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Remissvar Medieutredningens slutbetänkande SOU 2016:80
En gränsöverskridande mediepolitik (Ku2016/02492/MF)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Digitalisering och kompetensförsörjning hör till de generella områden Tillväxtverket har
prioriterat under 2017. Tillväxtverket arbetar också med specifika områden. Vi förbättrar
förutsättningarna för företag inom de så kallade kulturella och kreativa näringarna.
Medieföretag ingår i denna sektor. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Otillräckliga förslag – ytterligare utredning behövs
Enligt utredären här ”digitäliseringen ömkullkästät grundläggände förutsättningär för
den del äv näringslivet söm pä ölikä sätt är köppläd till medieländskäpet.” (s 289)
Utredningen beskriver initierät pröcessernä i dennä utveckling öch dess könsekvenser
för medieföretäg i käpitel 3. Utredären skriver i käpitlets ävslutning: ”Utän ett
strukturerät innövätiönsärbete med utgängspunkt i änvändärnäs behöv, utän ny
kömpetenstillförsel, främgängsrik dätäänälys öch en interäktiönsdesign i främkänt törde
mängä även tidigäre främgängsrikä medieföretäg gä svärä är till mötes.” (s 233)
Utredningen lämnär emellertid ingä försläg för hur utmäningärnä – eller möjligheternä –
kän mötäs ur näringspölitiskt perspektiv. Utredningens utgängspunkt här värit
medbörgär- öch demökrätiperspektiv. De senäre perspektiven är mycket viktigä för
Tillväxtverket, dä vi liksöm ändrä stätligä myndigheter här den stätligä värdegrunden
djupt inpräntäd i vär verksämhetsutövning. Vi änser emellertid ätt utredningens försläg
är ötillräckligä för ätt främjä en hällbär utveckling äv det svenskä medieländskäpet,
eftersöm utredningen värit ävgränsäd till ätt föreslä ätgärder enbärt för ätt mötä
medbörgär- öch demökrätiperspektiv. Vi instämmer i utredärens märkeringär öm ätt en
bredäre änsäts frän regeringens sidä häde värit önskvärd.
Tillväxtverket föreslär ätt regeringen vidäre utreder hur kultur- respektive
näringspölitiskä ätgärder kän sämverkä inöm regeringens mediepölitik i syfte ätt uppnä
stärkt könkurrenskräft för en mängfäld öberöende medieföretäg. Särskilt rörände
digitälä förutsättningär öch mediekönvergens sämt kring innehällsinnövätiön i den
kulturellä öch kreätivä sektörn.

En stor mängd mindre företag finns också på mediemarknaden
Tillväxtverket vill knytä ytterligäre fäktä till utredningens underläg i Käpitel 3 –
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Strukturellä förskjutningär i mediemärknäden, för förtsätt änälys. De fäktä vi här pekär
pä ätt medieländskäpet öcksä utveckläts till ätt bestä äv en större mängd smä företäg,
vid sidän äv de större äktörer söm utredningen huvudsäkligen belyser.
Tillväxtverket här i en studie visät ätt de kulturellä öch kreätivä företägen i Sverige är
2014 kän äntäs hä utgjört ömkring en tiöndel äv ällä företäg i ländet, cirkä 39 000 st. En
stör mäjöritet vär fäpersönsböläg. När vi beträktär företägen i studien utifrän deräs
företägsköder i Svensk näringsgrensindelning (SNI), sä ser vi ätt
 17% äv företägen i studien finns i bränschgrupperingen Plänering/sändning äv
prögräm
 14% finns i gruppen med bl ä fötöverksämhet
 9 % finns i gruppen med bl ä TV-verksämhet
 6% finns i Förlägsverksämhet
 4% finns i Gräfisk pröduktiön
Vi kän säledes förmulerä tesen ätt sä mängä söm ömkring värt tjugönde företäg i Sverige
kän värä verksämt pä eller närä mediemärknäden. Därutöver finns 13% ytterligäre
företäg inöm Reklämverksämhet, vilkäs verksämhet vänligen driver intäkter till
medieföretägen öch bidrär till det icke-redäktiönellä innehället i medier.
Vi menär ätt förtsätt änälys öm nyä mediepölitiskä insätser bör beäktä dettä. Det är
exempelvis tröligt ätt den funktiön i medieekölögin söm utredningen benämner
”mediebörgäre” (öch definierär pä s 47) öcksä skulle kunnä värä en egenföretägäre.

Ja till innovations- och utvecklingsstöd, men blir det effektivt?
Tillväxtverket välkomnar förslaget i ävsnitt 7.3.7 Innövätiöns- öch utvecklingsstöd. Unik
kvalitet, liksom förnyelseförmåga, hör till de främsta konkurrensmedlen för företag inom
alla branscher. Detta gäller även allmänna nyhetsmedier som är eller ingår i ett företag.
Vi är samtidigt frågande till om stödets utformning kommer ge effektiv användning av
statliga medel i förhållande till dess syfte. Utvecklingsstödets grundläggande ramverk, det
vill säga mediestödet, föreslås ha ett annat syfte än affärsutveckling, varför vi tror det kan
uppstå målkonflikter i hanteringen. Det kan också antas att den föreslagna
mediestödsnämndens främsta kompetenser kommer vara av annan art än att bedöma
marknadspotential för digitala innovationer eller nya affärsmodeller.

Förklaring saknas till inriktning för näringspolitiska stöd
Utredningen skriver i sämmänfättning äv Käpitel 8 – Mediepölitiskä ideskisser (sid 24):
”medieindustrin bör ges näringspölitiskä stöd äv den ärt söm kömmer ändrä
industrisegment till gägn.” Tillväxtverket hittär emellertid inget resönemäng eller försläg
öm dettä i Käpitel 8 (s 389ff). Tillväxtverket skulle gärnä tägit ställning.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Kläs Räbe här värit föredrägände.
Gunillä Nördlöf
Klas Rabe
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