter ellerårs pressutredning fyra1972 angav
gälldei politiska Detroll detsärskilt viktiga för dagspressens systemet.som

gruppkommunikation. Mass-granskning ochkommentarer,information,
behovbåde och politikersansågs betydelse för medborgareshamedierna av

till och analyser vadvidare kommentarerinformation. Medierna av somgav
årsockså pressutredning förenligt 1972Medierna sörjdei samhället.hände

framhöllsmakthavare i samhället. Dessutomkontroll olikagranskning och av
kommunikation inom och mellan organi-förmassmedierna hade betydelseatt

sationer och grupper.
från diskuterat dessahar Kent Asp5I arbetsrapporten expertgruppennr

massmedierna4. främjarEnligtfunktioner för Kent Aspuppgifter eller mass-
åsiktsbildning informera allmänheten ochfrimedierna bäst attgenomen

framhållitockså forum-styrande i samhället. Han hargranska deattgenom
åsikter tillkan komma tals.med olikainnebär aktörerfunktionen attsom

massmediernas uppgifter särskiltvissabedömningen ärVi delar att av
demokratiskaåsiktsbildningen därmed för denochför friaviktiga den pro-

politiska demokratin och därmedfrämja denMassmedierna kan sägascessen.
informeraförsta handåsiktsbildning isjälvständigfri och attgenomen

i samhället.granska de styrandeochallmänheten
sådan frittinformation desåledes medförse medborgarnaMedierna bör att

frågor angelägenheter.samhälletsställning isjälvständigt kan röroch ta som

4Asp, Massmedierna ochfrån5ArbetsrapportenKent: expertgruppennr -156 ff.16folkstyrelsen, s.
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Detta årsmed 1972 pressutrednings definitionöverensstämmer informa-av
tionsuppgiften, nämligen massmedierna bör den informationatt ärge som
nödvändig för medborgarna skall kunna ställning i samhällsfrågor. 1972att ta
års ocksåpressutredning betonade dock förtroendevaldaatt genom mass-
medierna fåborde löpande information enskildas och organisationersom

frågor.uppfattningar i politiska vårEnligt mening bör medborgarperspektivet
i stället lyftas fram entydigt Vi har därför valt intesätt. särskiltett attmer
peka de förtroendevaldas intresse viss information, fårdettaut utanav anses
ligga inom för den formulerade infonnationsuppgiften.ramen ovan

Det enskilda mediets roll det gäller informationsuppgiftennär har varit fö-
remål för diskussion. En synpunkt har varit det enskilda mediet tjänar denatt

åsiktsbildningenfria bäst det inte oskäligt eller någonmissgynnarom gynnar
åsiktsinriktning. vårsärskild Enligt mening det emellertid inte oförenligtär

åsiktsbildningmed fri enskilt medium partiskt i sin nyhetsför-äratt etten
åsiktsbildning stårmedling. En fri inte i motsättning till där nyhets-ett systern

medierna i utsträckning företräder och föruttryck organiserade opi-stor ger
nioner i samhället. fria åsiktsbildningenEn del i den massmediernaär kanatt
fungera självständiga aktörer och driva linjer i samhällsdebatten.som egna

kringKommentarer samhällsutvecklingen, kulturyttringar, strömningar och
maktstrukturer också åsiktsbildningen.i samhället del den friaär Till-en av

kan medierna debatt, nyhetsfönnedling och infonna-sammans genom annan
tion underlag för medborgarnas fria och självständiga ställningstaganden.ge

Också den kritiska granskningen i massmedierna förcentral den friaär
åsiktsbildningen och demokratin. på friståendeMassmedierna kan ochett
oberoende granska de inflytelserika samhället. Genomsätt i granskningen

mångfacetteradegenomförd massmedier motverkas maktmissbruk, ochav en
rättvisande och nyanserad bild de styrande i samhället kan framträda.av
Viktiga strömningar företeelseroch i samhällslivet kan avslöjas genom en
sådan granskning.

Granskningsuppgiften de fyra funktioner för dagspressenär en av som
års1972 pressutredning. Utredningen massmediernatogs attupp av angav

allmänhetens företrädare borde granska den verksamhet utövassom som av
inflytelserika Ocksåde i samhället. Dagstidningskommittén årbetonade 1988

granskningsfunktionen. För hänföras till allmän nyhetstidning skulle tid-att
ningen kritiskt granska den verksamhet de inflytelserika iutövassom av sam-
hället. I granskningsuppgiften kunde enligt Dagstidningskommittén ingå
element nyhetsfönnedling och ocksåopinionsbildning den hade ettav men
självständigt värde. I sin granskning kunde tidningen fungerasägas som
allmänhetens företrädare myndigheter, organisationer, företag m.fl.gentemot
etablerade institutioner.

I detta sammanhang kan erinras de särskilda ansvarsreglerna i tryck-om
påfrihetsförordningen vilka bygger principen Straff-om ensamansvar.
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framställningför brottslig i periodisk skrift ligger hosansvaret en en av
utsedd ansvarig utgivare.ägaren

också skallDet kan diskuteras granskningen under- eller sido-om anses
informationsuppgiften. Granskningenordnad kan nämligen ses som en

ingår självklart inslag i uppgiftenarbetsmetod informeraett attsom som
Viallmänheten. dock granskningen bör särskild uppgift,attanser ses som en

informationsuppgiften, det gäller massmediemas ijämställd med roll dennär
demokratiska processen.

vår mening saknas anledning i beskrivningen massmediemasEnligt att av
två återståendedemokratiska funktioner särskilt de de funktionerta upp av

års framhöll, nämligen kommentatorsfunktionen1972 pressutredningsom
gruppkommunikationsfunktionen. den norska pressutredningenoch Som

framhållit1992:14, 107 och Kent Asp kan kommentators-NOU ävens.
del informationsfunktionen och gransknings-funktionen ses som en av
därför inte skiljas funktion.funktionen och behöver När detut som egenen

gruppkommunikationsuppgiften för särskiltövrigt integäller togssom upp-
uppgift,Dagstidningskommittén det tveksamt denna denär om somav -

års förenas1972 pressutredning, kan med intressetformulerades attavav
behov i Vi har denna bakgrund valt intemedborgarnassätta mot attcentrum.

någon båda funktioner.särskilt lyfta fram dessaav
politiska funktioner förpressutredningen skiljdeDen norska ut tre mass-

informationsfunktionen och kritikerfunktionenmedierna, nämligen förutom
åsik-forumuppgift. Forumuppgiften innebära aktörer med olikaattangavsen

bådei tidningen, insändare och självständigakommer till talster genom
pressutredningen god pressedkunde enligt den norskautspel. Det attses som

åsikter får ocksåtill tals, de strider tidningens linjealla komma mot egensom
detta forumupp-politiska uppfattning. Etteller ärsättannat att att ansese

inforrnationsuppgiften och mediernas roll opi-underordnadgiften somsom
vår möjligheternionsförmedlare. Enligt mening emellertid medborgarnasär

så frågamediernas uppgifter itill tals i medierna viktig delkommaatt en av
åsiktsbildningen den, den norska pressutredningen fann,den fria att somom

uppgift för jämställdsjälvständig massmedierna,bör betraktas som en mer
såledesinformationsuppgiften granskningsuppgiften. Det börmed och ses

uppgift massmedierna bärare den allmänna samhällsde-för avsomsom en -
och kritik. Närfungera forum för utbyte kommentarerbatten att avsom-

låter åsikterfråga olika komma till talsomstridd ochmassmedierna tar upp en
ocksåForumuppgiften kan fyllasforumuppgiften.uttryck fördettaär ett ge-

strömningar itill kulturhändelser ochrecensioner och kommentarer sam-nom
led i mediernas nyhets-forumuppgiften ligger dethällslivet. I även att ettsom

åsikter strida den uppfattningför kanrapportering finns motutrymme som
åsikter från enskildagäller inte baramediet Detdet aktuella representerar.som

från m.fl. Härigenom kanföreningarorganisationer,ävenutanpersoner
för forumfunktionen.falla inomgruppkommunikationsuppgiften ramenanses
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Särskilt viktig forumfunktionen frågaär inte kan blinär belyst fleraen av
massmedier grund det saknas egentliga alternativ eller motkrafter tillattav
det aktuella mediet. Ju forumuppgiften fylls inom medium destoettmer
mindre mångfald.blir behovet yttreav

såledesVi massmedierna fullgör följande uppgifteratt tre äranser som
åsiktsbildningen.särskilt viktiga för den fria

Informationsuppgiften; uppgiften förse medborgarna med sådanatt
information defritt och självständigt kan ställning samhällsfrågor.iatt ta
Granskningsuppgiften; uppgiften verka självständiga aktörer ochatt som

granska de inflytelserika samhället.iatt
Forumuppgzjften; uppgiften låta olika åsikter och kulturyttringar kommaatt
till tals.

vårDessa uppgifter enligt mening förgrundenutgör statsmakterna i denatt
åsiktsbildningensfria intresse har anledning stödja massmedier medatt

åtgärdersärskilda eller verka för hindra oönskad utveckling. När detatt en
åtgärdersedan frångäller behovet fråganstatsmakternas sida mång-ärav om

falden inom massmedierna central betydelse.av

Mångfald massmedieområdet10.3

Vår Mångfaldbedömning: i massmedierna medel främjaär ett att
demokratin. mångfaldenDen massmedieområdet därvidäryttre
mycket viktig. En statlig massmediepolitik bör inriktas främja denatt

mångfalden inom massmedierna.yttre

Mångfald i massmedierna kan medel främja den friaett attmer ses som
åsiktsbildningen och måldärmed demokratin i sig.än ett

mångfaldBegreppet kan ha flera betydelser. Det vanligt i denär veten-
skapliga litteraturen och i den allmänna mediedebattenäven skiljeratt man

mångfald.begreppen inre och mångfaldMed inre då denyttre menas
mångfald finns inom enskilt mångfaldmedium medan medett yttresom avses

mångfald bestården i förekomsten skilda medier.som av
mångfaldenDen innebär mångfaldmedierna kan spegla den och deyttre att

olikheter existerar mångfaldi samhället i mediestrukturen. Genom densom
mångfaldeninre åsiktsriktningarkan medierna plats för olika och idéerge
finns i samhället inom för det enskilda mediet. Dessutom kansom ramen

mångfalden från publikperspektiv medierna kan sinattses en genom ge
bådepublik valfrihet gäller olikadet medier och det gäller det enskildanär när

innehållmediets Mångfaldenvalfrihet för publiken. i dessa skilda hänseen-
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utgångspunkt nivåer,för sig bedömas med i geografiskaden kan dvs.var
nivå.regional nationellsituationen lokal, och

nivå i princip bevakas ljudradioVarje kan dagspress, och TV. Un-genom
fåttder 1970-talet har den svenska klar tyngdpunkt denmorgonpressen en

nivån,lokala i första kvällstidningarnaregionala och medan hand nationelltär
gått frånLjudradion tillkomsten lokalradioinriktade. har helt natio-genom av

nivå. Pålokalnell till ha regional knappast detta haräven sättatt en men --
frågorockså domineras den nationellaTV utvecklats den och ävenmen av

nivån. mångfaldeninternationella Den inom dagspressen den lo-den yttre
nivån eftersomutnyttjas i begränsad utsträckning majorite-kala och regionala

läser regional tidning. Lokalradion i P4 och möjli-tidningsläsare baraten en
nivåer mångfalden. Påbidrar dessa till den denregional-TV yttre na-gen

nivån dominerande. Radions nationella och internationellationella TVär ny-
uppdatering. Stockholmsfungerar för de flesta slags storstads-heter ettsom

utanför Stockholm och kvällspressen fungerar komplement.tidningar ettsom
Cavallin Massmediekoncentration: interna-promemoria JensI aven -

perspektiv5 framhållits svårigheterdet finns avsevärdahar medtionellt att-
utgångspunktmångfald. En kan denbestämma vad utgöratt varasom

mångfaldlandet; i landet sedd i historiskthistoriska erfarenheten dvs.i ett
också med andra länder.jämförelser Ett tredjeperspektiv. kanMan sättgöra

mångfalden utgångspunktermed ekonomiskaden önskvärdabedöma är attatt
konsumentmarknad kanvadbedömningargöra t.ex. annons- resp.av en

Mångfalden för enda mediebransch förkan vidare bedömasbära. resp.en
utgångspunktMångfaldenmediebranseher. kan slutligen bedömas med iflera

medierna. förutom direktaägande Det kan detgraden inflytande och överav
då eller affársöverenskommelsergälla allianser lösaägandet etc.
utgångspunkt mått i flera avseenden finnsi dessa kan detMed sägas att en

mångfald massmedier. Utvecklingen radioTVganska god inom svenska av
decennierna i hög grad bidragit tilltidskrifterna har under deoch senaste en

framstårmångfald. Också jämförelse med andra ländervidökad yttre en
pålåg femte i det gällermångfalden god. Sverige 1992 plats Europa närsom

förhållande efteri till befolkningsstorleken, Island,antal dagstidningar
Finland.Schweiz ochNorge,

mångfaldsdiskussionenutgångspunkter för kanekonomiskaNär det gäller
år reklamen i1993 svararade för 70dagspressennämnas procentatt ca av

årfallit 1985 den 80medier. Andelen hartraditionella över procent.var-
åroch 1993 drygt 15TV-reklamens andel ökat snabbtSamtidigt har var pro-
reklammarknadenförändradeförefaller dock inte denSammantaget attcent.

negativ riktning.påtagligt påverkat ekonomi i När detdagspressenshamer
för flerdagars-abonnerade upplagankan dengäller upplagan nämnas att

åren 1992 och 1993 ochsjunkit med undertidningarna attprocenttreca

5Ägarkoncentration promemorior och dis-radioTV femi dagspress och -160 1994:145, 232 ff.kussionsinlägg SOU s.
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lösnummerpressens upplaga sjunkit med åttadrygt För dagspressenprocent.
helhet förefaller inte de ekonomiska förutsättningarnasom för yttreen

mångfald ha försämrats påtagligt under de åren. Det kan dock i dettasenare
sammanhang inte bortses från många tidningaratt beroendeär presstöd förav
sin överlevnad. Detta gäller endagstidningama och de s.k. andratidningarna.

När det gäller mångfalden inom dagspressen har fastslagitexpertrapporten
svensk dagspress iatt huvudsak lokalär SOU 1994:94, 204. Stockholmss.

har visserligen spridningmorgonpress utanför den regionenen detegna men
i praktikenär bara de lösnummerförsålda kvällstidningarna kan kallassom

Ävenriksspridda. presstödet inte lyckats förbättra positionenom för de för
den mångfalden så viktigayttre andratidningarna, har det lyckats hindra en
minskning antalet dagstidningar. Antalet konkurrensorterav har minskat från
20 till 18 i bilden ligger också antalet allmännamen nyhetstidningaratt totalt
har ökat tillkomsten rad endagstidningar.genom av en

Sett i läsarperspektiv detett typiskaär håller sig medatt man en morgon-
tidning. Andelen lokala tvåtidningsläsare understiger normalt tio procent men

tredjedel någontittar gång i veckan i andratidningenca en de därorter en
sådan I Stockholm denutges. är andel läser både Dagens Nyheter ochsom
Svenska Dagbladet omkring fem Valet dagstidningprocent. i högär gradav
bestämt tradition med betydande inslag politisk lojalitet.av Det lokala inne-av
hållet dockär viktigare denän partipolitiska faktorn; läsarna väljer i första
hand lokal tidning och i andra hand lokaltidningen med viss partipolitisken
linje. Nyttjandet den mångfalden i det lokalayttre tidningsutbudetav såle-är
des förhållandevis blygsamt, åtminstone det gällernär daglig tidningsläsning.
Å andra sidan spelar morgontidningarna i Stockholm viktig roll för delen en
läsare i landsorten. För större spelar kvällspressengrupper motsvarandeen
roll. bådaI fallen finns det inte obetydligt inslagett politiskt motiverade valav

tidning.av
När det gäller den inre mångfalden kan sägas den journalistiskaatt profes-

sionaliseringen inneburit utveckling i riktning värderingenen mot att ny-
hetsplats blivit likartad. Det allmäntär intryck utfördaettmer studierav att
detta också gäller för ekonomisidor, kulturmaterial och nöjesbevakning.
Parallellt med denna utveckling tycks dock gåttha strävan ökadmoten
profilering målgruppsanpassning.och

Sett i bredare perspektiv dvs.ett mångfalden inom massmedierna har
medieutbudet ökat under de två decennierna framförsenaste allt genom
utvecklingen inom radioTV-området. Dagstidningarna tycks i huvudsak ha
behållit sin position centrala medier i människors liv, förändringarsom imen
medielandskapet har inneburit andra medier kommit fyllaatt allt fleratt av
dagstidningamas funktioner. Specialtidskriftema täcker olika ämnesområden
och ofta dagspressenssätt specialiseradeger material läsarnasamma som
möjlighet hålla sig å jour bådemedatt händelser och bedömningar. Till-
komsten radio- och TV-kanaler har inneburit ökad mångfald;av nya iyttreen
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musiktyp,differentiering efterochförströelsegäller dethuvudsak menmer
nyhetsutbud.också ökatett

allmänhetensvenskatid dendenpublikperspektiv kanFrån nämnas attett
år till 6 timmar1979från timmeoch 345medier har ökatallanedlägger

ökar eftersomanvändningeniselektivitetenvisatharstudierår Flera1993. att
medierallai ärgällertid. Dettatillgänglig settstortutbudet ökar än menmer

för deläsesDagspressenoch dagspressen. mestTVför radio,tydligtmest
förutrikesnyheterochför inrikes- samtintressetskullnyhetemaslokala men

för högretraditionellti TVockså Tre programtyper svararär stort.annonser
sändningstid,på bästanyhetsprogramnämligenövriga,depublikandelar än

medökat i taktdockTV-tittandet hariSelektivitetennöjesprogram.ochsport
musik blivit detochhar nyheter mestradiomedietFörexpanderat.utbudetatt

uppdateringocksåfungerarRadiomedietinnehållet.prioriterade som en -
medier.andrasig ifördjupaförhäntvadvill attlyssnarna veta senaresom

visartidskriftsbranschenspecialtidnings- ochutvecklingensamladeDen av
påfragmenteratsharicke-dagligaselektivitet. Denockså större pressenen

TV-mediet.ungefär sätt somsamma
nyttjandetselektivadet alltmerförefallerframhålls iSom expertrapporten

medie-i allminskatparallellt medmedier ettenskilda engagemangav
166.1994:94,SOUanvändning s.

det harkanSverige nämnasmassmedierna i attägandetgällerdetNär av
kommersiell radiointroduktionmedsambanditillkommit avägargruppernya

internationalise-också skettKinnevik. harDetdetgällerfrämstoch TV, en
radioområdet Scandina-ochinomNRJEnergybl.a.ägandetring genomav

dock isaknasdagspressenInomradioT V.inomBroadcasting Systemvian
Ägandet präglaslokalradionprivatai denaktörer.utländska av ensettstort

företagägarkonstruktioner, därolikaradmedstrukturkomplicerad sammaen
medierolikaägandetsamtidigaägarbolag. Detflertalimedfinnas avkan ett

beträffandetydligsärskiltochbetydelsefått ökad ärföreteelseär somen
lokalradion.privatainträde i dendagspressens

svensk dagspressägandetfrågafrån i1973Grundstrukturerna avom
desamma.huvudsaki20 ärfortfarande. Det ägarnastörstabestår principi

Dendock skett. största ägargruppen,harförändringarpåtagligaVissa mer
till6medupplagantotalaandel densin procentökatBonniersfären, har av

iförloratharåter sjunkit. Expressendärefterharden mer26,7 procent, men
tillskott.medförde iDagbladetSydsvenskaförvärvetvadupplaga än av
ochpåfrestningarförvarit ettharArbetarrörelsens utsatt storapress

förankradelokalttillöverlåta tidningarnasyfteirekonstruktionsarbete att
periodenkännetecknasförändringardessaTrotsslutskede.i sittärägare

förskjutningar itillkommit ochFå harstabilitet. ägare1973-1993 stor nyaav
små.förhållandevisvarittotalupplagan harandelrelativaägargruppemas av

förhållandevisredovisningenlämnadedenSammantaget enovanger
massmedie-svenskadenmångfalden inomoch inredenpositiv bild yttreav

162



Mediepolitiska utgångspunkter

branschen i sin helhet. I den nuvarande massmediesituationen har dags-
fortfarande central ställning. Med hjälppressen det direktaen presstödetav

har kunnat undvika minskningman antalet dagstidningaren under deav
decennierna,senaste även stödet inte medfört förbättringom andra-en av

tidningarnas position. Under period har den mångfaldensamma ökatyttre
utvecklingen andra medier, främstgenom radioT V ocksåav men genom

tidskrifternas ändrade struktur.
Utvecklingen inger dock för den mångfaldenatt ien yttre vissaoro

avseenden kan komma åter minska. Det gälleratt koncentrationnärmast av
ägandet både inom det privata radioTV-området och inom dagspressen. Till
detta kommer med det i och för sig korta tidsperspektiv finns den- som -kritik riktats de privata lokalradiostationernamotsom för de hittills inteatt
uppfyllt de politiska förväntningarna ökad innehållsmässig mångfald.en

vårEnligt mening den mångfaldenär inomyttre massmedierna mycketett
viktigt medel nå måletatt massmediernaatt den fria åsiktsbildningengenom
skall kunna bidra till främja demokratin i Sverige.att Det finns klar risk fören

minskad mångfaldatt också kan medförayttreen minskning utbudeten av av
åsikter. En statlig massmediepolitik måste därför inriktas främja denatt

mångfalden inomyttre massmedierna. Konkurrensen mellan flera medier
bidrar enligt vår mening i sig till fruktbar åsiktsbildning och förmodligenen
också till den s.k. inre mångfaldenatt ökar.

10.4 Dagspressens position i massmedielandskapet

Vår bedömning: Dagspressens särställning i massmedielandskapet
har blivit mindre markerad under de två decennierna. Dags-senaste

har dock fortfarande särskild ochpressen central ställning och kanen
heltäckande andraän massmediermer fylla informations-sammantaget

uppgiften, granskningsuppgiften och forumuppgiften. Dagspressens
centrala betydelse i den demokratiska kan beräknas kvarståprocessen
under överskådlig tid. Utan mångsidigstark, och differentieraden
dagspress går mycket den mångfaldentotala förlorad och detav kan
inte kompenseras utvecklingen inom radioT V. Det behövs bådeav en
inre och mångfald inom dagspressenyttre för deen bästa förut-att ge
sättningarna för allsidig debatt åsiktsbildningoch och fören att ge en
valfrihet för läsarna.

Enligt finns detexpertrapporten avgörande skillnader mellan åren 1972
och 1994 det gäller utgångspunkternanär för presspolitiken. Den viktigaste
skillnaden dagspressenär inte längreatt kan bedömas fristående. Gränserna
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radio ochå finns lokalsidanluckratsharmedietyperolikamellan upp, ena
utgångs-viktigtidskrifter. EnochSpecialtidningarfinnså sidanandraTV,

samladenligtdärförbedömningar expertrapportenärför fortsattapunkt en
områden kräver sär-identifieringochmedieralla större somavensyn

imedierna, antingenförförutsättningargodaochsamhällsinsatserskilda ger
oönskad utveck-hinderformeller istimulansstöd motriktadeform enavav

228.1994:94,SOUling. s.
särställningdagspressenstydligtvisserligendetvår mening attEnligt är

markerad gränsernamindreblivit att mot1970-taletbörjansedan genomav
uppgifterDeå luckratsandra sidanradioT Vochå sidantidskrifter upp.ena

gransk-informations;nämligentidigare,redovisatsmassmediernaför som
också andrautsträckningi ökaduppfyllsforumuppgiftemaoch avnings-

år fått1975medjämförtradioT VdettagällerFramför alltmassmedier. som
också kommittidskrifter hardel attförutsättningar,förändradehelt men en

alltmerdagstidningarnaskommerTill dettafunktionerna. attvissafylla av
ämnesområden tidigaresådanainnehållakommitmaterialomfattande somatt

förbehållet tidskrifter.ansågs
de andraheltäckande änsättfortfarandedockkan ettDagspressen mer

haruppgifter. Dagspressenfylla allasamtidigt tremassmediegruppema anses
information,gällerdetaktualitetoch närbredddjup,sammantaget ett enen

mediegruppernaandradeåsikterför olika varochgranskning somutrymme
nivån. PåregionaladendettaSärskilt gällernå till.svårtharför sig att upp

någon motkraft tillelleralternativreelltnågotintenivå finns annatdenna ännu
ellerlokalradionprivatadenVarkenandratidningarna.förstatidningama än

uppgif-fylla denivå kunnatharregional tre-TVservice-radio ochpublic
förstatidningarna.tillmotkrafterbliskulle kunnadesådant sätt attettterna

fyllatillbidrahåll kunnatpå sina att etthartelevisionsföretagenlokalaDe
omfattningsåi ringavarithittillsdet harinformationregionalbehov menav

motkraft.någon egentligheller kunnat utgörade inteatt
Dagstidnings-annonsbladenockså nämnas.kansammanhangdettaI

år 1972 isedanår 1988 dagspressen stort settkonstateradekommittén att
starkaDagstidningamasannonsbladen.hålla positionersina gentemotkunnat

fråntrohetfortsattbidragit tillmedvetandet hadeallmännadetställning i
marknadsförut-frånvaron vidarebedömdessida. Det attannonsörernas av

i be-endastannonsbladentillförklaring attkundesättningar som enses
materialet.redaktionelladetutvecklatomfattninggränsad

tid-företeelseEnförändrats.haemellertidkanSituationen nynumera
gratisut-annonsñnansieradMetro, ärtidningenningsmarknaden är ensom
ii veckanfem dagarkommer storStorstockholm. Metro ut entidning idelad

redak-sinaannonsblad bl.a.från tradionellaskiljer sig genomupplaga. Den
utrikesnyheter.ochoch riks-nyheterregionalafrågaiambitionertionella om

tid-Storstockholmidenperspektiveti utdock att varsskallMetro gesavses
för-dentidningsmarknaderfrån övrigaskiljer signingsmarknad genom
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hållandevis låga hushållstäckningen för morgontidningar. Det förär ti-ännu
digt bedöma vilken betydelse Metro kommeratt ha för tidningsmarknaden.att

Dagspressen har fortfarande central betydelse i det allmänna medvetan-en
det nåroch den mycket del befolkningen. Detstor tryckta ordeten sär-av ger
skilda möjligheter för innehållsrik och varierad information och dags-en

kan förmedla denna information överskådligt och lättillgängligtpressen ett
med möjlighetersätt till fördjupning inom områdenstora de upplevssom som

särskilt intressanta. Morgontidningarna kan basmedier, med kvälls-ses som
tidningar, radio, TV och specialtidskrifter kompletterande tillval.som

Till detta kommer dagstidningarna sin starkaatt ställning hosgenom
allmänheten i förening med sitt allmänorienterande innehåll bidrar till en
allmän och hög medvetenhet skilda företeelser i samhället, också sådanaom

indirekt har politisk betydelse. I den meningen kan dagspressensom mer
vidareutveckling,sägas kontinuitet och bredd det gällernär de kun-ge en

skaper, de läsvanor och den allmänbildning skolan lagt grunden till.som
På längre sikt kan saken sig annorlunda. finnsDette del talar fören som
andra medier i vissa hänseenden kommeratt kunna spela rollatt samma som

dagstidningarna åtminstonei dag ellergör så avgörandeutgöra motkrafter att
dagstidningarna förlorar sin nuvarande särställning. Förutom tidskrifter och
radioT V gäller detta databaser olika slag, vilka direkt tillgång tillav ger en
mycket mängd information, och de elektroniskastor anslagstavloma som ger

möjligheter åsiktsutbyte.tillstora
råderDet delade meningar långhur sådantid utveckling Enligtom tar.en

vår bedömning frågatorde det utveckling längre sikt. Undervara om en
överskådlig tid torde kunna räkna med dagstidningarna kommerattman att
behålla sin starka och särskilda ställning det gäller förutsättningarnanär för
demokratin i Sverige.

Det behövs vårenligt bedömning medier på heltäckande kanett sättsom
fylla uppgiften främja demokratin åsiktsbildningen.den friaatt Ingetgenom

medium fyller fullständigaannat dagspressen sådansättsamma som en
uppgift. Mot vårabakgrund redovisade bedömningar dags-av ovan om

särställning och grundläggande betydelse för demokratin finns detpressens
därför starka skål verka för just dagspressen bästaatt möjliga förut-att ges
sättningar upprätthålla och fördjupa sin roll i det demokratiskaatt systemet.
Målet med presspolitiken därvid dagstidningarnaär skall medverka tillatt att
främja demokratin allsidig, vital åsikts-och fri och opinions-genom en
bildning. Som vi tidigare framhållit mångfaldenvi inomattanser mass-
medierna angelägen för nå måletär främja demokratin. Utan stark,att att en
mångsidig och differentierad gårdagspress mycket mångfaldenden totalaav
förlorad och det kan inte kompenseras utvecklingen inom radiol V. Detav
behövs således vårenligt bådebedömning inre mångfaldoch inomyttreen en
dagspressen för de bästa förutsättningarna för allsidigatt debatt ochge en
åsiktsbildning och för läsarnaäven valfrihet.att ge en
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presspolitikstatlig10.5 En

dagstidningama.fortsättningsvis stödjaVårt förslag: börStaten även
mång-påtaglig risk för minskadfinns detordentligt stödUtan ett enen

statsñnansiella läget.måste ansträngdadock till detfald. Hänsyn tas

jämförelsevis godkan uppvisanuvarande dagspressenden yttreAtt en
presstöd,decenniernassin grund i demångfald i hög gradhar senaste som

stödet skullemonopol. Omkoncentration ochutvecklingenbrutit mot upp-nu
fart igen.utveckling riskerardennauppenbarthöra det att taär att

åtgärder ekonomiskt stödandrainte omöjligt änoch för sigiDet är att
sådan detta sammanhangutveckling. Imotverkatillbidraskulle kunna att en

uppgift följaråd har tillnyligen inrättatsdet attkan nämnas ettatt som
mångfalden och utredaförförhållanden har betydelseutvecklingen somav

åtgärder dir. 1995: 13.behovet av
effekter förpositivasig ha klarahar dock visatekonomiska stödetDet

någotvår uppfattning ioch enligtmångfalden inom dagspressen är som
Utannegativa konsekvenser.undvarasinte kanlägedagens utan stora

mång-fördetta desärskilt gällermånga tidningar läggas ned,presstöd skulle
således direkta presstödetdetViså andratidningama.viktigafalden attanser

finnas kvar.fortsättningen skalliäven
ocksåemellertidhartill dagspressendet fortsatta stödetVår bedömning av
mås-stödetrådande statsñnansiella Nyttanläget.utgångspunkt det avsom en

måste då de generellaförsta handför Ikostnadernavägas staten.motte noga
mångfalden inom dagspresseneftersom det för ärstödformema omprövas

ekonomisktåtgärder till deriktademed selektivasärskilt viktigt svagare
nuvarandeså ekonomiskt starka detMånga tidningartidningarna. är att gene-

framstår nödvändigt.oundgängligendelarstödet inte i allarella som
ocksåmåste dockselektiva stödetdetMöjligheterna begränsaatt noga

tidningarna skallbehövs förfår vadStödet inte utöver attprövas. som
måsteoch leva vidare. Detinom branschenutvecklingenkunna följa med

betecknassådana kantill tidningarockså tydligt begränsas somsom
åtgärdermåste undvikautgångspunktdagstidningar. En självklar är att staten

innehåll.påverkan tidningarnasinge förkan oro ensom
mål förbörföljande konkretaVi sättas statensatt press-uppmeranser

politik.
beskattning.förmånlig indirektbör delDagstidningarna av en-

stödåtgärder desådana väljasstödformer börstatligaI valet gersomav-
massmedier.mellan olikakonkurrensensnedvridande effekternaminst

så många möjligtnådagstidningar kanmedverka tillbörStaten att som-
bred distribution.stödjaatt engenom166



Mediepolitiska utgångspunkter

Konkurrensen mellan dagstidningar bör stödjas på framför allt den-
regionala marknaden.
Monopolbrytande, kompletterande tidningar bör stödjas på framför allt-
den regionala marknaden.
Regelsystemet så långtbör möjligt automatiskt verkande.vara-
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ll Dagstidningsbegreppet

Vårt förslag: Dagstidningsbegreppet bör i huvudsak oförändrat.vara
En viss uppstramning bör dock ske. En samordning mellan dags-
tidningsbegreppet i skilda författningar bör eftersträvas. Kravet att en
dagstidning skall innehålla 55än redaktionellt materialprocent egetmer
bör sänkas till minst 5 l procent.

Vi föregåendehar i avsnitt redovisat vår bedömning ekonomiskt stödatt ett
i fortsättningenäven bör betalas till dagstidningar. Begreppetut dagstidning

emellertid inteär entydigt.
Presstödsförordningen innehåller definition begreppet dagstidningen av

fastslår tidningen skallattsom
allmän nyhetstidning,vara en
dagspresskaraktär,vara av

innehålla reguljär nyhetsfönnedling eller allmän-politisk opinionsbildning,
normalt komma med minst vecka,ut ett nummer per
i huvudsak skriven svenska,vara
i huvudsak distribueras inom landet,
komma underut eget nanm,
ha redaktionellt innehållett eget 55utgör än % det totalasom mer av
redaktionella innehållet.
Denna definition har kompletterats Presstödsnämnden år 1981 iav ett

vägledande uttalande:
Den reguljära allmänna nyhetsförmedlingen skall tidningens primäravara
uppgift.
Nyhetsfönnedlingen skall kontinuerlig.vara
Nyhetsförmedlingen skall gälla händelser och skeenden i anslutning till
periodiciteten och aktualiteten skall motivera förutsättaoch periodiciteten.
Nyhetsförmedlingen får inte begränsas detän geografiskaannatav
spridningsomrâdet och händelsers och skeendens aktualitet.av
Mervärdesskattelagens definition allmän nyhetstidning mindre utför-ärav

lig. I denna lag bara det fråga sådanaär publikationeratt dags-anges om av
presskaraktär normalt utkommer med minst vecka.som ett nummer per
Skattemyndigheterna använder sig dock också flera presstödsförord-av av
ningens och Presstödsnämndens kriterier, även i huvudsak haftom man en

restriktiv tillämpning nämnden. I reklamskattelagenän definieras allmänmer 169
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dagspresskaraktâitpublikationperiodisknyhetstidning somavsom en
intevecka och utgörminstmednormalt kommer ettut somnummer per

mål ärenden hosi ochkungörande1977:654lagenannonsblad. l om
nyhetstidning dags-allmändagstidningdefinierasmyndighet avsom enm.m.

i veckan ochmed minstnormalt utkommerpresskaraktär ett nummersom
abonnerad upplaga.huvudsakivardagarhar ensom

presstödssammanhangidagspressbegreppetdefinitionDen somav
dagspress-nyhetstidningallmänlödsig bakomställde1971riksdagen av

på iKravetvecka.minstmedkommerkaraktär ettut nummer persom
syfte undanta1971 iförordningeninfördes iabonnerad upplaga atthuvudsak

bisatsinfördes i1976lösnummerförsåldzi tidningar. attochgratisutdelade en
distribuerashuvudsaksvenska och iskrivenskallhuvudsakitexten vara

publikationochnyhetstidningallmänuttrycketlandet. Närinom av
zillmänpolitisknyhetsförmedling ochellerreguljärmeddagspresskaraktär

vissasyftet gränsinfördes sätta motopinionsbildning att envarsenare
opinionsbildning.sektoriellmed klartorganisationstidningar

nyhetstidningallmäni begreppetinnefattasskulleendagstidningarnaAtt
utredningssammanhangbåde idiskussionerföremål upprepadeförvarithar

ellerinte endags-innefattadepressutredningenförstariksdagen. Denioch
pressutredningenandradenochdagspressbegreppetitvådagarstidningarna

fådagarstidningarnaansågårs pressutredning1972tveksamhet. attuttryckte
dagspresskaraktärnyhetstidningallmäni begreppetinnefattasskulle menav

och intedagstidningarnatillkomplementbetrakta somde ettattatt somvar
informationskallan.nyhets- ochprimäraden

skattemyndighe-ochPresstödsnämndensmellanskillnadendet gällerNär
framträder. Fle-handi förstaendagstidningarnadettillämpning är somternas

godkänt förPresstödsnämndenendagstidningarrikstäckandede somra av
all-inteskattemyndigheternaproduktionsbidragdriftsstöd har ansetts somav

organisationstidskrifter.betraktatsstället har delnyhetstidningar.männa som

Vår bedömning

dagsiiclnirugav-förändraprincipielltanledningsaknas detvår meningEnligt att
uppenbar riskfinnsemellertid. Detskärpning behövsvissbegreppet. En en

Veckotidningar kom-betraktatidningar ärallt fler närmastför att somatt som
förbehållas dagspres-börstödstatligasärskildadetomfattas somatt avmer
fâdagarstidningartillledaskärpning bördock inte attVi ge-att enansersen.
Fådagarstidningarnadriftsstöd.erhållafrån möjligheternauteslutsnerellt att

till dennaStödetåsiktsbildningen.den friafunktion iviktignämligenfyller en
nyetableringartillmöjligheternaförbetydelseockså myckethar storgrupp

branschen.inom
avgränsning1988:48ansåg år 1988 SOUDagstidningskommittén att en

kommentarernyhetsförmedling,vilkassådana publikationer,borde göras mot
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och granskning till övervägande del behandlar enstaka eller någraett intres-
seområden eller samhällslivetsegment medan övriga lämnasav obeaktade.
Om den redaktionella bevakningen i begränsadstort ärsett exempelvis till
förhållanden inom näringsliv och affärsverksamhet eller till konsumentpolitik,
miljöfrågor, idrott och friluftsliv frågoreller med anknytning till kyrkoliv och
religion föll tidningen enligt kommittén utanför kategorin dagstidning.

När det gäller avgränsningen dagstidningsbegreppet vigörav be-samma
dömning Dagstidningskommittén. En tidningsom bör för kunna erhållaatt
presstöd ha icke-segmenterat innehållett och inriktas vid läsekretsmot en

förbehåll förutan grupptillhörighet eller motsvarande begränsning. Detta bör
komma till tydligt uttryck i presstödsförfattningen för motverkaatt utveck-en
ling allt vidare tillämpningmot dagspressbegreppet,en kanav hanoterassom
skett i praxis under år.senare

Beträffande det inledningsvis Omnämnda kriteriet 55änmer procent eget
redaktionellt material har vi funnit det finns anledningatt övervägaatt en
sänkt gräns. Ursprungligen dagstidningaratt medangavs övervägande

redaktionella innehåll i presstödssammanhangsamma skulle anses som en
tidning. Presstödsnämnden utbildade praxis innebar editionen attsom en an-
sågs självständig tidning det särskiljandesom en innehållet minstom 51var

det totala redaktionellaprocent innehållet.av
År 1981 infördes flexibel förgräns hindra spekulativaen mer att editions-

Produktionsbidragstarter. till självständig edition utgick ien proportion till
andelen unikt material, så bidragetsätt började utgåatt vid 51 procent eget
material. För uppnå fullt produktionsbidragatt krävdes 65 procent.

I den proposition lades fram grundval Dagstidningskomntitténssom av
förslag 1988 prop. 19899078, 10 f. föreslogs den nuvarande 55-s.
procentgränsen avtrappning. Det framhöllsutan regelsystemet bordeatt vara
så entydigt det motverkade uppkomstenatt utpräglade skenarrangemangav

för den skull förhindrautan förenklingaratt och rationaliseringar. Med hän-
visning till betydandeatt mängd redaktionellten gemensamt material måste
tillåtas ingå i olika editioner föreslogs kravet redaktionelltatt materialeget
skulle sänkas från 65 Erfarenheten fickprocent. enligt propositionen visa om
55-procentsgränsen väl avvägd eller nivån behövde justeras.var Detom
förutsattes därvid Presstödsnämnden följdeatt utvecklingen och rapporterade
negativa konsekvenser. Riksdagen godtog förslaget bet. 198990:KU31.

vårEnligt mening finns det mycket talar för återgränsen börnu attsom
justeras till 51 En sådan sänkning tordener procent. inte någonha avgörande
betydelse för tidningsföretagens planer editioner. Vissa fördelaratt utge
från samordningssynpunkt står däremot vinna. Det finns iatt dag mycket tid-
ningsmaterial med fördel kan likadant utformat i flerasom tidningarvara utan

mångfalden åsiktsbildningshänseendeiatt går förlorad. Det gäller radio-t.ex.
och TV-programtablåer kan mycket plats anspråk,ita sporttabel-som numera
ler och börstabeller, också specialmaterial olika slag vändermen sigav som
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således tidning för iföreslårVi attkonsument. atttill läsaren ensom
redak-skall hadagstidningbetraktas ett egetpresstödssammanhang som en

redaktionella inne-totaladessminst 51innehålltionellt utgör procent avsom
Tidningsstatistik AB:smeddessutomsådanhåll. överensstämmerEn gräns

förståstidningtidskriftsjälvständigmedupplagebestämmelser attangersom
innehåll 51till minstredaktionellaupplagedel procentellerpublikation vars

medupplagedelellerpublikationinnehålletfrån isigskiljer sammaannan
eller annat namn.

vårenligt be-börÖvriga dagspressbegreppetdefinitionenikriterier av
nyhetsförmedling eller allmän-reguljärkravetkvarstå. gällerDetdömning

påskrivenskalltidningenkravenopinionsbildningpolitisk att varasamt
underkommalandet ochdistribueras inom egethuvudsak utisvenska,

riktlinjerPresstödsnämndensviockså understrykavill attVi att ansernamn.
komplement.värdefullamycketfortfarandefrån 1981 är som

skatteområdet iinomtillämpningdagspressbegreppetsgällerdet resp.När
samordning. Det ärbehovdet finnsvipresstödssammanhang att enavanser

Presstöds-tidningartillfredsställandevår mening inte attenligt som av
fått den för dags-delintenyhetstidningarallmännabedömtsnämnden avsom

ibakgrunddennaVibeskattningen. attförmånligare mot mer-tidningar anser
driftsstöds-föreskriverbestämmelse attinförasbörvärdesskattelagen somen

nyhets-allmänskall beskattastidningardistributionsstödsberättigadeoch som
tidning.
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12 Ett förändrat indirekt stöd till
dagspressen

Den ansträngda statsñnansiella situationen stödet till dagstidningarnagör att
måste i alla sina delar.prövas Mervärdesskattesubventionen,noga reklam-

skattesubventionen och det direkta måstepresstödet varandra.vägas Motmot
bakgrund den mångfalden främjas bäst medatt yttre stöd riktas tillav ett som
de tidningarna det deär generella stödformema vårenligtsvagare som
mening förstai måstehand föremålbli för neddragningar.

I detta avsnitt behandlar vi det indirekta stöd dagspressensom ges genom
förhållandevisde förmånliga mervärdes- och reklamskattereglema. Om man

utgår från mervärdesskattesats 25 och reklamskatten llprocent en
med 6 återbetalningmiljoner kr iprocent uppgick subventionen år 1993 till

drygt 2 miljarder kr, mervärdesskatten svarade for 1,6 miljarder kr.varav ca
Vi det alltför drastiskt för tidningarnas ekonomi både införaser som att

mervärdesskatt och höja reklamskatten for dagstidningar. I valet mellan infö-
rande mervärdesskatt och höjning reklamskatten kan vårenligtav en av man
mening inte frånbortse reklamskattens framtid överhuvud haratt uppfattats

tveksam.som

12.1 Mervärdesskatten

Vårt förslag: Mot bakgrund det statsñnansiella läget och ävenav av
behovet konkurrensneutralitet bör dagstidningarna betalaav en
mervärdesskatt upplageintäkter. Den bör låg.vara

Den stödforrn tid ifrågasattvarit förmånligadeärmestsom senare mer-
värdesskattereglema för dagspressen. Synen den förmånliga beskattningen
har skiftat. Ett motiv tidigt de flesta andra länder undan-attsom angavs var
tagit tidningar från konsumtionsbeskattning. Under 1960-talet tvåpekade
skatteutredningar skattetekniska skäl talade föratt mervärdesskatten

Översynsutredningenupplageintäkter. Den dem ansåg docksenare av - -
härutöver andra skattetekniskaän synpunkter kundeatt anföras skatte-mot
plikt för dagstidningar Ds Fi 1967:10. Regeringen instämde i detta och
framhöll tidningsbranschen skulle stödjas ekonomiskt.att Av tekniska skäl
blev undantaget för dagspressen kvalificerat prop. 1968:100, 128, dvs.s. 173
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mervärdesskatt bara be-ingående mervärdesskatt blev avdragsgillall trots att
då inte införts.det direkta presstödetannonsintäkter. Nämnas kantalas att

förmånligaförhänvisade till motiven denpressutredningenDen attsenaste
centrala samhällsuppgif-till dagspressensalltid varit hänsynenbeskattningen

demokratiskaframskjutna roll i dentidningarnasDet framhölls attter. proces-
medvetandet borde förei det allmännastarka ställningen sättasoch den ensen

likabehandling i olika skattesystem. Iförståelig eftersigi och för strävan en
påföljande år mervärdeskattReformeradindirekta skatterutredning m.m.om

för dagstidningar skulleundantagetförordades däremot1989:35][SOU att
mycket kostsam,skattesubventioneringen, äveneftersomborttas som var

ansåg hänvisningdock med tillmångfald. Regeringenmotverkade pressens
mervärdesskattesubventionenbidragsberoendelågtäckningstidningarnas att

mervärdeskattefrågor föreslog SOUvissabestå. Utredningenskulle om
nyhetstid-för allmännal2-procentig mervärdesskattenhetlig1993:75 en
därvid tillhänvisadeoch böcker ochpublikationerperiodiskaningar, andra
tidningarkonkurrensneutralitetet mellanViktenkonkurrensneutraliteten. av

skrivelse ipåtalats Konkurrensverket idessutomtidskrifter haroch au-enav
Också SvenskaLundgren.dåvarande skatteministern Bo1994 tillgusti

föreningen SvenskTidningsutgivareförening Vectu,Veckopressens
SBF har iBokförläggareföreningenoch SvenskaFackpressenFackpress

innehållet i vissabl.a. tillhänvisning-94 medPressutredningentillskrivelser
konkurrensneutralitet och lika-understrukit behovetkraftigtdagstidningar av

till dagspressenshänvisatdäremotTidningsutgivarna harbehandling.
införandeoch tilldemokratiskai denspeciella roll att ett av mer-processen

upplageminskningar.skulle innebäraupplageintäktervärdesskatt
mellan dagstid-gränsdragningenvår bedömning tydligtenligtDet attär

förstdagstidningarnamindre klar sedanblivitpopulärfackpressochningar
skedde innan det di-förmånliga vilket dessutombeskattningen,denmedgavs

innehåll sådantdagstidningarnasDelar ärinfördes.presstödetrekta somav
förhållandetDetoch fackpressen.i populär-huvudsak förekomi atttidigare

iblanddessa bilagorbilagar ochi särskildaofta samlas ut-materialdetta att
gränsdragningssvårigheterna. DenförstärkerVeckotidningarformas nu-som

båda kategorierna innebärför demervärdesskattesatsiskillnadenvarande
ifrågasätts.harkonkurrensneutralitenochproblem,tvekanutan

ekonomiskaframtvingatsituationen harstatsñnansiellaansträngdaDen
det gällerområden helleroch intecentrala närradinomneddragningar en

Vineddragningar undvikas.vår meningkan enligtsubventionerdagspressens
fortfarandevår bedömning dagspressenredovisatavsnitttidigarei atthar ett

demokratiskafunktion i denviktigsärställning och attsådanhar processenen
mångfalden inom dagspres-för bevarastatligt stödmedberättigatdet attär ett

så varjeallvarligtstatsñnansiella lägetockså det är attbetonathar attsen men
måstetill dagspressenstatliga stödetmåste Detstödfonn omprövas. en-noga

mång-förområden där dettill de görvår bedömning begränsas mest nyttaligt
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falden och för den demokratiska vårEnligt bedömning vissärprocessen. en
minskning mervärdesskattesubventionen den besparingsform minstav ärsom
ofördelaktig. Det de tidningarnaär subventionerasstora densom mest genom
förmånliga mervärdesbeskattningen. Endast mindre del kommer deen sva-

tidningarna till godo, subventionenäven kan avgörande be-gare om vara av
tydelse för dessa tidningar. Den ekonomiska situationen för dagstidnings-
branschen i sin helhet sådaninte hellerär skälen för stödja helaatt att
branschen med mervärdesskattesubvention den nuvarande omfattningenen av
framstår övertygande.som

Det statsfinansiella läget begränsninggör mervärdesskattesubven-att en av
tionen nödvändig. Viär emellertid inte beredda föreslåär mervärdes-att att
skatteundantaget för dagspressen helt slopas. En 25-procentig mervärdesskatt
för dagstidningarna skulle försätta dessa i svårmycket ekonomisk situa-en
tion. finns ocksåDet risk för dagstidningarnas hushållstäckningatt i sinen
helhet skulle påverkas sådannegativt. måsteEn risk också bakgrundmotses

det märkts viss försvagning benägenhetenattav en attav prenumerera en
dagstidning.

I internationellt perspektiv kanett det vanligtnämnas dagspressenäratt att
frågasärbehandlas i mervärdesskatt. Samtliga EU-länder och Norgeävenom

tillämpar förmånligsärskilt beskattning frågai dagstidningarnas uppla-en om
geintäkter. Fyra de 15 EU-länderna inkl. Sverige har ingen mervärdes-av
skatt. Dessutom har i Finland mervärdesskattebefrielse för abonneradman

Övrigaupplaga. tio EU-länder tillämpar reducerad skattesats. I ländertreen -
ÖsterrikeIrland, Tyskland och den reducerade skattesatsenmotsvarar unge--

fär hälften standardskattesatsen. I övriga länder gäller lägre skattesat-ännuav
för dagspressen.ser

förmånligaDen skattesatsen för dagstidningar gäller i allmänhet också tid-
skrifter och böcker. Förutom Sverige gäller dock Danmark har standard-att
skattesats för tidskrifter och för böcker. I Belgienäven och Frankrike är mer-
värdesskattesatsen för någotböcker högre för dagstidningar, ändåän men
långt från standardskattesatsen.

När Utredningen vissa mervärdeskattefrågor 1993 föreslogom att en
enhetlig skattesats 12 skulle införas för allmänna nyhetstidningar,procent
andra periodiska publikationer och böcker, hänvisade den till behovet av
konkurrensneutralitet, till EG-reglema till andra länders regelsystem.samt
Man fann enhetlig skattesats 12 skulle bli statsfinansielltatt procenten
neutral SOU 1993:75.

Också vi detta enhetlig skattesats harsätt vissa fördelar.attanser en
Frågan måste dock bedömas i det statsfinansiella perspektivet. Vi det inteser

vårheller uppgift lämna förslag skattesatserna för tidskrifter ochattsom om
böcker.

vårEnligt mening kan skattesatsen för dagstidningarnanär bestämsman
inte underlåta lägga vikt vid dagspressens centrala betydelse i den de-att stor
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ekonomiska förutsättningarnamokratiska Hänsyn bör till detas attprocessen.
får förändras alltför drastiskt. Det därför nödvändigtför tidningarna inte är att

föreslår låg,vi blir jämförelsevis högstden skattesats procent.sexsom
framgår enligt EG:s regelverk det i principavsnitt 4.1.2 gällerSom attav

får finnas mervärdesskattesatser och s.k. nollskattesatserolikabara atttre
övergångsvisfår i första hand till den januari 1997. Vadendast tillämpas 1

går i lägsta tänkbara skattesatsendärefter sker inte bedöma dag. Den iattsom
regelverk 12Sverige hänsyn till EG:s bortsettmed ärtemporära procent -

behållerfrån under förutsättning de nuvarandenollskattesatsen attav man-
våremellertid enligt25, 21 och 12 12skattesatserna ärprocent. procenttre

nivå.för högmening en
perspektiv finns förutsättningar fördet i längreVi kan inte bedöma ettom

för fjärde och lägre skattesats kani Sverige ellerfärre skattesatser att en
Frågan mervärdesskattebeläggning vissaför iinom EU.godtas avramen om

kulturområdet för inomnärvarandeskattebefriade tjänster inomdag övervägs
anpassning EG:still regel-regeringskansliet, bakgrund behovetmot avav

för dagstidningarnamervärdesskattesatsennaturligtverk. Vi det attser som
kulturområdet.nivå införas inomkan kommatill den lägre attsomanpassas

sådan anpassning.första hand förordavill därför iVi en
fråga. Dethar vidare aktualiseratUtvecklingen inom dagspressen en annan

faxtid-distribuerade dagstidningar ochför elektronisktmervärdesskattgäller
Påolikamervärdesskattereglema har tolkatsnuvarande sätt.ningar. De

nyhetstid-så skattebefrielsen gäller allmännahåll tolkas reglernavissa att
sådan tolkning talarform distribueras. Moti vilken deningar attoavsett en
mervärdesskattelagen.regel i Iskattebefriade enligtradiotidningar är en egen

de elektro-förtydligande det gällernödvändigt medfall tycks det närettvart
tidningarna.niska

med nyhetstidningar-elektroniska tidningarnalikabehandling deFör aven
tekniskafrämja tidningarnastalar det angelägeti pappersupplaga äratt attna

kostnader. Vidare kanleda till minskadeutveckling, sikt kan sägas attsom
underordnad betydelse.distributionsformen bör ha en

från gränsdragnings-devår bedömning dock inte bortseEnligt kan man
särskil-uppstå databastjänster skalldagstidningamassvårigheter kan närsom

information och be-liknandefrån databastjänster medjas andra betalda som
gäller data-enhetlig skattesats detmervärdesskatt. En25 närlastas procentav
föredra.vår bakgrunden Vimening denbasinfonnation enligt attär mot

så elektronisktförtydligasföreslår reglermervärdesskattelagensdärför attatt
förmånligafrånutesluts denfaxtidningar klarttidningar ochdistribuerade

nyhetstidningar.för allmännaskattesatsen

176



indirektEtt förändrat stöd till dagspressen

Reklamskatten12.2

Vårt någonföreslårförslag: Vi inte ändring ellerprocentsatsav
återbetalningsgrundande för dagstidningarnas reklamskatt.belopp Där-

föreslår vi tidningsutdelad direktreklam bara skall beskattasemot att
återbetal-för meddirektreklam och det i stället systemetattsom annan

införs avdragsmöjlighet vid redovisnings-ning reklamskatt enav
tillfället.

nyhetstidningar beskattas med 4 medan denReklam i allmänna procent,
särskilt bottenavdrag finns för tid-allmänna skattesatsen ll Ettär procent.

för 6 miljonertidskrifter. 12 miljoner kr dagspress och krningar och Detta är
beskattningsmyndigheten betalarför och fungerar detövrig sättet attpress,

belöper ovannämnda belopp. Förtillbaka den del skatten annons-somav
återbetalning. inte förfinns motsvarande Reklamskattblad o.d. inget tas ut

avgiftkoncessionsavgiftreklam i radio eller TV, däremot tas resp. en en-en
ligt lokalradiolagen ut.

omfattanderedovisade 1988Reklamskatteutredningen översynen av
i syfte bl.a. komma till med de tillämp-reklamskatten SOU 1988: 17 rättaatt

tekniska utveck-konkurrensneutralitetsproblem denningsproblem och som
medieområdet förenkla administratio-lett till. Ett syftelingen annat attvar

remissbehandlats har inte föranlettFörslaget harreklamskatten. mennen av
någon proposition till riksdagen.

vårenframställan till regeringen 1992Riksskatteverket iDäremot har en
reklamskatten eftersom reklamskatte-slopafört fram det bör övervägas attatt

svårtillämpad. mervärdeskat-Utredningen vissalagen komplicerad ochär om
tefrågor år redovisat sin uppfattningvidare 1993 SOU 1993:75har att re-

effekt konkurrensneutraliteten och densnedvridandeklamskatten har atten
behållas. remissyttrande anslutit sigRiksskatteverket har i sittdärför inte bör

till denna bedömning.
också två länder i harligger endast Europabilden reklamskattenI att enav

Österrike.dagstidningar Grekland ochliknande skatt för -
vi det inte be-negativa bild reklamskattenbakgrund dennaMot anserav av

innebäraföreslå det skullehöjning skatten,fogat även attatt av omennu
undanröj Till saken höreffekter skullekonkurrenssnedvridandevissa

vårt reklam-också inom för uppdraginte ligger övervägadet attatt enramen
förTV-ornrådet. reklamskatt all-på Visserligen skulleradio- ochskatt en

för tidskrifter ha posi-likformig med skattennyhetstidningarmänna som var
tillskott tillkonkurrensneutraliteten och innebäraförtiva effekter statensett

innebär den mervärdesskattmiljoner kr. Emellertidomkring 460finanser med
alltförmånga ekonomi skulle försämrasföreslå tidningarsvi valt attatt
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påtagligt de därutöver belastades med höjning reklamskatten.om nu en av
övervägande skäl talar den angivna bakgrunden höjningmot mot en av
reklamskattesatsen eller sänkning bottenavdraget för dagstidningar.av

Vi vill åemellertid andra sidan inte föreslåheller reklamskatten föratt
dagstidningar bort den samtidigt slopas förtas reklam.utan att Deannan
konkurrenssnedvridande effekterna sådan ordning uppenbar. Iär detav en
nuvarande statsfinansiella läget vi det inte troligt reklamskattenattser som -

inbringar årl miljard krnärmare kommer kunna undvaras. Ettattsom per -
slopande reklamskatten för dagstidningarna skulle dessutom främstav gynna
de tidningarna med höga annonsintäkter, medan mångfaldende förstora
angelägna andratidningamas ekonomiska situation endast marginellt skulle
förbättras.

Mot den angivna bakgrunden föreslår någonvi inte förändring reklam-av
skattesats eller grundavdrag.

Vi föreslåvill emellertid ändring i återbetalningde regler gälleren som av
reklamskatt. Som Riksskatteverket framhållit i skrivelsen till regeringen i

1992 skulle administrativa fördelar vinnas det infördes tillrättmars om en
frånavdrag skatten den omsättning återbetalnings grundande.är Ettsom nu

ytterligare skäl för rationalisera det onödigt påtungrodda dettaatt systemet
de skattskyldiga ofta rundgångensätt är den gällande medatt ansett pengar

både kostsam krånglig.och Vi föreslår denna bakgrund de ak-motsom att
fårtuella beloppen dras reklamskatten redovisas.närav

När det gäller beskattningen tidningsdistribuerad direktreklam vigörav
följande bedömning.

frågaI dagstidningarnas skatt för direktreklam gäller dels skattom en om
1l reklamtrycksak eller ocksåannonsblad, dels skattprocent som en som an-

med 4 visserligen återbetalningsgrundandemed 12 miljoner krprocentnons
där distributionskostnaden beskattningsunderlag. För direktreklamutgör-

inte delas dagstidningarna reklamskatten endast ll påärutsom av procent
tryckerikostnaden.

vårEnligt mening det inte rimligt dagstidningarna påär dettaatt sätt
tvingas betala dubbel reklamskatt. Likfomiighetsskäl förtalar direktre-en att
klamen endast beskattas direktreklam. föreslårVi ändringar isom annan re-

uppnåklamskattelagen för sådan likformig beskattning.att en
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Driftsstödet13. l

Fl
Vårt Litsträcknino. Sär-i vissförsla Driftsstödet bör begränsas: lDCJ i, reducerasbort. Stödet bör inteför vissa tidningar börleringari tasre9

redovisar vinster.därför tidningsföretzigl att ett
l

uppgått miljoner kr. Det äritill 413beräknas för 1994 haDriftsstödet ca
fårfår driftsstödet. Dendeltidningsgrupperhuvudsak tre grupp somavsom

når färre 40storstadstidningar,stödet de änandelenden ärstörsta somav
fråga tidningar,fyrahushållen Detutgivningsorten. ärprocent omav

Skånskaoch Dagbladet,Arbetet, Arbetet VästDagbladet,nämligen Svenska
något mindre delfår driftsstödet. Endrygt 40tillsammans procent avsom

lågtäekningstidningar i landsorten.tilllämnats35 hareller procent gruppenca
består 50-tal endags-består tredje19 tidningar. DenDessa ettavgruppenav

får något stödet.mindre 20tillsammanstidningar än procent avsom
framhållit fortfarande finns avgörande skäldetSom vi tidigare attanser

direkt pressstöd.mångfald inom dagspressenför verka för ettatt genomen
genomföras med hänsynbörstödet till dagspressenbegränsningarVissa av

läget.det statsfinansiellatill

fådagarstidningartill vissaDriftsstödet13.1 .1

erhålla presstöd dessintefådzigarstidning med nuvarande reglerkanEn om
tidningenstäckningsgradMedöverstiger 25tåickningsgrad procent. avses

årshushållen utgivningsorten. 1972spridning blandprocentuella pressut-
fåda-förtäckningstalsgränsenansåg för läggadet fanns skalredning attatt

kritiska ieftersom deflerdagarstidningztrför gränsernagarstidningar lägre än
dentill detta sadesFörklaringarnaligger lägre.hänseendeekonomiskt vara
ochannonspriserkomplementtidning, lägrekaraktärenspridningen.lokala av

Marknadsförutsättningarnaförreella alternativavsaknaden annonsörernzrav
sådant det berättigatsåledes utredningenenligt sättskiljde sig attett var

lågförhållandevis täckningstzilsgråins.med en
25tackningstalsgränsennuvarandedenPå kan dockmindre pro-orter
upplaganår till abonneradsamtidigtintetidningarnainnebära attcent upp en

föreslå förändringbereddaemellertid inteexemplar. Vi2 000 är att aven 179
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dessa Vigränser. nämligengör bedömning års1972 utredningsamma som
stödet särskilt bör riktas till rikstäckandeatt regionala tidningar.och Vi detser

inte möjligt för sig denstaten ekonomiska bördaatt ta det skullesom inne-
bära stödja tidningar småradatt där det saknas rimliga förutsätt-orter,en
ningar för tidningarna kunna klara sig Mångfaldenhand.att inomegen
dagspressen främjas i stället effektivt stödet koncentreras till riks-mer om
täckande och regionala tidningar. Till saken ocksåhör det bör finnasatt en
tydlig annonsbladen.gräns mot

Frågan tvåhur endagstidningar med mycket produktionsteknisktnäraom
och administrativt samarbete skall betraktas från presstödssynpunkt har

Bo Hammar uppdrag Presstödsnämnden.utretts Utredningen harav av av
regeringen överlämnats till De två angivna endagstidningamas samarbeteoss.

mycketär utvecklat. Det gäller administration, lokal, tekniskgemensam
utrustning, annonsackvisition och marknadsföring. utgårDessutom rabatt
abonnemangspriset till den abonnerar båda tidningarna. Genomsom att
uppfylla kraven och 55eget än material har bådadeprocent egetnamn mer
tidningarna år 1994 för fåttsig 1,5 miljoner kr eller tillhopa 3 mil-var ca ca
joner kr i driftsstöd. Hade det i stället varit fråga tvådagarstidningom en

fåttskulle den bara det förstnämnda beloppet.
frågaDen inställer sig sådantär skallettsom om arrangemang ettses som

sig tillsätt stödsystemet därförochatt bör motverkas. Vi ianpassa som anser
likhet med tidigare pressutredningar det är angeläget med samverkanatt
mellan tidningar i syfte rationalisera tidningsverksamhet på områdenatt andra

det redaktionella.än Av det skälet och med hänsynrent till de gränsdrag-
ningssvårigheter uppståskulle det inte bör införassom anser attannars
regler förhindrar driftsstöd till sådanadet lämnas tidningar.attsom

Inte heller vi det bör införas och högre stödnivåatt för två-anser en ny
dagarstidningar för delasförhindra tidning på tvåatt att enbart i syfteen upp

erhålla dubbelt driftsstöd. nämligenDetatt är tveksamt sådan nivåom en
skulle kunna komma till användning möjligtvisän någotiannat enstaka fall.
Skulle det visa sig finns tydlig till tidningsuppdelningaratt tendens isenare en
syfte erhålla presstöd ställer sigatt saken sådantannorlunda. I lägemer ett
skulle det kunna finnas skäl höja det betalas till tvådagars-att stöd som
tidningar med omkring 50 för minska incitamentetprocent att att av
presstödsskäl dela tidning två.iupp en

13.1.2 Vissa konkurrenseffekter

frågaEn gäller vissa effekter driftsstödet konkurrenshänseendei harsom av
Presstödsnämndens uppdrag TvåBo Hammar. promemoriorutretts harav

överlämnats till Promemorioma frågan reglering prissätt-taross. upp om av
ningen och abonnemang för tidningar uppbär driftsstöd. Boannonser som
Hammars bedömning annonspriserär inte bör regleras i presstödsförord-att180
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bestämmel-devår mening innebärEnligtbedömning.dennaVi delarningen.
fårflerdagarstidning inteförabonnemangsprisetfinns varaatt enomsomser

skyddtillräckligttillämpasallmänhetvad i motuppenbart lägre ettän som
vårenligtskulledetaljreglerYtterligarekonkurrensen.snedvridning me-av

handlingsutrymme.alltförmedföra begränsatning ett

vinstgivande tidningarfor vissadriftsstödReduktion13.l.3 av

reduktionErikssonLennarthänvisas tillvåra direktiv rapport avI omaven
på Presstödsnämndensharfall. Rapporten upprättatsi vissadriftsstöd upp-

Presstöds-förslagDagstidningskommitténs attbakgrunddrag ommot av
driftsstöd till tid-reduceraellerdra inmöjlighet ettskullenämnden attges

vinstutdel-beslutatresultat ellergodasärskiltuppvisatningsföretag omsom
fram ilagtsförslag,avslagit dettariksdagenSedanaktieägarna.ning till som

Presstöds-regeringenpresstöd,reformerat198990:78propositionen gavom
reduktionsregler.sådanabehovetbedömabl.a.i uppdragnämnden att av

skall kunnadriftsstödeti korthetinnebärförslag attErikssonsLennart
tidnings-fördriftsstödexkl.tvåårsperiod resultatetunderavvecklas enomen

vinstutdelning inne-gällerdetdriftsstödet. Närhälftenöverstigerkoncern av
förellertidningsföretagetförbortfallerdriftsstödtillförslaget rättenbär att

moderbolagetföretagtidningskoncerniföretag ettsamtliga resp.omen
överstigernivå det beloppvissvinstutdelning överbeslutar somenom -

kapital.medmultipliceratdiskontot egethalva
Presstödsnämn-tveksamhet.remissbehandlingen möttshar iFörslaget av

tid-beröraskulleendastdetpekat1992oktobersjälv i att enden har --
tidningmedgåtthärefterför övrigttidning harning. Denna en annansamman

för-avstyrktharStatskontoretKonkurrensverket ochunder annatett namn.
besparings-några nämnvärdaåberopats bl.a.därvid är attskälslaget. De som

efterföretagsärbehandlaolämpligtdetredovisas, är attinte kunnateffekter att
myndighetsupp-det kantveksamtdetlönsamhet ärderas vara ensamt att om

ekonomi. Enkoncemförhållanden ochinternatidningarnaskontrolleragift att
ochRiksrevisionsverketpositiva, bl.a.dockremissinstanserrad mervar

Tidningsutgivareföreningen.
StatskontoretochKonkurrensverketframförtsskäldeVi att avsomanser

utformning ochgenerellhapresstödetvår mening börEnligt enväger tungt.
reglerinföraönskvärthellersig inte attundvikas. Det somsärregleringar ter

regle-föreslagnadenkommerTill dettaför företagen. attvinstermotverkar
intebakgrund ärMot dennasvårtillämpad.ochkompliceradsigringen ter

genomförs.förslagetförordaberedda attatt
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13.1.4 Begränsat driftsstöd

Enligt 2 kap. 7 § presstödsförordningen kan begränsat driftsstöd lämnas för
dagstidning utgivningsort Gotlands, Borgholms,ären Mörbylångavars eller

Laholms kommun, tidningen uppfyller samtliga förutsättningar förom all-
driftsstödmänt den högsta täckningsgrad.utom Begränsat driftsstöd kanom

vidare enligt 2 kap. 8 § lämnas för dagstidning utgivningsorten ärvars
Överkalix ÖvertorneåHaparanda, Kalix, eller kommun, tidningenäven om

har för hög täckningsgrad, tidningen har redaktionellt innehållett tillom som
minst 25 skrivet finska.ärprocent

Dagstidningskommittén behandlade frågan begränsat driftsstöd i be-om
tänkandet Reformerat presstöd SOU 1988:48. Det stod klart för kommittén

i fortsättningenäven någraatt i utpräglade undantagsfallman borde kunna
medge begränsat driftsstöd till tidningarett täckningsgrad överstiger detvars
generella gränsvärdet. Det gällde endast litet antal tidningar i vissa gles-ett
bygdsornråden, där och fyller särskild funktion för den presspoli-var en en
tiska mångfalden, och detta inom för lokal marknadsstrukturramen en som
kunde extraordinär. Typiskt rörde det sig i dessa undantagsfallanses sett om
utgivningsområden sådanamed geografiska eller befolkningsmässiga för-
hållanden den till viss procentandelatt beräknade hushållstäckningen inteen

advekvat uttryck för vederbörandeett tidnings faktiska konkurrenssitua-gav
Ävention. relativt högt täckningstalett i dessa fall endastmotsvarar tämli-en

liten upplaga i absolutamätt tal.gen
Dagstidningskommittén hade inhämtat betydande rubbningatt denen av

ekonomiska situationen för tidningarna på Gotland skulle kunna inträffa om
det löpande statliga stödet upphörde för båda.dem Med tanke de särskilda
marknadsförutsättningarna inom den geografiskt avgränsade, glesbefolkade
regionen tedde det sig enligt kommittén inte heller helt tilltalande med 0rd-en
ning enligt vilken endast den de befintliga tidningarna skulle bli berät-ena av
tigad till driftsstöd. Mot den bakgrunden fick det rimligt nyhetstid-attanses
ningar utgivna Gotland tillförsäkrades särskilda villkor det gällerr1är möj-
ligheterna erhålla statligt driftsstöd.att

Kommittén ansåg vidare förutsättningarna för tidningsutgivningatt
Öland långai stycken kunde jämställas med motsvarande Gotland och att
därför förmånsställning borde kunna tillkomma tidningar utgivnasamma där.
En ytterligare parallell kunde enligt kommitténs uppfattning dras med mark-
nadsstrukturen och övriga relevanta förhållanden i sydligaste Hallands län.
Tidningar i Laholmsområdet borde sålunda, efter Presstödsnämndens när-

bedömning, i princip också kunna komma frågai förmare schablonmäs-ett
sigt bestämt, begränsat driftsstöd täckningsgrad.oavsett

Motiven för Haparandabladets produktionsbidrag förhållandevis högtrots
hushållstäckning främst tidningen till icke obetydligatt del skrivenvar en var
på finska och därmed fyllde funktion för den finskspråkiga minoriteten ien
Tornedalen samtidigt den ingick i det svenskspråkiga tidningskollektivet.som182
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föraktuellaskäl liknande demdemografiskageografiska ochAv som var
tillTornedalen,tidning i vä-fortsättningenibordeGotlands del även somen

erhålla drifts-kunnaskriven finska,delövervägandeickesentlig varmen
kvaliñkationsgränsen.generelladentäckningstaletstöd överstegäven om

anfördeDagstidningskomrnitténvår de skälbedömningEnligt väger som
statsñnan-försämradedenbeaktandemedår fortfarande1988 äventungt av
för ak-regleringarna desärskildaföreslår därför deVisituationen.siella att

kvarstår oförändrade.områdenatuella

fallsärskildaDriftsstöd i13.l.5

fall lämnasi särskiltdriftsstödkanpresstödsförordningenkap. 9 §Enligt 2
i hu-tidningenSverigedistribueras ihuvudsakinte itidningför omsomen

tidningenutomlands ochsvenskspråkigatilldistribuerasvudsak ompersoner
utgivningen.fortsättastödet förbehöver att

språkandratidningpresstödsförordningen skall11 §Enligt 2 kap. en
dagstidning bl.a.likställas meddriftsstödfråga tillisvenska rätt omän om

Sverige.språkliga minoriteter itillvänder sigtidningen
halvåretförstaför Sverige-NyttgällerbestämmelsenförstnämndaDen som

12motsvaradePresstödetexemplar.100 procent3upplaga1994 hade en
1970-talet sedani slutetinfördesBestämmelsenår 1993.kostnaderna avav

svenskarvärdemåsteframhållit det stort attPresstödsnämnden att vara av
möjlighetutomlandsoch arbetartid bor attlängreellerkortare genomgessom

innehöllSverige-Nyttinformation det slagkoncentreradsakligt korrekt av
också enligtdehadeDärigenomi Sverige.vad skerunderrättadehålla sig om

återvände till hemlandet.deacklimatisera sig närnämnden lättare att
utlandssvenskarutvecklingskettemellertiddetdess harSedan gersomen

finnsSverige. Detivad skermedhålla sig â jourmöjligheter att somnya
faxtidningarsöndagstidningar, ochendastmöjligheter geratt prenumerera

elektro-kan dedistribution. Dessutomförhållandevis billigtillmöjligheter en
funktion i dettaviktigtid fyllakommit framniska tidningar ensenaresom

utlandssvenskartill ärtill tidningarstöddärför inteVisammanhang. ettattser
således avvecklas.stödvår mening bör dettaEnligtprioritering.angelägenen

tid-detspråk svenskaandra ärtidningar än tretillgäller stödetNär det
EestifådagarstidningarnatidningarDessa ärberörda.ningar ärsom

Suomalainen.RuotsinochLiberacionPäevaleth,
förstadettvådagarstidningestnisk-språkigPäevalethEesti är somen

1993presstödsandelochexemplar2 600upplagahalvåret 1994 hade enen
huvudsakligenbestårLäsekretsen esterkostnaderna.40 somavprocent av

Estland finnsifriEfter tillkomstenvid krigsslutet.Sverigetillkom pressav
övrigadel ihelEstland däremotinågra läsarei dag knappastdet enmen

påutarbetatsiharHammarKanada. Bo rapportochUSANorden, somen
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uppdrag Presstödsnämnden och överlämnats tillav tid-som angett attoss
ningens överlevnadsmöjligheter sikt något tveksamma.är

Liberacion hade första halvåret 1994 upplaga 2 200 exemplar. Press-en
stödet motsvarade 34 kostnaderna. Tyngdpunktenprocent i läsekretsen be-av
står latinamerikaner i Sverige, främst chilenare ochav 18uruguayaner. pro-

sägs svenskar. Ruotsincent Suomalainen finskspråkigärvara endagstid-en
ning det första halvåret 1994 hade upplaga 2som 800 exemplar ochen
presstödet motsvarade 39 kostnaderna år 1993. Tidningenprocent harav en-
ligt Bo Hammars sin starkaste bas bland derapport finska invandrare som
kom till Sverige under 1960- och l970-talen, och många gångerär den enda
tidning de läser.

Som vi tidigare bör presstödet möjligasagt generell verkanmesta ochges
särregleringar speciella skäl bör undvikas. De i och för sig angelägnaav skäl
för driftsstöd finns iett särskilda enstaka fall de aktuellasom mer som nu
måste enligt vår mening lösas utanför presspolitikens Vi såledesramar. anser

denna form driftsstöd böratt avvecklas.av

l3.1.6 Driftsstödets nivå

Under följd år har driftsstödets reala värde minskat. fortsattEnen av urholk-
ning driftsstödet kommer leda till negativa effekter förav att de stödberätti-
gade tidningarna. Med hänsyn till det statsñnansiella läget vill vi dock inte fö-
reslå driftsstödet omedelbart räknasatt upp.

l3.1.7 Driftsstödet och TS upplagebestämmelser

förutsättningEn för tidning skall erhålla driftsstödatt upplaganär i hu-en att
vudsak till övervägande del abonnerad.är Upplagansresp. storlek avgör
också storleken stödet. Tidningsstatistik AB TS utför upplagemätning-av

Fr.0.m. den 1januari 1995 gäller förreglerarna. hur TS-upplagan skallnya
Presstödsnämndenmätas. utgår emellertid fortfarande från äldre regler, och

TS lämnar uppgifter enligt de gamla reglerna för detta ändamål. TS nya upp-
gifter upplagestorlek används i övriga sammanhang bl.a. tidningarnaom av
själva i deras marknadsföring.

I presstödsförordningen med upplaga tidningsatt medel-anges avses en
nettoupplaga och med totalupplaga tidningsatt totala distribueradeavses en
upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar. Det

vidare totalupplagan skall i huvudsakatt eller tillanges övervägande delvara
abonnerad. Det bör vårenligt mening också i fortsättningen ankomma på
Presstödsnämnden hur reglernaavgöra upplagestorlekatt börnärmareom
tillämpas. Det kan därvid förutsättas nämnden möjligt sedan till-att snarast
räckliga erfarenheter vunnits effekterna de TS-reglema ställningav tarav nya
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påverkartill hur de tillämpningen presstödsbestämmelserna och tillävenav
reglerna behöver ändras.om

13.2 stöd för kompetensutvecklingEtt

Vårt forslag: Utvecklingsstödet bör inte finnas kvar i sin nuvarande
utgåform. I stället bör det kunna stöd för kompetensutveckling iett

vidmakthålla uppnåttssyfte de rationaliseringsvinster bl.a.att som
tidigare utvecklingsstöd.genom

någrafinns inte medel för utvecklingsstöd.För närvarande Iavsatta
årpresstödsförordningen finns dock sedan 1990 bestämmelser utveck-om

i form till förpressinvesteringar, stöd tilllingsstöd stöd samverkan vidav ge-
investeringar i tryckerianläggningar, stöd till samverkanmensamma genom

två årenlegotryck stöd till övriga investeringar. Under de första avsattessamt
budgetårettill aktuella anslaget och för 19929335,8 miljoner kr det sänktes

till 7,8 miljoner kr under hänvisning till det statsfinansiella lägetdet
199192:KU27.

vår bakgrund det statsñnansiella läget fortfa-Enligt mening detär mot av
rande motiverat särskilt prioritera utvecklingsstödet. Det kan inte hellerinte att

från mycket det rationaliseringsbehov fanns stödfor-bortses näratt av som
utgått.infördes har fyllts det utvecklingsstöd redan Utvecklings-sommen av

såvitt framgårstödet den utredning överlämnatshar Lennart Hastav av som
uppnåddahaft effekter. Vi de rationaliserings-till klart positiva attoss anser

vidmakthållasförutsättningarvinsterna bör bästa möjliga att ettges genom
dåvisst begränsat utvecklingsstöd i speciella fall. Vi stöd för kompe-ettavser

tensutveckling inom de företagsekonomiska och informationstekniska om-
rådena. vår för ändamålbelopp enligt mening bör dettaDet avsättassom
behöver inte särskilt högt. Vi 3 miljoner kr kanattanser per vara envara

nivå. några årfinnas därförrimlig Stödet behöver inte heller och böränmer
vår bör kunna till dagstidningarenligt mening tidsbestämmas. Det betalas

befinner marknadsmässigt ellermed driftsstöd och till tidningar sig isom
årentidningen femkonkurrensmässigt underläge under de senasteom avse-

sin verksamhet. Stödet bör kunna användas tillrationaliseratvärt extern
vidareutbildning till utbildning konsulter. Högstfortbildning eller och genom

bidraget bör maximeras tillhälften kostnaderna bör stödet ochersättas avav
år utbildad anställd.5 000 kr ochper
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13.3 Distributionsstödet

Vårt förslag: Distributionsstödet bör finnas kvar oförändrat. Det
fyller viktig funktion sammanhållande faktor i samdistribu-en som en
tionssystemet. Presstödsnämnden ocksåbör i fortsättningen ställningta
till det finns särskilda låtaskäl tidning verka underentre-attom en som

till distributionsföretag förprenör verka likaprisprincipensamt att upp-
rätthålls.

För 1994 betalades distributionsstöd med 73 miljoner kr. Dettanästanut
drygt 15 de direkta presstödsmedel ställde till för-motsvarar procent statenav

fogande år 1994. Stödformen årinfördes 1969, låne-samtidigt med Pressens
fond. årNär produktionsstödet infördes 1971 uppgick samdistributionsrabat-

till 20 det direkta frånnästan presstödet bortser ansla-ten procent av om man
lånefond.till Pressens Samdistributionsrabattens andel det totala direk-get av

presstödet sjönk till 13 innan den höjdes i samband med refonne-ta procent
ringen presstödet 1990. För närvarande distributionsstödetmotsvararav om-

Årkring 6 faktiskade distributionskostnadema. 1970 uppgickprocent stö-av
det till omkring 8 distributionskostnadema. Anslutningen tillprocent av sam-
distributionen dådock fart först 1972 stödbeloppen dubblerades.nästantog

års1972 pressutredning underströk effekterna samdistributions-att av
rabatten varit synnerligen tillfredsställande. Skulle stimulansen bort fannstas
det risk samarbetet löstes och principen med lika prissättning skulleatt attupp

Ocksåupphöra. påden utredningen presstödsområdet Dags-senaste -
ansågtidningskomrnittén måstesamdistributionsrabatten betraktasatt som-

synnerligen viktig komponent i det samlade för statligt stöd tillsystemeten
dagspressen. Stödfonnen hade åralltsedan dess tillkomst 20 tidigare haft en
sådan konstruktion tillämpningoch kunnat avläsa direkt positiva ef-att man
fekter, och detta flera plan. lågDess grundläggande betydelse enligt
Dagstidningskommittén i det stimulerat till införandet hela landetöveratt av
organiserad samordnad utbärning områdealla inom visst spridda,ettav
abonnerade dagstidningar. Härigenom hade distributionen kunnat neutralise-

konkurrensmedel tidningarna emellan och medborgarnas tidningsvalras som
i utsträckning företas utgångspunkt frånkunnat med enskilda tid-större
ningars framtoning innehåll.och redaktionella ocksåKommittén betonade att

uppfattats funktionellt slåoch i hög grad vakt ochvärtsystemet att attsom om
från såväldet presspolitisk samhällsekonomisk synpunkt tedde sigsom

angeläget beståendede effekterna blev i fortsättningen.att gynnsamma
årBo Präntare har 1993 i översikten Samdistributionen framgångsrik-

krishotad understrukit betydelsen framhållitsamdistribution. Han harmen av
framgångsrikt både frånsamdistributionssystemet varit företagsekono-att
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miska och samhällsekonomiska utgångspunkter och det haft avgörandeatt
förbetydelse överspridning dagstidningar.av

Vi delar denna positiva bedömning samdistributionen och distributions-av
stödets betydelse. Distributionsstödet har i hög grad bidragit till detatt ut-
vecklats infrastruktur, vårenligt mening mångfal-oundgänglig förären som
den inom dagspressen. Vi det mycket angeläget distributionen inteattser som
används konkurrensmedel det i stället tidningens redaktio-ärett utan attsom

innehåll fårnella tidning.valet Utan statligt distributions-avgöra ettsom av
påtagligastöd finns det risker för distributionen kommer tjänaatt att ettsom

konkurrensmedel bland andra. Den dominerande tidningen skulle ionen
sådan situation kunna andra tidningar eller orimliga priserutestänga ta uten

sådanför distributionen. En utveckling skulle kunna leda till de andra tid-att
fårningarna oöverkomligt höga distributionskostnader och den för denatt

mångfalden angelägna överspridningen skulle riskera försvinna. En-yttre att
ligt Bo Präntares översikt storstadstidningarna för den största över-svarar
spridningen volymmässigt. Vi denna överspridning angelägen förser som
mångfalden inom dagspressen. Storstadstidningarna har central roll i denen

också mångfaldenallmänna debatten i landet. För och konkurrensen ochute
läsarnas valfrihet dessutom överspridningen landsortstidningarär storav av
betydelse.

Vår såledesbedömning distributionsstödet fyller mycket viktigär att en
mångfalden på-funktion för och den allmänna debatten, finnsoch detatt en

mångfaldentaglig förrisk skulle minska distributionsstödet försvann.att om
för möjligt hållDet i och sig tidningar sina skulle kunna finnaär vägatt en

samdistribueras distributionsstöd. avskaffandeEtt distribu-ävenatt utan av
så påtagliga mångfaldentionsstödet för dock med sig risker för vi inte kanatt

från såledesbortse det. Vi distributionsstödet inte kan undvarasattanser som
sammanhållande faktor i samdistributionssystemet. ocksåTill saken hör atten

någotinfrastruktur sig ocksågod naturligt för statligt stöd iär teren som an-
åsiktsbildningen framstårdra sammanhang. När det gäller den fria stödett

främjar god infrastruktur särskilt angeläget.som en som
såledesVi övervägande skäl klart talar för stödformen bör be-att attanser

hållas. statsfinansiellaMot bakgrund det läget har vi emellertid inte detsettav
föreslåmöjligt höjning stödbeloppen.attsom en av

Vi vissa förändringar förhar regelsystemet komma tillövervägt rättaattav
frågafinns imed problem underentreprenörssystemet och likapris-som om

sättningen.
Underentreprenörssystemet innebär distributionsföretag använderettatt

fårtidningsföretag underentreprenörer. Presstödsnämnden lämnasig av som
sådant finns särskilda skälmedgivande till underentreprenörskap detett om

samdistributionenövriga tidningsföretag deltar i den aktuellaoch om som
anlitas. förutsättning Övriga be-godtar underentreprenör En är attatt annan
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tidningsföretagrörda Presstödsnämnden skall kunna del degenom av
uppgifter behövs för bedöma kostnader och kostnadsfördelning.attsom

Samdistributionsföretagen kan där det finns underentreprenörer bli reduce-
rade till endast förmedlingsorgan för distributionsstödet. Mot under-att vara

har framförts distributionsföretagen försvagasentreprenörssystemet kanatt
förloraoch den kapacitet och kompetens nödvändig för effektivärsom en

konkurrens. Ett skäl anförts underentreprenörssystemet ärannat mot attsom
fördet med sig risk för underentreprenörema drar sig stödsystemetatten ur

och avbryter samdistributionen eller erbjuder samdistribution endast till högre
priser.

Regelsystemet i dag Presstödsnämnden möjlighet underentre-vägraattger
prenörskap. För godkänna underentreprenör behövs förutom andraatt en
samdistribuerade tidningars godkännande finnsdet särskilda skäl. Omatt

någraPresstödsnärnnden inte kan särskilda fördelar med underentrepre-ettse
alltså vårnörskap kan nämnden förhindra det. Enligt mening borde denna

sådanamöjlighet kunna tillräckligt skydd effekteroönskadeutgöra ett mot
påtagligfinns visserligen riskDet de dominerandenämnts attovan.som en

ortstidningama utanförkan välja helt ställa sig stödsystemet för konkur-att att
gångerMångade mindre tidningarna. skulle dock nedläggningutrera en av

konkurrerande tidning inte till fördel för den dominerande tidningen.en vara
dåDistributionskostnadema skulle i huvudsak behöva bäras endastorten

den kvarvarande ortstidningen, och den ökade distributionskostnadenav
På många hållskulle inte kompenseras höjda upplageintäkter. skulleav en

monopolställning inte innebära ökade annonsintäkter för den redanorten
tidigare dominerande tidningen.

På hållandra kan den dominerande ortstidningen ha fördelarstörre attav
områdenkonkurrera andratidning. Det gäller i de där tidningarna harut en en

hushållstäckning åt. sådana områdeninte skiljer sig väsentligt I kansom
bådanämligen föredra i förstället i tidningarnaannonsörerna att att annonsera

välja direktreklamannonsering. Om de aktuella tidningarna konkurrera-en av
hushållstäckningsgradendes talar för högremycket den för den kvarva-ut att

tidningenrande skulle locka i ökad utsträckning väljaannonsörerna att att an-
i tidningen i stället för använda sig direktreklam.attnonsera av

Det kan finnas andra konkurrensmässiga skäl för tidningäven än atten
lämna stödsystemet. Tidningen kan ha intresse kunna använda sinaett attav

ocksådistributionskanaler till distribution material, försändelserannat t.ex.av
i dag distribueras Posten.som av

Om den dominerande ortstidningen skulle välja ställa sig utanföratt sam-
distributionssystemet medföratorde detta visserligen ökade distributionskost-
nader för den tidningen för övriga tidningar skulle kostna-även egna men
derna öka mycket mer.

Frågan då framkomligdet det stödbelopp skulleär är väg attom en som
frigöras tidningsföretag ställde sig utanför samdistributionen ställdesettom
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till någon sådande kvarvarande tidningarnas förfogande i form. En möjlighet
har Bo Präntare pekat i sin ovannämnda översikt. Distributionsstödet sva-

såemellertid för liten del de totala distributionskostnadema detattrar en av
belopp skulle komma tillföras de andra tidningarna skulle sakna avgö-attsom

sådanrande betydelse. En ordning skulle dessutom strida de kravmot ge-
nerella lösningar hittills ställts denna stödform.

vårEnligt bedömning har samdistributionssystemet fortfarande sådana för-
delar för tidningarna de till övervägande del kommer väljaatt att att stanna

i det inte kankvar uteslutas vissa tidningar kommerävensystemet att attom
utanför.ställa sig

Samdistributionssystemet spelar, tidigare understrukits, viktig rollsom en
tillgång hushållsdistribueradeför medborgarnas till dagstidningar. Om syste-

något några distributionsornrådenrivs inom eller kommer dettamet attupp
till nackdel för möjligheten välja tidning. Om detta skulle bli falletattstorvara

åtgärdervidtar ytterligare fördet angeläget säkerställa hus-är att staten att en
hållsdistribution villkor.lika

Likaprisprincipen angelägen för distributionssystemet skall kunnaär att
konkurrensneutralt. Principen kommer till uttryck bestämmelser-vara genom

i 5 § första stycket presstödsförordningen. distri-4 kap. Där stadgas attna
butionsföretaget skall tillämpa prissättning innebär storleken deatten som av
enskilda tidningarnas upplaga inom distributionssystemet inteabonnerade

på distributionsavgiften.inverkar Om det blir väsentliga kostnadsskillnader
fårtidningarnas olika vikt dock prissättningen tillgrund det.av anpassas

tillämpas prisdifferentiering bygger upplagestorlekTrots detta en som
Skåne, skånskadistributionsföretaget Tidningsbärarna i deägsav som av

tidningsföretagen Arbetet. Detta distributionsföretag använder sigutom ettav
påläggadministrativt innebär för tio skilda regioner denatt utsersom man

påläggtidningen till lokaltidning, debiteras lägre administrativtstörsta ettsom
påläggövriga tidningar. varierar kraftigt. Tidningsbärarna harDessa pla-än

administrationspåläggetdär slopas. I stället bygger detsystem,nerat ett nytt
på viktfaktor med vikttillägg inkl. sociala avgifterettsystemet en somnya

varierar mellan 3,2 och l6,l exemplar. Lokaltidningen inteöreöre per avses
någotdebiteras vikttillägg. I det ligger det skall finnas 66attsystemetnya

prisområden. ingår påslagdistributionsavgiften skall distribu-I utgörasom
vinsten fördelas mellan delägarna itionsföretagets vinst. En del rela-av avses

inte i relation till insatskapitalet. Bo Präntare har i sintion till upplagan och
inte heller det planerade kommerkonstaterat överens-systemet attrapport att
presstödsförordningen. slopa administra-med andan i Genomstämma att

tionspålägget till lokaltid-visserligen anpassningen regelsystemet,ökar men
från inte med andan iningens undantag vikttillägg enligt Bo Präntarestämmer

efter vikt alltför schablon-förordningen. prisdifferentieringenDessutom är
för med regelsystemet.mässi stämmaattg
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vårEnligt bådamening bör problemområdendessa kunna hanteras av
förhållandetPresstödsnämnden. Det det enligt nuvarande regler behövsatt

särskilda skäl för Presstödsnämnden skall godkänna underentreprenör-att ett
skap enligt den bedömning tidigaregör vi redovisat det finns vissatt en ga-
ranti för det inte blir till nackdel för övriga Ocksåtidningar. likaprissätt-att
ningsfrågan vårbör enligt mening kunna hanteras Presstödsnämnden. Viav
vill dock understryka författningsföreskrifter självfallet bör följas.att

Presstödsnämnden har vidare i skrivelse till Pressutredningen -94 denen
5 svårigheterdecember 1994 pekat andra det gäller tillämpningennär av
presstödsförordningen. Det gäller beräkningen likapriset lokalaav om-

ingåskall i beräkningen starttiderna för distribution,transporter gemensam-,
distributionsföretagens vinstfördelning och distributionsområdenas indelning.

vår svårigheternaEnligt mening gäller frågor sådanmed detaljeringsgrad,en
de bäst lämpar sig för hantering myndighetsnivå, i formatt t.ex.en av

myndighetsföreskrifter. Vi vill emellertid understryka vi detatt ser som ange-
läget samdistributionssystemet och distributionsstödet upplevs rättvistatt som
samtidigt viss flexibilitet självfallet nödvändig.ärsom en
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14 Presstödsnämnden

Vårt forslag: Presstödsnämnden fortfarandebör administrera det stat-
liga presstödet. föreslårVi ingen ändring nämndens verksam-annan av
het möjligheterna meddela myndighetsföreskrifterän förstärks.att att

Det statliga presstödet administreras bestårPresstödsnämndenav som av
högst tio ledamöter för närvarande nio med parlamentariskt inslag. Enett- -

ledamöterna tvåordförande och viceär ordförande. Nämnden fullgörärav
kansligöromålen Taltidningsnämnden. Presstödsnämnden har kansliett
fyra under ledning kanslichef regeringen efterutsespersoner av en som av
anmälan ordföranden. övrigaDe tjänstema tillsätts nämnden.av av

Budgetåret 199495 anvisades Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
ramanslag 5,2 miljoner kr. En del de disponibla medlen användesett av

för inköp konsulttjänster och projektanställningar medan det varit ambi-av en
hållation antalet fasta tjänsteratt nere.

Presstödsnämndens beståruppgifter i ansökningar presstödprövaatt om
och i övrigt tillämpa bestämmelserna i presstödsförordningen i till-samt att
handahålla uppgifter dagstidningarnas spridning i enlighet med kungörel-om
seförordningen 1977:827. Den uppgiften fullgörs nämn-attsenare genom

årligenden Dagstidningsförteckning, där spridning ochut ortspressensger en
annonspris i län och kommuner redovisas.

Nämnden skall bl.a. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för
olika tidningsgrupper och övriga väsentliga förändringar inom dagspressen.
Uppgiften har nödvändig för statsmakterna kontinuerligt skallansetts att
kunna bedöma åtgärderbehovet statliga området.inom I motiven harav
också betonats vikten regelbundet tillföra den mediepolitiska debattenattav

allmänt tillgängligt ekonomiskt referensmaterial. Nämnden skall vidare tillett
regeringen utfallet åtgärdernade presstödjande ochrapportera om av om
förändringar i tidningsägandet. Nämnden årligensammanställer rapporten

dagspressens ekonomi redovisar uppgifteröver dagspressens eko-samt om
nomi i sin anslagsframställning till regeringen.

Presstödsförordningen föreskriver fårPresstödsnämnden meddela deatt
föreskrifter behövs för verkställigheten förordningen. Nämnden harsom av
den 7 juni 1990 beslutat föreskrifter för tillämpning reglerna. Dessa före-av
skrifter gäller mätningen redaktionellt försäkran frånmaterial, kravegetav

frågatidningsföretagens sida i andelen och spaltmeter redaktionellt mate-om
rial, upplagemätningar lägsta abonnemangspris.samt 191
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presstödsförordningenI läggs rad uppgifter Presstödsnämnden inomen
för uppgiften ansökningar direkt presstöd. Bl.a. kanprövaattramen om

Presstödsnämnden bestämma täckningsgraden skall beräknas sär-att ett
skilt i vissa fall, nämligen uppenbartdet utgivningsorten intesätt när är äratt

spridningsområde. fårtidningens egentliga Vidare nämnden ellervägra sätta
driftsstöd till flerdagarstidningned det uppenbart täcknings-är atten om en

grad högst 40 missvisande bild tidningens konkurrens-procent ger en av
förmåga också hållaannonsmarknaden. Nämnden kan inne delen av
driftsstödet det finns anledning tidning kommer upphöraatt anta att attom en

året. fårunder det gäller distributionsstödetNär nämnden medge under-att en
anlitas.entreprenör

vårEnligt mening borde möjligheternämndens meddela generella före-att
skrifter utnyttjas För närvarande redovisas i anslagsframställningenmer. som

frånföreskrifter, arbetsordningen, endast de föreskrifterbortsett medde-som
månlades 1990 och i dag förefaller i viss inaktuella. Förteckningensom

föreskriftertäcker uppenbarligen inte alla generella nämnden meddelat.som
ocksåfinns del ställningstaganden praxisbildandeDet karaktären av som

fall fördelnämnden gjort i enskilda och med borde kunna utformassom som
föreskriftergenerella föreskrifter. De generella behövs bordesom samman-

fåförföras och kungöras. Detta skulle underlätta tidningsföretagen att vet-
rådgivningvad gäller för stödet och minska behovetskap även avom som

ocksåfrån bidra till undanröjanämndens sida. Det skulle kunna oenighetatt
bland stödberättigade tidningsföretag kring tillämpningen regelsystemet.av

minst skulle det kunna tillgodose allmänt intresse informationInte ett av om
vårvad gäller för presstödet. Enligt mening det- med hänsyn till före-ärsom

förhållandevis ringa omfattning -lämpligtskriftemas dessa kungörs iatt en
redan befintlig författningssamling. För Taltidningsnämndens del gäller enligt

Kulturrådetsförfattningssarnlingsförordningen föreskrifterna kungörs iatt
föreslårförfattningssamling, och vi ordning skall gälla föratt samma

Presstödsnämndens föreskrifter.
föreslår såledesVi Presstödsnämnden bemyndigas liksom i dagatt att

meddela de ytterligare föreskrifter behövs, och uppgiftatt attensom om
KulturrådetsPresstödsnämndens föreskrifter kungörs i författningssamling

in i författningssamlingsförordningens bilaga.tas
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15 Konsekvensanalyser m.m.

15.1 Prövning det offentliga åtagandetav

Regeringen meddelade den 24 direktiv till samtliga kommittéer och sär-mars
skilda utredare offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23. Skälenatt för di-
rektiven den ekonomiska utvecklingenär med det underskottet i de of-stora
fentliga fmansema. Direktiven motiveras också den förändrade styrningenav

den offentliga verksamheten.av
Utgångspunkten för analys skall situation of-antagen utan etten vara en

fentligt åtagande. Vi har redovisat bedömningen mångfalden inomatt mass-
medierna uppenbart skulle minska stödinsatser från sida. Utanutan statens
någon form statligt ekonomiskt mångastöd skulle tidningar tvingas tillav
nedläggning. Det gäller i första hand andratidningarna och endagstidningar.
Även övriga fåtidningar svårtskulle klara isig konkurrensen medatt
radioT V, tidskrifter och annonsblad.

Vi målet för statlig presspolitik fördjupaatt och förstärkaär attanser en
demokratin i Sverige. Ett uteblivet stöd skulle föra med sig koncentrationen

tidningar påtagligtoch innebära färre i opinionsbildningen.röster Nack-av
delarna med stöd självfallet bådekostnaderna forär det direkta och detett att
indirekta uppgårstödet till 2,5 miljarder kr. finns ocksåDet risk förca atten
gamla strukturer inte utvecklas.

Utan stöd skulle finanser förbättras. Nya företagsstrukturerett statens
skulle kanske utvecklas och vissa tidningar skulle kunna sig till deanpassa
förändrade förutsättningarna utgivningsforrner ellergenom nya en annan pe-
riodicitet. Nackdelarna med uteblivet stöd skulle emellertid klartett vara

Koncentrationen tidningsmarknadenstörre. skulle begränsa den fria
åsiktsbildningen påtagligtmycket Det finns risk försätt. endastett att etten
fåtal skulle kunna sig hördaröster och förgöra belysningen händelseratt av
och skeenden skulle bli ensidig.

Vi har kostnaderna för åtagandetdet offentligavägt vikten den friamot av
åsiktsbildningen i den demokratiska och har funnit ekono-att ettprocessen
miskt stöd inte kan undvaras alltför negativa konsekvenser. Ett ekono-utan
miskt stöd till dagstidningarna vårenligt meningär oundgängligt medel närett
det gäller mångfald åsiktsbildning.och fnvärnaatt om

Vi har vid avvägningen med hänsyn till det statsfinansiella läget dock
kommit fram till dagspressen bör kunna klara viss minskning sub-att en av
ventionerna konsekvenserna föreslårblir för negativa. Vi därförutan att att

lågdet införs mervärdesskatt för dagstidningar och de kategorier iatten som
dag berättigade till någondirekt i månär presstöd begränsas. Vi har visserli- 193
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tänkbarden lägsta12mervärdesskatt ärfunnit ärprocentatt somengen
skattesatserna ioch de nuvarandereglertill EG:s temporäramed hänsyn tre

för hög.sådan skattesatsdock ärSverige. Vi att enanser
medförtredovisat stödetpresstödet har vieffekternagällerdet attNär av

kvarstår oförändrade ochi huvudsakfrån 1970-taletbörjanstrukturernaatt av
decennierna. Genomdetillkommit underendagstidningarrad senasteatt en
pågick. Sverige har itidigarekoncentrationsprocessdenpresstödet bröts som

förhål-dagstidningar iantalfortfarandejämförelseinternationell ett storten
uppvisaoch Finland kanbl.a. Norgebefolkningsstorleken,tilllande även om

mångfald.störreännuen
neddragningarredovisas konsekvensernaavsnittföljande statensI avav

till dagspressen.subventioner

för dagspressenKostnadseffekter15.1.1

olika tidningsgrup-kostnader förochintäkterredovisas resultat,15.1tabellI
6mervärdesskattesatsmervärdesskattehöjning. En procentvid gerenper

skattesatstotalt ochför dagspressenmiljoner krkostnadsökning 375 enen
Landsortstidningarmiljoner kr.med 750kostnaderna utanökar12 procent

mervär-från denkvällspressenpresstöd bortsettär rymmer engrupp som--
resultatet.desskatt inom

mkrskattehöjningar ikostnader förResultat och15.1Tabell

MomsKostnader MomsIntäkterNetto-
6 12 %1993 %1993resultat

1993

631811241,4nrvecka1-2Tidningar
driftsstöd*med allmänt

37878 1873383-6 nrveckaTidningar
driftsstödallmäntmed

266498 133131 56537Landsortstidningar utan
driftsstödallmänt

5829l 374117-82 1Storstadstidningar med
driftsstödallmänt

134673 202283-28 3Storstadstidningar utan
driftsstöd**allmänt

2491252 5922 858223Kvällstidningar
750725 375246 1314659Summa

presstödexkl.
distributionsstödinkl.

harräknatsskattehänseendenyhetstidningiallmänräknastidningar* somsom ellerkostnaderuppgifter intäkter,för vilkatidningarantalbort, ett omsamt
resultatsaknas

Industriexkl.Dagens**
TidningsutgivarnastidningförPresstödsnämndenekonomi1993.Källa: Dagspressens en

194 beräkningarEkonomi93 samtegna
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15.1.2 Intäktseffekter för dagspressen

I tabell 15.2 förutsätts tidningarna höjer upplagepriserna med helaatt mervär-
desskatten inflationen. Detta medförutöver visst bortfall intäkterna ef-ett

dåupplagorna minskar. Vi utgå frånhar valt priselasticitet påtersom att en
-0,2 för kvällstidningarna och storstadstidningarna, där priselasticitetenutom
antagits -O,4 se avsnitt 2.2.2. utgått frånVi har beräkningarnavara av
upplageintäkter i tabell 3.2.

Tabell 15.2 Intäktjörändring mkri

Intäktsminskning Intäktsminskning
vid prishöjning 6 % vid prishöjning 12 %

Tidningar 3-6 nrvecka 3,7 7,4
med allmänt driftsstöd
Landsortstidningar 27 53utan

driftsstödallmänt
Storstadstidningar med 12 23

driftsstödallmänt
Storstadstidningar 27 54utan

driftsstödallmänt
Kvällstidningar 50 100
Summa 120 237

exkl. DagensIndustri

För dagspressen skulle intäktsnünskningentotalt 120 mkr vidvara en mer-
värdesskatt 6 årsberäknat 1993 siffror. Lågfrekventa tidningarprocent

uteslutitshar i sammanställningen eftersom beräkningen priselasticitetenav
inte omfattar denna kategori.

Behovet omedelbart kompensera sig med prishöjningar fullt föratt ut
skattehöjningen skiljer olikasig mellan tidningar och tidningsgrupper beroen-

påde deras ekonomiska situation. Tidningar med god ekonomi kan välja att
höja några år.priserna stegvis under utgångslägeBäst har därvid landsorts-
tidningar driftsstöd. framgårSom 15.1 såtabell har övrigautan av grupper
små marginaler måstesannolikt höja priserna direkt, dock medatt man reser-

uppgångvation för i annonskonjunkturen kan minska behovet. Framföratt en
allt har storstadsutgivna morgontidningar haftstöd godutan annonsut-en

Lågtäckningstidningamasveckling. småekonomiska läge och marginaler ger
behov omedelbara prishöjningar.av

på15.1.3 Effekter för tidningar konkurrensorter

kanDet naturligt införande mervärdesskatt medföratt att ettantavara av
ökade upplagepriser. Tidningsföretagen väljakan dock strategi. Deen annan
kan välja mellan antingen höja upplagepriserna eller annonsprisema elleratt

vinstnivå övergångsperiod.lägre under 195acceptera en en
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effekter förändradTabell 15.3 Ekonomiskt resultat 1993 och förav moms
påtidningsföretag konkurrensorter mkri

på KostnaderTidningar Nettores. Intäkter Moms Moms
1993 6 % 12%konkurrensorter
16,4 291 253 5,0NerikesAllehanda 9,9

126-931231 -0,6 0,8Orebro-Kuriren92l 34 51 1,6
255 211 4,7NorrköpingsTidningar 45,9 9,3
33 44 0,8Folkbladet92l204-931231 0,1 1,5

Östgöta 13,7 217 193 5,0 9,9Correspondenten
Ostgöten92l204-93123 13 20 0,3 0,6l

137 122 3,0 5,9SundsvallsTidning* -1,4
90 2,3Norrland 2,0 100 4,6Dagbladet Nyao

58,7 195 139 4,2 8,4Werrnlands-TidningenNya
89 1,60,3 81 3,2VärmlandsFolkblad

12,9 150 138 3,7 7,5Barometern
Småland 75 1,6 3,2inkl. Nyheterna -1,0 57Ostra

156 136 3,3 6,6Västerbottens-Kuriren 5
69 83 1,3 2,5Folkblad 3,6Västerbottens

920401-930831
174 4,9 9,75,5 174Falu-Kuriren**

2,24,3 75 81 4,5Dala-Demokraten
116 118 2,4 4,8Blekinge Tidning -4,2Läns

1,865 74 31,9Sydöstran
121 104 2,5 5,0Eskilstuna-Kuriren 3,8

48 0,8 1,6-1,0 34Fo1ket92l201-931231
4,912 95 2,4GefleDagblad* 15,7 1

90 94 2,67,2 1Arbetarbladet
36 36 0,80,6 1,7GotlandsTidningar

0,1 33 34 0,8 1,6AllehandaGotlands
101 5,4Norrbottens-Kuriren -0,8 101 2,7

3,64,8 13 106 7,3NorrländskaSocialdemokraten 1
Östersunds-Posten 2,20,5 84 84 4,3

84 76 1,8 3,6Länstidningen* 4,5
63 1,4 2,969Skaraborgs Allehanda 4,7Läns
35 0,6-5,7 29 1SkövdeNyheter*

61 677 34,8 69,6-54,9 1 1 1DagensNyheter
889 19,6 39,1Dagbladet 104,0 733Svenska -
529 9,2 18,523,9 549SydsvenskaDagbladet

252 326 7,3 14,7inkl. ArbetetVäst 4,5Arbetet
1,9 3,818,0 132 159SkånskaDagbladet

265 128 53,6 107,2133,3 1 lExpressen
51,6 103,1076 96682,5 1Aftonbladet

presstöd.redovisadeexkl.IntäkternaAnm: är
Karlskoga-Kurireninkl.
Västerviks-Tidnininkl. gen

schablonberäknadmomskostnaden*
Tidning ochLudvikaTidn.Tidning,SödraDalarnesTidning,Morainkl. Borlänge**

beräkningarPresstödsnämndenKälla: samtegna

eftersom Arbeteti tabellen, VästsGöteborg inte medKonkurrensorten är
visar flera högtäck-särskiljas. Tabelleninte kunnatekonomiska situation att

sig fullt för skatte-kompenseralandsorten inte behöverningstidningar196 ut
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höjningar år kan välja gradvis höjning priserna.utan Det ärsamma en av en
trolig utveckling eftersom priserna måste ocksåhöjas för täcka övrigaatt
kostnadsökningar. För medel- och högfrekventa morgontidningar kräver en
full kompensation mervärdesskatt höjning priserna både upplagaav en av
och med 4-5 För kvällstidningarna kräver mervärdes-procent.annonser
skatten prishöjningtotal med 9 Till detta kan läggas 4 förprocent.en procent
den allmänna kostnadsutvecklingen grund ökade och löne-av pappers-
kostnader.

Ett antal högtäckningstidningar konkurrensortema kan avstå från så
prishöjningar och i stället välja gradvisstora anpassning priserna.en av

Lågtäckningstidningarna kan knappast höja priserna högtäckningstid-över
ningarnas nivåer, småoch med eller obefintliga vinstmarginaler kan detta

svårigheter.medföra klara
lågfrekventaDe tidningarna befinner sig någoninte i konkurrenssituation.

De regionala endagstidningarna i denna har regel abonnemangs-grupp som
priser omkring 250 kr för helårsabonnemang vilket skulle medföra pris-en
höjning 15 kr vid mervärdesskatt 6 och 30 kr vid 12procent,ca en pro-

hela mervärdesskatten påläggs upplagepriset.cent, De riksspridda tid-om
ningarna har i allmänhet högre priser.

på hushållstäckningenl5.1.4 Effekter

frågaEn mervärdesskattehöjningär påverkarannan om en
hushållstäckningen för vissa tidningar driftsstöd så deras upplagautan att

tidningarsjunker under 40-procentgränsen, och därmed berättigar till
driftsstöd. nedgångenTabell 15.4 visar hushållstäckningi för de tidningar

i hushållstäckningdag har mellan 40 och 50 vidsom en procent en
priselasticitet -0,2 för landsortstidningar och -0,4 för storstadstidningar -
alltså något högre elasticitet den beräknades årän 1993 fören som
Utredningen vissa mervärdeskattefrågor se avsnitt 2.2.2.om

Tabell I 5.4 Minskad hushållstäckning vid på 6 12 procenten moms resp.
Upplaga Minskning Ny täcknings- Nuv.

utgivn. vid grad vid täcknings-moms momsTidningar driftsstöd 6 % 12% 6 % 12%utan gradorten
Gotlands Allehanda 11 100 133 266 44 44 45
Gotlands Tidningar 30012 148 295 49 49 50
Laholms Tidning 4 300 52 103 44 44 45
Länstidningen Södertälje 17 500 210 420 48 48 49
Länstidningen Ostersund 13 300 160 319 46 46 47
Norra Halland 9 700 116 233 42 42 43
Skaraborgs Läns Allehanda 9 700 116 233 43 43 44
Skövde Nyheter 8 600 103 206 38 38 39
Dagens Nyheter 156 300 3 751 7 502 42 41 43
Sydsvenska Dagbladet 54 000 l 296 2 592 43 42 44

197
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infördtidning grundingen mervär-vid handenTabellen att att enavger
Flera tid-hushållstäckning 40underskulle komma procent.desskatt en

dock dennasigningar gräns.närmar

konsekvenserämställdhetspolitiska15.2 J

1994: 124 skallfrån 1994 dir.novemberdirektivgenerellamedenlighetI
påverkaförväntasförslagen kanhurinnehålla redovisningvåra förslag aven

därmed förutsätt-ochvillkorkvinnorsindirekt mänsdirekt eller resp.--
vår stödbedömningEnligtmellan könen. ärjämställdhet statensförningarna

visatStudier harjämställdhetssynpunkt.frånneutralt atttill dagspressen
morgontidningar. Ettläserutsträckningungefärikvinnor och män samma

Vibranschen. harinomjämställdhetsfrågan jämställdhetenärsida avannan
i de centraladominanstydligfinns mänbranscheninomdet avnoterat att en

positionerna.
särskilt.främjasså jämställdheteninriktasstödet börinteVi attattanser

hänsynstagandenandrautformasstödetvariti ställetVår har utanattsträvan
inriktningEnmångfald inom dagspressen.behovet yttre annanän av en

innehållet ipåverka tid-stöd kanföringeskulle kunna statensatten oro
ningarna.

konsekvenserRegionalpolitiska15.3

våra för-1992:50 bördir.april 1992direktiv den 9generellamedenlighetI
Vårakonsekvenserna.regionalpolitiskaderedovisninginnehållaslag aven

Detta gäl-mångfald inom dagspressen.behovetförslag bygger yttreenav
i huvud-nivån. Våra innebärförslagregionalamångfalden densärskiltler

Några tid-tidningsmarknaden.strukturennågon förändringsak inte av
utanför stödsys-ställasdockdirekt stöd kommeruppbärdag attiningar som

svårighetervissaföreslår innebärakanmervärdesskattehöjning viDentemet.
tidningar.regionalaför
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16.1 Förslaget till lag presstödom

Det har visat sig föreligga behov samordningett det gällernär presstöd ochav
mervärdesskattesats för dagstidningar. Den nuvarande tillämpningen, som
innebär driftsstödsberättigadeatt dagstidningar ibland inte dags-ansetts som
tidningar i mervärdesskattehänseende, inte tillfredsställande.är För kunnaatt
knyta mervärdesskattelagens dagstidningsbegrepp tillnärmare presstödet
måste föreskrifter presstöd meddelas i lag. Ett skäl förom lagregle-annat en
ring de inslagär myndighetsutövning kan ligga i distributionsföreta-av som

förmedling distributionsstöd. Eftersom mångagens av presstödsförord-av
ningens föreskrifter riksdagsbundnaär i dag innebär lagreglering inte nå-en

påtaglig förändring det gällernär beredning ochgon beslut författningen.om

1 kap.

1 §
Denna paragraf i huvudsak bestämmelsernamotsvarar i 1 § presstödsförord-
ningen 1990:524.

2 §
Denna paragraf delvis 3 § presstödsförordningen.motsvarar I stället för ut-
vecklingsstöd skall under begränsad tid lämnas stöd för kompetensut-en ett
veckling.

3 §
Övervägandena frågai dagstidningsbegreppet har redovisats i kapitelom ll.
Det angelägetär dagstidningsbegreppetatt tolkas såsnävt tidningaratt som

skallnärmast veckotidskrifter inte kan omfattas presstödet.ses som För attav
kunna erhålla måstepresstöd tidningen ha icke-segmenterat innehållett och
inriktas vid läsekrets förbehållmot för grupptillhörighetutan elleren motsva-
rande begränsning. Gränsen s.k. organisationstidskrifter måste hållasmot
särskilt klar det gällernär andra tidningar de harän anknytning till poli-som
tiska partier. De föreslagna bestämmelserna utesluter s.k. elektroniska tid-
ningar och faxtidningar från presstöd. Det innebär också i beräkningarnaatt

upplagestorlek och abonnemang skall inte ingå sådana utgåvor.av
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4 §
presstöd,förförutsättningarnabestämmelserparagraf finns deI denna om

defi-samband medredovisas ipresstödsförordningennuvarandei denvilka
paragrafensföreslagnaden6 Ii l kap.dagspressbegreppetnitionen av
frånmaterial sänktsredaktionellt änemellertid kravetpunkt 4 har eget mer

51minsttill55 procent.procent

§§5-6
utgiv-begreppendefinitionerinnehåller debestämmelserParagrafernas av

presstödsförordningen.6 §finns i 1 kap.i dagtäckningstalochningsort som

2 kap.

§1
presstödsförordningen.§2 kap. 1paragrafDenna motsvarar

§2
presstödsför-stycket§ förstakap. 2huvudsak 2iparagrafDenna motsvarar

ochtusental. Andratill jämntdock reduceratsharBidragssatsenordningen.
storstadstidning ochbegreppeninnehåller definitionerdestyckenatredje av

presstödsförordningen.6 §finns i 1 kap.veckovolym som

§3
presstödsförordningen.stycketandra2 §2 kap.Paragrafen motsvarar

tusental kr.lägretillreducerats närmastharbeloppBidragssatsens

4 §
riks-inte är1-2-dagarstidningartilldriftsstödetbehandlarParagrafen som

ikriteriernafå stödförkravenföreslagna motsvarar nuva-täckande. De att
beloppetStödbeloppetpresstödsförordningen. motsvarar§3rande 2 kap.
tusentallägretillavrundat närmastpresstödsförordningen6 §enligt 2 kap.

föreskrivitsharPresstödsnämnden attdirektförställetIkr. att ange
lägstafastställerbestämmerregeringen ettmyndigheteller denregeringen

annonsandeldefinitiondenstycketSistaabonnemangspris. sommotsvarar av
presstödsförordningen.6 §i l kap.finns

§5
delari dessaochendagstidningarriksspridda motsvararparagraf gällerDenna

Beloppen ärpresstödsförordningen.6 §§och4 avrun-innehållet i 2 kap.
fö-blockregionerFörteckning övertusental kr.jämnalägretilldade närmast

förordning.iregeringenreslås fastställas av
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6 §
Paragrafen gäller riksspridda tvådagarstidningar och 2 kap. 5motsvarar
och 6 §§ presstödsförordningen i dessa delar. Beloppen har avrundats till

jämnalägre tusental kr.närmast

7§
Denna paragraf 2 kap. 7 och 8 §§ presstödsförordningen.motsvarar

8 §
Enligt månadsvisdenna paragraf skall driftsstödet betalas i förskott i ställetut

Ändringengång året.för i huvudsak frågai utbetalnings-som nu en om om
tillfällen medtagen med hänsyn till riksdagsbeslut den 22 1995.är ett mars

måsteDen tid dagstidning komma innan driftsstöd föreslåslämnas bliuten
från månader.förlängd tilltre sex

9 §
Paragrafen förhållandetgäller det tidningens förändrats såsituation tid-att att
ningen inte berättigar till driftsstöd.längre Det kan gälla täckningsgradenom
överskridit 25- 40-procentgränsen eller periodiciteten ändrats.resp. om

Paragrafen 2 kap. 15 § presstödsförordningen och innebärmotsvarar att
dagstidningarna till två åren.har reducerat stöd under derätt närmasteett

3 kap.

1 §
Paragrafen 4 kap. § presstödsförordningen.1motsvarar

2§
Paragrafen 4 kap. 8 § presstödsförordningen.motsvarar

3§
Paragrafen 4 kap. 4 § presstödsförordningen.motsvarar

4 §
Paragrafen delvis 4 kap. 5 § första stycket 2 och 4 kap. 7 §motsvarar
presstödsförordningen. Vissa villkor för förmedlingen distributionsstödav

föreslagna presstödsförordningen.har intagits i den nya

5§
Paragrafen i huvudsak 4 kap. 6 § presstödsförordningen.motsvarar

6§
Paragrafen kap. § andra stycket presstödsförordningen.4 2motsvarar 201
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7 §
Paragrafen 4 kap. 3 § presstödsförordningen.motsvarar

4 kap.

1 §
Denna paragraf gäller den stödformen för kompetensutveckling.nya
Stödformen femårsperiodtidsbegränsad under och haravses vara en som

vidmakthållasyfte bidra till effekterna rationaliseringsåtgärderatt att av som
vidtagits. Stödet skall bara kunna lämnas till tidningar har driftsstöd ellersom
befinner sig i marknadsmässigt och konkurrensmässigt underläge ochett avse

inomutbildning företagsekonomi och informationsteknik.

2 §
årligenStödet skall kunna täcka hälften utbildningskostnad lO 000av en

kr och räcka till utbildningsinsats för 1-2-per person en sex personer en
dagarstidning, 28 på3-7-dagarstidning och till 40personer personer en
storstadstidning.

3 §
Stödet bör bara betalas i efterskott för antalet deltagande i utbildningenut att
skall kunna bedömas rätt.

5 kap.

1 §
paragraf 5Denna kap. 2 § presstödsförordningen.motsvarar

2 §
Återbetal-paragrafDenna delvis 4 kap. 9 § presstödsförordningen.motsvarar

ningsskyldigheten har dock utsträckts till gälla alla former direktatt av
presstöd.

3-5 §§
Paragrafema 5 kap. 3-5 §§ presstödsförordningen.motsvarar

Övergångsbestämmelser

frånuteslutsDe tidningar de reglerna presstöd bör komma isom genom nya
femårsperiod.åtnjutande stöd successivt under Detett avtrappasav som en

året år tidningareller 2000 lämnas femtedel det stödet. Desista en av som

202



Specialmotivering

detta bli för i första hand de tidningarkan aktuellt uppburit driftsstödär som
enligt kap. 9 och §§ presstödsförordningen.2 l1

16.2 till ändring iFörslaget mervärdesskattelagen
1994:200

3 kap.

12 §
För tidning Presstödsnämnden betraktats dagstidning skallatt en som av som

få fördelaktigakunna del den för dagstidningar mervärdesskattesatsen fö-av
reslås bestämmelse innebär Presstödsnämnden beviljatattsom omen

förpresstöd blir detta avgörande skattemyndighetemas bedömning.
utgåvor frånFör utesluta elektroniska tidning och faxtidningaratt av en

förmånliga innehållerförden dagstidningar mervärdesskattesatsen bestäm-
frågapublikationen imelserna regel skallatten om vara av papper.

16.3 ändring i lagen 1972:266 skattFörslaget till om
och reklamannonser

16 18 §§och
Förslaget i dessa delar innebär följdändringar till ändringarna i 24

§24
föreslagnaDe bestämmelserna innebär skattskyldig inte behöver betalaatt en

ändå återbeta-in skattebelopp med de gällande reglerna skulle haett som nu
lats.

Anvisningarna

till 1 §

Ändringen tillsammans medinnebär reklamtrycksak distribuerasatt som
dagstidning skall beskattas reklarntrycksak och inte dessutombara som som
annons.

24 §till

Förslaget i del följdändring.denna är en
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1 ledamöterna Hans Fredrik Dahl, Georg Danell,av
Lotta Edholm, My Persson och Lena Wennberg
Från avsnitt 10.5 En statlig presspolitik sidan 166

Dagspressen i Sverige intar särställning vårti demokratiska liv. Den tillgo-en
doser den enskilda medborgarens behov information och debatt, samtidigtav

den förmedlar politiska och lokala opinionersom i samhället i Denstort. age-
självständig granskare med individuellarar som en synpunkter, samtidigt

den förser hela den snabbt växande mediefloransom i landet med inforrnatio-
idéer,och vilka det i dag knapptutan kan tänkas någonner kommunikation

svenskar emellan. Dagspressen såär, framgårsom expertrapportenav
Dagspressen i 1990-talets medielandskap, oumbärlig institution.en

Situationen för dagspressen i Sverige bransch förhållandevisär stabil.som
Lågkonjunkturen rått sedan slutet 1980-talet har inte drabbatsom av pressen
hårdare någonän näringsgren. De upplagefluktuationer förekom-annan som

tyder på förändring läsvanorna sviktandemer änmera läsarunderlagen ettav
för helhet. Konkurrensen från depressen avmonopoliseradesom etermedier-

tills vidare inte påtagligt Ävenförändraut dennana att situation.ser i den nya
mångfalden i det svenska medielandskapet spelar så längeänpressen en
nyckelroll.

Men det behövs positiv särbehandling. En statlig presspolitik behövsen
för tidningarnas ställning skallatt säkras i framtiden. sådanEn statlig press-
politik bör sin utgångspunkt ita ekonomiska förutsättningar. Vipressens an-

stimulans tillatt skall enbartser generellt utformad.en Därförpressen vara
bör det statliga presstödet, så det har fungerat under de 25 åren,som senaste

läggas För denna förändring presspolitiken finnsnu framför tvåom. alltav
skäl:

För det första måste stödet utformas så de för framtidenatt väsentliga-
intressena främja konkurrens mångfaldatt och tillgodoses. Detta kräver andra
verktyg den internaän omfördelning hittills måletvarit för presspoliti-som
ken. Det tidningsutgivama,är branschen måstesjälv, visa Endastvägen.som

vidareutveckla tidningsprodukten,att förnya dessgenom form och innehåll
och den till de krav marknaden ställer, kananpassa utgivarna hävda densom
tryckta dagspressen och säkra dess ställning samhällets ledande debatt-som
och opinionsmedium. För detta skall kunna åstadkommas, måsteatt stödet
kanaliseras till branschen till denän enskilda hotade tidningen.mer

För det andra vi det nödvändigt fårpresstödet sådana formerattanser att-
det Ävenrimligtär statsñnansiell synpunkt. detta stöd bör därför ifrågasät-ur 207
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hit-stödformerselektiva, direktaföremål besparingar. Deförblioch somtas
harregelverk. Dettakompliceratoerhörtskapathartillämpatstills har ett upp-

ochstödberättigadedeninomproduktionenanpassning pressenmuntrat av
koalitioner tillpolitiskadet bildatsharkontroll. Dessutomförsvårat rimligen

visatnågra fall har detenstakaiförsvar. Inte änoch regelsystemetsstöd- mer
det direktanågon reduktionformföruppnå majoritetmöjligtsig avatt av

Oför-anmärkningsvärt.särskiltstatsfinansiella läge äri dagensvilketstödet-
ochpåfallande andraså myckethänseendemågan i detta är organsommer

medtorde räckadetnedskärningarna attsin delinstitutioner tar avnu -
TelevisionSverigesRadio ochSverigesbantningarpåminna de t.ex.somom

ålagts.har
frånbefrielsengenerelladeninstrumenten ärindirektadeViktigast av

behållalång länder. Attradiverktygerkänti dagmervärdesskatt är ett ensom
konkurrens-säkrarmedium,förmån dagspressenstärkerindirektadenna som

förnyelse ochdärigenomstimulerarochemellantidningarnarättvisan
dennafått visarsig förelagtpressutredningen attmaterialutveckling. Det som

be-miljarder kronor1,6skatteintäktenförloradedenåtgärd motiverar ca
750 miljoner.12 %skattesatsvid25%-ig skattesatsräknat caenen -

dagspress,utvecklingsbarlivsduglig ochvidmakthållatillbidrarDen att en
detta.följerdemokratinförfördelarmed de avsom

momsfrågan tagitbehandlingenvidmajoritet harUtredningens upp enav
momsområdet. Vi nöjereffektEU-politikensframtidadendiskussion om

utgå frånSverige1996 harutgången attintillmed konstatera att avattoss
inte möj-det1997blir fr.o.m. ärsituationenHurnollär procent.att momsen

noll-EU-länder harsamtligaböri dag,sig attuttala noteraligt att menom
också fram-detochdagstidningarreducerad attkraftigteller momsmoms

därförfaktum. Detdetta ärtillblitänkaskan anpassattida momssystemet
grundbulten iförblimervärdesskatt börfrånbefrielsehävdarealistiskt attatt

presspolitik.svensk
dags-bilagordel deframfört utgesharTidskriftsutgivare avatt somaven

förhållande Veckotid-tillvillkor iolikakonkurrenstillledertidningama en
momsbefriade,tidningsbilagorna äroch medtidskrifter iandraoch attningar

förbigår emellertidArgumentetfull skattesats.måste betalasjälvademedan
tid-biprodukt. Urrespektivehuvud-sighärförhållandet det rördet att om

läsarnaprodukter,kompletterandebilagornasynvinkel gerär somningarnas
huvud-självadedäremottidskriftsutgivarna ärförserviceextraen -

till detmed hänsyn ärmotiveradsjälvfallet attSkattebefrielsen ärprodukten.
huvudprodukten.tidningen ärsom

betydligtanalogtdetfinnsmomsbefrielsen svagareettVid sidan menav -
förhållan-idagspressendebiterasreklamskattlägredeni formstöd somav-
finansieraförinfördesReklamskatten attannonsmedier.trycktatill andrade

främstavveckla denföranförasskäl kanFlera attpresstödet. nudirektadet -
föreslår; dämäst denvistödindirektövergång tillnaturligtvis den mensom
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omständigheten reklamskatten i sig själv kompliceras så mångaatt osäkraav
gränsfall såoch kräver omkostnader för drivas in. Ytterligarestora skälatt ett
kan behovet åstadkomma enhetlig behandlingatt tryckta ochvara av en av
etersända medier. De kommersiella etermediema har i dag ingen reklamskatt; i
stället debiteras koncessionsavgift för TV4s del stigerävenen som pro-
gressivt med reklamintäktema. Konsekvenserna någotdetta bordeärav som
utredas. Emellertid i dagens finansiella läge det vårinte uppgiftser attsom
arbeta för ändringar i skatt tillför statskassan miljard kronor år.en som en per
Tills föreslårvidare vi därför reklamskatten behålls med lägreatt procent-en

för dagspressen för andra tryckta reklarnmedier,än isats avvaktan att en
statsfinansiell förbättring möjliggör avveckling hela reklamskatten.en av

För de indirekta och generella stödsystem föreslårvi skall bibehållassom
momsbefrielse och reducerad reklamskatt gäller definitionen be-att av- -

dagspress skall mångahur tidningaravgöra omfattasgreppet syste-som av
Mycket talar för gränsdragningsnävare denmet. i dag tillämpas,änen som

särskilt med hänsyn till den vildvuxna flora s.k. endagstidningar harav som
etablerats med hjälp det direkta presstödet. föreslårNär vi avveck-av nu en
ling det direkta presstödet finns det dock inte tillräckliga ocksåskäl göraattav
definitionen sådandagspress En definitionsnävare. skulle riskerasnävareav
existensen för tidningar först förlorar vårapresstöd föreslagnasom genom
besparingar och sedan momsbefrielsen. avstårVi därför från ändra dags-att
pressbegreppet utgår frånoch de tidningar i dag definieras dags-att som som

skattemyndighetema skall omfattas de indirekta stödformerpress av av som
vi vill bibehålla.

detNär däremot gäller det direkta presstödet driftsstöd, distributionsstöd
och utvecklingsstöd i skiftande former har praktiserats under desom senaste

åren25 har tiden förkommit fullständig omprövning. Detta gäller särskilten
driftsstödet, uppgår till drygt 400 miljoner åretkronor med syftesom attom
upprätthålla den lokala konkurrensen.

fåtalEndast utgivningsorter 15 74 harst de selektiva insatsernaett av
Ävenlett tvåtidningsstrukturtill har upprätthållas.kunnatatt med be-en

tydande nytillskott statliga skulle uppnådet bli omöjligt lokalattav pengar
tidningsstruktur i hela landet. Förklaringen det utgivningsmönsterär att som

etablerat i Sverige ochär flertalet medborgare daglig, lokalsom ger en
morgontidning följerinte produktionsstödets syften. Det flertaletstora
utgivningsorter har endast lokal morgontidning. Det lokalaen morgon-
tidningsmonopolet, baserat marknadens möjligheter att generera resurser
från läsare och har helt enkelt blivit den normala tidningsformen:annonsörer,

Antalet utgivningsorter 72 i landet.är
På l dessa finns 4 tidningar Stockholmav
På finnsl dessa 3 tidningar Malmöav
På 13 dessa finns 2 tidningarav
På 57 dessa finns tidning1av
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Även utifrån målsättningen mångfald skulle kunna önskayttreom man om
så alltsåflera lokala tidningar det faktum den fullbordadeär ett att nu

marknadskoncentrationen de flesta har i dagstidning. Iorter utmynnat en
gengäld har denna enda tidning i de allra flesta fall vunnit mångfald.i inre

innehållsmässigaDen pluralismen i den normala svenska regionaltidningen är
såi omfattande allenarådandedag den tidning uppfylleräven deatt som

förväntningar pådemokratiska vi ställer helhet. Utred-som pressen som
någotningens underlag visar inte heller Därtill kommer det generellaannat.

utbudet rikstäckande tidningar andraoch medieprodukter varjeav som
enskild regional och lokal medierniljö i harlandet och blir växandesom en-
realitet i medielandskapet Sverige.

finns dockDet punkt där den lokala monopoltidningen inte kan motsva-en
förväntningarna. Den politiska proñleringen blir med denra svagare nuvaran-

gångna mångfaldde strukturen under tiders partitidningar. Den svenskaän av
har historiskt vuxit fram partipress, mönster ännusettpressen som en vars

återfinnas rudiment i tidningens politiska geografi.kan Men under-ettsom
mångfalden, innehålls-sökningar visar for den enskilda läsaren den inreäratt

på,i tidningpluralismen den han eller hon viktigare denänprenumererar ex-
Ävenprofilen. joumalistiskt har partihänsynen i väsentlig grad för-terna sett

under de decennierna. Och i den konkurrenssituationsenastesvagats som
i dag befinner sig i audivisuella och databuma medie-gentemotpressen -

visst kan ha bestämda intressepolitiska vinklingar sak-system som men som
bas i politiska partier kommer med tidningarnas lösgöran-processennar en -

frånde partistrukturen med sannolikhet fortsätta.största att
frånkan invända frigörelse partierna inte vidareMan äratt utanpressens

önskvärd Man kan vilja bromsa den, säkraatt t.ex.process. genomen en
sådan två-utgivning partipolitiskt alternativa tidningar därorterav en

såsärskilt betydelsefull. falltidningsstruktur I bör emellertid dennaanses
vårform presstöd enligt mening överföras till statsbudgetens titel för parti-av

stöd. Först den uttryckligen budgeteras med hänsyn till sitt syfte dis-ochnär
målinriktasde politiska partierna, kan selektivt driftsstöd ochettponeras av

uppnåddutvärderas med avseende effekt.
förmågatidningsbranschensFör helhet- och i synnerhet tillpressen som

förnyelse och överlevnad i det framtida medielandskapet betyder det direk--
konkurrenssnedvridningselektiva stödet allt mindre. Presstödetta, ger en

förmåga till förnyelse och produktutveckling.motverkar branschens Ut-som
fått något påvisarmaterial stödetredningen har heller inte sig förelagt attsom

påandratidning leder till faktisk och konkret produktförbättring dentill en
Upprätthållandet utgivning flera tidningartidningsmarknaden.lokala av en av

tycks endast i obetydlig grad främja tidningskvalitén.och orten samma
då teoretiskt skulle kunna tänkafinns skäl understryka detta,Det att man

tidningar de marknadsñnansierade tidningar-sig statsunderstödda har gettatt
generella kvalitén,redaktionell konkurrens befordrat densom sam-na en
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upprätthållandetsätt public service-radio och television höjerma som av stan-
darden i etennedierna den konkurrens den bjuder de kommersiel-genom som

aktörerna. Dock detta inte gälla för dagspressen. Tidningarnassynes ut-
veckling på marknaden,avgörs där konkurrensen kommer från rikstäckande
lika mycket från lokala medier. vårEnligt mening bör detta tala för detsom att
direkta driftsstödet slopas successiv avveckling under femårs-genom en en
period.

När det gäller distributionsstödet kan det hasägas spelat sin roll. Det in-ut
fördes sin tid för nå spridningsmål i dagsläget,att ett med den struk-som

branschen själv har etablerat, i kan uppnåstur statligt stöd.som stort sett utan
Utredningen intehar något material tyder fortsattsett stödatt ärsom
nödvändigt för upprätthålla dagens distribution. Den endaatt del stödetav

kan diskuteras den syftar tillär främja spridning s.k.som rikstid-attsom av
ningar. Intresset här vidmakthållaär levande nationell informationatt ochen
debatt. Det egentligen endastär de s.k. rikstidningama har attsom resurser
bevaka utlandsnyheter med både djupt.ex. och bredd. Men vi vårtattanser
generellt inriktade stöd till dagspressen med noll-moms denna smågör typ av
selektiva stöd obehövliga. Distributionsstödet uppgår till 73 miljonersom
kronor avvecklas under femårsperiod liksom de övriga stödformema.en

Vårt förslag till statlig presspolitik kan sammanfattas enligt följande:ny
Presstödet läggs från direkta och selektiva instrument till indirekta ochom

generella sådana, så att

Momsbefrielsen för dagspressen behålls. Skatten skall hittills- som vara- -noll procent.
Momsbefrielse tillämpas med stöd den definition begreppet- dags-av av

f.n. används skattemyndighetema.press som av
Reklamskatten bibehålls den nuvarande reducerade nivån på° fyra

skall avvecklas det statsfinansiellaprocent, när läget så medger.men
Driftstödet i dag uppgår till 410 miljoner kronor avvecklas- successivtsom
under femårsperiod med 20 årlig reduktion.en procents
Distributionsstödet i dag uppgår till 73 miljoner kronor- avvecklassom
successivt under femårsperiod.en
Utvecklingsstödet i dag uppgår till 1 000 kronor- avvecklas omedel-som
bart.
Förslaget förstöd kompetensutveckling avvisas.ett nytt- om
Presstödsnämnden 5,1 miljoner läggs ned under den femårsperiod° som
driftsstödet awecklas.

211



1995: 37SOU

Å ochJohanssonordföranden KBengt2 av
WeibullochErik Gustafsson LennartKarlledamöterna

Driftsstödet

blir kvar i detföreslår till dagspressendriftsstödetmajoritetUtredningens att
kvarmening. Driftsstödet börVioförändrat. harheltnärmaste varaannanen

vissa avseenden.förändras ioch samtidigtminskasmen
i massmedielandskapet lämnaroch skerskettförändringarDe stora som

viktigt deöverlevnadopåverkade. för derasDetinte tidningarna är attegen
oförändrat regel-omgivning. heltEttverka i dennafor kunnaplanerar att nya

bratidningar klarar sig itill färremedverkadärförriskerar attattsystem
mediesituation.denna nya

förpraxis varithittillsvarandevi, generös närHärtill kommer, attmenar
få- flerdagars-mellan ochdriftsstöd. Gränsentidningargällerdet att nyage
dagstidningar bördefinitionNuvarande vidaskarpare.tidningar bör göras av

utgå flerdagars-endast tillbörnuvarande formdriftsstöd ibehållas, men
tidningar.

stödnivån.neddragning Ivissförskäl talarStatsfinansiella sane-aven
elvaminskning medvaritriktmärkeharstatsfinansernaringen ett enav

spamivåår. vihalvt Dennaochperiodunder etttre varaanserprocent aven
fråga driftsstödet.itillämparimlig ävenatt om

fådagarstidningarUtvecklingsstöd till

behovettjänatfådagarstidningar hartilldriftsstödetnuvarande ut,Det men av
fådagarstid-Stödet tillinte minskat.hardelinom dennaförnyelse av pressen

utvecklingsinriktat.börningar meravara
Ändringen driftsstödet med elvatvå reducerasi Förstbör göras steg. pro-

erhållas högstutvecklingsstöd kan iår medtvå detEfter ersätts ettcent. som
får uppgå be-till högstochutvecklingsplankopplas tilltvå år. Det sammaen

driftsstödet.reduceradelopp detsom
Ölandsbladet, Haparanda-fådagarstidningarförsärbestämmelserAlla

språkfrämmande ändrastidningaroch Sverige-Nyttbladet, samt tre
ochelvadirekt med görsreducerasDriftsstödetmotsvarande procentsätt.

år.tvåerhållas i högstutvecklingsstöd kanårtvå tillefter ett somom

flerdagarstüiningardnftsstöd tillReducerat

radbehållas förändrasflerdagarstidningar börDriftsstödet till enmen
punkter.

Drifts-kommuner.och LaholmsGotlandssärbestämmelser bortAlla tas
två år.efterupphör heltelvamedreducerasstödet till dessa procent men

frågaifådagarsutgivning, kommaväljerdvs. detidningar kan,Berörda om
utvecklingsstöd.för
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Storstads- och landsortstidningar får fn. driftsstöd enligt olika bidrags-
och med olika maximibelopp.satser Vi föreslår dessa kvarståratt attmen

nivån sänks med ll liksom maximinivånprocent, sänksatt med samma
procentsats.

3 ledamöterna Karl Erik Gustafsson och Lennartav
Weibull

Det indirekta stödet

Pressutredningen -94 har haft i uppgift pröva ekonomiskaatt statens engage-
i dagspressen. Det statsfmansiella läget krävermang det indirekta stödetatt

minskas. Att det finns behov slags värnskatt ocksåett för dagspressen harav
blivit allt tydligare.

En minskning det indirekta stödet bör emellertid så litetav möjligtsom
påverka dagspressens spridning bland medborgarna. Nedskärningar i indirekt
stöd bör Åtgärdeninte heller leda till det direkta måstestödetatt höjas. bör
dessutom anpassad till dagspressens ekonomiska situationvara densom
kommer under de åren.att närmasteutse

Det framträdande i dagspressensmest aktuella ekonomiska situation är en
ökande annonstillströmning. Samtidigt har det under de årensenaste
observerats viss försvagning läsarmarknaden. Detta iakttagelseren ärav som
bör vägledande vid utformningen vämskatten.vara av

Två ståttharvägar föröppna pressutredningen, antingen införaatt mervär-
desskatt eller höja reklamskatten föratt dagstidningar. Mervärdesskatten kan
förefalla den enklaste lösningen, särskilt densom begränsas tillom en

Vi harprocentsats dock ställtprocent. tveksammasex till sådan,oss en
främst två skäl: för det första det principielltav viktigt dags-ser som att
tidningsläsning inte beskattas, särskilt det kan försvaga bety-som pressens
delsefulla roll informationsförmedlare och opinionsbildaresom i samhälls-
frågor; för det andra vi det troligt mervärdesskatt dagspressser attsom en
kommer bli tolv höjningatt riskerarprocent, förstärka den socialaen attsom
snedfördelningen i dagstidningsspridningen observerats i börjansom av
1990-talet. Till detta kommer mervärdesskatt troligen kommeratt blien att av

karaktär.permanent
Vår bedömning är tillfällig höjningatt reklamskatten föredraen ärav att

detnär gäller värnskatt för dagspressen. sådanEn kan också, såen snart
statsfinansema så tillåter, helt avskaffas. Vi därför uppräkningattmenar en

reklamskatten med fem procentenheter detav procenttal gällt försom-
värnskatten rimligt, dvs.är ökning från nuvarande fyra till nioen procent.-
Detta medför dagspressen fortfarande fåratt lägre skattesats andraänen
medier, något rimligt bl.a.är bakgrunden svårighetersom mot störreav att ta

skatten från deut senare.
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utgår någon skattintedetreklamskatten ärinvändning attvanlig motEn
helt relevant,dock intedenna äruppfattarVitelevision.radio och attireklam

avgifterdefinitionsfråga; desig som er-rördet här närmasteftersom enom
reklamskatt. NärslagskanTV-koncessioner ettochradio-förläggs ses som

reklamintäktema.factoavgiften debaserasTVgällerdet
föreslårmervärdesskatt, attinförasåledes förslaget menavvisarVi att en
nuvarandebibehållandemedniofrån tillfyrahöjs procent, avreklarnskatten

avdragsregler.

Distributionsstödet

tredjeuppdragGustafsssonKarl Erikutredde1970-talet avmittenI av
fast-studienIför dagspressen.konsekvenserpresstödetspressutredningen

uppnåtts. Dethadesamdistributionsstödetrationaliseringsmålet medslogs att
tillärnp-pressabörjathadedistributionsföretagendessutomkonstaterades att
detslutsatsGustafssons att1974:102.SOU varningsföreskrifterna var

andratidningamatillstöddirektsärskiltstödforrnen, ettavskaffadags somatt
i avvaktantagitshadesamdistributionsstöd ettbeslutetinförts; etthade om

driftsstöd.selektivt
samdistributionsstödetvisar1970-talet attmittensedanUtvecklingen av

avvecklatshalängesedanbordeStödetroll.ursprungligasinspelathar ut
finns inomspänningarstödform. Denågon someller ersatts annanav

distributionsfor-kommerTill detta attför detta.uttryck nyabranschen är ett
området. dennaIelektroniskadetminst inominteutvecklas,håller attmer

i medie-kraftkonserverandeblistödet attriskerar snarastsituation en
utvecklingen.

samdistri-statsstöddmedvibakgrund systemetattdenna enMot menar
Å uppenbartdetsidan attandra äravvecklas. sam-princip böribution

spelakommithar1980-talet atthälftenandra ensedandistributionsstödet av
vid dessmotiveringarnamed ifannsinteområdepårollviktig ett som

nåstorstadsmorgonpressen attförmöjliggöra ennämligen t.ex.tillkomst, att
viktigt föruppfattar dettaVimorgondistribution.med somspridningnationell

distributions-rimligförstorstadstidningarinformation enattmedborgarnas
områden.andrainomtillgängliga ävenfinnskostnad

medkombinerasdärförbör attsamdistributionsstödetavskaffandeEtt av
spridsupplagandeldendvs.upplaga,överspridda somavdagstidningarnas

nuvarandebehålla minstfårA-regionen, sam-utgivningsregionenutanför
distributionsstöd.

dagstidnings-föravskaffassamdistributionsstödetsåledesföreslårVi att
tvåsker idetta stegutgivningsregion samt attinomspridsexemplar egensom

året.tredjedetfr.o.m.åren och helttvå förstaunder deelvamed procent
måstetidningstillgångmedborgarnasföravvecklingenKonsekvenserna av
Dettatendenser.monopolistiskamotverkasyfteiföljas attsamtidigt noga

medierådet.s.k.för detuppgiftrimligförefaller vara en214
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l ledamöterna Karl Erik Gustafsson,av Niels Hebert,
Göran Hillman, Lennart Weibull och Lena Wennberg
En viktig utgångspunkt för Pressutredningen -94 stödet till dags-attvar

skulle prövas bakgrundpressen denmot samlade medieutvecklingen.av Den
tid då det statliga stödet till dagspressen introducerades kännetecknades av en
helt mediesituation den råderänannan 1995.som

Mot denna bakgrund genomfördes utredningens uppdrag vårenunder
1994 omfattande forskningsarbeteett i syfte belysa Dagspressenatt 1990-i
talets medielandskap. Det konstaterades där dagstidningarna bådeatt kraftigt
utvecklats bransch påverkatsochsom en vadegen skett inom andraav som
närliggande medier, å sidan Specialtidningar åochena andra sidan TV. En
slutsats bedömningarexpertrapportenav såvälatt strukturvar och ägandeav

publik måste i dettagörassom perspektiv.
Utredningens förändrade karaktär i och med det under höstenatt 1994

beslöts tillsätta särskiltatt medierådett med inriktning på koncentrations-
frågorna har medfört det samladeatt medieperspektivet har kommit i skym-
undan. Enligt vår bedömning dettaär mycket olyckligt. Det är ytterst ange-
läget olika formeratt statligt stöd tillse i relationav till koncentra-pressen
tionstendenser inte bara inom dagspressen mellan dagspressutan och andra
medier. På detsätt viktigtär bedömasamma att utvecklingen public-av
service-radio och TV det gällernär medborgarnas informationsbehov.

När Pressutredningen -94 i sitt betänkande inte har kunnat ha sådanen
helhetssyn detär angeläget åtminstone detatt medierådet kommernya att
relatera frågorna koncentration till frågan statligtom stöd tillom pressen.

2 ledamöterna Georg Danell, Lottaav Edholm och
My Persson

Pressutredningen fick under sitt arbete tilläggsdirektiv ägarkoncentra-om
tionen inom massmedierna. Hösten 1994 fråntogs utredningen denna uppgift

den regeringen. I stället tillsattesav nya rådsärskilt medett uppgiftsenare att
överväga och föreslå åtgärder för mångfaldenstärkaatt och motverka skadlig

ochägar- maktkoncentration. Pressutredningen har alltså inte haft till uppgift
föreslå åtgärder dettaatt område.
I betänkandet Rådetdocknämns för mångfald inom massmedierna i posi-

tiva ordalag. Vi vill därför anföra följande:
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åren.radikalt deminskatharmassmedierna senasteinomKoncentrationen
kana-flertalochTV-ornrådet brutitsharradio- och ettMonopolet nyaupp

dagstidnings-ägandetVad gällermånga harolikamed ägare startats.ler
Bonniersfären,åren. ärtjugoskett deliteområdet myckethar senaste som

20tidningari dagdagspress, motsvararäger caden ägaren somstörsta av
inteDagbladet harSydsvenskaFörvärvetupplagan.totaladen avprocent av

alltsåfinnsDeti upplaga.förlorathareftersom Expressenandeldennaökat
mediekon-stävjasyfteåtgärder idrastiskavidta attanledningknappast att

konflikt medihamnariskerardessainteframför allt attcentrationen som-
för-ivrigastsymptomatiskt deockså atttryckfrihetsförordningen. Det är som

uppluckringenmotverkatsamtidigtdeåtgärder,tanken är avfäktat som
etermedieornrådet.monopolet

och till-karaktärmassmedierådet givitshar permanentnytillsattaDet en
undersöka behovfått uppgiftiRådet bl.a.har attuppgifter. avraddelats en

mediemarknaden. Detöverenskommelserfrivilligatillmöjligheteroch
ställningrådet när-uppgifter avdessa sammantagnarisk enfinns geratten

funktioncentraladenbakgrundslag. Motmyndighetsutövande somavmast
ifråga-utformninglämpliga i dennadetdemokrati kanhar imassmedierna en

eftersom dettilldelasuppgifterviktiga ettinnebär som,organDetta attsättas.
ligger ikontrolldenomfattasintebeslutsfattande,formellt sominte avär

finns dessutomDetJO-granskningöverklagande, entillmöjligheter m.m.
kollisionskurshamnakommersnabbtrådet mycket attriskuppenbar att

tryckfrihetsförordningen.med

HillmanGöranledamoten3 av

ändå markeravillförslag,utredningensmig tillansluta menikanJag stort
frågor jagprincipfrågor. Vissa attnågraiställningstaganden ansernågra

belyst.tillräckligtinteutredningen

Momsen

enhetligskall haordettrycktadetinställning är enprincipiella attMin
så lågskalldagstidningar varautredningenNär att momsansermoms.

förbetydelsenbl.a.Skälentanke. ärriktigheltdettamöjligt är ensom
ochbokutgivningfyllerhärMenidédebatten.mångfalden,demokratin,

helstnågonintefinnsoch detrollbetydelsefull somlikatidskrifterna en
momshänseende.ipå olikamedier sättbehandla dessaanledning att

intefrågor gälleriförslagmed press,kommaharPressutredningen somatt
grundläggandemycketLikväl dettaärtidskriftsmoms.ochbokmoms enkring

likartadförarbeta momssatsVänsterpartiet kommerprincipfråga. att en
tidningar.ochtidskrifterböcker,
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Distributionsstödet

Utredningen har intetyvärr trängt särskilt djupt frågani kring distriner
butionsstödet. I brist sådan fördjupning och analys har jag inte underlag
för något ställningstagande detannat än utredningen uttrycker.som

Distributionssystemet befinner sig långsami upplösning. Flera tidningar
antyder de vill lämna samdistributionen.att Vissa tidningar eller villär bli
underentreprenörer till distributionsföretagen. Stödet går främst till ochstora
vinstgivande tidningsföretag. Distributionen håller bli konkurrens-att ett
medel. Stödet allt mindreutgör del distributionskostnaden. Allten dettaav
visar måste refonneras.att systemet

Frågan hur modernt distributionsstödett skall utformasom kvarstår fort-
farande lösa.att

Reklamskatt m.m.

I särskild PM har Karl Erik Gustafssonen modell förpresenterat en en
höjning reklamskatt i stället för Jag beklagarav utredningen såmoms. att
lättvindigt behandlat detta förslag.

Problemet med förslaget höjningär reklamskattenatt dags-sätteren av
i konkurrenslägeännu sämre i förhållandeettpressen till etermediernas

förmånliga villkor skattefrihet lågaeller koncessionsavgifter.-
Jag förordar helhetsgrepp påatt dessa frågortar ettman radgenom en

åtgärder kan behöva behandlas i särskild utredning. Principensom skallen-
likställighet hela medieområdetöver det gällervara när reklam. Redskapen är

reklamskatt och koncessionsavgifter. En modell skulle kunna vara
Fortsatt reklamskatt på dagspress
Omförhandlingar införandeoch likartade koncessionsavgifter somav

reklamskattenmotsvarar de radio- och TV-stationer befinner sigsom
utanför Sveriges Radio och Sveriges Television.

Inom EU driva frågorna införande reklamskattkoncessions-om av
avgifter för satellitsända TV-kanaler.
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:118

Den framtida presspolitiken

Dir. 1993:118

Beslut vid regeringssammanträde 1993-10- 14

Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

En kommitté med parlamentarisk medverkan bör undersöka behovet av
direkta och indirekta statliga stödåtgärder till dagspressen. Om kommittén

sådana stödbehov finns böratt denanser hur ändamålsenligapröva de nu-
åtgärdernavarande och lämna förslagär till framtida statligt engagemang.

Förslagens ekonomiska effekter för skall redovisas.staten
Som underlag för kommitténs ställningstaganden bör inledningsvis en

studie genomföras till kommittén knuten med uppgiftav en expertgrupp att
analysera följ ande övergripande frågeställningar:

Vilken roll bör massmedierna helhet spela i dagens svenskasom-
demokrati och vilka uppgifter kan de därmed tillsammans fullgöra

Hur och i vilken grad bidrar enskilda massmedier dagstidningar,- som
tidskrifter, radio och TV till dessa uppgifteratt uppfyllsgemensamma

Vad händer med n1assmedielandskapet hela eller delar detom- av nu-
varande med direkta och indirektasystemet statliga subventioner till dags-

borttaspressen
Expengruppens studie bör redovisas i delbetänkandeett den 31 majsenast

1994. Kommittéuppdraget bör slutligt redovisas den 30 novembersenast
1994.

Åsiktsbildningen i den svenska demokratin

åsiktsbildningFri omistligtär inslag i demokratisktett samhälle.ett I
regeringsformens första kapitel, första slåsparagraf det också fast denatt
svenska folkstyrelsen bygger åsiktsbildningfri och allmän och lika
rösträtt.
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massmedierna spelardemokratiermodernaobestridligt i attDet enär
möjligheternafördärmedochopinionsbildningen attförrollbetydande
förutsättningarnagrundläggande legalademokratin. Defördjupaochförstärka

i tryck-Sverige harfrihet iunderverka angettsmöjligheterför mediernas att
yttrandefrihetsgrundlagen.ochfrihetsförordningen

intagitdagspressen sär-traditionelltmassmedier harsvenskaBland en
opinionsbildning.synnerhetoch inyhetsförmedlinggällerdetställning när

dagstidning-förproblemallvarligatydde1960-taletutvecklingenNär
under-Uppgiftenpressutredningen.statliga attförstadentillsattes vararna

särskildaochförutsättningar övervägaekonomiska attsöka dagspressens om
vidmakthålla opinions-friförfrån sidavidtasåtgärder borde attstatens en

därefter harinte,förverkligades ytter-förslagUtredningensbildning. men
uppdrag 1960-slutetSedanliknandehaftutredningarstatligafem avligare

tidningartillframför alltpresstöd,direktformerolikalämnartalet staten av
utgiv-låg spridningtill följdunderlägekonkurrensmässigthar avettsom

Somannonsmarknaden.attraktivamindredärmedoch ärningsorten som
fleravidreformeratspresstödetharutredningarnaolikadeföljd aven

dagstidningsbranschen1990.2 åtnjuterstöddirektår Utövertillfällen, senast
statligaindirektamotiveradepresspolitisktformerolikalängesedan även av

förmåner.
1970-fast i mittenpresspolitiken slogsförmotivengrundläggandeDe
1972prövning. Detnågon egentligförintedärefter varoch har utsattstalet

svenskauppgifter i denmassmediernasanalyseralätpressutredningårs som
dagspressen.handlandestatsmakternas gentemotförgrunddemokratin som

representativademokratin densvenskai densärdragentillMed hänsyn -
utredningenenligtdetrollorganisationernasochkaraktären stora var-

massmedierna:samladedeviladesärskiltuppgifterfyraföljande som
förnödvändig attinformation ärdenbörMassmediernal. somge

Även förtroende-samhällsfrågor. deställning iskall kunnamedborgarna ta
ochenskildasinformationfå löpandemassmediernabör omvalda genom

frågor.politiskauppfattningar iorganisationers
organiseradespråkrör förfristående ellerbörMassmedierna2. som

kommentera samhället.skeendet isamhällsintressen
verk-granska denföreträdareallmänhetensbörMassmedierna som

samhället.inflytelserika idesamhet utövas avsom

SOUpressutredningårs19671965:22,1 SOUpressutredningårs1963
pressutredningenFjärde1975:79,SOUpressutredningårs19721968:48,

och1985:2UDspressutredningen1980:32, FemteSOU
1988:48.SOUDagstidningskonunittén

180;KU32, rskr.1971:27, bet.Prop.2 rskr. 251;SU107,1969:48,Prop.
KU19,bet.198081:137,Prop.254;KU46, rskr.bet.1975762131,Prop.

302.rskr.KU31,198990178, bet.289; Prop.rskr.222
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4. Massmedierna bör främja kommunikation inom och mellanen
politiska, fackliga och andra ideella samhället.3igrupper

Med stöd undersökningar samhällsfunktionerav pekadeom pressens
utredningen tidningarnas oersättliga betydelse för information, gransk-
ning, kommentar och gruppkommunikation. Dagspressen fyllde enligt utred-
ningen även andra viktiga uppgifter det de anförda egenska-men var ovan

i första hand ansågs motiveraperna aktivsom presspolitik. Riksdag ochen
regering anslöt sig i allt väsentligt till utredningens slutsatser i dessa delar. I
presspolitiska utredningsdirektiv, propositioner och riksdagsbeslut följtsom
därefter har i huvudsak utgångspunkter fortsatt gälla.samma att

Det svenska samhället har emellertid förändrats på flera sedansätt 1960-
och 1970-talet. I sin huvudrapport Demokrati och makt i Sverige SOU
1990:44 beskriver Maktutredningen förändringsprocessen pågår i helasom
den svenska samhällsorganisationen, även det gällernär opinionsbild-
ningen. Ekonomikommissionen har nyligen också behandlat demokratin och
opinionsbildningen i betänkandet Nya villkor för ekonomi och politik SOU
1993: 16.

Det svenska massmedielandskapet

Situationen i det svenska massmedielandskapet heltär annorlunda i dag än
1960- och 1970-talet. Inte minst har de årens beslut riksdagsenaste ochav
regering i syfte öka friheten på radio-att och TV-området öppnat nya
möjligheter.

Utbudet radio- och TV-kanaler betydligt Påärav ljudradiosidanstörre.
erbjuder den avgiftsñnansierade verksamheten fyra riksradiokanaler, där det
ingår utbyggd regional radio. Därutöver finnsen närradio påbörjadsamt en
utbyggnad privata lokalradiostationer. På TV-sidanav finns de bådautöver
rikstäckande public servicekanalerna sedan hösten 1991 även tredjeen
marksänd TV-kanal i dag når 98 % hushållen i landet, lokalasom kabel-ca av
TV-sändningar satellitsända TV-kanaler.samt Nyligen har regeringen också
givit särskild utredare i uppdrag lägga framen beslutsunderlagatt ett deom
tekniska förutsättningarna for utökade sändningar TV-området.

En viktig förändring naturligtvisär reklam inte längre förbehållenatt är
tryckta medier, möjligutan är ñnansieringskälla för fleranumera ävenen

radio- och TV-sändningar.typer av
Utvecklingen i den svenska dagstidningsbranschen har under de senaste

decennierna präglats hög grad stabilitet. Trots konjunktursväng-av en av
ningar och den turbulens under år drabbat branschen i formsom senare av
konkurser och ägarbyten det endast fåtalär dagstidningarett behövtsom
upphöra med utgivningen sedan l970-talet. Statens presspolitiska åtgärder

3 SOU 1975:79 292. Se SOUäven 1975:78.s. 223
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Utan desammanhanget.i det stat-betydelsehaftotvivelaktigthar stor
överlevt.haknappastandratidningardagensfleraskullebidragenliga av

rationaliserings-minskathaförockså misstänkasemellertid attkanPresstödet
nyetableringbidragit till denhaoch förtidningsföretagenhos att svagatrycket

branschen.kännetecknarsom
förSverigeitrycktaomfattar dendagstidningamasidan pressenVid av

intresse-ochorganisations-kulturtidskrifter,florabrednärvarande aven
veckopress.ochfacktidskrifterpress,

också förändrats.massmedierna hariopinionsbildningenpolitiskaDen
dominerandedetdagspressenpressutredningenförstaför dentidenVid var

tidningarnaSamtidigtbudskap.politisktförmedlademassmediet varettsom
ochmedlemmarofta tillsigriktadeochpartierna,tillkopplade egnanära man
förmedantidningarna, utrymmetmellanfördesDebatternasympatisörer.

annorlunda.lägetdagIbegränsat. ärtidningochåsikter iolika varsammaen
vilkaTV-kanaler,ochradio-utbudheltfinnsdet annatFörutom ett avatt
såförändratsdagstidningarnaså attharpolitisk debatt,förockså är öppna

åsikter.blandad körför avutrymme merenges
femgenomsnittidagligen läggersvenskenvisarPublikmätningar neratt

står för drygttelevisionradio ochochmassmediertimmar atthalvoch en
dagstidningsläsningenliggerSamtidigttid. endennatvå tredjedelar av

åldrarna läserÖver läskunnigai debefolkningennivå. 90 % enstadigt hög av
mellandocksigskiljerMedievanornavecka.gångnågondagstidning per

dagstidningar imänniskor läserUnga t.ex.befolkningen.olika avgrupper
Även befolkningenandeldenäldre.medelålders och somgrad avmindre än

ellerartikelskrivamassmediernai attmedverkatgång självnågon engenom
samhällsgrupper.olikamellanvarierarinsändare

massmedie-uppstått iägarstrukturdelvisår harUnder nyensenare
internationellautomlands därförändringarna storaTydligast ärlandskapet.

härländer. Deti olikamediesektorerfleraverksamhet inombedriverföretag
gällerdetnärhar skapateuropeiskaolikaiutveckling en oroorganär somen
Fleranyhetsförmedlingen.imångfaldenochmarknadenkonkurrensen

mediekoncentration.lagstiftningolika motockså införthar typerländer av
ifrågasatts.docklagstiftning harsådanEffektiviteten av en

situationekonomiskaDagspressens

delvissig tillfåttårunder nyaharDagstidningsföretagen anpassasenare
lågkonjunk-djupaochlångvarigadenFörutomförutsättningar.ekonomiska

konkurrensenharannonsvolymer,minskadekraftigtåtföljandemedturen,
annonsörer.såväl konsumentermassmedierfrån andra somökat om

totaltbranschenstod1992 settekonomiDagspressensEnligt rapporten
i företagenrationaliseringarochabonnemangspriserHöjdaår 1992.stark

Även deannonsintäkterna.minskningenkompenseratdittills ha avuppges224
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presspolitiskt intressanta lågtäckningstidningama har enligt rapporten, av
delvis andra skäl, kunnat förbättra sina resultat. Under delen 1980-senare av
talet har de svenska dagspressföretagen låtit upplagemarknaden försvara en
allt andel destörre totala intäkterna, och enligt studie dagstidningarsav en om
priselasticitet i betänkandet Vissa mervärdeskattefrågor SOU 1993:75 är
konsumenternas känslighet för höjda abonnemangspriser låg.mycket

Dessa resultat har emellertid ifrågasätts. I den allmänna debatten har det
riktats kritik vad allt för ljus bildmot dagspressenssom anses vara en av
situation. Det bl.a. gällande förhållandenagörs flera har hunnitatt sätt
förändras till det för tidningsföretagen.sämre Konkurrensen i medieland-
skapet ökar i takt med de privata lokalradiostationerna fårt.ex. att nya
sändningstillstånd och TV-reklamen tycks fåttha sitt år.genombrott i Vidare
medför långvarigaden lågkonjunkturen hushållen i utsträckningatt större
börjar dra in sina tidningsprenumerationer.även Statistik från första
halvåret 1993 visar upplagoma minskat med 4,2 % vardagar.att I debatten
hävdas också rationaliseringsutrymmet iatt hosär uttömtstort settnumera
tidningsföretagen.

Distributionen upplagoma står för betydande del tidningsföre-av en av
kostnader. Presstödsnämnden redogjordetagens hösten 1992 i sin fördjupade

anslagsframställning för oroande utveckling med risk för splittring ien
dagspressens samdistributionssystem. En särskild sakkunnig har därefter
nämndens uppdrag studerat utvecklingen tidningsdistributionen Skåne.iav

åtgärderPresspolitiska

Mot bakgrund de uttalade motiven för aktiv presspolitik mål-harav en
sättningen för åtgärderpresspolitiska i tidigarestatens pressutredningar,
propositioner och utskottsbetänkanden forrnulerats eftersträvansom en
mångfald, konkurrens och valfrihet i nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Utöver det direkta presstödet har dagspressen sedan länge haft för-en
månlig skattebehandling jämfört med andra och tjänster, vilket också ivaror

Ävenhuvudsak har motiverats presspolitiskt. bestämmelserna om sam-
hällsannonsering har betydelse för dagspressens ekonomiska villkor.

Direkt presstöd

dåvarandeDen regeringens förslag i propositionen 198990:78 refonneratom
presstöd och riksdagens följande beslut innebar det direkta statliga stödetatt
till dagspressen fr.0.m. den juli1 1990 omfattar stödformer. fårDriftsstödtre
lämnas till dagstidningar låghar hushållstäckning andratidningar påsom
utgivningsorten. Utvecklingsstöd inriktas dagstidningar med ekono-svag

förmi stimulera strukturrationaliseringar förpressledeti och iatt tryckeriledet.
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distributionsamordnar sinDistributionsstöd till dagstidningarlämnas som
någranågon tidningar.eller andramed

presstöds-reglerna för stöd enligtbudgetåren 199091-199293 harUnder
några varit oförändrade.mindre undantag1990:524 medförordningen

oförändradi driftsstödet legatbidragsbeloppenperiod harUnder samma
i distributions-och bidragsbeloppenutvecklingsstödnivå, anslaget tillmedan

har minskats.stödet
199394 199596för periodenanslagsframställningfördjupadesinI -

förresursanalyser deframtids- ochPresstödsnämnden resultat-,redovisar
och slutsatserövervägandenRegeringensdirekt presstöd.formernaolika av

framgår budgetpropositionenframställningnämndensanledningmed avav
några invändningaranförthar intebil. 12. Riksdagen199293: 100prop.

för driftsstöd tilländratsreglernainnebär bl.a.Beslutetdessa. attmot
olikajuli 1993 och despråk fr.o.m. den lsvenskatidningar andra attän

uppgår 500budgetåret till sammanlagt199394förpresstödsanslagen ca
bet.i sitt betänkandeKonstitutionsutskottetmiljoner kronor. noterar

företaregeringskanslietinom övervägerKU27199293: attatt enman
angelägnaförutsätter detUtskottetsituation.dagspressens attöversyn av

sådan kommerutredningmångfald irimlig görintresset att enpressenav en
parlamentarisk medverkan.dåstånd, underochtill

mervärdeskattfrånBefrielse

undan-kvalificeratsedan längedagstidningarnyhetstidningar ärAllmänna
behöverdagstidningar inteinnebärfrån mervärdeskatt. Det ta utatttagna

få dende tillbakaSamtidigt kanupplageförsäljning.någon vid sinmoms
tjänster.ochvid inköpbetalatde varoravmoms som

behandlats ifrån momsplikt harundantagFrågan dagstidningarnasom
under de decen-sammanhangskattepolitiskasåväl presspolitiska senastesom

nierna.
SOUpresstödbetänkande Reformeratutgick i sittDagstidningskommittén

frånbefriadfortsättningsvis skullefrån dagspressen även1988:48 varaatt
däremot i betän-föreslogindirekta skatterförKommitténmervärdeskatt.

rådandedet1989:35SOUmervärdesskattReformerad attkandet m.m.
dåvarande regeringenstatsrådet i denFöredragandeskulle slopas.undantaget

eftermervärdeskattreforrnerad198990:111ansåg propositioneni m.m.,om
nyhetstid-för allmännaundantagetkvalificeradedetbedömning,samlad atten

på häruppfattning denregeringensdeladebestå. Riksdagenskulleningar
punkten.

mervärdeskattefrågor delbetän-i sittvissautredningenNyligen har om
det kvali-föreslagit1993:75mervärdeskattefrågor SOU attkande Vissa

enhetligupphör ochnyhetstidningarallmännaför attundantagetñcerade en
periodiskaandranyhetstidningar,för allmännainförs12 %skattesats

gäller f.n. denkategoriernabåda sistnämndaFör deoch böcker.publikationer
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generella skattesatsen 25 %. Det hänsynenär till kravet konkurrens-
neutralitet ligger till grund för förslaget.som

Medlemsländerna i EG har beslutat harmonisera sina indirekta skatter.
Moms skall alla och tjänster intetas särskiltut är undantagna ivaror som
EG:s mervärdeskattedirektiv. Dagstidningar tillhör den kategori ochav varor
tjänster får beläggas med reducerad skattesats lägst 5som %. Fören om

och tjänster den januari1 1991 hade lägre skattesatsvaror detsom ären
möjligt för nuvarande medlemsstater behålla denna nivålägreatt under en
övergångsperiod sträcker sig år 1996. Bland medlemsstaternat.0.m.som
varierar mervärdeskatten dagstidningar för närvarande mellan 0 % och
12,5 00.

Reducerad reklamskatt

Reklamskatt skall betalas enligt lagen 1972:266 skatt ochom annonser
reklam. Den allmänna skattesatsen ll %. Förär reklam i allmänna nyhets-
tidningar skattesatsenär däremot 4 % föroch reklam i radio och television
betalas ingen skatt alls. Ett särskilt grundavdrag minskar den skatt som
erläggs. Riksskatteverket betalar nämligen tillbaka till dagstidningar den del

skatten belöper till miljoner12 kronor årligadenav som upp av annons-
omsättningen. Detta innebär dagstidningar har lägreatt omsättning isom en
praktiken inte någonbetalar reklamskatt alls. För övrig motsvarandeärpress

återbetalningförgräns 6 miljoner kronor. Utgivning annonsblad etc.av
berättigar inte återbetalningtill i det här sammanhanget.

Budgetåret 199192 betalades totalt 907 miljoner kronor i reklamskatt,
dagspressen stod för 273 miljoner kronor.varav
förhållandenDe reklam i radio och TV inte beskattasatt alls och flertaletatt

europeiska länder huvudöver inte har punktskatter på reklam talar förtaget att
den nuvarande reklamskatten kan behöva oinprövas.

SamhälLsannonsering

I förordningen 1981:977 information dagspressannonseringom genom
föreskrivs annonsering skall ske i samtliga dagstidningaratt statligaom
myndigheter eller andra statliga använder dagspressannonsering förorgan
sådan information rättigheter och skyldigheter nåavseddär allaom attsom
medborgare. Detta brukar kallas totalitetsprincipen.

Lagen 1977:654 kungörande måli och ärenden hos myndighetom m.m.
stadgar myndigheter i de fall kungörande i ortstidning föreskrivetatt skallär
införa kungörelsen i alla lokala dagstidningar spridda till minstär 5 %som av
hushållen i Denna omfattning annonseringen brukarorten. kallas denav
breda principen. Presstödsnämnden årvarje förteckning överutger en oags-
tidningarnas spridning i olika kommuner och län.
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kungörandefrågor 1992:90 före-Vissa DsdepartementspromemorianI
frånkungörelse i ortstidning ändrasför införandeslås spridningskravetatt av

remissbehandlats.hushållen Promemorian har Iitill 10 %5 orten.av
kungörandefrågor anför föredraganden19 vissaproposition 199394: attom

promemorians förslag den härförainte bereddför närvarandehon är att
vill avvakta vad kanhänvisning till honmedvidare, bl.a.punkten att som

uppdragetframtida presspolitikenutredning dendenkomma ut somomav
direktiv omfattar.dessaenligt

utredningarochVissa rapporter

belyserutredning olikaochflera sättfinnsDet rapporter mass-° som
därigenomMaterialåtgärderna.de presspolitiskaochmedielandskapet som

kommitténs arbete.underlättaredovisas bör
ekono-årligen dagspressensanalyserpublicerarPresstödsnämnden av
studienDenförhållanden Dagspressrapport.i senastemiska rapportsenen

år sammanställning1992. Enoch ägar-i juli 1993publicerades avavser
förår Institutionen Jour-1991förhållandena inom dagspressen ut avgavs

i samarbeteuniversitetStockholmsKommunikation vidMedier ochnalistik,
år Nordiska1992.skrift publiceradesuppdateradPresstödsnämnden. Enmed

Masskommunikationsforskning vid GöteborgsDokumentationscentralen för
massmedier,svenskaöversiktpublicerathar nyligen överuniversitet en

liknandeanalyser. Enstatistik ochMediesverige 1993, med rapport utgavs
år 1991.även

offentlig ekonomistudier iför över-till ExpertgruppenStatskontoret har
utvärdering 1993: 20. DetDseffekterPresstödetslämnat rapporten en-

i utredningenDagspressutvalgethar granskatspresstödet i Norgestatliga av
Utredningens förslag har1992:14.pressepolitiken NOUMål ioch midler

1992-93meld. 32i St.Kulturdepartementetdet norskabehandlats nr.av
1992-93S. 223ställningstagande i Innst.StortingetsMedia i tida. nr.

presstödet.det norskaförändringarvissainnebär av
särskildregeringen1992 tilli oktoberlämnadePresstödsnämnden en

fall.i särskildastödbeloppför reduktionreglerbehovetrapport avavom
skrivelsePresstödsnämnden medVidare harremissbehandlats.harRapporten

utvecklingsstödets be-överlämnatseptember 1993den 14 rapport omen
ekonomi.dagstidningamasförtydelse

studeraruppdragPresstödsnämndenssakkunnigesärskildeDen som
slutrapportSkånei hartidningsdistributionenutvecklingen presenterat enav
Presstöds-budgetåret 199394 skallförregleringsbrevetEnligtför nämnden.

avseende tidningarregelförändringeneffekternautvärderanämnden av
denregeringenförresultatetspråk och redovisasvenska senastandra än

1994.september1
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Uppdraget

kommittéEn med parlamentarisk medverkan bör undersöka behovet av
direkta och indirekta stödåtgärderstatliga till Utgångspunktendagspressen.
skall den massmediesituationen, de utvecklingstendenser kanvara nya som
iakttas och de krav det moderna samhället och den svenska demokratin
ställer.

sådanaOm kommittén stödbehov finns bör den med beaktandeattanser av
såväl massmediepolitiska andra aspekter hur ändamålsenliga deprövasom

åtgärdernanuvarande och lärrma förslag till framtida statligtär engagemang.
Förslagens effekterekonomiska för skall redovisas. Kommitténstaten

utgå frånskall därvid den samhällsekonomiska och den statsñnansiellaatt
situationen huvud erbjuder mycket begränsatöver förtaget ett utrymme

åtaganden.statliga Kommittén skall lämna författningsförslag.även
Som underlag för kommitténs ställningstaganden inledningsvisbör en

förutsättningslös och studiebred de svenska massmedierna genomföras.av
Studien bör utföras till kommittén knuten med uppgiftexpertgrupp attav en
analysera följande frågeställningar:övergripande

Vilken roll bör massmedierna helhet spela i dagens svenskasom-
demokrati och vilka uppgifter kan de därmed tillsammans fullgöra Expert-

utgå från årsbör här 1972 pressutredning och dess beskrivninggruppen av
Ärmassmediemas politiska funktioner i det svenska samhället l970-talet.

det andra uppgifter på såvälbör betonas 1990-talet i ljuset desom av
allmänna samhälleliga förändringarna den snabbt föränderligasom mass-
mediestmkturen

iHur och vilken grad bidrar enskilda massmedier dagstidningar,som-
tidskrifter, radio och TV till dessa uppgifter uppfylls Somatt gemensamma

för frågagrund besvara denna bör genomföra kart-att expertgruppen en
läggning det svenska massmedielandskapet. Särskild vikt bör därvidav
läggas vid utbudet olika medieforrner, människors medievanor, konkur-av
rensfrågor, mångfaldsaspekter, ägarstrukturer och mediernas intemationali-
sering.

Vad händer med massmedielandskapet hela eller delar detom av-
nuvarande med direkta och indirekta statliga subventioner tillsystemet

Såväldagspressen bort reklamskatten momsbefrielsen kantas t.ex.som
Frågankomma bl.a. hur dagspressens situation påverkas,omprövas. äratt

också vad effekterna skulle bli för andra och eventuellt medie-men nya
fonners möjligheter hävda sig.att

samrådaKommittén bör med den regeringen nyligen tillsatta utred-av
ningen kulturpolitikens inriktning 1993:03Ku i den del kultur-om av
utredningens dir. uppgiftenuppdrag 1993:24 analysera för-attsom avser
hållandet mellan kulturpolitiken och utvecklingen inom massmedierna.

För kommittén regeringens direktivgäller till samtliga kommittéer och
angåendesärskilda utredare utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5, om 229
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beaktande EG-aspekter dir. 1988:43 redovisa verksamhetenssamt attav om
dir. 1992:50.regionalpolitiska konsekvenser

förutsätts omfattning kommittén detPresstödsnämnden i den önskar
tillhandahålla kommittén behöver för kunna fullgöradet expertstöd attsom
sitt uppdrag.

det svenska massmedielandskapet bör redo-analyserExpertgruppens av
delbetänkande 31 maj 1994. Kommittéuppdraget börvisas i densenastett

redovisas den 30 november 1994.slutligt senast

Hemställan

till jag har anfört hemställer jag regeringen bemyn-Med hänvisning vad attnu
digar chefen för Kulturdepartementet

omfattadkommitté med parlamentarisk medverkantillkallaatt aven
bestående högst 12 ledamöter medkommittéförordningen 1976: l 19 av upp-

framtida presspolitiken,drag utreda denatt
till ordförande,ledamöternautseatt en av

sekreterare och biträdebesluta sakkunniga, experter, annatatt om
kommittén.

regeringen beslutarVidare hemställer jag att
elfte huvudtitelns anslag Utredningarskall belastakostnadernaatt m.m.

Beslut

föredragandens överväganden och bifaller hennesRegeringen ansluter sig till
hemställan.

Kulturdepartementet
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Beräkning presstöd för olikaav

tidningsgrupper 1993 metodbeskrivning-

det följande våral beskrivs metoden för beräkningar fördel-presstödetsav
ning olika tidningsgrupper. Vi har hämtat viss inspiration från rapporten
Presstödets effekter utvärdering Ds 1993:20, utarbetatsen som av-
Statskontoret uppdrag för studier i offentlig ekonomi.expertgruppenav

I beräkningarna ingår 149 tidningsföretag 139 i de delar indirektrörsom
stöd. har fådagarstidningarDessa enligt följande: l-2 nrveckagrupperats
med allmänt driftsstöd, landsortstidningar 3-7 nrvecka med allmänt drifts-
stöd, landsortstidningar nrveckal-7 allmänt driftsstöd, storstadsmor-utan
gontidningar 6-7 nrvecka med driftsstöd, kvällstidningar.utan samtresp.

ingårI vissa fall flera tidningar i tidningsföretag. Grupperingen har iett
dessa fall efterskett huvudtidningens grupptillhörighet.

fådagarstidningarnaEtt problem det gäller främstnär endagstidningarna
dagstidningsbegreppet tillämpas olika iär presstöds- respektive skattehän-att

seende. Vissa tidningar, enligt Presstödsnämnden faller under begreppetsom
allmän nyhetstidning och uppbär presstöd, räknas enligt skattemyndigheterna
inte allmän nyhetstidning. Detta innebär dessa tidningar inte beräknasattsom
ha och reklamskattesubventioner enligt vad gäller för dagspress.moms- som

fådagarstidningarI ingår åtminstonemed allmänt driftsstöd så-femgruppen
dana tidningar, såledesvilka inte finns med i beräkningarna indirekt stöd.av

ingårDet kan inte några sådanauteslutas det ytterligare tidningar i dennaatt
inte har tagits bort i beräkningarna indirekt stöd. De felgrupp, som av som

eventuellt kan finnas i beräkningarna detta troligtvis försumbara, ef-ärpga.
fådagarstidningar med allmänt driftsstöd intäktsmässigttersom gruppen re-

mycket liten andel.presenterar en
I fådagarstidningar ingårmed allmänt driftsstöd dessutom tid-tregruppen

ningar gick i konkurs eller upphörde med utgivningen under 1993,som
varför inga uppgifter tvåintäkter finns dem, tidningar för vilkasamtom om
uppgift totalintäkter ändåsaknas. Dessa tidningar uppbar direkt presstödom
1993, och därför finns de med i den del beräkningarna berör direktav som
stöd.

frånUppgifter direkt stöd har hämtats Presstödsnämnden. Det indi-om
rekta utgångspunkt frånstödet har beräknats med den metod användes isom

effekter utifrånPresstödets utvärdering Ds 1993:20, dvs.rapporten en-
tidningsföretagens intäkter. Uppgifter fåstotala intäkter har kunnat förom

fådagarstidningar,samtliga tidningsföretag vissa nämnda och harutom ovan
från frånhämtats fallPresstödsnämnden i Tidningsutgivamassamt ett rapport 231
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någraEkonomi 93. I fall har tidningsföretagen räkenskapsår,brutna varför
intäkterna ibland för kalenderåretkan gälla andra längre perioder 1993.än

Uppgifter särredovisade upplage- och annonsintäkter har i vissa fallom
fås frånkunnat Presstödsnämnden. För kvällstidningarna har uppgifter om

summerade upplage- annonsintäkter för helhet hämtatsresp. gruppen som
från Tidningsutgivama. Resultatet har blivit verkliga upplage- ochatt annons-

fåsintäkter har kunnat för 70 tidningsföretagen. För övriga tid-procentca av
ningsföretag utifrånhar dessa intäkter schablonberäknats intäktemas fördel-
ning bland tidningar med verkliga upplage- och annonsintäkter inom varje
grupp.

Värdet momsbefrielsen har därefter beräknats tidning 25av per som
upplageintäktema. Vad gäller reklamskatten har beräkningarnaprocent av av

tvåutförtssubventionen olika dels i jämförelse med reklamskattsätt: en
återbetalningll och ingen gällande regler för reklamtrycksaker,procent

återbetalningi jämförelse meddels skattesats 11 och denprocenten av
skatt belöper till 6 miljoner kr gällande regler för fack- ochsom upp
populärpress. Subventionen har beräknats differensen faktisktmellansom

ovanståendebetald reklamskatt och den skatt skulle betalas efter regler.som
Faktiskt reklamskatt harbetald beräknats i Ds 1993:20,sättsamma som

fyra tidningsföretagets återbetal-dvs. annonsintäkter sedan detprocent av
ningsberättigande beloppet högst miljoner räknats såle-12 kr bort. Vi har

uppgifter fåttdes antagit de annonsintäkter vi har sammanfaller medatt om
beskattningsvärdet för fall flerareklamskatt. I de i skattehänseende självstän-

ingår återbetal-diga tidningar i tidningsföretag, har motsvarande antalett
frånningsberättigande belopp räknats bort den totala annonsintäkten förtid-

alltså någorlundaningsföretaget. vi antagit annonsintäktemaHär har äratt
fördelade tidningarna i tidningsföretag.jämnt mellan I fall, därettsamma

skillnader i periodicitet föreligger mellan tidningarna i företag enstora ett en-
dagstidning redovisas med sexdagarstidning, har dock annonsintäk-som en

såför tidningen med lägre periodicitet kunnat skiljas justeringtema ut, att en
återbetalningsberättigandede beloppen har kunnat göras.av
totala upplage- och annonsintäktema förDe branschen har stämts motav

frånuppgifter Tidningsutgivama Ekonomi 93, ll. Avstämningen har getts.
ingåravvikelse 3-5 vilket Industribl.a. kan bero Dagensprocent, atten

vårai beräkningar inte i Tidningsutgivarnas redovisning. Om hänsyn tasmen
till blir avvikelsen under för upplageintäkter och 2 fördetta 1 procent procent

tidningarannonsintäkter för hela branschen. För enskilda kan avvikelsen vara
större.
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driftsstödTidningar beviljats 1994som

TkrTidning

3 8243 Dagar
2 958Aktuellt i Politiken

11 252Arbetarbladet
494lArbetaren

48 015Arbetet Malmö
29 158Arbetet Väst

494lBlekinge-Posten
2 328Broderskap

ll 252SamhälletDagbladet Nya
25211Dagen
25211Dala-Demokraten
4941Dalabygden
494lPäevalehtEesti

5 233Finanstidningen
l 494Finnveden Fredag

4941Finnveden Onsdag
25211Folkbladet

l 494JönköpingFolkbladet
ll 252Folket

1 494AllehandaGotlands
l 494TidningarGotlands

494lGästriklands Tidning
494lHaparandabladet
4941Helsingen

2 958Hemmets Vän
4941Internationalen
494lTidningKalmar Läns
4004Karlskoga-Kuriren
494lKarlstads-Tidningen
6672Kristdemokraten
4941TidningKungsbacka
4941Kvinnosyn Värmland
4941Laholms Tidning
494lLiberacion
6402Lysekils-Posten

Örebro l 494Läns-Posten,
Östergötland 494lLänstidningen,
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M-L Proletären 494l
Magazinet Westerviks Extra 1 494
Miljömagasinet 1 494
Morgonposten 1 494
Mölndals-Posten 4941
Nord-Sverige 1 494
Norrbottningen 4941
Norrskensflamman l 494
NU 2 328
Nyheterna 6 395
Olsons Tidning 1 494
Ruotsin Suomalainen 494l
Sjuhäradsbygdens Tidning 494l
Skaraborgs-Bygden 4941
Skånska Dagbladet 45 941
Smålandsbygdens Tidning 4941
Stenungsunds-Posten 1 477
Stockholms-Tidningen 1 494
Svenska Dagbladet 48 015
Sverige-Nytt 4941
Sydöstran 252ll
Sändaren 2 958
Sörmlandsbygden 1 494
Tempus 4941
Tranås-Posten 4941
Uddevalla-Posten l 494
Upplands Nyheter 4941
Uppsala-Demokraten 4941
Veckomagasinet Petrus 9582
Värmlands Folkblad 25211
Vännlands-Bygden 4941
Västerbottens Folkblad 11 252
Västerbottningen 1 494
Västerbygden 4941
Västmanlands Folkblad 4941
Västmanlands Nyheter 1 494
Ölandsbladet 1 494
Älvsborgs-Posten 494l
Örebro-Kuriren 8 014
Östgöten 5 154
Östra Småland 11 252

Summa 413 147
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Distributionsstöd 1994

KrTidning

16357Dagar3
5643Aftonbladet

173 407Alingsås Tidning
750 644Arbetarbladet
561 958Arbetet Väst

844 9011Arbetet Malmö
867149Arvika Nyheter

121 942TidningAvesta
l 118 909Oskarshamns-TidningenmedBarometern

323 597Bergslagsposten

Sölvesborgs-Tidningen,Tidning,Blekinge Läns
844 716AllehandaKarlshamns

5097Blekinge-Posten
861 094Bohusläningen
220 175TidningBorlänge

234Borås 1 417Tidning

326 772Arboga TidningBärgslagsbladet med
290 198Dagbladet SamhälletNya

964482Dagen
238 1161Dagens Industri

6 402 557NyheterDagens

696 982Dala-Demokraten
59217Dalabygden

56 714Dalslänningen
295 271Elfsborgs Läns Allehanda
316 788Enköpings-Posten

871 309TidningEskilstuna-Kuriren med Strengnäs
120 228Fagersta-Posten

758240TidningFalköpings
761 188Falu-Kuriren
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Filipstads Tidning 50 317
Finanstidningen 102 266
Finnveden Fredag 22 121
Finnveden Onsdag 15 678
Folkbladet Norrköping 315 148
Folket 326 920

Fryksdals-Bygden 41 584
Gefle Dagblad 808 551
Gotlands Allehanda 309 282
Gotlands Tidningar 343 293
Idag 0521

Gästriklands Tidning 4 596
Göteborgs-Posten 4 810 495
Hallands Nyheter 802 843
Hallandsposten 836 018
Haparandabladet 89622

Helsingborgs Dagblad 1 292 781
Helsingen 6 149
Hjo Tidning 18 867
Hudiksvalls-Tidningen med Hälsinglands Tidning 504 256
Hälsinge-Kuriren 301 736

Härjedalen 7 682
Jönköpings-Posten 1 065 623
Kalmar TidningLäns med Nybro Tidning 16 196
Karlskoga Tidning 248 580
Karlstads-Tidningen 2 334

Katrineholms-Kuriren 355 200
Kristdemokraten 6 092
Kristianstadsbladet 825 354
Kungälvs-Posten 10 933
Laholms Tidning 128 245

Ljusdals-Posten 170 072
Ljusnan 390 666
Lysekils-Posten 67 108
Läns-Posten 13 068
Länstidningen Södertälje 397 673
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ÖstergötlandLänstidningen 36012
ÖstersundLänstidningen 675 562

Mariestads-Tidningen 310 456
TidningMora 149 938

Tidning med Vadstena TidningMotala 349 834

Mölndals-Posten l 004
Nerikes Allehanda 1 554 031
Nord-Sverige l 377

SkånesNordvästra Tidningar 1 229 055
Halland med Nordhalland 76Norra 871

SkåneNorra 641 494
Norra Västerbotten 774 781
Norrbottens-Kuriren 667751
Norrbottningen 0503
Norrköpings Tidningar 205 785l

162Norrländska Socialdemokraten 953
Norrskensflarnman 688
Norrtelje Tidning 280 827
Nya Kristinehamns-Posten 98 646

136Nya Lidköpings-Tidningen 323

763Nya Ludvika Tidning 281
535 106Nya Norrland

Nya Wemilands-Tidningen 1 457 922
Oskarshamn m.fl. 197 284Nyheterna

Tidning 009Olssons 3

Piteå-Tidningen 168475
Provinstidningen Dalsland 61 338
Sala Allehanda 282 774
Sjuhäradsbygdens Tidning 10 930

605 159Skaraborgs Läns Allehanda

Tidning 470 423Tidning med SkaraSkaraborgs Läns
17 612Skaraborgsbygden

Skånska 882 084Dagbladet
253 152Skövde Nyheter

Smålands-Tidningen, Tranås 921 747Tidning, Vetlanda Posten

237



SOU 1995: 37

Smålandsbygdens Tidning 14 376
Smålandsposten 1015 489
Smålänningen 301330

Orust-TjömStenungsunds-Posten med 27 416
Strömstads Tidning 51 183

Sundsvalls Tidning 116 0751
Svenska Dagbladet 3 632 137
Sydsvenska Dagbladet 2 447 489
Sydöstra Sveriges Dagblad 606637
Säffle-Tidningen 84 478

Södermanlands Nyheter 642 078
Södra Dalames Tidning 162 141
Tempus 137
Tranås-Posten 3 756
Trelleborgs Allehanda 005274

Tidning LillaTrollhättans med Edet-Posten 364 318
Uddevalla-Posten 2 748
Ulricehamns Tidning 124 838

6Upplands Nyheter 900
Tidning 639Upsala Nya 1 431

Vestmanlands Tidning 179Läns 776
Vimmerby Tidning med Kinda-Posten 301 590
Värmlands Folkblad 662 705
Värmlands-Bygden 02313

Nyheter 466 919Värnamo

Folkblad 512 868Västerbottens
Västerbottens-Kuriren 1065152

6731Västerbottningen
Västerbygden 4916

Allehanda 428 041Västernorrlands

493Västerviks-Tidningen 351
86 574Västgötabladet

6 429Västmanlands Folkblad
9 492Västmanlands Nyheter
5 973Växjöbladet
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Bilaga 4

Ystads Allehanda 637 857
Älvsborgs Nyheter 1 212
Älvsborgs-Posten 4 800
Ölandsbladet 93 162
Örebro-Kuriren med Karlskoga-Kuriren 367 057

Örnsköldsviks Allehanda 592 753
Östersunds-Posten 709 885
Östgöta Correspondenten l 472 458
Östgöten 146 462
Östra Småland 357 437

Summa 88972 891
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utredningaroffentliga 1995Statens

Kronologisk förteckning

renodlatnäringsförbud.Ett N.. Arbetsföretag möjlighet för arbetslösa.En A.ny-. Gröndiesel miljö- ochhälsorisker.Fi.-. Långtidsutredningen1995.Fi.. Várdenssvåraval.. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.av
framtid.6. Muskövarvets Fö.

för7. Obligatoriskaarbetsplatskontakter arbetslösa.A.
Pensionsrättigheter bodelning.och Ju.

ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi.Fullt
Översyn skattebrottslagen.Fi.10. av

konsumentregler.ll. Nya Ju.
Mervärdesskatt Nya tidpunkterför12. -
redovisningoch betalning.Fi.

13.Analys Försvarsmaktensekonomi.Fö.av
Elmarknad Bilagedel.14.Ny N.+

15.Könshande1n.S.
16.Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S.mot

prostitution.17.Homosexuell S.
i offentlig miljö.18.Konst Ku.

19.Ett säkraresamhälle.Fö.
Sverige.20.Utan Fö.stannar

Staden Fö.21. vattenutanvatten.
jordbruk22.Radioaktiva slår i Skåne.Fö.ämnen ut

elektronikkomponenter.23.Brist Fö.
24.GasmolnlamslårUppsala.Fö.

tågtrafik på25.Samordnadoch integrerad
Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K.

bidragsförskott,26.Underhállsbidragoch
DelDe] A och B. S.

Regionalframtid bilagor. C.27. +
28.Lagen vissainternationellasanktionerom

UD.översyn.en- försvarets29.Civilt bruk av resurser-
helikoptrar.regelverken,erfarenheter, Fö.

bensin.30.Alkylat och Miljöklassning M.av
i31.Ett vidareutvecklatmiljöklassystem EU. M.

verksamhetsfömyelse32. IT och inom rättsväsendet.
Förslagtill samverkansformer.Ju.nya
Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju.33.

för strukturomvandling.34.Kompetens A.
handikappområdet.35. Avgifter inom S.

36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning.en-
Fi.

till37. Várt dagligablad stöd svenskdagspress.Ku.-



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Pensionsrättigheterochbodelning.[8] Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny-Nya konsumentregler. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]
IT och verksamhetsförnyelseinom rättsväsendet. Kompetensför strukturomvandling.[34]
Förslagtill samverkansformer.[32]nya

KulturdepartementetErsättningför ideell skadavid personskada.[33]
Konst i offentlig miljö, [18]Utrikesdepartementet Vårt dagligablad stödtill svenskdagspress.[37]-Lagen vissainternationellasanktionerom
Näringsdepartementetöversyn. [28]en-
Ett renodlatnäringsförbud.[l]Försvarsdepartementet Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+

Muskövarvetsframtid. [6]
CivildepartementetAnalys Försvarsmaktensekonomi. [13]av

säkrareEtt samhälle.[19] Regionalframtid bilagor. [27]+
Utan Sverige.[20]stannar

MiljödepartementetStaden [21]vattenutanvatten.
Radioaktiva slår jordbrukämnen i Skåne.[22]ut Alkylat ochMiljöklassning bensin.[30]avBrist elektronikkomponenter.[23] Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]GasmolnlamslårUppsala.[24]
Civilt bruk försvaretsav resurser-regelverken,erfarenheter helikoptrar. [29],
Socialdepartementet
Várdenssvåraval.
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]av
Könshandeln.[15]
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]mot
Homosexuellprostitution. [17]
Underhållsbidragoch bidragsförskott,
Del A och Del B. [26]
Avgifter inom handikappomrádet.[35]

Kommunikationsdepartemntet
Samordnadoch integreradtågtrafik på
Arlandabarxanoch i Mälardalsregionen.[25]

Finansdepartementet
Grön diesel miljö- ochhälsorisker. [3]-
lángtidsutredningen1995. [4]

ekonomisktFullt arbetsgivaransvar.[9]
Översyn skattebrottslagen.[10]av
Mervärdesskatt tidpunkterNya för-
redovisningochbetalning. [12]
Förmånerochsanktioner samladredovisning.[36]en-








