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Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) 
 
 
Allmänt 
 
Medlemstidskrifter har stor betydelse för det civila samhällets funktion och utgör ett kitt 
för Sveriges föreningsliv. Medlemstidskrifter har också en viktig roll för folkbildning, 
informationsspridning och som arena för ett demokratiskt samtal. Även allmänhetens 
tillgång till oberoende nyhetsförmedling, mångfald av nyhetsmedier samt fördjupning 
tillfredsställs av medlemstidskrifter.   
 
 
12 Frågan om utvidgning av mediestödet till tidskrifter 
 
SPF Seniorerna föreslår att  
- medlemstidskrifter omedelbart ska ges ett tillfälligt ekonomiskt stöd och att  
- frågan om ett mediestöd till medlemstidskrifter ska utredas närmare. 
 
Landets medlemstidskrifter har drabbats av akuta ekonomiska problem. De beror 
främst på pappersbrist och ökade kostnader för tryck och distribution.  
 
Orsakerna till pappersbristen står att finna i en omfattande omstrukturering och 
rationalisering på den världsomspännande pappersmarknaden. Pappersbruk har lagts 
ner och de som är kvar ställer om till det mer lönsamma kartong och massa. Tidskrifter 
har svårt att få till långa avtal om tryckning eftersom tryckerierna i sin tur inte får till 
stånd långsiktiga avtal med pappersbruken. För många tidskrifter återstår att handla 
papper till spotmarknadspris. Bara de riktigt stora tryckerierna och bruken vågar teckna 
avtal, med reservation för tilläggsavgifter. Dessa kan uppgå till 100 000 kronor per 
tryckning på en stor upplaga.    
 
Under hösten 2021 införde pappersbruk och tryckerier tilläggsavgifter för att 
kompensera sig för de redan då höga energikostnaderna och lägre lönsamhet för 
tidskriftspapper. Dessa tilläggsavgifter är en betydande kostnad för stora 
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medlemstidningar, som till exempel SPF Seniorernas medlemstidning Senioren med en 
TS-upplaga om 205 900 exemplar. 
 
För kommersiella tidskrifter kan kraftigt ökade kostnader mötas med ett högre pris på 
prenumerationer och på lösnummer. Detta har också skett i den aktuella situationen, 
liksom en digital omställning. 
 
Även SPF Seniorernas medlemstidning Senioren försöker få läsare att acceptera e-
tidning. Men den stora majoriteten av äldre läsare föredrar papperstidning, trots 
att e-tidning medför fördelar, inte minst för bättre tillgänglighet, som till exempel 
talsyntes, möjlighet att förstora artiklar och ändra bakgrundsfärg. Men alla kan 
eller vill inte använda digitala lösningar, eller har inte ekonomisk möjlighet. För 
många seniorer är datorer, smart mobiltelefon och bredband dyra investeringar.  
 
Det nuvarande läget är en mardrömssituation för medlemstidskrifter. 
Medlemsorganisationer kan inte över en natt och till fullo möta kostnadshöjningarna. 
Medlemsavgifter kräver kongressbeslut och i SPF Seniorernas fall hålls dessa vart fjärde 
år.  
 
 
	
I detta ärende har SPF Seniorernas förbundsordförande beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Kristina Adolfsson, chefredaktör, deltagit.  
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