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Huvudstyrelsens rapport rörande Apportören som nättidning 
 
Bakgrund 
Vid fullmäktige 2019 beslutades att avslå SSRK Västras motion men ge huvudstyrelsen i uppdrag att 
utreda frågan vidare. Nedan redovisas huvudstyrelsens utredning och förslag till beslut. 
 
Allmän info om svenska befolkningens medievanor 
Nedanstående text är hämtad ifrån https://www.nordicom.gu.se . Nordicom är ett centrum för 
nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. 
 
”Den svenska befolkningen lade mer än sex timmar på olika typer av medier en genomsnittlig 
dag under 2019. Åtta av tio använde sociala nätverkstjänster och två av tre läste dagstidning 
en vanlig dag. Detta är några av resultaten från Mediebarometern 2019. 
 
Två av tre läste dagstidning en genomsnittlig dag – det digitala läsandet dominerade 
64 procent av befolkningen läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2019. 48 procent läste 
tidningen digitalt och 31 procent på papper. Flest läsare – 51 procent – hade morgontidningen. Här 
var räckvidden jämnt fördelad mellan digital tidning och tidning på papper. För kvällstidning uppgick 
den dagliga räckvidden till 39 procent. Här var de digitala läsarna i klar majoritet. 
 
En tredjedel av befolkningen läste en tidskrift – här dominerade läsandet på papper 
En genomsnittlig dag 2019 läste 33 procent av befolkningen en tidskrift. 25 procent läste tidskrift på 
papper och 13 procent digitalt. Ökas tidsintervallet till läsning den senaste veckan steg räckvidden 
för tidskrift till 57 procent. Störst andel läsare, 20 procent per dag, hade vecko- och 
månadsmagasinen. 
 
Facebook var den mest använda sociala nätverkstjänsten – men inte bland de unga 
Den dagliga räckvidden för Facebook var 61 procent under 2019 i befolkningen som helhet. Det 
gjorde Facebook till den mest spridda sociala nätverkstjänsten. Men i de yngsta åldersgrupperna (9 
till 24 år) såg mönstren annorlunda ut. Här dominerade istället Instagram och Snapchat. 
 
Tre av tio tog del av nyheter via Facebook 
28 procent av befolkningen tog en genomsnittlig dag del av nyheter via Facebook. Det gjorde 
Facebook till den mest använda sociala nätverkstjänsten för nyheter. Även i det här fallet var 
variationen stor mellan olika åldersgrupper. Bland 9 till 14-åringar var istället Youtube den mest 
använda källan för nyheter bland de sociala nätverkstjänsterna. Bland 15 till 24-åringar hade 
Instagram en motsvarande ställning. 

https://www.nordicom.gu.se/
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Tillgången till smartphone i det närmaste total – utom bland de äldsta. 
Under 2019 hade 94 procent av befolkningen tillgång till en smartphone. Med det var smartphonen den mest 
spridda medietekniken i Sverige, före både tv och bärbar dator. Fast smartphonens dominans gällde inte den 
äldsta åldersgruppen, 65 till 79 år. Här var det fortfarande en fjärdedel som inte hade en smartphone, medan 
nästan alla hade tv. 69 procent av befolkningen hade även tillgång till en surfplatta och 55 procent till en 
mediaspelare (t.ex. Apple tv eller Chromecast). 

 
Knappt hälften av befolkningen hade prenumererad dagstidning 
46 procent av befolkningen hade under 2019 tillgång till en prenumererad dagstidning i sitt hushåll. 
44 procent hade tillgång till en prenumererad morgontidning. Andelarna för prenumeration på 
papper respektive digital prenumeration var här lika stora. 6 procent av befolkningen hade tillgång 
till prenumeration på en digital plustjänst från någon kvällstidning.” 
 

 
Figur 1 Referens: https://www.nordicom.gu.se 
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Skatteverket och beskattning 
Organisationstidskrift och medlemsblad som ges ut med 4 nummer per år är momsbefriade.  
 
Saxat från SKK: ”Annonser som klubben säljer i tidningen ska inte beläggas med moms eller 
reklamskatt. Under 2005 blev medlemstidningar utgivna av fackförbund, enligt en dom från 
regeringsrätten, rörelsebeskattade med 28 % på sålda annonser. Enligt besked från skatteverket är 
dock tidningar utgivna av ideella föreningar av den kategori SKK tillhör, skattemässigt klassade så att 
annonsintäkter av hävd har använts som finansiering och omfattas alltså inte av ovanstående dom.” 
 
Övrigt att ta hänsyn till 
Utgivningsbevis 
Vad gäller för tidskrifter i digital form enligt Myndigheten för radio och tv? Vid en ansökan om 
utgivningsbevis hos myndigheten för radio och tv görs en bedömning av om databasen uppfyller 
kraven för grundlagsskydd. Vad som publiceras, i vilket syfte och vem som står bakom publiceringen 
har ingen betydelse för bedömning om utgivningsbevis kan utfärdas. 

Varför ett utgivningsbevis? 

• Databasen är inte automatiskt grundlagsskyddad 
• Om SSRKs webbplats eller databas inte faller under det automatiska grundlagsskyddet ger 

utgivningsbeviset SSRKs databas samma skydd. 
• Ansökningsavgiften för utgivningsbevis är 2 000 kr 

Om Apportören ska ges ut i digital form ska SSRK söka utgivningstillstånd hos Myndigheten för radio 
och tv. På samma sätt som yttrandefriheten i tryckta medier skyddas av TF kan yttrandefriheten 
skyddas vid publicering på webbplatser, webb-tv, webbradio och e-posttidningar kan omfattas av 
grundlagsskyddet. 

Publicering av e-tidning 
Tidningen publiceras läsbar på hemsidan och i en app för mobil och läsplattor.  

För att kunna läsa tidningen digitalt krävs inloggning. Tidningen är inte möjlig att ladda ner och 
fördela vidare. Tidningen är en medlemsförmån. 

Vi använder det underlag som finns idag, en pdf-fil, som tas fram av vår redaktör av Apportören och 
lägger in den i Prenly CMS verktyget. 

Subdomän skapas under ssrk.se med namn e.tidning@ssrk.se 
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Budget 
 SEK (inkl moms) 
Licens för Prenly Platform Prenly Weekly - 
Webb,IOS, Android applikationer inklusive 
Prenly CMS (skapa digitala utgåvor) L 

1 875/mån 

Arkiv - indexerat PDF-arkiv 10 års PDF-arkiv  
Option: Pris för större arkiv: 100 SEK/månad/år 

 

Uppstartskostnad - ej löpande  12 500  
Ansökningsavgift för utgivningsbevis 2 000 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att göra Apportören till en nättidning och publicera via SSRKs hemsida medför ekonomiska 
konsekvenser initialt. Framgent allteftersom fler väljer nättidning kommer kostnaden för 
Apportören att bli lägre än i dag.  
Totalt kostnad för sättning, tryck och distribution av Apportören 2020 var 392 104 vilket är lägre än 
2019 års kostnad som var 444 166. Den lägre kostnaden 2020 kan hänföras till pandemin. 

 

Organisatoriska konsekvenser 
Inga större organisatoriska konsekvenser kan i dagsläget ses. 

 

Förslag till beslut 

Huvudstyrelsen föreslår fullmäktige beslutar att  

• Ge huvudstyrelsen i uppdrag att genomföra projektet ”Apportören som nättidning” under 
åren 2021-2022.  

• Godkänna den ökade initiala kostnaden enligt budgetförslaget. 
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