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Fredagen den 13 juni förlorade Radiotjänst sin
kamp emot lagen. Sedan mars 2013 har företa‐
get drivet en kampanj för att all internetanslu‐
ten utrustning–datorer, mobiltelefoner och da‐
torplattor–ska anses vara tv‐mottagare för vil‐
ken innehavaren ska betala radio‐ och tv‐avgift.
Företagsledningen behövde en helgs betänketid
innan man meddelade att företaget avsåg be‐
tala tillbaka avgiften som olagligen krävts in från
allmänheten under dryga femton månader. Det
var en passande avslutning på en kampanj som
varit ovärdig en verksamhet som bedrivs i all‐
mänhetens tjänst.
Kampanjen har gällt en kortfattad teknisk de‐
finition av en tv‐mottagare i Lag (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst. Den definierar en tv som teknisk utrust‐
ning avsedd att ta emot rundradio‐utsändning
och vidaresändning (i kabel‐tvnät och över satel‐
lit) av tv‐program. Jag har visat att definitionen
inte innefattar internetansluten utrustning och
har debatterat mot Radiotjänsts kampanj i
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Svenska Dagbladet samt redogjort för frågan i
ett YouTube‐föredrag samt en teknisk rapport
från KTH (Karlsson 2013). Skälen är enkla att
förstå och kontrollera: internet stöder inte ut‐
sändning och dataförmedlingen är inte heller
vidaresändning i lagens mening; datorn tar inte
emot tv‐program, utan datapaket och är där‐
med inte avsedd för ändamålet. Det är en pro‐
gramvara, såsom Adobe Flash Player, som tar
emot tv‐programmen, men den är inte heller
avsedd för ändamålet i meningen vara konstrue‐
rad för att ta emot tv‐program med hög kvalitet
och tillförlitlighet.
Definitionen infördes i lagen 2007 för att
göra det enkelt för alla parter att bedöma om en
utrustning är en tv‐mottagare: för den möjliga
innehavaren som ska rapportera innehavet och
betala avgift, för försäljare som ska rapportera
överlåtelse av tv‐apparater samt för Radiotjänst
som ska kunna kontrollera om innehav förelig‐
ger hos de som inte betalar avgiften. Departe‐
mentschef Pagrotsky skrev i Prop. 2005/6:112,
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där lagändringen föreslogs, att Bedömningen av
om den tekniska utrustningen är avsedd för att
ta emot TV‐program torde i de flesta fall inte
förorsaka större problem; det tog tre rättsliga
prövningar under ett år i realiteten.
Så hur har då Radiotjänst resonerat utifrån
en så tydlig definition av en tv‐mottagare? An‐
ledningen som Radiotjänst anger till det nya
avgiftskravet är att SVT i början på 2013 lade ut
tv‐sändningar på webben (under fliken Kanaler
på SVT Play; fliken Program däremot är beställ‐
tv och inte avgiftspliktig). Sedan är resone‐
manget att alla tekniska apparater som kan ta
emot en sådan sändning är tv‐mottagare. Med
bristande respekt för sammanhang och kausali‐
tet citerar man Prop. 2008/09:195 där det står
att det inte längre är relevant att tala om vad en
viss apparat är avsedd för att göra utan att det
viktiga är vad som kan göras med apparaten.
Detta kallar man teknikneutralitet. Bristen på
sammanhang menar jag består av följande me‐
ning i samma stycke av propositionen: Ett syfte
med utredningens förslag är att snäva in be‐
greppet TV‐mottagare för att endast de som
verkligen kan ta emot TV‐sändningar ska behöva
betala TV‐avgift. En förelagen insnävning i ut‐
redningen som föregick propositionen blev
alltså till en utvidgning i Radiotjänsts nytolkning
och en proposition från 2008 användes som
förarbete för en lag från 2007 och det framgår
av att Regeringen anser i och för sig att utred‐
ningens syfte med förslaget är eftersträvans‐
värt. Intressant är också att Radiotjänst invände
mot förslaget i sitt remissvar med argumentet
att företaget inte kan kontrollera vad någon kan
eller inte kan göra med en utrustning. Så, hur
kan företaget då kontrollera vad någon kan eller
inte kan göra med sin dator? Det kan man na‐
turligtvis inte men verkar inte längre ha varit
angeläget om att bedöma det.
Det är värt att notera att det ställs krav på
utsändning av tv: Den ska nå 99,8 procent av
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landets bofasta befolkning med tekniskt hög
kvalitet. Därför kan varje hushåll ordna för att ta
emot utsändningen i princip var som helst i lan‐
det; i de fall det inte går behöver man inte heller
ha tv (och de kan rapportera mottagningspro‐
blem till Teracom som ansvarar för rundradiosy‐
stemet). Det finns inget motsvarande för inter‐
net och programvaran i en dator kan kanske ta
emot tv‐program ibland, men ingen kan garan‐
tera att det alltid är möjligt.
Radiotjänst har hela tiden hänvisat till att la‐
gen är teknikneutral, men har aldrig definierat
vad man avser med begreppet. Så här är det.
För standardisering så strävar man efter teknik‐
neutralitet i meningen att inte ange hur en
funktion eller ett system realiseras tekniskt sett.
På så vis kan teknikutvecklingen ske utan att
standarden blir inaktuell. Lagens definition av en
tv‐mottagare är teknikneutral i denna bemär‐
kelse: Den anger inte vilken teknik som ingår i
utrustningen och inte heller hur utsändningen
ska ske. Exempelvis är den giltig både för analog
och digital utsändning och kommer innefatta
3G‐standarden Multimedia Broadcast Multicast
Service i fall mobiloperatörer väljer att erbjuda
tjänsten.
I Radiotjänsts svar till Högsta förvaltnings‐
domstolen i mål nr 7368‐13 skriver man att be‐
greppet tv‐mottagare ska förstås teknikneutralt
och omfatta alla elektroniska apparater förut‐
satt att de är konstruerade för att ta emot tv‐
sändningar (Radiotjänst 2014); alltså det som
lagen kallar vara avsedd för ändamålet. Det
utesluter en internetansluten dator (Karlsson
2013). Alltså har man själv kommit fram till att
en dator inte är en tv‐mottagare men driver
ändå tesen att den är det! Det är anmärknings‐
värt.
Vid kampanjens slut hade den gett ca 130
miljoner i ökade intäkter. Potentiellt finns det
450 000 hushåll som enligt Radiotjänst inte be‐
talar radio‐ och tv‐avgift. Alltså hade intäkterna
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kunnat gå upp ytterligare till en knapp miljard
kronor per år. Man kan förmoda att Radiotjänsts
kontrollfunktion skulle förstärkas med tiden för
att komma åt större andel av den potentiella
ökningen.
Många har blivit upprörda av Radiotjänsts
kampanj, även företagare. Föreningen Företa‐
garna tog upp avgiftsproblemet för småföretag i
debatten (Thand 2014). Organisationen skulle
vara en jämbördig motpart vid en klagan mot
Radiotjänst. Det blev dock inget möte i rätten.
Radiotjänst släppte nämligen alla avgiftskrav på
företag för datorinnehav genom att tillåta en
självdeklaration av att datorn blivit spärrad för
tv‐mottagning (utan att anvisa hur man gör det).
För en tv‐apparat kräver Radiotjänst fackman‐
namässig pluggning av antenningången för att
godkänna blockeringen och apparaten får inte
finnas i en bostad. Här nöjde man sig däremot
med enbart ett intyg. Vidare så är lagens para‐
graf inte enbart riktad till juridiska personer,
men Radiotjänst godkände endast intyg från
företag. Därför diskriminerade man föreningar
och privatpersoner som faktiskt också har rätt
att spärra mottagaren enligt lagen. Det var ett
taktiskt men principlöst agerande!
Men den 13 juni meddelade Högsta förvalt‐
ningsdomstolen domen där man fast‐ställer att
tv‐sändningar över internet, som man kallar
webbsändningar, inte omfattas av kravet på
radio‐ och tv‐avgift. Därmed ogiltig‐förklarades
domar i ärendet från Förvaltnings‐domstolen i
Luleå och Kammar‐rätten i Sundsvall, domar
med grava teknisk felaktig‐heter (man anlitade
inte någon tekniskt sakkunnig) som bygger på
Radiotjänsts tendentiösa läsning av lagens för‐
arbeten.
Webbsändningar är därför en tjänst som ska
innefattas av de licensmedel SVT har. Det finns
redan ett stort utbud av public‐servicetjänster
som man inte direkt betalar för: radioprogram
från SR och UR, bolagens textnyheter på web‐
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ben samt beställ‐tv på webben. Varför drev man
en kampanj för en tjänst som erbjöds frivilligt
och som faktiskt inte ger allmänheten så mycket
mervärde eftersom programmen ändå publice‐
ras efter att de är sända? Kanske intäktsmaxi‐
mering? Veterligen har ingen journalist under‐
sökt det (Karlsson 2014).
Radiotjänsts kampanj har blivit ett test av
public‐serviceföretagens integritet och vilja att
tjäna allmänheten. Programbolagen SR, UR och
SVT äger Radiotjänst och bolagen ska enligt
lagen verka i allmänhetens tjänst. Alla program‐
bolagens vd:ar är styrelseledamöter och Eva
Hamilton, SVT:s vd, är styrelseord‐förande i
bolaget. Vi kan därför anta att Radiotjänsts
kampanj har haft stöd från samtliga programbo‐
lag som alla skulle vinna på de ökade intäkterna.
Integriteten testas först när det gäller att av‐
stå vinning för egen del och att granska hand‐
lingar som man själv vinner på. Det vi sett är
företag som väljer egenintresset framför all‐
mänhetens bästa. Vidare har det varit ett test av
SRs och SVTs journalister som valt att inte
granska Radiotjänsts kampanj och av den
svenska journalistkåren i allmänhet, eftersom
ingen har gjort det. Hur kan ett bolag driva in
130 miljoner kronor i strid mot lagen utan att bli
granskat, utan att vd och styrelseordföranden
ställs till svars när det blir klart att man agerat
olagligen, ja utan att drevet går?
Jag hade förväntat en ursäkt från Radio‐
tjänsts styrelseordförande till allmänheten. Istäl‐
let skriver Eva Hamilton i ett pressmedelande
att frågan går tillbaka till riksdagen som måste
förtydliga lagen (Hamilton 2014). Men riksdagen
ska inte gå enskilda bolags ärenden. Hur skulle
SVTs journalister agera om något annat företag
krävde det? Och lagen är tydlig.
Hamilton skriver vidare att lagen måste hålla
för den snabba förändringen av medienyttjande
och fortsatt garantera programbolagens obero‐
ende. Oberoendet regleras inte i lagen som det
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gäller, vilken enbart gäller finansiering. Alltså
tolkar jag Hamilton som att hon vill att riksda‐
gen expedierar en ändring av lagen så att public‐
serviceföretagen kan öka intäkterna på det vis
de redan försökt för att kunna kräva avgift från
datorinnehavare. I allmänhetens tjänst?
Fram till 2019, då det blir en översyn av
finansieringen, ligger nuvarande lagstiftning
kvar (om inte Hamilton får gehör för en lagänd‐
ring). Det betyder inte status quo till dess. I när‐
tid kan regeringen utlysa frekvenser för nya
sändningstillstånd för radio och tv i allmänhet‐
ens tjänst. Radio‐ och tv‐lagen (SFS 2010:696)
tillåter det och jag tycker att det vore bra för
mångfalden att public service inte bara erbjuds
av nuvarande programföretag utan konkurrens.
Jag föreställer mig att flera stora förlag skulle
kunna vara intresserade av att erbjuda bra pro‐
gram utan reklam.
Vad är då allmännyttans framtid inom radio
och tv på längre sikt och varför omfattar den
inte andra media?
Går man tillbaka till 1920‐talets början så
sändes radio på många platser innan AB Radio‐
tjänst, SRs föregångare, inrättades. De radio‐
klubbar som sände program finansierade verk‐
samheten med reklam. Det var som så ofta en‐
skilda entreprenörer som var först med att ut‐
nyttja ny teknik när lagstiftningen inte förbjöd
verksamheten. Radiotjänst skapades för att
sända radio utan reklam, i högsta grad med
pressens gillande eftersom de fruktade radions
konkurrens på tidningsläsning samt att rekla‐
men skulle flytta till det nya mediet. Dessutom
gavs nyheterna exklusivt från TT som ägdes ge‐
mensamt av pressen. Vidare insåg man poten‐
tialen hos det nya mediet som maktmedel.
I en statlig utredning från 1933 står det (Ha‐
denius 1998): Rundradion berör allt för många
människor och innebär allt för rika möjligheter
på såväl gott som ont, för att den skulle få vara
en fri och av staten okontrollerad rörelse eller
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enbart handhavas av någon enskild samman‐
slutning, som direkt eller indirekt arbetade för
sina egna intressen. För en verksamhet som
denna bör staten ensam bära ansvaret.
Och så blev det, och så förblev det när tele‐
visionen kom, fram till 1993 när reklamfinansi‐
erad radio blev tillåten respektive 1992 när
kommersiell tv tilläts. Med monopolet följde
krav på objektivitet och att medierna skulle
verka för folkbildning, men eftersom inte några
andra sändare tilläts så erbjöds ett komplett
utbud som även innehöll underhållningspro‐
gram. När senare kommersiella sändare erbjöd
ett brett utbud så minskade följaktligen behovet
av allmännyttan och egentligen finns bara folk‐
bildning kvar som argument för bevarandet.
Objektiviteten förutsätter journalister med in‐
tegritet, den svår att styrka och ifrågasätts ofta
(t ex beroende på partisympatier i journalistkå‐
ren som inte återspeglar samhället i stort). Det
går inte allmänt säga att journalister verksamma
i kommersiella media saknar objektivitet medan
allmännyttans journalister alltid har den. Vi be‐
höver därför mångfald i rapportering och analys
av nyheter och samhällsfrågor, vilket vi också
har om alla medier har rimliga villkor för verk‐
samheten.
Kommersiell radio och tv konkurrerar om
allmänhetens intresse med public service, men
gör det inte på lika villkor. Kommersiella media
upplever ekonomiska minskningar när reklam‐
intäkter går till andra kanaler, medan public‐
serviceföretagen har avgiften satt av riksdagen.
Trots att intresset för tablå‐tv minskar så ligger
intäkterna konstanta så länge allmänheten inte
gör sig av med tv:n (Nordström 2014). Vidare
betalar kommersiella media höga koncessions‐
avgifter för rätten att sända. Exempelvis är av‐
giften upp till närmare 4 mkr per år för radio.
Om man beklagar utbudet i kommersiella radion
så bör man faktiskt vända sig mot staten som tar
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ut så höga avgifter att inget annat än
mainstream musik blir affärsmässigt gångbart.
Det vi ser i Sverige nu är en ökad konkurrens
för tidningar som tappar reklamintäkter och
som inte lyckats få betalande kunder till sina
webbtjänster. Nu möter de även konkurrens av
SR som utökat sin nyhetsrapportering på web‐
ben (ironiskt med tanke på att föregångaren
Radiotjänst skapades som skydd för pressen)
(Ottosson 2013). Givet detta, så bör alla medier
innefattas i stödet till kvalitetsprogram i allmän‐
hetens tjänst.
Hur bör då allmännyttiga media stödjas? Det
är svårt för en ingenjör att låta bli att skissa på
en lösning: Här är min. Enklast sker distribuering
av mediainnehållet över internet på en webb‐
plats som kan heta Sveriges media. Där kan alla
innehållsleverantörer såsom tidningar och pro‐
duktionsbolag erbjuda ett urval av artiklar och
program till allmänheten. Urvalet är det viktiga
och görs av en grupp redaktörer som värnar om
oberoende i nyhetsrapportering, mångfald för
åsiktsyttringar samt integritet och kvalitet, allt
under granskning av Myndigheten för radio och
tv som idag. Om Sveriges media inte kräver
upphovrätt på innehållet kan det även återges i
andra kanaler och tidningar som på så vis höjer
kvaliteten. Den som vill ha reklamfri leverans
kan alltid välja SM. Innehållet kan sändas i lin‐
jära radio‐ och tv‐kanaler samt erbjudas på be‐
ställning. SMs programinköp blir därmed ett
produktionsstöd till högkvalitativt innehåll för
alla olika mediekanaler.
Sedan kan SVT och SR bli betalkanaler som
därmed går att välja bort; Radiotjänsts kan av‐
vecklas med en besparing på 150 mkr om året
och UR kan säljas ut. Bolaget borde vara attrak‐
tivt som professionell producent av MOOCs åt
landets skolor och högskolor. Vidare sänks kon‐
cessionsavgiften för de tv‐ och radiokanaler som
tydligt profilerar sig som för hög kvalitet i pro‐
graminnehållet. Finansiering av allmännyttigt
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mediainnehåll sker lämpligen genom en reklam‐
skatt.
Vad ska då allmännyttiga medier tjäna till?
De ska naturligtvis verka för att höja den intel‐
lektuella nivån i samhället samt värna och stärka
demokratin. Allmännyttiga media ska verka för
bildning i allmänhetens tjänst.
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