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BESLUT 

2021-06-16  Dnr 21/01311  

 

SÖKANDE  
Sasser Media Lab AB  
Gräsklipparvägen 5 
162 43 Vällingby  

SAKEN 
Innovations- och utvecklingsstöd 

BESLUT 
Mediestödsnämnden avslår Sasser Media Lab AB:s ansökan om innovations- 
och utvecklingsstöd 2021 för webbtidningen NewsVoice. 

ÄRENDET 
Sasser Media Lab AB ansöker om innovations- och utvecklingsstöd 2021 om 
499 500 kronor för NewsVoice. Av ansökan framgår det att NewsVoice är en 
webbtidning som ges ut en gång i veckan. Till ansökan har Sasser Media Lab AB 
fogat en budget för insatsen och ett intyg från en kvalificerad revisor.  

Till stöd för ansökan anför Sasser Media Lab AB bland annat följande. 
Användartrafiken visar på en ständigt ökande andel besökare från mobila enheter 
såsom Android och iOS. NewsVoice har idag en webbplats som fungerar, men den 
klarar inte dagens användarkrav hos mobilanvändarna, dessutom går sökanden miste 
om möjligheterna med push-notiser. Sökanden ser många möjligheter i att kunna 
utveckla appar för Android och iOS från grunden. Dels att, i ett 
digitaliseringsperspektiv, gå från att ligga bakom klungan till att utveckla någonting 
som är innovativt och nyskapande, dels flera andra möjligheter, som att kunna bygga 
en plattform som förenklar framtida samarbeten med andra nyhetsmedier och för att 
kunna integrera material från partners. Ett annat exempel är ökade möjligheter för att 
erbjuda ett bredare utbud av anpassningar till läsarna med olika typer av 
funktionsnedsättningar samt att sökanden får möjlighet till andra typer av 
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betallösningar. Den totala kostnaden för insatsen uppgår till 666 000 kronor. Insatsen 
beräknas pågå mellan den 1 juli 2021 till den 31 december 2022.  

SKÄLEN FÖR MEDIESTÖDSNÄMNDENS BESLUT 

Tillämpliga bestämmelser 

Se bilaga 1.   

Mediestödsnämnden gör följande bedömning 

Enligt 2 § Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter (MPRTFS 2021:2) om 
mediestöd ska mediestödsnämnden vid fördelning av stöd enligt 20 § 
mediestödsfördordningen (2018:2053) särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning 
stödet kan förväntas bidra till att syftet med mediestödet uppfylls. Syftet med 
mediestödet är enligt 2 § mediestödsförordningen 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. 
Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring 
vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En bedömning 
ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll. 

En stor del av det redaktionella innehållet i NewsVoice webbtidning består av artiklar 
och redaktionellt material som präglas av vad som skulle kunna beskrivas som 
desinformation, konspirationsteoretiska resonemang eller vilseledande kring 
vetenskap. NewsVoice kan därför inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög 
kvalitet enligt 2 § mediestödsförordningen och 2 § Myndigheten för press, radio och 
tv:s föreskrifter om mediestöd. 

Utifrån en bedömning av innehållet i NewsVoice webbtidning kan inte heller mediet 
anses ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och granskning av för 
demokratin grundläggande skeenden. Mediet uppfyller därför inte heller kraven i 3 § 
mediestödsförordningen.  

Sasser Media Lab AB:s ansökan om innovations- och utvecklingsstöd för NewsVoice 
ska därför avslås. 

 

Mediestödsnämndens beslut får inte överklagas enligt 27 § 
mediestödsförordningen. 
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Beslut i detta ärende har fattats av ordföranden Anita Linder samt ledamöterna  
Phia Andersson, Stefan Attefall, Rossana Dinamarca, Jeanette Gustafsdotter, 
Anders Johnson, Erik Larsson, Gunnar Nygren, Micke Seid, Pelle Snickars och 
Mats Svegfors. Enhetschefen Georg Lagerberg och juristen Ida Nilsson har 
varit föredragande.  

 
 
 
För mediestödsnämnden 
 
 
 
Anita Linder    
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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 
2021:2). 

Mediestödsförordning (2018:2053) 

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 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 2021 minst 40 procent av hela innehållet, 
   2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av 
nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela 
innehåll, 
   3. är allmänt tillgängliga, 
   4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser, 
   5. har en ansvarig utgivare, 
   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 2021 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. 
 
13 §   Innovations- och utvecklingsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier 
för insatser eller förstudier som avser  
1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, 
2. innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning 
av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller 
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3. utveckling av digitala affärsmodeller. 

27 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

 Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om 
mediestöd (MPRTFS 2021:2)  

2 § Vid fördelning av stöd enligt 20 § mediestödsfördordningen (2018:2053) ska 
mediestödsnämnden särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning stödet kan 
förväntas bidra till att syftet med mediestödet uppfylls. 

Syftet med mediestödet är enligt 2 § mediestödsförordningen 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. 

Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder 
kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En 
bedömning ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll. 
 
3 § Vid bedömningen av ett nyhetsmediums primära uppgift ska en 
helhetsbedömning göras. I denna ska vägas in i vilken mån mediets innehåll 
består av nyhetsförmedling och granskning. Det redaktionella innehållet behöver 
vara av en sådan omfattning att mediet uppfattas som ett nyhetsmedium. 
Kringtjänster och arkiv får inte vara en så stor del av innehållet att mediet inte 
längre uppfattas som ett nyhetsmedium. 

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

5 § Med allsidig nyhetsförmedling avses ett redaktionellt innehåll som täcker en 
bredd av olika ämnesområden. Ett nyhetsmediums redaktionella innehåll får 
begränsas ämnesmässigt 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. 

6 § Ett nyhetsmediums hela innehåll består av redaktionellt innehåll och 
annonser. Med redaktionellt innehåll avses innehåll som inte är annonser.  
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Egna annonser ingår varken i det redaktionella innehållet eller annonsandelen. 

Tydligt avgränsade kringtjänster eller arkiv ingår inte heller i vare sig redaktionellt 
innehåll eller annonsandel. 

7 § För tryckt och digital text ska det redaktionella innehållet per kalenderår vara 
minst 1 000 spaltmeter mätt i 45 mm spaltbredd, vilket motsvarar minst 2 250 
000 tecken. En bild räknas i detta sammanhang som 300 tecken. För ljud och 
rörlig bild ska det redaktionella innehållet vara minst 2 700 minuter per 
kalenderår. 

Tydligt avgränsade kringtjänster eller arkiv ska inte räknas in i det redaktionella 
innehållet. 

17 § Av 4 § 9 mediestödsförordningen (2018:2053) framgår att ett allmänt 
nyhetsmedium ska publiceras eller sändas minst 45 gånger per år för att kunna få 
stöd. Varje sådan publicering eller sändning utgör en utgåva. Dessa utgåvor ska 
kontinuerligt ges ut över året. 

Det redaktionella innehållets minsta totala omfattning ska vara huvudsakligen 
jämnt fördelat utifrån nyhetsmediets periodicitet. Till varje utgåva får endast det 
material som publicerats eller sänts sedan en tidigare utgåva medräknas. 

Digitala nyhetsmedier ska tydligt ange till vilken utgåva en publicering eller 
sändning hör eller vid vilket datum publiceringen eller sändningen har gjorts. 

Om flera medier är att anse som ett och samma medium enligt 9 § 
mediestödsförordningen och 11 § denna förordning ska minst en av titlarna 
självständigt uppnå antalet publiceringar eller sändningar per år. 

18 § Det allmänna nyhetsmediet ska ha en efterfrågan hos och återkommande 
användas av enskilda användare under året.  

Med regelbundna användare avses en i huvudsak jämn nivå av individuella 
användare som tar del av nyhetsmediets redaktionella innehåll varje månad under 
mätperioden. 
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