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BESLUT 

2020-12-02  Dnr 20/04731  

 

 

SÖKANDE  
Sasser Media Lab AB 
Gräsklipparvägen 5 
162 43 Vällingby  

SAKEN 
Redaktionsstöd 

BESLUT 
Mediestödsnämnden avslår Sasser Media Lab AB:s ansökan om redaktionsstöd 
för 2020 för NewsVoice Web Magazine. 

ÄRENDET 
Sasser Media Lab AB ansöker om redaktionsstöd för 2020 för NewsVoice Web 
Magazine via en skrivelse som kom in den 15 oktober 2020. Av ansökan framgår att 
NewsVoice Web Magazine är en webbtidning som kommer ut flera dagar i veckan.  

SKÄLEN FÖR MEDIESTÖDSNÄMNDENS BESLUT 

Tillämpliga bestämmelser 

Se bilaga 1.  

Mediestödsnämnden gör följande bedömning 

Myndigheten har granskat innehållet i NewsVoice Web Magazine. I mediet 
förekommer artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller 
fakta. Det rör sig t.ex. om artiklar som handlar om att man kan bota cancer med 
gurkmeja, artiklar med ett anti-vaccinbudskap och artiklar som handlar om risker 
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med elektrosmog. Det redaktionella innehållet består även delvis av material som 
redaktionen själv har märkt som kontroversiellt. Sasser Media Lab AB beskriver 
också på hemsidan att tidningen bland annat fylls med innehåll från skribenter och 
debattörer utanför det konventionella systemtänkandet. 

Stöd enligt 2 § mediestödsförordningen (2018:2053) kan endast ges till allmänna 
nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalité. Delar av det redaktionella 
innehållet i NewsVoice Web Magazine består av artiklar som präglas av ett icke-
vetenskapligt synsätt. Mediestödsnämnden anser därför att NewsVoice Web 
Magazine inte präglas av ett redaktionellt innehåll med hög kvalité. NewsVoice 
Web Magazine kan därmed inte anses vara ett sådant nyhetsmedium som uppfyller 
syftet enligt 2 § mediestödsförordningen. Sasser Media Lab AB:s ansökan om 
redaktionsstöd 2020 ska därför avslås.  

Mediestödsnämndens beslut får inte överklagas enligt 27 § mediestöds-
förordningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av ordföranden Anita Linder samt ledamöterna 
Stefan Attefall, Rossana Dinamarca, Hans Ekström, Bengt Eliasson, Inger 
Fredriksson, Dag Klackenberg, Kristoffer Löfblad, Niclas Malmberg, Maria 
Norbäck, Gunnar Nygren och Brit Stakston. Handläggaren Kajsa Rohdin har 
varit föredragande.  

Mediestödsnämnden 

Anita Linder 

Kajsa Rohdin 

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten. 
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 Bilaga 1  
  

 

 

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER  
 
Bestämmelser om mediestöd finns i mediestödsförordningen (2018:2053) 
och i Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om mediestöd 
(MPRTFS 2019:3).  

Mediestödsförordningen 

2 § Syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja 
allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en 
mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög 
kvalitet. 
 
3 § Med allmänt nyhetsmedium avses ett medium som har till sin primära 
uppgift att bedriva nyhetsbevakning och som har ett redaktionellt innehåll 
bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett 
brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin 
grundläggande skeenden.  
 
3 a § Vid prövningen av frågor om redaktionsstöd för 2020 ska med allmänt 
nyhetsmedium även avses en del av en radio- eller tv-kanal om denna del har till 
sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och också har ett redaktionellt 
innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger 
uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för 
demokratin grundläggande skeenden. 
 
4 § Mediestöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som 

1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela 
innehållet, eller när det gäller redaktionsstöd för 2020 minst 40 procent 
av hela innehållet, 

2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av 
nyhetsbevakning och granskning som utgöra minst 20 procent av 
mediets innehåll,  

3. är allmänt tillgängliga  
4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser, 
5. har en ansvarig utgivare, 
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6. följer god medieetisk sed,  
7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med 

funktionsnedsättning,  
8. är riktade till en svensk målgrupp, 
9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), eller 

när det gäller redaktionsstöd för år 2020 minst 15 gånger per år, och  
10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring). 
Vid bedömning av om förutsättningen i första stycket 7 uppfylls ska den 
tekniska utvecklingen och det allmänna nyhetsmediets storlek och 
ekonomiska förutsättningar beaktas.  

 
8 § Frågan om ett allmänt nyhetsmedium uppfyller kraven för mediestöd enligt 
4 § ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som 
föregår det år som bidraget söks för. För nyetablerade allmänna nyhetsmedier 
som avses i 5 § får bedömningen i stället göras med utgångspunkt i 
förhållandena under den tidsperiod för vilken det finns uppgifter att tillgå, dock 
minst sex månader. 
 
9 a § Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av 
ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Redaktionsstöd får endast 
användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets 
redaktionella verksamhet. 
 
18 § En ansökan om mediestöd ska vara skriftlig och ges in till 
mediestödsnämnden. Sökanden ska lämna de handlingar och uppgifter som 
mediestödsnämnden behöver för att pröva ansökan. 
 

27 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om 
mediestöd 

2 § Betydelsen av begreppet allmänt nyhetsmedium framgår av 3 § 
mediestödsförordningen (2018:2053).  

För en bedömning av ett nyhetsmediums primära uppgift görs en 
helhetsbedömning. Därvid vägs in i vilken mån mediets innehåll består av 
nyhetsförmedling och granskning. Det redaktionella innehållet behöver vara av 
en sådan omfattning att det av användare uppfattas som ett nyhetsmedium.    

Omfattningen av det redaktionella innehållet per kalenderår ska för tryckt och 
digital text utgöra minst 1 000 spaltmeter mätt i 45 mm spaltbredd, vilket 
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motsvarar minst 2 250 000 tecken, varav en bild räknas som 300 tecken. För 
ljud och rörlig bild motsvarar omfattningen minst 2 700 minuter per kalenderår. 
För nyhetsmedier som riktar sig till de nationella minoriteterna enligt 7 § 
mediestödsförordningen ska omfattningen av det redaktionella innehållet per 
kalenderår för tryckt och digital text utgöra minst 225 spaltmeter mätt i 45 mm 
spaltbredd, vilket motsvarar minst 500 000 tecken, varav en bild räknas som 
300 tecken. För ljud och rörlig bild motsvarar omfattningen minst 600 minuter 
per kalenderår. Vid bedömningen medräknas inte tydligt avgränsade 
kringtjänster eller arkiv. Sådana kringtjänster får dock inte utgöra en större del 
än att mediet klart uppfattas som huvudsakligen ett nyhetsmedium.  

Med regelbunden nyhetsförmedling avses att nyhetsmediet för användare ska 
framstå som aktuellt och relevant. Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet 
gälla händelser i anslutning till nyhetsmediets periodicitet.  

Med allsidig nyhetsförmedling avses ett redaktionellt innehåll som täcker en 
bredd av olika ämnesområden. Ett nyhetsmediums redaktionella innehåll får 
ämnesmässigt begränsas om det kan motiveras av det geografiska 
spridningsområdet. Med allsidighet avses vidare att nyhetsförmedlingen 
innehåller olika perspektiv och behandlas utifrån flera och breda synvinklar. 
Det hindrar inte att ett nyhetsmedium även kan innehålla opinionsmaterial. 

3 § Ett nyhetsmediums hela innehåll utgörs av redaktionellt innehåll och 
annonser. Med redaktionellt innehåll avses innehåll som inte utgörs av 
annonser. Egna annonser utgör inte vare sig redaktionellt innehåll eller 
annonsandel. Tydligt avgränsade kringtjänster eller arkiv utgör inte heller vare 
sig redaktionellt innehåll eller annonsandel. 

4 § Med exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll avses material som 
enbart tillkommit för och producerats av det egna nyhetsmediet. Sådant 
innehåll kan också utgöras av material som genomgått betydande redaktionell 
omarbetning eller köpts in enbart för det nyhetsmedium som ansökan om 
mediestöd avser. Material som införskaffats från till exempel text- eller 
bildleverantör och som publicerats i flera allmänna nyhetsmedier ska inte anses 
utgöra exklusivt egenproducerat redaktionellt innehåll. Enbart sådant innehåll 
som kan hänföras till nyhetsbevakning och granskning får räknas med. 
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