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1. Om projektet

1.1. Projektöversikt
Media Pluralism Monitor (MPM) är ett forskningsverktyg som har utformats för att identifiera potentiella
risker för mediemångfald inom nyhetsmiljöer online och offline i medlemsstaterna och kandiderande länder
inom den Europeiska unionen. Denna rapport har tagits fram inom ramen för genomförandet av MPM2021.
Projektet genomfördes i 27 EU-medlemsstater samt Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och
Turkiet med finansiering från Europeiska unionen. Projektet har samordnats av the Centre for Media
Pluralism and Media Freedom (CMPF) vid European University Institute i Florens.

1.2. Metod för insamlandet av studiens material
 
CMPF har, med undantag för Italien, samarbetat med erfarna, oberoende nationella forskare för att samla in
studiens material. I Italien har istället datainsamlingen genomförts av CMPF själva. Datainsamlingen
baseras på ett standardiserat frågeformulär och de riktlinjer som har tagits fram och utvecklats av CMPF.
 
I Sverige har CMPF samarbetat med Dr. Mathias A. Färdigh (Göteborgs universitet), som lett
datainsamlingen, kommenterat variablerna i enkäten samt intervjuat relevanta experter. Rapporten har
sedan granskats av CMPF. Utöver den interna granskningen har en grupp av nationella experter gått
igenom och kommenterat svaren på ett urval av frågorna (se bilaga 2 för en förteckning över de personer
som ingick i den svenska expertgruppen).
 
Riskerna för mediemångfald undersöks med fokus på fyra temaområden och som representerar de
viktigaste riskområdena för mediemångfald och mediefrihet: Grundläggande skydd (Basic Protection),
Mångfalden på mediemarknaden (Market Plurality), Politiskt oberoende (Political Independence) och Social
inkludering (Social Inclusiveness). Resultaten baseras på en bedömning av ett flertal indikatorer för varje
temaområde (se tabell 1 nedanför).
 

Grundläggande
skydd

Mångfalden på
mediemarknaden

Politiskt
oberoende

Social
Inkludering

Skyddet av
yttrandefriheten

Transparensen i
medieägandet

Mediernas politiska
oberoende

Tillgången till medier för
minoriteter

Grundläggande skyddet
för rätten till information

Nyhetsmediek-
concentration

Redaktionell autonomi Tillgången till lokala och
regionala medier

Skyddet och standarden
för den journalistiskåren

Konkurrensen och nyhet
smediekoncentrationen

Medier, plattformar
online och val

Tillgången till medier för
kvinnor

Mediemyndigheternas
oberoende och

effektivitet

Mediernas vitalitet Statlig reglering av
resurser och stöd till

mediesektorn

Informations- och
mediekunnighet

Universella räckvidden
för traditionella medier

och tillgången till
Internet

Ägare och kommersiella
intressens påverkan på

redaktionellt innehåll

Oberoendet av hur
public service-medierna

styrs och finansieras

Skyddet mot förtal och
kränkningar
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Granskningen betraktar inte den digitala dimensionen som ett isolerat område utan ser den snarare som
sammanflätad med traditionella medier och befintliga principer för mediemångfald och yttrandefrihet. Likväl
möjliggör granskningen även specifika riskbedömningar inom och analyser av nyhetsmiljöer online, något
som också finns med i rapporten.
 
Resultaten för varje temaområde och indikator presenteras på en skala från 0 till 100%. Värden mellan 0
och 33% bedöms som låg risk, 34 till 66% som medelhög risk och värden mellan 67 och 100% som hög
risk. Samtliga indikatorer med värde 0 och 100% har tilldelats ett standardiserat värde på 3 respektive 97%
för att undvika uppskattningar som hamnar på total frånvaro eller total förekomst av risk.
 
Disclaimer: The content of the report does not necessarily reflect the views of the CMPF, and of the EC,
nor it necessarily mirrors the position of the members composing the Group of Experts. It only represents
the views of the national country team that carried out the data collection and authored the report. Due to
updates and refinements in the questionnaire, the MPM2021 scores may not be fully comparable with the
previous editions of the MPM. For more details, see the CMPF report on MPM2021, soon available
on: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/.
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2. Introduktion

Landsöversikt. Sverige är det tredje största landet i Västeuropa och ligger på den skandinaviska
halvön i norra Europa. Den gränsar till Finland i öster, Norge i väster och norr och ansluten till Danmark
i sydväst av brotunneln över Öresund. Sverige är i förhållande till sin yta ett av de minst befolkade
länderna i Europa, med en folkmängd på 10,4 miljoner människor. Stadstillväxten i Sverige har följt
efter industrialiseringen och sedan 1900-talet har många flyttat från landsbygden in till städerna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Cirka 19 procent av befolkningen är födda i ett annat land och 2
miljoner av den svenska befolkningen är under 18 år.

Språk. Det officiella språket är svenska och de flesta svenskar talar även engelska på en mycket hög
nivå. Sverige har fem nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, jiddisch, romani, samiska) och ett
flertal andra språk talas av den mångskiftande befolkningen. Efter svenska är de vanligaste språken
finska, serbokroatiska, arabiska, kurdiska, spanska, tyska och farsi.

Minoriteter. Den etniska och kulturella mångfalden i Sverige har en relativt lång historisk tradition.
Flera av de grupper som under lång tid utgjorde minoriteter i Sverige har aktivt värnat sin egen grupps
kultur och språk så att dessa kulturer och språk fortfarande utgör en levande del av det svenska
samhället. Hit hör Sveriges urbefolkning, samerna men även tornedalingar, sverigefinnar, romer och
judar. Gemensamt för de svenska minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och
att de utgör grupper med en uttalad tillhörighet. De har också en egen religiös, språklig eller kulturell
tillhörighet och en önskan att behålla sin identitet.

Politik. Sverige är en parlamentarisk demokrati och den svenska konstitutionen från 1809 bygger på
fyra grundläggande lagar: Regeringsformen; Successionsordningen; Tryckfrihetsförordningen (TF); och
Yttrandefrihetsgrundlagen. Den svenska riksdagen har en kammare och väljs av svenska folket genom
ett proportionellt valsystem vart fjärde år. De svenska väljarnas partisympatier följer en traditionell
vänster–höger–dimension. Det senaste svenska riksdagsvalet ägde rum 2018 och resulterade i att de
båda grupperna med de vänster-röda-gröna och mitt-höger koalitionerna var och en fick cirka 40
procent av riksdagsplatserna, samt att nationalkonservativa Sverigedemokraterna (SD) fick resterande
platser. Fram till att dåvarande statsminister Stefan Löfven meddelade sin avgång i augusti 2021
styrdes Sverige av en koalition av Socialdemokraterna och Miljöpartiet i en gemensam
överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna från mittenkoalitionen, den s.k.
Januariöverenskommelsen. Den 29 november 2021 valdes Magdalena Andersson till Sveriges
statsminister men fick avgå direkt efter det att Miljöpartiet meddelat att de lämnar koalitionen med
Socialdemokraterna som ett svar på att Centerpartiet överraskande bröt överenskommelsen och valde
att stötta oppositionens budgetförslag. Magdalena Andersson tillträdde återigen statsministerposten
den 30 november 2021 och blev i och med detta Sveriges första kvinnliga regeringschef, men nu som
ledare för en enpartiminoritetsregering. Nästa ordinarie svenska riksdagsval hålls i september 2022.

Ekonomi. Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år
är i princip stabila. Instabiliteten i Europa kan dock förväntas få konsekvenser för den ekonomiska
utvecklingen i både Sverige och resten av världen. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars skulle
ha varit fallet, medan inflationen förväntas bli högre. Svensk ekonomi är likväl motståndskraftig tack
vare starka offentliga finanser och läget på arbetsmarknaden har förbättrats under början av året. BNP i
Sverige uppgick till 5 383 miljarder kronor (ca 522 miljoner euro) 2021. Under fjärde kvartalet 2021
ökade BNP med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Under helåret 2021 växte den svenska
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BNP med 4,8 procent.

Mediemarknad. Den svenska befolkningens användande av traditionella medier minskar och
streamingtjänster för audiovisuellt innehåll så som nätradio, poddsändningar och digitala tidningar ökar.
Det finns en betydande generationsklyfta i användningen av online och traditionella medier; tidningar
på internet är det enda som används mer bland äldre än bland yngre. De yngre generationerna i
Sverige föredrar streamingtjänster, poddar och sociala medier online. Digitaliseringen har skapat nya
flöden för mediefinansiering och annonsinvesteringar. Dessa investeringar hamnar dock i slutändan
inte nödvändigtvis hos svenska medieföretag, utan globala sökmotorer och sociala medieaktörer. Det
gör att svenska medier tappar i intäkter samtidigt som de konkurrerar med globala aktörer om att
behålla publikandelar. Annonssatsningarna på TV och radio är stabila, medan annonsintäkterna har
minskat med 70 procent i den svenska tidningsbranschen (MedieSverige 2021).

Mediereglering. Lagstiftningen för svenska medier finns huvudsakligen i Tryckfrihetsförordningen och
Yttrandefrihetsgrundlagen. Tryckfrihetsförordningen omfattar tryckta medier och
Yttrandefrihetsgrundlagen omfattar radio, tv, film och video. Utöver detta har medieföretag ett
automatiskt grundlagsskydd i Yttrandefrihetsgrundlagen för publicering på internet. Sedan 2002 kan
även aktörer som endast finns på internet ansöka om publiceringstillstånd för att deras hemsidor ska
omfattas av samma skydd. Utöver grundlagen finns Radio- och tv-lagen som reglerar radio-, tv-
sändningar och betal-tv. Radio- och tv-lagen har även anpassats till europeisk medielagstiftning, det
s.k. audiovisuella direktivet för medietjänster. Som bland annat innehåller ett nytt avsnitt om
videoinspelningsplattformar, förändringar i regelverket om tv-sändningar och betal-tv samt ett utökat
skydd av barn och krav på ett utökat programutbud av europeiskt ursprung, tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning och om reklam och produktplacering. (SFS, 2020: 875).

Covid-19. Sverige börjar sakta men säkert återhämta sig efter två år av pandemi. Från och med den 1
april 2022 upphörde Covid-19 att klassas som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Den 31 mars
2022 var vaccinationsgraden för svenskar som tagit minst 2 doser vaccin 84,8 procent
(Folkhälsomyndigheten 2022). Detta tillsammans med att coronaviruset muterar och blir mindre dödligt
har gjort att livet i Sverige har börjat återgå till det normala. Åtminstone när det kommer till pandemin.

Kriget i Ukraina. Tidigt på torsdagsmorgonen den 25 februari beordrade Rysslands president Vladimir
Putin en militär invasion av grannlandet Ukraina. I skrivande stund är detta en tragedi som vi ännu inte
vet de fulla konsekvenserna av. Vad vi däremot vet när det gäller mediemångfalden är att informations-
och propagandakriget har nått helt nya nivåer. Detta har visat sig bland annat genom massiv
propaganda, censur och nedläggningar av oberoende medier i Ryssland, men också att EU har
beslutat att alla internetleverantörer i Europa ska blockera de statligt kontrollerade mediekanalerna RT
och Sputnik. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet. Konsekvenserna
av att Sverige, ett land med en obestridlig tradition som försvarare av både yttrande- och tryckfrihet, i
stället väljer att använda censur är djupt oroande.
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3. Resultat från datainsamlingen: bedömning av riskerna för mediemångfald

 
Genomförandet av Media Pluralism Monitor 2022 (MPM2022) i Sverige visar en generellt låg risk för
mediemångfalden i landet: 75 procent (15) av indikatorerna visar låg risk, 15 procent (3) av indikatorerna
visar medelhög risk, och 10 procent (2) av indikatorerna visar på hög risk. Övergripande är resultaten
stabila och har inte förändrats i någon större utsträckning sedan undersökningen 2021. De mest påfallande
förändringarna går i positiv riktning och omfattar indikatorerna för grundläggande skydd för rätten till
information (från 38 till 13 procent risk) och mediernas livskraft (från 46 till 32 procent risk). När det gäller
förändringen i positiv riktning för indikatorn om grundläggande skydd för rätten till information kan en
potentiell förklaring vara att den högre risk som uppmättes i MPM2021 var en effekt av Covid-19-pandemin
och att den positiva förändringen i föreliggande MPM är en återgång till den lägre risknivån som indikatorn
låg på före pandemin (16 procent i MPM2019/20).
 
De höga och medelhöga riskerna återfinns bland de indikatorer som mäter risker för mångfalden på den
svenska mediemarknaden och beror bland annat på att det fortfarande saknas tydliga gränsvärden i
medielagstiftningen för vad som kan räknas som hög ägarkoncentration men även en otydlig gräns mellan
vad som kan anses vara redaktionellt och reklamfinansierat innehåll. När det gäller indikatorerna som
tillsammans mäter social inkludering har risken ökat för indikatorn som mäter skyddet mot förtal och
kränkningar som från 31 till 42 procent risk och nu hamnar på medelhög risk. Den negativa förändringen i
MPM2022 kan dock snarare anses bero på att tidigare bedömningar underskattat risken än på en verklig
försämring sedan MPM2021.
 
Om man tittar på indikatorerna som visar hög risk handlar den första om nyhetsmediekoncentration (96
procent risk) och den andra handlar om åverkan på det redaktionella innehållet från ägare och kommersiella
intressen (68 procent risk). Jämfört med tidigare MPM-mätningar är detta ingen förändring utan riskområden
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som är relativt stabila över tid. De två indikatorer som visar medelhög risk är transparensen i medieägande
(50 procent risk) och konkurrensen och nyhetsmediekoncentrationen online (50 procent risk). Detta är
också riskområden som är stabila och har befunnit sig på samma risknivåer i tidigare undersökningar.
 
Förutom för de indikatorer som mäter mångfalden på den svenska mediemarknaden som visar en risk på
59 procent, har området som mäter de grundläggande skydd som finns för rätten till information en låg risk
på 19 procent, området politiskt oberoende en låg risk på 11 procent och området social inkludering en låg
risk på 22 procent.
 
När det gäller den låga risken för de grundläggande skydd som finns för rätten till information har det
svenska mediesystemet en lång tradition av mediefrihet och yttrandefriheten som funnits med i den svenska
grundlagen sedan 1991 och med relativt få fall av yttrandefrihetsbrott i Sverige på senare tid. Men som
tidigare nämnts fanns det negativa effekter av Covid-19-pandemin när det gäller indikatorn som mäter det
specifika skyddet av rätten till information i MPM2021. Sådana negativa effekter tyder på att garantierna för
grundläggande skydd som rätten till information kanske inte håller när de väl sätts på prov. Detta är något
att ha i åtanke och att hantera inför framtida kriser.
 
Området politiskt oberoende visar låg risk (11 procent). Det svenska presstödet som nyligen kompletterats
med det så kallade "mediestödet", och som även omfattar nätpublikationer, verkar ha fungerat väl. En
annan viktig förklaringsfaktor till den låga risken är sändningstillstånden som reglerar verksamheten för
svenska public service-medier i fråga påverkan på det redaktionella innehållet från ägare och kommersiella
intressen. Trots en låg övergripande risk när det gäller politiskt oberoende finns det en medelhög risk när
det gäller den reglering som finns kring intressekonflikter och en hög risk när det gäller regleringen som
säkerställer nyhetsbyråernas oberoende från politiskt inflytande.
 
Slutligen, bortsett från en ökad risk när det gäller indikatorn som mäter skyddet mot förtal och kränkningar
som nämnts tidigare, kan den låga risken för social inkludering kopplas till det faktum att regelverk och
sändningstillstånden fungerar för att garantera tillgång till medier för olika grupper, både när det gäller
tillgång och utrymme. Det finns också positiva effekter av arbetet med att öka medie- och
informationskunnigheten bland svenska folket.
Som vid tidigare MPM-mätningar i Sverige visar MPM2022 på potentiella riskområden. Men det
övergripande tillståndet för mediemångfalden i Sverige kan fortfarande anses vara hög.

Sida 9 The Centre for Media Pluralism and Media Freedom samfinansieras av Europeiska unionen



 

3.1. Grundläggande skydd (19% - Låg risk)
Indikatorerna för temaområdet som tillsammans mäter de grundläggande skydd som finns för
mediemångfalden representerar grunden för regleringen av mediesektorn i varje modern demokrati. De
mäter ett antal potentiella riskområden, bland annat förekomsten och effektiviteten i genomförandet av
regleringsåtgärder för yttrandefriheten och rätten till information; statusen för journalister, inklusive deras
skydd och förmåga att arbeta; oberoendet och effektiviteten i de nationella tillsynsorgan som fått uppdraget
att reglera mediesektorn; samt räckvidden för traditionella medier och tillgången till Internet.
 

 
Sverige har låg risk (19 procent) inom området grundläggande skydd och detta är en förbättring med 4
procentenheter jämfört med föregående år. Indikatorn som mäter skyddet för yttrandefriheten har en risk på
24 procent och är därmed oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021. Det svenska
mediesystemet har en lång tradition av reglering för att säkerställa mediefrihet. Det finns två grundlagar som
är relevanta för yttrandefriheten för svenska medier: Tryckfrihetsförordningen (SFS, 1949:105) och
Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS, 1991:1469). Tillsammans med den grundlag som reglerar den individuella
yttrandefriheten utgör dessa lagar grunden för det svenska mediesystemet. Yttrandefriheten har uttryckligen
erkänts i den svenska grundlagen sedan 1991. I genomförandet av MPM2021 som genomfördes under
covid-19-pandemin förekom dock fall av lokala myndigheter som avrått vård- och omsorgspersonal från att
prata med journalister (SVT; Nerikes Allehanda; Eskilstuna -Kuriren). Detta kan uppfattas som enstaka
arbetsolycka men säger oss förmodligen också något om hur väl den långa regeltraditionen för mediefrihet i
Sverige fungerar i praktiken under svåra kriser.
 
Sverige får låg risk på indikatorn som mäter skyddet för rätten till information (13 procent) och är en reell
positiv förändring jämfört med tidigare mätning i MPM2021 då risknivån låg på 38 procent. Regleringen för
att skydda rätten till information är tydligt definierad. Detsamma gäller restriktionerna av och skyddet för
integritet och sekretess. Sverige följer den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna (SFS, 1994:1219). Den senaste tiden har det skett
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en betydande förbättring genom att den svenska riksdagen, med stöd från samtliga representerade partier,
godkände en ny lagstiftning för att integrera EU-direktivet om visselblåsning i svensk nationell lagstiftning
(SFS, 2021: 949). Som ett led i detta fick Arbetsmiljöverket ett förnyat uppdrag att ge medel till
fackföreningar och arbetsgivarorganisationer samt civilsamhällets organisationer som arbetar med frågor
som rör säkerhet, arbetsmiljö, mot korruption och andra övergrepp på arbetsplatsen.
 
Indikatorn som mäter skyddet och standarden för den svenska journalistiskåren visar en risk på 33 procent,
vilket är tre procent lägre än föregående år. Jämfört med andra delar av världen fortsätter svenska
journalister att verka under mycket gynnsamma förhållanden. Studier gjorda de senaste åren visar dock att
en stor del av de svenska journalisterna utsätts för hat, hot och kränkningar. I en färsk studie från Lunds
universitet och Högskolan i Halmstad uppger 70 procent av de tillfrågade att de har blivit utsatta för
kränkningar och 23 procent att de varit utsatta för olaga hot de senaste tre åren (Svensson & Björkenfeldt
2021). En tidigare undersökning från Göteborgs universitet visar att av de journalister som utsatts har drygt
fyra av tio någon gång avstått från att bevaka vissa ämnen, individer eller grupper på grund av risken för hot
(Löfgren-Nilsson 2019).
 
Indikatorn för mediemyndigheternas oberoende och effektivitet visar en risk på 3 procent och är därmed
oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021. Sverige har ett effektivt skydd för Myndigheten för
press, radio och tv, vilket begränsar risken för påverkan från politiska och kommersiella intressen (SFS,
2007:515; SFS, 2010:1062). Myndigheten består av en ordförande, sex ledamöter och fyra suppleanter.
Alla är utsedda av den svenska regeringen. De är inte politiskt tillsatta utan kommer från olika delar av
mediebranschen och akademin. Styrelsens ordförande ska vara verksam som eller tidigare ha varit domare.
Myndighetens uttalade mål är att stödja yttrandefrihet, mångfald, oberoende och tillgänglighet. Detta genom
att pröva om innehållet i radio- och tv-sändningar överensstämmer med de regler som finns i
sändningstillstånden och i Radio- och tv-lagen.
 
Slutligen får Sverige låg risk för indikatorn som mäter den universella räckvidden för traditionella medier och
tillgången till Internet (21 procent) och är därmed oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021.
Den generella bevakningen av både public service- och privata medier regleras i sändningstillstånden,
Radio- och tv-lagen (SFS, 2010:696) och Yttrandefrihetsgrundlagen. Tillsammans med en välutvecklad
digital infrastruktur garanterar detta en universell täckning av traditionella medier och tillgång till Internet i i
stort sett hela Sverige.
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3.2. Mångfalden på mediemarknaden (59% - Medelhög risk)
Indikatorerna som tillsammans mäter mångfalden på mediemarknaden undersöker förekomsten och
effektiviteten i implementeringen av de bestämmelser som styr öppenhet och offentliggörande av
medieägande. Utöver detta, säger de också något om förekomsten och effektiviteten hos de lagar och
regler som används för att begränsa horisontell och vertikal ägarkoncentration och den roll som
konkurrenslagstiftning och kontrollen av det statliga stödet spelar för att skydda och värna
mediemångfalden. De fungerar även till att utvärdera lönsamheten på mediemarknaden samt om och i så
fall i vilken utsträckning kommersiella krafter, inklusive medieägare och annonsörer, påverkar redaktionella
beslut.

 
Totalt har Sverige en medelhög risk (59 procent) när det gäller mångfalden på mediemarknaden, vilket är
en förbättring med 3 procentenheter jämfört med föregående år. De fem sub-indikatorerna visar på mellan
32 och 96 procents risk. Sverige har hög risk på indikatorerna för nyhetsmediekoncentration (96 procent)
och för påverkan på det redaktionella innehållet från ägare och kommersiella intressen (68 procent).
 
Covid-19-pandemin har haft negativa konsekvenser för den svenska mediemarknaden (IRM, 2020). När det
gäller de totala intäkterna för nyhetsmediesektorn i Sverige är dock bedömningen i dagsläget att den
ungefär följer den ekonomiska utvecklingen.
 
Minskade annonsintäkter och vikande ekonomi innebär en ökad risk för nedskärningar i mediebranschen. I
början av Covid-19-pandemin kunde vi se att de största nedskärningarna inledningsvis gjordes bland
frilansjournalister och journalister utan fast anställning. Det vi i stället kan se i efterhand är att till exempel
svenska tidningar trots vikande annonsintäkter ändå lyckats öka sin vitalitet under pandemin. Tack vare
snabbt betalda stödåtgärder räddades stora delar av den svenska tidningsbranschen från krisen
(MedieEkonomi 2021). Från och med den 1 april 2022 upphörde Covid-19 att klassas som en socialt och
allmänfarlig sjukdom. Det har också gjort att den svenska mediemarknaden börjar kunna återhämta sig
ekonomiskt.
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Indikatorn som mäter transparensen i medieägande har en medelriskpoäng på 50 procent och är därmed
oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021. Medelriskpoängen kan härledas till bristen på
specifika regler för transparens för medieföretag i Sverige. Som framgått av tidigare MPM-implementeringar
är alla företag inkluderade och tvungna att följa de allmänna reglerna i lagen om ekonomiska förhållanden,
den så kallade transperenslagen (SFS, 2005:590) som kräver att företag ska vara transparenta om
ägarstrukturer och ägarstrukturer. Konkurrenslagen (SFS, 2008:579) som reglerar ägarkoncentrationen.
Detta svarar bara delvis upp mot problemet och gör att den svenska regleringen blir ett ganska trubbigt
verktyg när det gäller att säkerställa mediemångfald.
 
I relation till detta får Sverige hög risk på indikatorn för nyhetsmediekoncentration (96 procent) och kan ses
som en konsekvens av ovanstående problem. Det är ingen förändring jämfört med föregående år, men den
höga risken kvarstår. Nivån på nyhetsmediernas koncentration i Sverige regleras i Radio- och tv-lagen
(SFS, 2010:696, 4 kap., 11§, 15§ och 13 kap. 27§-28§) och i sändningstillstånden. Dessutom regleras den
svenska mediesektorn utifrån den allmänna konkurrenslagen. Men om man läser lite mer ingående och
tittar på hur kriterierna kring ägande definieras i nämnda regelverk blir det också uppenbart att något måste
göras. Som nämnts i tidigare MPM-mätningar räcker det helt enkelt inte med uttalanden som "äganderätten
får inte ändras mer än i begränsad omfattning" (finns i Radio- och tv-lagen) för att säkerställa en rimlig
koncentration av nyhetsmedier.
 
Indikatorn som mäter konkurrensen och nyhetsmediekoncentrationen online visar en medelhög risk (50
procent) och är därmed oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021. Mest anmärkningsvärt för
risknivån för denna indikator är fortfarande svårigheten att få tillförlitliga uppgifter. Men precis som nämnts
ovan, är specifikationerna för ägarkoncentration för medieplattformar online inte heller det specificerat och
riktade till medieföretag. Nyhetskoncentrationen online och medieägande täcks av den svenska
konkurrenslagen (SFS, 2008:579). Alla svenska företag behandlas lika oavsett sektor. Vår bedömning är att
den allmänt hållna regleringen inte möter den digitala utmaningen eller tar upp och hanterar problemet fullt
ut.
 
Sverige får låg risk för indikatorn som mäter de svenska mediernas vitalitet (32 procent) och är en
förbättring med 14 procentenheter jämfört med föregående år. Mycket av denna förändring kan härledas
från den ekonomiska situation som uppstod i samband med Covid-19-pandemin. I den senaste rapporten
från Reuters Institute hade Sverige (tillsammans med Norge) den högsta tillväxten när det gäller att betala
för nyheter online (Reuters Institute, 2021). I enlighet med detta visar andra rapporter att en växande andel
av den svenska befolkningen vänder sig till streamingtjänster för audiovisuellt innehåll, nätradio,
poddsändningar och digitala tidningar. Digitaliseringen har skapat nya strömmar för mediefinansiering och
reklaminvesteringar. Problemet är att dessa investeringar inte nödvändigtvis hamnar hos svenska
medieföretag, utan globala sökmotorer och sociala medienätverk. Därför tappar svenska medier intäkter
samtidigt som de konkurrerar med globala aktörer om att behålla publikandelar.
 
Slutligen får Sverige hög risk på indikatorn som mäter ägarinflytande och kommersiella intressens påverkan
på redaktionellt innehåll (68 procent) och är därmed oförändrad jämfört med föregående mätning i
MPM2021. För det första finns det gemensamma yrkesregler som alla medlemmar i Svenska
Journalistförbundet (SJF) följer. Dessa regler inkluderar detaljer för att säkerställa oberoende och
opartiskhet. Överträdelser kan meddelas inom tre månader efter händelsen till journalisternas etiska
kommitté. För det andra, och något som lyfts fram i tidigare MPM-mätningar, är att det fortfarande är en
utmaning var man ska dra gränsen mellan reklam och redaktionellt innehåll. Det är svårt för svenskarna att
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se skillnaden samtidigt som det påverkar trovärdigheten för nyhetsmedierna.

3.3. Politiskt oberoende (11% - Låg risk)
Indikatorerna för temaområdet som fångar upp politiskt oberoende omfattar förekomsten av och hur effektiv
regleringen är när det gäller politisk partiskhet och politisk kontroll över medier, nyhetsbyråer och
distributionsnät. De handlar också om förekomsten och hur effektiv självregleringen är för att säkerställa ett
redaktionellt oberoende. Dessutom utvärderar de påverkan från staten (och mer allmänt, från den politiska
makten) på mediemarknaden och de oberoende public service-medierna. Vidare omfattar temaområdet
förekomsten och effektiviteten av (själv)reglering för att säkerställa redaktionellt oberoende och tillgänglighet
till en mångfald av politisk information och åsikter särskilt under valrörelser.

 
Sverige har låg risk (11 procent) för indikatorn som mäter mediernas politiska oberoende och är därmed
oförändrat jämfört med föregående mätning i MPM2021. De fem underindikatorerna visar på risker mellan 3
och 25 procent.
 
Indikatorn för mediernas politiska oberoende visar på låg risk i Sverige (25 procent) och är oförändrad
jämfört med föregående års bedömning. Riskpoängen är relaterad till bristen på reglering snarare än till
faktiska missförhållanden. Eftersom vissa digitala inhemska medier är beroende av statliga subventioner för
sin överlevnad menar vi att det finns det ett potentiellt hot mot deras oberoende. Å andra sidan finns det
inga aktuella exempel på intressekonflikter mellan medieägare och styrande partier, partigrupper eller
politiker.
 
Indikatorn för redaktionell autonomi har en låg risk (3 procent) och är oförändrad jämfört med föregående
mätning i MPM2021. Den svenska Tryckfrihetslagen (SFS, 1949:105) reglerar självständigheten vid
tillsättning och avsättning av chefredaktörer. Dessutom har ett stort antal media- och
journalistorganisationer (Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Utbildningsradion AB
(UR), Publicistklubben (PK), Svenska Journalistförbundet (SJF), Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU),
Sveriges Tidskrifter ) gemensamt utvecklat ett antal självreglerande/frivilliga uppförandekoder för att
fastställa redaktionellt oberoende, som också majoriteten av svenska medier följer.
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Sverige har en låg risk för indikatorn för indikatorn som mäter medier, plattformar online och val (15 procent)
och är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Den låga risken bekräftas också i
flera årliga utvärderingar av svenskt nyhetsinnehåll. Medievalsundersökningen, som har genomförts varje
riksdagsval i Sverige sedan 1979, visar att både public service- och kommersiella medier generellt är
proportionella och opartiska (Johansson & Strömbäck, 2019). Å andra sidan finns det en hög risk när det
gäller reglerna för politiska partier, kandidater och listor som konkurrerar i val att rapportera om
finansieringen av kampanjer på plattformar online på ett öppet och transparent sätt. Det finns samtidigt inte
något som visar på otillbörligt användande av personuppgifter i valkampanjsyften. Dock visar alltså
analysen på behovet av specifika regleringar som kan bidra till att säkerställa transparensen kring
finansiering och de tekniker som används i politiska kampanjer online.
 
Sverige visar låg risk för indikatorn som mäter statlig reglering av resurser och stöd till mediesektorn (8
procent) och är oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021. Sedan den 1 februari 2019
kompletteras det svenska presstödet med det så kallade "mediestödet" som även omfattar nätpublikationer
(SFS, 2018:2053). Det statliga stödet fördelas till medierna baserat på de kriterier som anges i lagen.
Huruvida de är rättvisa eller inte har, såvitt vi kan se, dock inte undersökts i praktiken. Mediestödet är ett
utökat innovations- och utvecklingsstöd för lokal journalistik inom områden som saknar eller har svag
journalistisk bevakning. Bidragen är teknikneutrala och är tillgängliga för allmänna nyhetsmedier oavsett
innehåll eller distribution. Vilket alltså gör att fler medier än tryckta tidningar kan söka stöd.
 
Slutligen visar indikatorn som mäter oberoendet av hur public service-medierna styrs och finansieras en låg
risk på 3 procent och är oförändrad jämfört med föregående MPM2021. Sändningstillstånden reglerar
verksamheten för svenska public service-medier i fråga om oberoende av ekonomiska intressen och från
staten. Mediernas oberoende regleras även av Radio- och tv-lagen (SFS, 2010:696) och
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1496). Rutinerna för exempelvis processerna kring utnämningar är väl
definierade i lagen och bidrar till att värna oberoendet i public service-bolagens styrelser och ledning. Det
finns inga indikationer på eller några exempel på konflikter om tillsättningar eller uppsägningar av chefer
och styrelseledamöter i svenska public service-medier.
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3.4. Social inkludering (22% - Låg risk)
The Social Inclusiveness area focuses on the access to media by specific groups in society: minorities, local
and regional communities, women and people with disabilities. It also examines the country’s media literacy
environment, including the digital skills of the overall population. Finally, it also includes new challenges
arising from the uses of digital technologies, which are linked to the Protection against illegal and harmful
speech. 

 
Sverige har i genomsnitt låg risk (22 procent) inom området social inkludering vilket är en nedgång med 2
procentenheter jämfört med föregående år. De fem indikatorerna får mellan 8 och 42 procent risk.
 
Sverige får en låg risk på 22 procent för indikatorn som mäter tillgången till medier för minoriteter och är
oförändrad jämfört med tidigare mätning i MPM2021. De svenska programföretagen har ett ansvar att ta
hänsyn till behoven hos såväl funktionsnedsatta som hos de nationella språkliga och etniska minoriteterna. I
Sverige garanteras tillgång till sändningstid i public service-mediernas kanaler för sociala och kulturella
grupper i praktiken. De svenska public service-mediernas sändningstillstånd innehåller villkor som
garanterar sändningstid till de fem minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.
Genom ett avtal med SR och UR sänder SVT nyheter på finska och samiska. SR sänder nyhetsprogram i
Romani Chib och Meänkieli. I sändningstillståndet för 2020–2025 finns också ett tydligt villkor som kräver att
public service-medierna har en särskild skyldighet att tillhandahålla nyheter till ett ökat antal
minoritetsgrupper i Sverige.
 
Indikatorn som mäter tillgången till lokala och regionala medier visar en låg risk på 17 procent och innebär
en minskad risk med två procentenheter jämfört med föregående år. I Sverige omfattar samhällsmediernas
oberoende både mångfald i medieinnehåll och medieleverantörer. Public service-medierna har också ett
särskilt avtal om att erbjuda ett brett utbud av program. Dessa ska spegla hela landets mångfald och
kännetecknas av hög kvalitet, mångsidighet och relevans, och vara tillgängliga för alla.
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Sverige får också låg risk på indikatorn för tillgången till medier för kvinnor (20 procent) och är oförändrad
jämfört med föregående MPM2021. Den svenska mediesektorn omfattas av lagen om allas lika rättigheter
(SFS, 2008:567). Dessutom innehåller sändningstillstånden mer uttryckliga krav på att programinnehåll ska
främja mångfald och jämställdhet, vilket i praktiken tolkas som en balanserad representation av kvinnor och
män. Dessutom har public service-medierna en omfattande jämställdhetspolicy som täcker både
personalfrågor och programinnehåll.
 
Indikatorn som mäter informations- och mediekunnighet visar en låg risk i Sverige (8 procent) och är
därmed oförändrad jämfört med föregående mätning i MPM2021. Regeringen har gett Statens medieråd i
uppdrag att stärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) genom att utveckla samverkan
och myndighetens verksamhet på området. I uppdraget ingår att skapa ett nätverk för intressenter som
arbetar med frågor som rör MIK, bygga en plattform för kunskaps- och informationsspridning, ytterligare
kartlägga utvecklingen inom MIK-området samt utveckla myndighetens MIK-resurser.
 
Slutligen får Sverige medelhög risk på indikatorn som mäter skyddet mot förtal och kränkningar (42 procent)
och är en riskökning med 11 procentenheter jämfört med föregående års mätning. Skydd mot förtal och
kränkningar tillämpas i den svenska Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS, 1991:1469) och i 5 kap. i Brottsbalken
(SFS, 1962:700). Det är viktigt att betona att problemet med förtal och kränkningar måste förstås i relation
till de plattformar som används och svårigheterna att ta ansvar online. Den svenska lagstiftningen gör det
möjligt att utkräva ansvar från leverantören om personen bakom förtal och kränkningar inte kan hållas
ansvarig men att möjligheten inte används i stor utsträckning. Det är också viktigt att notera att den negativa
förändringen i risk främst beror på att tidigare bedömningar underskattat risken snarare än på en reell
försämring sedan MPM2021.
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4. Mediemångfalden online: bedömning av riskerna

 
Sverige har låg risk (28 procent) inom området för grundläggande skydd digitalt.
När det gäller området grundläggande skydd har risknivån sjunkit med 4 procentenheter jämfört med
mätningen i MPM2021. Yttrandefrihet på nätet definieras i svensk lag och i enlighet med internationell och
regional standard. Den svenska förordningen innehåller även mer detaljerade lagar för Internet och omfattar
även kränkningar av rättigheter online och offline. Svenska folket har tillgång till effektiva rättsmedel för att
komma till rätta med potentiella kränkningar. Internetleverantörer, filtrering och borttagning av innehåll på
nätet regleras i lagen om elektronisk kommunikation (SFS, 2003:389) och i lagen om insamling av uppgifter
om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande underrättelseverksamhet (SFS, 2012:278). För
närvarande filtrerar eller tar inte svenska staten bort innehåll på nätet på ett godtyckligt sätt. Men som
nämnts i inledningen till denna rapport har EU beslutat att alla internetleverantörer i Europa ska blockera de
ryska statskontrollerade mediekanalerna RT och Sputnik. Detta påverkar inte risknivån för den nuvarande
MPM-implementeringen men kommer med största sannolikhet att göra det framöver.
När det gäller skyddet av journalister på nätet har Sveriges riksdag uttalat sitt stöd till förslaget
2018/19:2026 och att stärka skyddet för hotade journalister och meddelat detta till den svenska regeringen.
I årsrapporten om pressfrihet från Reportrar utan gränser från 2018, och som kartlägger näthat mot
journalister i 32 länder är det tydligt att hot, trakasserier och våld mot journalister och medier har eskalerat
runt om i världen de senaste åren och att Sverige inte är ett undantag. De nordiska länderna, som alla ligger
i toppen av pressfrihetsindexet, är trots detta särskilt utsatta för trakasserier på nätet. Situationen i Sverige
lyfts fram som särskilt allvarlig.
Slutligen, när det gäller GDPR och föreskrifter om nätneutralitet så är GDPR implementerad sedan den 25
maj 2018. I Sverige är den direkt tillämplig som lag med den uttryckliga bestämmelsen att Tryckfrihetslagen
(SFS, 1949: 105) och Yttrandefrihetslagen (SFS, 1991:1469) har företräde framför GDPR. Det innebär att
både grundlagsskyddade och oskyddade medier kommer att kunna använda personuppgifter på samma
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sätt som före implementeringen av den nya dataskyddslagen.
 
Sverige får medelrisk (50 procent) inom området som mäter mångfalden på den
digitala mediemarknaden.
Risknivån för området som mäter mångfalden på den digitala mediemarknaden har sjunkit med 1
procentenhet jämfört med MPM2021. Det finns två myndigheter som administrerar ägandebegränsningar
och prövar klagomål. Myndigheten för press, radio och tv med särskilt fokus på medieföretagen och
Konkurrensverket bevakar alla svenska företag.
Som tidigare nämnts, både i denna och tidigare rapporter, innehåller den svenska lagen inga särskilda
bestämmelser som kräver utlämnande av ägaruppgifter inom den svenska nyhetsmediesektorn. I stället
gäller den så kallade transparenslagen för alla svenska företag och oavsett medietyp (SFS, 2005:590). Det
finns alltså behov av specifikationer både när det gäller kriterier för vad som skulle kunna tolkas som en
”hälsosam” koncentration av medieägande och när det gäller att behandla medieföretag, utifrån vikten av
mediemångfald, som särskilt viktigt.
Något som i stället bidrar till att minska risken för mediemarknadens mångfald är indikatorn som mäter
onlineplattformar och konkurrensutövning. Inom detta område bidrar den direkta tillgången till nyheterna
online till att minska risken. Det finns flera återkommande studier som visar att svenskar använder digitala
nyhetstjänster flitigt och att de först och främst tar del av nyheter direkt från ursprungskällan snarare än får
tillgång till nyheter via sociala medier. I den senaste rapporten från SOM-institutet uppgav 87 procent av
svenskarna att de använde en digital nyhetstjänst minst en gång i veckan (Svenska trender 1986-2021).
Detta skulle kunna tolkas som främst direktåtkomst eftersom människor hellre blandar sin användning av
sociala medier med digitala nyheter, inte tvärtom. Det intressanta här är att 78 procent uppgav att de
använde sociala medier minst en gång i veckan. Vi vet inte exakt vad svenskarna gör på sociala medier,
men det vi vet är att de bland annat läser nyheter. Vi vet också att de flesta nyheterna på sociala medier
leder till traditionella nyhetsmedier i slutändan. Bedömningen är därför att svenskarna tar del av nyheter
direkt från ursprungskällan.
 
Sverige har låg risk (21 procent) inom området politiskt oberoende digitalt.
Det finns ingen politisk styrning av de svenska digitala infödda medierna som sådana. Samtidigt saknas
specifika regleringar av transparensen i finansieringen av politiska kampanjer online för politiska partier,
kandidater och listor som konkurrerar i de svenska riksdagsvalen. Utöver detta inkluderar denna brist på
regler också öppenhet om vilka tekniker som används i politiska kampanjer online. Som framgått av tidigare
rapporter betyder detta inte nödvändigtvis att nyhetsmedier är politiskt beroende, men pekar ändå mot en
risk på detta område. Det finns således ett statiskt behov av att ta en mer allmän syn på transparens kring
finansieringen av kampanjer och tekniker som används av politiska partier, kandidater och listor i politiskt
kampanjande online.
 
Sverige har låg risk (34 procent) inom området som mäter social inkludering digitalt.
Risknivån för området social inkludering har ökat med 6 procentenheter jämfört med mätningen i MPM2021.
Mer än 72 procent av den svenska befolkningen har grundläggande eller övergripande grundläggande
digitala färdigheter (Eurostat, 2019). Å ena sidan har den svenska regeringen föreslagit ändringar i den så
kallade Brottsbalken (SFS, 1962:700) som bland annat innebär att den som tillhandahåller en interaktiv
tjänst på Internet, såsom vissa sociala medier, ska vara skyldig att ta bort meddelanden som uppenbart
utgör olaga hot eller intrång. Det finns också flera mediekunskap- och utbildningsinitiativ som syftar till att
förebygga och motverka hat och desinformation. I tidigare MPM-implementeringar har den så kallade
Globala MIL-veckan som drivs av det svenska Medierådet nämnts som ett exempel på initiativ för att öka
medvetenheten om rasism och liknande former av fientlighet på Internet bland barn och unga. Men som
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tidigare nämnts kan den ökade risknivån i stället härledas till svårigheter att utkräva individuellt ansvar
online.
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5. Slutsatser

Implementeringen av 2022 Media Pluralism Monitor i Sverige visar över lag på en låg risk för
mediemångfalden i landet. Samtidigt finns det områden som redan uppvisar hög risk och andra områden
som skulle kunna uppvisa högre risknivåer inom en snar framtid.
Inom området för grundläggande skydd fanns det tidigare en risk som gick att härleda till begränsningar av
regelverket för att skydda visselblåsare. I implementeringen av MPM2022 har det skett en betydande
förbättring genom att den svenska riksdagen har godkänt en ny lagstiftning för att införliva EU-direktivet om
visselblåsning i svensk nationell lagstiftning. Ett annat område där det också går att se en viss, om än liten,
förbättring är skyddet och standarden för den svenska journalistiskåren.
Rekommendationer:

Trots förbättringar finns det fortfarande ett akut behov av att stärka det rättsliga skyddet mot
hat, hot och förolämpningar som riktas mot svenska journalister.

 
Inom området som mäter mångfalden på den svenska mediemarknaden har svenska medier tack vare
snabba ekonomiska stödåtgärder lyckats ta sig igenom pandemin och till och med stärkts i vissa
avseenden. Inom detta område ligger risken i stället i behovet av att stärka den svenska lagstiftningen kring
ägarkoncentrationen när det gäller svenska nyhetsmedier.
Rekommendationer:

Att reformera lagstiftningen så att den skiljer mellan ägarkoncentration och mer specifikt tar
hänsyn till ägarkoncentration i nyhetsmedier och ta fram en tydlig och entydig definition av vad
som kan anses vara en för hög medieägarkoncentration.

 
Det politiska oberoendet är det område med lägst risknivå i Sverige. Det finns dock en potentiell risk inom
indikatorn som mäter medias politiska oberoende. Denna potentiella risk relaterar till bristen på reglering
snarare än till faktiska missförhållanden. Det finns inga aktuella exempel på intressekonflikter mellan
medieägare och styrande partier, partigrupper eller politiker. Men med ökad polarisering behövs sannolikt
någon form av reglering för att kunna garantera de svenska mediernas politiska oberoende även i
framtiden.
Rekommendationer:

Det finns ett statiskt behov av att ta ett mer allmänt strategiskt grepp för öppenhet om
kostnader för kampanjer och de tekniker som används av politiska partier, kandidater och listor
i politiska kampanjer online.

 
Inom området social inkludering får Sverige en medelhög risk för indikatorn som mäter skyddet mot förtal
och kränkningar. Förtal och kränkningar regleras i den svenska grundlagen som också har uppdaterats för
att bli bättre anpassad. Det är alltså möjligt att utkräva ansvar från leverantören om personen bakom förtal
och kränkningar inte kan hållas ansvarig men tillämpas inte fullt ut.
Rekommendationer:
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Förtydliga de utökade möjligheterna att utkräva ansvar för förtal och kränkningar på nätet i den
befintliga, om än reviderade, lagstiftning som redan finns.

 
Öppenhet i samhället, som mycket annat, utsattes för svår press under covid-19-pandemin. Detta
återspeglades även inom området för grundläggande skydd av rätten till information i MPM2021. Men vid
implementeringen av MPM2022 har förutsättningarna återigen ändrats, men denna gång i positiv riktning.
Det svenska samhället har öppnats upp igen. I stället har nya moln av instabilitet dykt upp i vår omedelbara
närhet. Den 25 februari beordrade Rysslands president Vladimir Putin en militär invasion av grannlandet
Ukraina. När det gäller mediemångfalden har detta lett till ett informations- och propagandakrig på nivåer vi
inte har sett sedan andra världskriget. Detta har bland annat visat sig genom massiv propaganda, censur
och stängning av oberoende medier i Ryssland, men också att EU har beslutat att alla internetleverantörer i
Europa ska blockera de statligt kontrollerade mediekanalerna RT och Sputnik. Konsekvenserna av att
Sverige, ett land med en odiskutabel tradition som försvarare av både yttrande- och tryckfrihet, i stället
väljer att använda verktyg som kan betraktas som censur är djupt oroande. Detta är inte samtidigt något
som har haft återverkningar i MPM2022 men som med största sannolikhet kommer att påverka framtida
bedömningar.
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de grundläggande friheterna. Stockholm: Department of Justice.
 
SFS, 2003: 389. Lag om elektronisk kommunikation. Stockholm: Ministry of Infrastructure.
 
SFS, 2005: 590. Lag om finansiella förbindelser. Stockholm: Ministry of Enterprise and Innovation.
 
SFS, 2007: 515. Myndighetsförordning. Stockholm: Ministry of Finance. SFS, 2008:567. Diskrimineringslag

Sida 23 The Centre for Media Pluralism and Media Freedom samfinansieras av Europeiska unionen



[Discrimination Act]. Stockholm: Ministry of Employment.
 
SFS, 2008: 579. Konkurrenslag. Stockholm: Ministry of Enterprise and Innovation. SFS, 2010:696. Radio-
och tv-lag [Radio and Television Act]. Stockholm: Ministry of Culture.
 
SFS, 2010: 696. Radio- och tv-lag. Stockholm: Ministry of Culture.
 
SFS, 2010: 1062. Förordning med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv. Stockholm: Ministry of
Culture.
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https://www.s vt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gallivare-kommun-uppmanar-medarbetare-att-inte-svara-pa-
mediefragor
 
SVT. 2021. Sveriges Televisions public service-redovisning 2020 [Accounting Report for Sveriges
Television 2020] Stockholm: Sveriges Television AB.

Sida 24 The Centre for Media Pluralism and Media Freedom samfinansieras av Europeiska unionen



APPENDIX I. LANDSGRUPP
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Mathias A. Färdigh Assistant Professor University of
Gothenburg
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APPENDIX II. EXPERTGRUPP
The Group of Experts is composed of specialists with a substantial knowledge and recognized experience in
the field of media. The role of the Group of Experts was to review the answers of the country team to 16
variables out of the 200 composing the MPM2022. Consulting the point of view of recognized experts aimed
at maximizing the objectivity of the replies given to variables whose evaluation could be considered as
subjective, and therefore to ensure the accuracy of the final results of the MPM. However, it is important to
highlight that the final country report does not necessarily reflects the individual views of the experts who
participated. It only represents the views of the national country team that carried out the data collection and
authored the report.
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