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1 Inledning

1.1 Bakgrund
TV-mediet Šr ett av vŒr tids frŠmsta medier. Hela Sveriges befolkning nŒs av Sveriges
Televisions och TV4:s sŠndningar. Utvecklingen pŒ omrŒdet har skett mycket snabbt.
En ny marknad fšr att sŠnda program via kabel och satellit har vuxit fram. Nya
aktšrer pŒ marknaden, vid sidan om Sveriges Television, har sŒledes gjort sig
gŠllande.
FrŒn lagstiftarens sida har flera ŒtgŠrder vidtagits i takt med den tekniska
utvecklingen. Lagstiftningen har vid ett antal tillfŠllen Šndrats och fšrtydligats. Vad
som kan urskiljas Šr emellertid viljan frŒn statens sida att tillse att hela Sveriges
befolkning har tillgŒng till ett allsidigt programutbud. HŠrvid aktualiseras den s.k.
must carry-principen vilken innebŠr att den som Šger eller fšrfogar šver ett kabel-TVnŠt kostnadsfritt skall tillse att de kanaler som finansieras genom licensavgifter
vidaresŠnds till de anslutna hushŒllen. €ven lagstiftarens šnskan att behŒlla en sŒ stor
yttrandefrihet som mšjligt kan urskiljas. Yttrandefriheten som i Sverige alltid ansetts
mycket beaktansvŠrd, detta inte utan anledning, har emellertid pŒ medieomrŒdet
kommit att skapa debatt dŒ yttrandefriheten med en total etableringsfrihet snarare
verkat till dess motsatta syfte.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats Šr att utifrŒn rŠttsliga avvŠgningar komma fram till
huruvida den s.k. must carry-principen Šr berŠttigad sett ur ett
yttrandefrihetsperspektiv samt med hŠnsyn till andra i rŠttsordningen grundlŠggande
rŠttigheter. FrŒgan kan nŠmligen stŠllas huruvida must carry-principen
šverensstŠmmer med gŠllande rŠtt. €ven samhŠlleliga aspekter som kan tŠnkas
pŒverka bestŠmmelsens berŠttigande kommer att beaktas. I uppsatsen skall vidare
utredas huruvida en fšrŠndring av must carry-principen Šr att fšrorda eller om
bestŠmmelsens existens till och med skall ifrŒgasŠttas.
I anslutning till den grundlŠggande frŒgestŠllningen kommer Šven att belysas i
vilken utstrŠckning det rŒder en sŒdan etableringsfrihet fšr kabel-TV-bolag som
grundlagen fšreskriver. Redan en ytlig analys av den av ett fŒtal fšretag dominerade
kabel-TV-marknaden ger intryck av att sŒ inte Šr fallet. FrŒgan huruvida
konkurrensen pŒ omrŒdet endast Šr fiktiv skall dŠrfšr utredas mot bakgrund av den
rŠttsliga regleringen.
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1.2.1 ProblemstŠllning
Must carry-principens existens och dess berŠttigande mŒste vŠgas mot diverse
motstŒende intressen. Yttrandefrihet, informationsfrihet och andra i vŒr rŠttsordning
grundlŠggande rŠttigheter mŒste beaktas vid frŒgan huruvida de skyldigheter som
fšljer av must carry-principen Šr motiverade. Must carry-principen anses av kabelTV-bolagen vara en betydande inskrŠnkning i dispositionsfriheten šver sina egna
anlŠggningar och som dŠrav verkar betungande fšr verksamheten. Det handlar sŒledes
om en intresseavvŠgning mellan det privata Šgandet och allmŠnhetens intresse av en i
viss mening fri och garanterad tillgŒng av vissa av staten utvalda TV-sŠndningar.
AvvŠgningen Šr emellertid beroende av utomstŒende tekniska och marknadsmŠssiga
fšrutsŠttningar som varierar šver tid. BestŠmmelsens utformning har sedan flera Œr
varit densamma. Att regeln vid dess utformande mšjligen var vŠl motiverad behšver,
mot bakrund av samhŠllsutvecklingen, under inga omstŠndigheter betyda att
bestŠmmelsen idag Šr berŠttigad.
Kabel-TV-marknaden domineras av fyra kabel-TV-bolag som gemensamt
fšrsšrjer 95% av de kabel-TV-anslutna hushŒllen, vilket motsvarar 62% av samtliga
TV-fšrsedda hushŒll. Av denna del Šr det ett fšretag (Telia InfoMedia Television AB)
som stŒr fšr cirka 55% av distributionen. Den paradoxala konsekvensen av en
oinskrŠnkt yttrandefrihet, som innebŠr en total etableringsfrihet pŒ omrŒdet, har
tenderat att leda till en starkt begrŠnsad yttrandefrihet pŒ grund av svŒrigheten att
komma in pŒ marknaden.

1.3 Disposition
Fšr en fšrstŒelse av kabel-TV-verksamheten gšrs inledningsvis en teknisk
beskrivning av TV-sŠndningar, sŒvŠl fšr marksŠndningar som fšr sŠndningar via
satellit och genom kabel. Fšr en bŠttre fšrstŒelse av must carry-principen behandlas
innebšrden och funktionen av public service-verksamheten. I kap. 4 beskrivs den
digitala tekniken fšr televisionssŠndningar.
En redogšrelse av den rŠttsliga regleringen Šr nšdvŠndig. De lagar och
fšrordningar samt de EG-rŠttsliga akter som beršr kabel-TV-verksamheten beskrivs i
kap. 5 i den mŒn det Šr relevant fšr denna framstŠllning. HŠrtill kommer Šven viss
tolkning av rŠttsakterna hŠmtade frŒn aktuella fšrarbeten.
Mer ingŒende ges i kap. 6 en redogšrelse fšr etableringsfriheten fšr kabel-TVbolag i Sverige. Must carry-principen beskrivs detaljerat i kap. 7.
Digitaliseringen av televisionen aktualiseras vid ett ifrŒgasŠttande av must carryprincipen. En detaljerad beskrivning de lagŠndringar som skett i och med pŒbšrjan av
de marksŠnda digital TV-sŠndningarna ges i kap. 8.
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En analys av innebšrden fšr kabel-TV-bolagen av de fšrslag som framlades i
SOU 1999:30 av massmediekoncentrationskommittŽn gšrs i det fšljande kapitlet. I
kap. 9 behandlas sŒledes vissa konsument- och marknadsmŠssiga aspekter.
Fšr berŠttigandet av must carry-principen redogšrs i kap. 10. Ett flertal aspekter
pŒ bestŠmmelsen sŒsom dess fšrhŒllande till ŠganderŠtten och avtalsfriheten utreds.
Avslutningsvis i kap. 11 Œterfinns egna synpunkter pŒ de frŒgor som stŠllts i de
fšregŒende kapitlen.

1.4 Terminologi
I denna framstŠllning benŠmns den som Šger eller fšrfogar šver ett kabel-TV-nŠt som
ett "kabel-TV-bolag". DŒ framstŠllningen ur flera aspekter behandlar fšretags
stŠllning gentemot rŒdande lagstiftning har detta ansetts vara en riktig benŠmning.
Andra likvŠrdiga benŠmningar Šr "kabel-nŠt-bolag" eller "kabel-TV-operatšr". Den
svenska šversŠttningen av Ómust carryÓ som anvŠnds i framstŠllningen Šr
"sŠndningsplikt"1. Andra likvŠrdiga šversŠttningar Šr "fšrmedlingsplikt" och
"distributionsplikt".
"Radio" Šr en teknisk term som Šven innefattar TV-mediet. Med "radio" avses sŒledes
sŠndningar som sker med radiovŒgor som utbreder sig i rymden utan sŠrskild ledare. I
vanligt sprŒkbruk fšrstŒs med "radio" emellertid ljudradio, oavsett om sŠndningen
sker genom radio i teknisk mening eller genom trŒd.2
I Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) Œterfinns den tekniska
distinktionen av begreppet.. I 1¤ tredje stycket YGL anges att vad som sŠgs om
radioprogram gŠller fšrutom program i ljudradio ocksŒ program i television och
innehŒllet i vissa andra sŠndningar av ljud, bild eller text som sker med hjŠlp av
elektromagnetiska vŒgor.
I Radio och TV-lagen (1996:844) (RaTVL) anvŠnds begreppet "radio" sŒsom det
fšrstŒs i vanligt sprŒkbruk. Denna framstŠllning anknyter till den terminologi som
anvŠnds i RaTVL och vad som i švrigt fšrstŒs av allmŠnt sprŒkbruk.

1.5 KŠllor
Det material som anvŠnts fšr framstŠllningen bestŒr huvudsakligen av lagfšrarbeten.
UtgŒngspunkten fšr uppsatsen Šr SOU 1999:30 ÓYttrandefriheten och konkurrensen Ð
Fšrslag till mediekoncentrationslag m.m.Ó dŠr ett flertal problem som fšljt
utvecklingen pŒ kabel-TV-omrŒdet uppmŠrksammats.

1

RosŽn, SJT 1997 s822 ff

2

Prop 1995/96:160 s63
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TillgŒngen av doktrin pŒ omrŒdet Šr begrŠnsad. Professor Jan RosŽn har tidigare
utrett frŒgestŠllningar liknande mina i artiklar publicerade i Svensk Juristtidning. Fšr
lŠsning om medieutveckligen i Sverige och Sveriges mediestruktur finns emellertid
mer omfattande litteratur.
Till min hjŠlp har jag fšrutom handledning av professor Jan RosŽn samtalat med
Lars MarŽn pŒ Kulturdepartementet och Anders Johansson VD pŒ Svenska KabelTV-fšreningen. €ven mitt arbete pŒ MTG (Modern Times Group) har givit mig
inspiration till min framstŠllning.

1.6 AvgrŠnsningar
I SOU 1999:30 ÓYttrandefriheten och konkurrensen Ð Fšrslag till
mediekoncentrationslag m.m.Ó utreds flera intressanta frŒgor kring mediautvecklingen
och med denna uppkomna konkurrens- och koncentrationssituationer som staten
šnskar reglera.
Avregleringen inom radio- och TV-medierna har medfšrt en škad konkurrens
men Šven en tilltagande koncentration sŒvŠl pŒ TV-omrŒdet som pŒ
tidningsmarknaden. En ny typ av korsvis Šgande mellan dagspress och etermedier har
blivit vanligt fšrekommande. €ven en škad samordning mellan traditionella
mediefšretag och telekommunikationsfšretag kan urskiljas.
KommittŽns uppgift enligt dess direktiv3 var att lŠgga fram fšrslag till
lagstiftning fšr att slŒ vakt om mŒngfalden i svenska medier och motverka en sŒdan
Šgar- och maktkoncentration inom massmedierna som kan skada ett fritt och brett
meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. Enligt direktivet skulle en sŒdan
reglering ske i en sŠrskild lag. €ven konkurrenslagstiftningens tillŠmplighet pŒ
omrŒdet skulle utredas av kommittŽn.
Den stora frŒgan huruvida konkurrensen pŒ omrŒdet skall kunna bestŒ samtidigt
som yttrandefriheten beaktas beršrs endast delvis i uppsatsen. FramstŠllningen Šr
koncentrerad pŒ kabel-TV-marknaden och sŒledes hamnar Šgandeproblematiken pŒ
exempelvis dagspressomrŒdet utanfšr uppsatsens grŠnser.

2 Distribution via marknŠtet

2.1 Teknisk beskrivning
RadiosŠndning sker genom alstring och utsŠndning av elektromagnetiska vŒgor i
den del av det fria rummets elektromagnetiska spektrum dŠr dessa vŒgor utbreder sig
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med samma hastighet som ljuset. RadiovŒgor berŠknas som en frekvens och uttrycks i
enheten hertz. En hertz anger en svŠngning per sekund. Vid hšgre frekvens Šn 3000
gigahertz švergŒr radiovŒgorna till exempelvis infraršd strŒlning, ultraviolett ljus och
ršntgenstrŒlning.
Utrymmet fšr radiosŠndningar genom etern Šr inte obegrŠnsat. TvŒ radiosŠndare
som anvŠnder samma frekvens kan stšra varandra. Fšr ett rationellt utnyttjande av
radiofrekvensspektrumet krŠvs regler av internationell rŠckvidd. Fšr detta ŠndamŒl
har internationella konventioner upprŠttats.4 Mot denna bakgrund har det heller inte
ansetts mšjligt att tillfšrsŠkra var och en rŠtt att bedriva rundradiosŠndningar.
Tekniken fšr radiosŠndning kan Šven utnyttjas inom andra omrŒden Šn radio- och
TV-distribution. Dit hšr t.ex. telefoni och telegrafi.

2.2 Public service
2.2.1 Bakgrund
Public service-tanken hŠrstammar frŒn Storbritannien dŠr reguljŠra TV-sŠndningar till
allmŠnheten inleddes Œr 1946. 5 John Reith, chef vid British Broadcasting Corporation
(BBC), utarbetade vissa hŒllpunkter som kom att inverka pŒ den svenska televisionen.
Sammanfattningsvis menade John Reith att verksamheten skulle skyddas frŒn
kommersiella pŒtryckningar och nŒ ut till hela landet samt att verksamheten skulle
organiseras som ett monopol och programmen skulle hŒlla hšg kvalitet.6
2.2.2 Begreppet public service
Begreppet public service introducerades i den svenska TV-politiken pŒ 1960-talet.7
Redan dŒ poŠngterades sŒledes att programverksamhet skulle bedrivas sjŠlvstŠndigt
och inte pŒverkas av statliga och kommersiella intressen. Att ramarna fšr
verksamheten avgšrs utifrŒn politiska och ekonomiska avvŠgningar Šr en annan sak.8
Fšrutom principer om integritet och redaktionell sjŠlvstŠndighet innefattar public
service-begreppet krav pŒ mŒngfald, saklighet och opartiskhet. I begreppet ligger
Šven hŠnsynstagande till minoritetsintressen av olika slag samt att hela befolkningen
skall nŒs med ett varierat utbud bŒde av kvalificerat slag och av
underhŒllningskaraktŠr. En bra svensk šversŠttning av begreppet public service
saknas. DŒ radio- och TV-verksamheten Šr avsedd att tillgodose samhŠllets intressen
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och publikens šnskemŒl talar man i fšrarbeten till radiorŠtten om Óen radio och TV i
allmŠnhetens tjŠnstÓ.9
2.2.3 Innebšrden av public service idag
Innebšrden av begreppet public service har varierat šver tid. Tolkning av begrepp
som mŒngfald och kvalitet kan gšras utifrŒn olika aspekter. 1970-talet kan sŠgas
utmŠrka en period dŒ en samhŠllsansvarsideologi med kulturpolitiska mŒl tillŠmpades
medan folkbildningsambitionerna dominerade under 1980-talet. Under 1990-talet har
public service-kanalerna stŠllts infšr en ny situation i och med etablerandet av
reklamfinansierade TV-kanaler distribuerade via satellit och kabel. Etablerandet av
nya programkanaler har medfšrt en konkurrens om TV-tittarna som tidigare inte
fanns.10 Sammanfattningsvis kan sŠgas att grunderna fšr public service-verksamheten
bestŒr men med vissa modifikationer och andra nšdvŠndiga anpassningar.

2.3 Monopolsituation
Mot bakgrund av den begrŠnsade tillgŒngen av frekvenser inom rundradioomrŒdet,
mšjligheten att pŒverka allmŠnheten genom programsŠndningar samt risken fšr
missbruk som fšljer dŠrav, beslutade riksdagen Œr 1956 att televisionen skulle
hanteras av ett monopolfšretag (AB RadiotjŠnst) och finansieras av licensavgifter.
Statsmakten har sedermera hŒllit fast vid beslutet att de marksŠnda kanalerna Šr en
offentlig nyttighet. I fšrarbetena poŠngteras emellertid att ensamrŠtten till
sŠndningarna inte skall betraktas som ett Œsiktsmonopol.11
Public service-verksamheten har under Œrtiondena byggts ut i betydande
omfattning och fšrŠndringar i organisationen har gjorts vid ett flertal tillfŠllen.12 Idag
finns det tre radio- och TV-fšretag med public service-uppgifter: Sveriges Television
AB, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. 13 Tre rikstŠckande TV-kanaler
sŠnds via marknŠtet: SVT1, SVT2 och TV4. Fšrutom rikssŠndningar sŠnds regionala
program.

3 Mottagning och spridning i kabel av program frŒn telesatelliter
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3.1 SatellitsŠndningar
3.1.1 Bakgrund
Fram till 1962 fanns det endast markbundna sŠndare att tillgŒ fšr ljud och
bildšverfšringar. Ett genombrott kom med att NASA (National Aeronautics and
Space Administration) skickade upp satelliten Telstar - vŠrldens fšrsta
kommunikationssatellit. Under de fšljande Œren skickades fler satelliter upp i rymden
och ett globalt satellit-TV-nŠt skapades.14
3.1.2 Teknisk beskrivning
DŒ radio och TV fšrmedlas med hjŠlp av satellit sŠnds signalen ut frŒn en station pŒ
marken, den s.k. upplŠnkstationen, till en satellit i en omloppsbana runt jorden. En
rymdsatellit mŒste hŒlla en sŒdan hastighet i sin bana runt jorden att centrifugalkraften
som verkar pŒ satelliten uppvŠger jordens dragningskraft. HŠrav Šr de flesta
telesatelliter placerade i en bana cirka 36 000 km šver havet rakt ovanfšr ekvatorn. En
satellit i denna s.k. geostationŠra bana fšrefaller stŒ stilla šver en given punkt pŒ
jordytan. En viktig konsekvens av detta Šr att mottagningsantennerna kan vara fast
inriktade.15
Tekniskt sett fungerar en telesatellit som en radiolŠnk som šverfšr signaler
mellan olika platser. 16 En satellit har en upplŠnk och en nerlŠnk. UpplŠnken tar emot
signalerna frŒn markstationerna. FrŒn upplŠnken styrs Šven satelliten sŒ att den inte
flyttar sig ifrŒn sin banposition mer Šn vad som Šr tillŒtet. Satelliten tar emot den
uppsŠnda TV-signalen och efter en frekvensomvandling och fšrstŠrkning av signalen
skickas signalen med nerlŠnken till jorden igen. UpplŠnken sker pŒ en annan frekvens
Šn nerlŠnken. HŠrigenom blandas signalerna inte samman och interferensproblem i
satelliten motverkas.
Fšr att fŒ plats med fler kanaler inom samma frekvensutrymme sŠnds signalerna
med olika polarisation. Det elektroniska fŠltet inordnas antingen horisontellt eller
vertikalt.17
En satellitsŠndning kan tas emot med hjŠlp av en parabolantenn. Mottagningen
sker antingen kollektivt eller enskilt. I det fšrra fallet vidaresŠnds programmen i
kabelnŠt och i det senare fallet sker mottagningen hos det enskilda hushŒllet med en
s.k. villaparabol.
3.1.3 Fšrdelar gentemot tidigare teknik
Att sŠnda TV-program via satellit istŠllet fšr via marksŠndare har betydande fšrdelar.
Till skillnad frŒn marksŠndningar vars omfattning begrŠnsas av utrymmet i marknŠtet
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bestŠms grŠnserna fšr trŒdsŠndningar av vad som Šr genomfšrbart av ekonomiska
realiteter.
En viktig konsekvens av att sŠnda genom kabel Šr att en hšg tŠckningsgrad
uppnŒs enbart med en sŠndare. Vidare Šr frekvensutrymmet stort vilket innebŠr att
flera kanaler kan sŠndas. Ytterligare positiva effekter uppnŒs genom att signalen kan
sŠndas polariserad vilket medfšr att dubbelt sŒ mŒnga kanaler fŒr plats. 18
3.1.4 Expansion
Expansionen av satellitsŠnd television har varit omfattande. Kapaciteten pŒ
satellitsidan har škat samtidigt som intresset frŒn TV-, radio- och programbolag att
etablera satellitkanaler har varit stort. Utvecklingen av satellitsŠndningarna kan ses
som existensfšrutsŠttningen fšr flertalet TV-kanaler vars fšrutsŠttningar att fŒ
koncession till en marksŠnd kanal Šr ringa; om Šn obefintlig.19 €ven de kanaler som
har tillstŒnd att sŠnda program via marknŠtet kan i vissa fall vŠlja att anvŠnda sig av
satellitsŠndningar. SŒ Šr fallet med TV4 som anvŠnder sig av satellitsŠndningar fšr att
sŠkra distributionen av TV-program till avlŠgsna regioner i landet.

3.2 Kabel-TV
3.2.1 Bakgrund
Kabel-TV innebŠr att TV-signaler šverfšrs frŒn en sŠndare till en mottagare via en
kabel. De som Šr anslutna till ett kabelnŠt stŒr sŒledes i kontakt med en sŠndare som
antingen sjŠlv producerar programmen som sŠnds eller som sŠnder andras program
som mottagits via kabel.20
KabelnŠt anlades i USA redan under 1940-talet. I omrŒden dŠr markbundna
sŠndningar inte kunde tas emot pŒ grund av naturgeografiska skŠl byggdes en stor
gemensam antenn. FrŒn denna drogs kablar till de enskilda hushŒllen.21 Under slutet
av 1970-talet fšrekom viss fšrsšksverksamhet med kabel-TV i Sverige. Intresset var
relativt svagt Šnda fram till 1982 dŒ Televerket lŠmnade in en ansškan till regeringen
om att fŒ inrŠtta ett svenskt kabelnŠt. Samma Œr tillsattes en kommittŽ fšr att bland
annat utreda vilka krav som frŒn kultur- och mediepolitiska utgŒngspunkter bšr stŠlls
vid utbyggnaden av kabelsystem22 och 1984 kom betŠnkandet ÓVia satellit och
kabelÓ23. PŒ kommittŽns fšrslag antogs lag (1985:677) om lokala kabelsŠndningar
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som tillŠt satellitmottagning via kabelnŠt. Efter lagens ikrafttrŠdande skedde en
omfattande utbyggnad av kabelnŠten i Sverige.
3.2.2 Syftet med att sŠnda i kabel
Genom kabel-TV distribueras TV-kanaler till enskilda hushŒll pŒ ett alternativt sŠtt.
Det huvudsakliga syftet med kabel-TV Šr fšrse hushŒllen med ett stšrre utbud av TVkanaler. DŠrtill uppnŒs en god bildkvalitet och en sŠker distribution; nŒgot som
marksŠndningar inte alltid kan garantera.
3.2.3 Teknisk beskrivning
Ett kabelnŠt utgšrs i huvudsak av ett basnŠt och ett fastighetsnŠt. BasnŠtet Šr den
anlŠggning som fšrmedlar signalerna frŒn en mottagningscentral till de olika
fastigheterna. FastighetsnŠtet Šr det nŠt som fšrmedlar TV- och radiosignalerna inom
fastigheten.24
FastighetsnŠtet kan antingen vara av kaskad- eller stjŠrntyp. KaskadnŠtet Šr det
vanligaste fšrekommande och innebŠr att ett antal mottagaruttag Šr seriekopplade.
StjŠrnnŠtet utmŠrks av att fšrbindelsen gŒr direkt frŒn huvudcentralen till abonnenten
via en fšrdelningspunkt inne i fastigheten dŠr varje abonnent fšrses med de program
som denne skall ha tillgŒng till.
Satellitsignalerna šverfšrs vanligen frŒn mottagningscentralen till fastighetsnŠten
via kablar nedgrŠvda i marken. I vissa fall sker emellertid šverfšringen utan kablar dŒ
via s.k. mikrovŒgslŠnkar. Syftet med det senare distribueringssŠttet Šr att pŒ ett enkelt
sŠtt nŒ perifiera nŠt.
Enskilda villaomrŒden bildar ofta pŒ grund av stort avstŒnd till
mottagningscentralen s.k. parabolšar. Kabel-TV-bolagen installerar dŠr en eller flera
parabolantenner. €ven bostadsrŠttsfšreningar kan bildar parabolšar i de fall det inte
finns nŒgot basnŠt i nŠrheten.
3.2.4 Roller som kan urskiljas i kabel-TV-verksamheten
NŠtinnehavare Šr den som Šger eller fšrfogar šver ett kabelnŠt. BasnŠtet Šgs vanligen
av kabel-TV-bolaget medan fastighetsnŠtet i regel Šgs av fastighetsŠgaren. Kabel-TVbolaget fšrfogar emellertid šver fastighetsnŠten genom att sluta avtal hŠrom med
fastighetsŠgaren.
NŠtŠgare Šr den som sŒvŠl Šger som fšrfogar šver ett kabelnŠt. Exempel pŒ
nŠtŠgare Šr allmŠnnyttiga bostadsbolag, privata fastighetsŠgare eller villa- och
bostadsrŠttsfšreningar som installerar en parabol och sjŠlva stŒr fšr driften. I de fall
kabel-TV-bolag anlitas Šr det dock fšretaget, i egenskap av nŠtinnehavare, som
erhŒller sŠndningstillstŒndet.25
3.2.5 VidaresŠndning och ursprunglig sŠndning
En sŠndning via kabelnŠt kan vara av tvŒ slag - vidaresŠndning eller ursprunglig
sŠndning. En vidaresŠndning Šr en samtidig och ofšrŠndrad ŒterutsŠndning av en
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sŠndning frŒn en sŠndare pŒ jordytan eller frŒn en satellit. Public service-kanalerna Šr
exempel pŒ kanaler som vidaresŠnds men Šven satellitkanaler som TV 3 och Kanal 5
vidaresŠnds.
En ursprunglig sŠndning fšrs direkt ut i kabelnŠtet frŒn t.ex. en studio. Exempel
pŒ sŒdana sŠndningar Šr den lokala …ppna kanalen och den rikstŠckande TV 21.
3.2.6 Andel hushŒll anslutna till kabel-TV
NŒgon sŠker siffra pŒ andelen hushŒll anslutna till ett kabel-TV-nŠt finns inte att
tillgŒ. En uppskattning har emellertid gjorts till att ca 2,2 miljoner av de svenska
hushŒllen Šr kabelanslutna. Annorlunda uttryckt fŒr 65% av de svenska hushŒllen sina
TV-program distribuerade via kabel.
3.2.7 Kostnader och avgifter fšr kabel-TV
Under en tioŒrsperiod har kabel-TV-bolagen vidtagit omfattande investeringar fšr att
bygga upp konkurrenskraftiga kabelnŠt. I Sverige uppskattas tio miljarder kronor ha
investerats i utlŠggning av kabelnŠt till och i fastigheter. De stora utgifterna under
uppbyggnadsskedet i kombination med kraftig priskonkurrens mellan bolagen har
inneburit att inget svenskt kabelbolag Šnnu kunnat visa upp nŒgon vinst.26
Fšr anslutning till ett basnŠt betalar fastighetsŠgaren en viss avgift till
nŠtinnehavaren.
Anslutningsavgiftens storlek bestŠms utifrŒn
installationsfšrhŒllandena. DŠrtill kommer Šven kostnader fšr upprustning och
anpassning till det befintliga fastighetsnŠtet dvs. centralantennŠtet till kabel-TVtekniken.27
Kostnaden fšr det enskilda hushŒllet avgšrs av fastighetsŠgaren och tas oftast ut
som ett tillŠgg pŒ bostadshyran. Som riktmŠrke finns rekommendationer som
utarbetats av Œ ena sidan HyresgŠstfšreningen och Œ andra sidan Sveriges
FastighetsŠgarefšrbund och SABO (Sveriges AllmŠnnyttiga Bostadsfšretag).
De hushŒll som inte šnskar ta del av kabel-TV-utbudet fšrses i regel med ett
filter som installeras kostnadsfritt. Filtreringen innebŠr att endast centralantennutbudet
dvs. public servicekanalerna blir tillgŠngliga. 28
3.2.8 Kabel-TV-bolagen
Den svenska kabel-TV-marknaden domineras av fyra fšretag som tillsammans har en
marknadsandel pŒ 95 %. Resterande 5 % av kabel-TV-marknaden handhas av knappt
sjuttio mindre fšretag.
3.2.8.1 Telia InfoMedia Television AB
Det var dŒvarande Televerket som via sitt dotterbolag Svenska Kabel-TV AB ledde
utbyggnaden av kabelnŠt i Sverige. Trots den škade konkurrensen under senare Œr har
Telia lyckats behŒlla sin marknadsdominerande stŠllning. Telia InfoMedia Television
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AB distribuerar kabel-TV till 55 % av de kabelanslutna hushŒllen vilket motsvarar 37
% av den totala andelen hushŒll.
3.2.8.2 Kabelvision
Kabelvision Šr det stšrsta privata kabel-TV-bolaget i Sverige. €gare bakom bolaget Šr
Netcom Systems AB. Kabelvision svarar fšr en marknadsandel pŒ 22 % vilket
motsvarar 480 000 anslutna hushŒll.29
3.2.8.3 StjŠrnTV
StjŠrnTV skiljer sig frŒn de andra kabel-TV-bolagen genom att enbart vara verksamt i
Stockholm. Fšretaget bildades 1985 av tre av Sveriges stšrsta fastighetsbolag.30
Sedan augusti 1999 Šgs StjŠrnTV av United Pan-EuropŽ Communications UPC). Med
fšretag i tolv lŠnder och sammanlagt 8,5 miljoner anslutna hushŒll Šr UPC det nŠst
stšrsta kabel-TV-bolaget i Europa. Cirka 240 000 hushŒll Šr anslutna till fšretaget i
Sverige vilket motsvarar en total marknadsandel pŒ 11 %. SŒledes Šr StjŠrnTV det
ledande kabel-TV-bolaget i StockholmsomrŒdet.31
3.2.8.4 Sweden on Line
Sweden on Line (SOL) bildades 1986 och Šgs av Investmentbolaget Atle AB. Till
skillnad frŒn de andra kabel-TV-bolagens verksamhetsform lŒter SOL i mŒnga fall
fastighetsŠgaren, bostadsrŠttsfšreningen eller villasamfŠlligheten sjŠlva Šga
mottagningscentralen. Innebšrden hŠrav blir att SOL i ett flertal fall verkar som
tillstŒndshavare medan exempelvis fastighetsŠgaren har beslutanderŠtten šver vilka
TV-kanaler som skall sŠndas. Fšretaget har 200 000 anslutna hushŒll vilket ger en
marknadsandel pŒ 9 %.32
3.2.9 Avsaknad av konkurrens mellan bolagen
Generellt kan sŠgas att det inte rŒder nŒgon konkurrens mellan kabel-TV-bolagen. Det
enda tillfŠllet dŒ en reell konkurrenssituation kan anses fšreligga Šr vid sjŠlva
upphandlingstillfŠllet. Endast vid denna tidpunkt har fastighetsŠgaren sŒledes
mšjlighet att jŠmfšra priser och programutbud. Efter att avtal ingŒtts med kabel-TVbolaget Šr fastighetsŠgaren bunden till detta.
Det har ansetts anmŠrkningsvŠrt att det frekvent fšrekommer bostadsomrŒden dŠr
det endast Šr ett kabel-TV-bolag som har byggt nŠt eller som Šr verksamt. I det fall
det finns konkurrerande kabel-TV-bolag pŒ orten har den som redan Šr nŠtinnehavare
en betydande konkurrensfšrdel nŠr avtalstiden lšpt ut dŒ ett byte av nŠtoperatšr
innebŠr att ett nytt basnŠt blir nšdvŠndigt att installera fšr att den nya operatšren skall
kunna fšrmedla sina sŠndningar. €ven annan installerad teknisk utrustning kan bli
nšdvŠndig att bytas ut.33
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Generellt kan sŠgas att det inte fšrekommer att tvŒ kabel-TV-bolag bedriver
sŠndningsverksamhet i samma fastighet. Avtalet mellan kabel-TV-bolaget och
fastighetsŠgaren har ofta formen av ett exklusivavtal med innebšrden att
fastighetsŠgaren inte har rŠtt att sluta avtal med annat kabel-TV-bolag eller att
anvŠnda annan centralantennanlŠggning. 34

4 Den digitala TV-tekniken

4.1 Teknisk beskrivning
4.1.1 Bakgrund
Ovan har beskrivits hur TV-program sŠnds med analog teknik. SŠndningar kan
emellertid Šven ske med digital teknik. Digital utsŠndning av TV-program skiljer sig
frŒn analoga sŠndningar pŒ sŒ sŠtt att den programbŠrande informationen sŠnds ut
som en stršm av separata avlŠsningar, "ettor och nollor", i stŠllet fšr som en
kontinuerlig varierande signal.35 Digitaltekniken Šr i sig ingen nyhet. All elektronisk
databehandling och datalagring bygger pŒ digital teknik. Tekniken har Šven anvŠnts
inom omrŒden sŒsom telekommunikation och produktion av filmer och TV-program
sedan lŒng tid. Vidare har CD-skivor och CD-ROM funnits tillgŠngliga fšr
konsumenter i šver tio Œr. Vad som dŠremot Šr en nyhet Šr mšjligheten att tillverka
processorer och minneskretsar fšr databehandling med mycket stor kapacitet till en sŒ
lŒg kostnad att utrustningen kan installeras i apparater avsedda fšr
konsumentmarknaden.36
4.1.2 Tekniska fšrutsŠttningar
Tekniska lšsningar fšr digitala TV-sŠndningar har bestŠmts pŒ europeisk nivŒ av
European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Olika anpassningar har
vidtagits fšr distributionsformerna satellit, kabelnŠt och marknŠt.37
Standardiseringsarbetet har inneburit att det varit tekniskt mšjligt att starta digitala
sŠndningar i satellit och kabel sedan 1995.38
DŒ ny teknik skall introduceras kan hŠnsyn inte enbart tas till vad som Šr tekniskt
mšjligt, Šven marknadsmŠssiga och institutionella fšrhŒllanden mŒste beaktas. Fšr att
kunna ta emot digitala sŠndningar krŠvs antingen en TV-apparat utrustad fšr dylika
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sŠndningar eller en sŠrskild tillsats till den Šldre modellen av TV-apparat, en s.k. set
top-box.39
De kostnader fšr hushŒllen som den tekniska utrustningen medfšr verkar
hŠmmande fšr utvecklingen av digital-TV. €ven kabel-TV-bolagen har i viss mŒn
valt att avvakta med digitaliseringen av kabel-TV-nŠten, se vidare nedan kap. 4.3.2.
Ett genomslag fšr digital-TV Šr emellertid att vŠnta dŒ den nya tekniken Šr šverlŠgsen
den tidigare. FrŒgan om nŠr detta kommer att ske kvarstŒr emellertid.
4.1.3 Konsekvenser
Den digitala TV-tekniken medfšr ett flertal positiva konsekvenser fšr distributionen
av TV-program. Med digital teknik škar šverfšringskapaciteten vilket innebŠr att fler
programtjŠnster eller mer information kan fšrmedlas inom samma frekvensutrymme.
Vidare skapas mšjlighet till lokaloberoende mottagning av marksŠndningar och Šven
portabel mottagning inom- och utomhus med enkla eller inbyggda antenner.
StšrtŒligheten gentemot brus och interferenser frŒn andra radiosignaler škar.
Ytterligare en positiv fšljd av digitaliseringen Šr den flexibilitet med avseende pŒ ett
varierat utbud av TV-program och nya tjŠnster som uppnŒs. €ven krypterbarhet och
lŠgre distributionkostnader kan nŠmnas som fšrdelar med den digitala TV-tekniken.40

4.2 Digital marksŠnd TV
Fšr att utreda fšrutsŠttningarna fšr en švergŒng till digital marksŠnd TV tillsattes en
enmansutredning vars betŠnkande redovisades 1996 i ÓFrŒn massmedia till
multimedia Ð Att digitalisera svensk televisionÓ.
Riksdagen beslutade sedermera att digital marksŠnd TV skulle infšras etappvis i
Sverige. Det Šr sŒledes regeringen som beslutar vilka omrŒden och vilka
sŠndningsutrymmen som fŒr upplŒtas fšr digitala TV-sŠndningar.41 DŠrmed
bibehŒller staten mšjligheten att fatta beslut innan en ny etapp inleds. En fšrutsŠttning
fšr att utbyggnad av digital marksŠnd TV skall fortsŠtta Šr att verksamheten har
ekonomisk bŠrkraft.
DŒ de digitala marksŠndningarna blir rikstŠckande kan de analoga sŠndningarna
lŠggas ned. Detta skulle innebŠra att tidigare upptaget frekvensutrymme blir
tillgŠngligt fšr andra anvŠndningsomrŒden.42 En švergŒngsperiod har fšrordats dŒ
teknikskiftet innebŠr att samtliga marksŠndare mŒste byggas om och att TV-hushŒllen
mŒste infšrskaffa en avkodare fšr digitala sŠndningar. 43
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Fšrsšk med digitala markbundna sŠndningar i Sverige genomfšrdes fšrsta
gŒngen i november 1995.44 Sommaren 1998 beslšt regeringen att ge
sŠndningstillstŒnd till ett antal fšretag som valts ut av Radio- och TV-verket och den
parlamentariska Digital-TV-kommittŽn. 45 Tolv programkanaler har redan erhŒllit
tillstŒnd att sŠnda i det markbundna digitala nŠtet. Av dessa Šr det endast
nyhetsprogrammet SVT24 som uteslutande sŠnder digitalt. NŒgra programkanaler ger
samma utbud Šven i det analoga nŠten medan andra inte pŒbšrjat sina sŠndningar.46

4.3 Digital kabel-TV
4.3.1 Bakgrund
Som tidigare nŠmnts uppskattas andelen kabelanslutna hushŒll till 65 % av samtliga
TV-fšrsedda hushŒll. Vid etablerande av den digitala sŠndningstekniken spelar dŠrfšr
kabel-TV-bolagen en avgšrande roll fšr hur de digitalt distribuerade TV-tjŠnsterna
skall tillhandahŒllas.
I det fall kabel-TV-bolagen vŠljer att inte alls sŠnda ut digitalt mottagna program
till abonnenterna eller att endast sŠnda ut enskilda digitalt mottagna program i analog
form lŠmnas stšrre delen av de svenska TV-hushŒllen utanfšr marknaden fšr digitala
TV-tjŠnster. Fšr att de kabelanslutna hushŒllen skall fŒ del av ett utškat tjŠnsteutbud
genom digitaltekniken krŠvs sŒledes att kabel-TV-bolagen vŠljer att fšra fram
programmen i digital form Šnda till den enskilde abonnenten. Abonnenterna mŒste
dessutom fšrses med avkodare som kan hantera digitala signaler.47
4.3.2 PŒbšrjande av digitaliseringen
Digitaliseringen av kabelnŠten har pŒbšrjats. I vilken omfattning digitaliseringen skett
varierar emellertid mellan kabel-TV-bolagen. Infšrandet av digitala sŠndningar kan
nŠmligen ske gradvis i vissa av nŠtets frekvenser.
Den digitala teknikens mšjligheter i form av ett stort antal kanaler och interaktiva
betaltjŠnster vŠntas bli en fšrutsŠttning fšr att kunna konkurrera med andra
distributionsformer. Kostnaderna fšr ett teknikskifte Šr emellertid mycket stora och
varierar dels frŒn nŠt till nŠt dels frŒn bolag till bolag. DŠrtill rŒder osŠkerhet bland
fšretagen šver hur priserna fšr avkodare fšr konsumentbruk kommer att utvecklas
vilket i hšgsta grad pŒverkar konsumenternas intresse av produkten.
De tvŒ aktšrerna pŒ parabolkortmarknaden har gjort skilda bedšmningar av det
framtida genomslaget fšr digital-TV. Det marknadsledande Via Sat som ingŒr i MTGkoncernen menar att marknaden inte Šnnu Šr mogen fšr de digitala kanalerna. Canal
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Digital som Šgs av Telenor Canal Plus gšr dŠremot betydande satsningar pŒ att
fšrsška sŠlja abonnemang fšr olika kombinationer av digitala kanaler.

5 Den rŠttsliga regleringen

5.1 Yttrandefriheten i Regeringsformen
I 1 kap. 1¤ Regeringsformen (1974:152) (RF) stadgas att den fria Œsiktsbildningen
utgšr en av grundvalarna fšr den svenska folkstyrelsen. Fšr att sŠkerstŠlla denna
garanteras medborgarna i 2 kap. 1¤ RF yttrande- och tryckfrihet, informationsfrihet,
mštesfrihet, demonstrationsfrihet, fšreningsfrihet och religionsfrihet gentemot det
allmŠnna. Yttrandefriheten definieras i 2 kap. 1¤ p1 RF som en frihet att i tal, skrift
eller bild eller pŒ annat sŠtt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, Œsikter och
kŠnslor.
Yttrandefriheten Šr emellertid inte absolut utan kan begrŠnsas genom lag enligt 2
kap. 12¤ RF. I denna paragrafs andra stycke sŠkerstŠlls att en dylik inskrŠnkning
endas fŒr gšras fšr att tillgodose ŠndamŒl som Šr godtagbara i ett demokratiskt
samhŠlle. BegrŠnsningen av yttrandefriheten fŒr dessutom aldrig gŒ utšver vad som Šr
nšdvŠndigt med hŠnsyn till det ŠndamŒl som har fšranlett den och inte heller strŠcka
sig sŒ lŒngt att den utgšr ett hot mot den fria Œsiktsbildningen sŒsom en av
folkstyrelsens grundvalar. Vidare fŒr ingen begrŠnsning gšras enbart pŒ grund av
politisk, religišs, kulturell eller annan sŒdan ŒskŒdning.
Mšjligheterna att inskrŠnka yttrandefriheten specificeras i 2 kap. 13¤ RF som
stadgar att yttrandefriheten fŒr begrŠnsas med hŠnsyn till rikets sŠkerhet,
folkfšrsšrjningen, allmŠn ordning och sŠkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd
eller fšrebyggande och beivrandet av brott. Vidare fŒr friheten att yttra sig i
nŠringsverksamhet begrŠnsas. I švrigt fŒr enligt paragrafen begrŠnsningar av
yttrandefriheten ske endast om sŠrskilt viktiga skŠl fšranleder det.
Vid bedšmandet av vilka begrŠnsningar som fŒr gšras med stšd av 2 kap. 13¤
fšrsta stycket RF skall enligt paragrafens andra stycke sŠrskilt beaktas vikten av
vidaste mšjliga yttrandefrihet i politiska, religišsa, fackliga, vetenskapliga och
kulturella angelŠgenheter.
Paragrafens tredje stycke stadgar att fšreskrifter som utan avseende pŒ yttrandes
innehŒll reglerar ett visst sŠtt att sprida eller mottaga yttranden inte skall anses som en
begrŠnsning av yttrandefriheten.
Ytterligare ett skydd tillkommer yttrandefriheten genom bestŠmmelsen i 2 kap.
12¤ tredje stycket RF. I detta stycke stadgas att ett fšrslag till lag eller till lag om
Šndring eller upphŠvande av sŒdan lag ršrande de i fšrsta stycket angivna fri- och
rŠttigheterna skall vila i tolv mŒnader om ett vilandeyrkande framstŠllts av minst tio
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riksdagsledamšter och lagfšrslaget inte godtas med en fem sjŠttedelsmajoritet sŒvida
fšrslaget inte fšrkastats av riksdagen.

5.2 Yttrandefriheten i Europakonventionen
Den Europeiska konventionen (d. 4 nov. 1950) angŒende skydd fšr de mŠnskliga
rŠttigheterna och de grundlŠggande friheterna (Europakonventionen) med dess
tillŠggsprotokoll utgšr svensk gŠllande rŠtt.48 I 2 kap. 23¤ RF stadgas att lag eller
annan fšreskrift inte fŒr meddelas i strid med Sveriges Œtaganden pŒ grund av den
europeiska konventionen angŒende skydd fšr de mŠnskliga rŠttigheterna och de
grundlŠggande friheterna.
Artikel 10 Europakonventionen reglerar yttrandefriheten. Av artikelns fšrsta
punkt stadgas att envar skall Šga rŠtt till yttrandefrihet. Denna rŠtt innefattar
Œsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning
av offentlig myndighet och oberoende av territoriella grŠnser. Artikeln fšrhindrar
dock inte att en stat krŠver tillstŒnd fšr radio-, televisions- eller biograffšretag. Den
sistnŠmnda friheten fšr konventionslŠnderna Šr emellertid inte fullt sŒ obegrŠnsad
som den synes. Vilka begrŠnsningar konventionslŠnderna i praktiken kan gšra har
bestŠmts av Europadomstolen.49
Av artikelns andra punkt framgŒr att dŒ utšvandet av friheterna medfšr ansvar
och skyldigheter kan formfšreskrifter, villkor, inskrŠnkningar och straffpŒfšljder
infšras i lag. En begrŠnsning av mšjligheterna till lagstiftning gšrs genom att
inskrŠnkningen mŒste vara nšdvŠndiga i ett demokratiskt samhŠlle med hŠnsyn till
statens sŠkerhet, den territoriella integriteten, den allmŠnna sŠkerheten, fšrebyggandet
av oordning eller brott, hŠlsovŒrden, skyddandet av sedligheten eller av annans goda
namn och rykte eller rŠttigheter, fšrhindrandet av att fšrtroliga rŠttigheter sprids eller
upprŠtthŒllandet av domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

5.3 Yttrandefrihetsgrundlagen
5.3.1 Bakgrund och tillkomst
Redan 1970 tillsattes en kommittŽ fšr att undersška mšjligheterna att utvidga
grundlagsskyddet till att omfatta andra medier Šn tryckta skrifter. En ny grundlag
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motiverades av de moderna massmediernas utveckling.50 €ven en utvidgning av
Tryckfrihetsfšrordningen (1949:105) (TF) fšreslogs i syfte att denna inte endast
skulle vara tillŠmplig pŒ tryckta skrifter utan Šven pŒ andra skyddsvŠrda omrŒden
inom ljud och bild.51 Konstruktion fšrefšll emellertid mindre lyckad och arbetet
inriktades istŠllet pŒ att utforma en ny grundlag vid sidan av TF. 52 Det dršjde dock till
den 1 januari 1992 fšr att ett nytt konstitutionellt skydd fšr yttrandefrihet i ljudradio,
television, filmer m.m. skulle bli verklighet 53. Yttrandefrihetsgrundlagen utformades
sŒledes med TF som fšrebild och bygger pŒ de grundsatser som Œterfinns i TF.54 Vissa
modifieringar var emellertid oundvikliga och YGL medger i stšrre utstrŠckning Šn TF
att nŠrmare fšreskrifter meddelas i lag. PŒ de omrŒden dŠr regleringen till fullo
šverensstŠmmer anvŠnds ett hŠnvisningssystem frŒn YGL till TF. I de delar YGL
vilar pŒ principer i TF eller uttryckligen hŠnvisar till stadganden i TF Šr TF Šven
vŠgledande fšr tolkningen av YGL.55
5.3.2 Innebšrden av yttrandefrihet
I 1 kap. 1¤ fšrsta stycket YGL ges en definition av begreppet yttrandefrihet.
Paragrafen stadgar att varje svensk medborgare gentemot det allmŠnna Šr tillfšrsŠkrad
rŠtt att i ljudradio, television och vissa liknande šverfšringar samt i filmer,
videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka
tankar, Œsikter och kŠnslor och i švrigt lŠmna uppgifter i vilket Šmne som helst.
5.3.3. Lagens syfte
Syftet med YGL Šr att vŠrna yttrandefriheten och det fria informationsflšdet i vidaste
bemŠrkelse. Av 1 kap. 1¤ andra stycket YGL fšrstŒs att grundlagens ŠndamŒl Šr att
sŠkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnŠrligt
skapande.
5.3.4. Lagens tillŠmpningsomrŒde
Med termen radioprogram omfattas enligt 1 kap. 1¤ tredje stycket YGL sŒvŠl program
i ljudradio och program i television som innehŒllet i vissa andra sŠndningar av ljud,
bild eller text som sker med hjŠlp av elektromagnetiska vŒgor. Enligt
specialmotiveringen avses med radioprogram fšrutom ljudradio och television Šven
innehŒllet i vissa andra šverfšringar av information till allmŠnheten sŒsom telefax och
videotex.56
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Termen tekniska upptagningar infšrdes i 1 kap. 1¤ fjŠrde stycket YGL genom en
lagŠndring som trŠdde i kraft den 1 januari 1999.57 Begreppet avser upptagningar
som innehŒller text, bild eller ljud och som kan lŠsas, avlyssnas eller pŒ annat sŠtt
uppfattas endast med tekniska hjŠlpmedel. Genom infšrandet av termen omfattas
numer exempelvis Šven CD-ROM skivor och datordisketter av YGL:s
tillŠmpningsomrŒde.58
I frŒga om radio- och TV-program anges grundlagens tillŠmplighet i 1 kap. 6¤
YGL. Av paragrafen framgŒr att grundlagen Šr tillŠmplig pŒ sŠndningar av
radioprogram som riktas till allmŠnheten om de Šr avsedda att tas emot med tekniska
hjŠlpmedel.
Med kravet pŒ att radioprogrammet skall vara riktat till allmŠnheten skall fšrstŒs
att sŠndningen skall vara tillgŠnglig fšr den som sŒ šnskar utan sŠrskild begŠran. 59
HŠrav fšljer att grundlagen inte Šr tŠnkt att tillŠmpas pŒ interaktiva medier.60 Vad
som Œsyftas med kravet Šr snarare att ge grundlagsskydd Œt rundradiosŠndningar i
etern och likvŠrdiga sŠndningar genom trŒd. Kravet pŒ att mottagningen skall tas emot
av allmŠnheten med tekniska hjŠlpmedel innebŠr att skyddade sŠndningar sŠrskiljs
frŒn andra inte skyddsvŠrda som ocksŒ anvŠnder sig av eter- eller trŒdsŠndningar.
SŒledes faller exempelvis anvŠndning av hšgtalaranordningar vid idrottsarenor
utanfšr YGL:s tillŠmpningsomrŒde.61 SŠndningar som riktas till en satellit fšr vidare
fšrmedling Šr inte riktade till allmŠnheten sŒsom avses i 1 kap. 6¤ fšrsta stycket YGL.
Genom paragrafens andra stycke omfattas emellertid Šven sŠndningar som fšrmedlas
genom satellitsŠndning och som utgŒr frŒn Sverige av grundlagsskyddet. DŒ
sŠndningarna Šr avsedda att slutligen nŒ en allmŠnhet ansŒgs en skillnad i
grundlagshŠnseende oberŠttigad. En sŠndning anses utgŒ frŒn Sverige i det fall
upplŠnkningen Šger rum frŒn svenskt jurisdiktionsomrŒde eller frŒn utlandet efter
programtransport frŒn Sverige genom trŒd eller radiolŠnk. €ven i vissa andra fall kan
man utifrŒn vissa rimlighetsaspekter komma fram till att en sŠndning utgŒtt frŒn
Sverige. 62
Samtidig och ofšrŠndrad vidaresŠndning hŠr i landet av utlŠndska radio- och TVprogram omfattas delvis av YGL:s regler enligt 1 kap. 7¤ YGL.
5.3.5 FšrhŒllandet till RF och Europakonventionen
YGL ansluter sig till de grunder som stadgas i RF och Europakonventionen. Ett mer
lŒngtgŒende och detaljerat skydd ges emellertid i YGL. Exempelvis skyddar YGL
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yttranden som framfšrs i vissa tekniska medier medan de mindre fixerade
yttrandeformerna enbart skyddas av RF.
5.3.6 GrundlŠggande principer
5.3.6.1 Meddelar- och anskaffarfrihet
Meddelar- och anskaffarfriheten anges i 1 kap. 2¤ YGL. SŒvŠl lŠmnande som
anskaffande av uppgifter i syfte att i radioprogram, filmer och ljudupptagningar
offentliggšra dessa grundlagsskyddas.
5.3.6.2 Fšrbud mot censur och andra hindrande ŒtgŠrder
Ett principiellt censurfšrbud och fšrbud mot att hindra offentliggšrande eller
spridning bland allmŠnheten stadgas i 1 kap. 3¤ fšrsta stycket YGL. I paragrafens
andra stycke medges dock undantag vad gŠller fšrhandsgranskning av filmer som
skall visas offentligt.
5.3.6.3 Skydd fšr individuell mottagning
Av 1 kap. 3¤ tredje stycket YGL fšrstŒs att en myndighet pŒ grund av innehŒllet i
radioprogram, filmer och ljudupptagningar inte utan grundlagsstšd fŒr fšrbjuda eller
hindra innehav eller anvŠndning av sŒdana tekniska hjŠlpmedel som behšvs fšr att
kunna ta emot radioprogram eller fšr att uppfatta innehŒllet i filmer eller
ljudupptagningar. HŠrav fšljer sŒledes att innehav av radioantenner eller mottagare
inte kan fšrbjudas i syfte att hindra spridning av exempelvis utlŠndska program. €ven
innehav av radio- och TV-apparater, bandspelare och liknande utrustning omfattas av
bestŠmmelsen. DŠremot kan man av ordnings- och sŠkerhetsskŠl meddela dylikt
fšrbud dŒ paragrafen endast skyddar mot ingripanden ÓpŒ grund av innehŒlletÓ nŒgot
som exempelvis kan aktualiseras vid en kriminalvŒrdanstalt. Ett annat exempel som
nŠmns i specialmotiveringen Šr att man av kulturskyddsskŠl kan hindra att
parabolantenner sŠtts upp i kŠnsliga byggnadsmiljšer. 63
5.3.6.4 Skydd fšr rŠtten att anlŠgga trŒdnŠt
Samma skydd som fšreskrivs fšr innehav av tekniska hjŠlpmedel gŠller Šven fšr
anlŠggande av trŒdnŠt fšr sŠndning av radioprogram. BestŠmmelsen Œterfinns i 1 kap.
3¤ tredje stycket YGL. Staten fŒr sŒledes inte utan grundlagsstšd fšrbjuda anlŠggande
av sŒdant trŒdnŠt pŒ grund av sŠndningens vŠntade innehŒll.
5.3.6.5 Exklusivitet
Exklusivitetsgrundsatsen stadgas i 1 kap. 4¤ YGL. HŠrav fšrstŒs att myndigheter och
andra allmŠnna organ inte fŒr ingripa mot nŒgon pŒ grund av att denne i ett
radioprogram, en film eller en ljudupptagning har missbrukat yttrandefriheten eller
medverkat till ett sŒdant missbruk pŒ annat vis Šn YGL fšreskriver.
5.3.6.6 KŠllskydd
Reglerna fšr kŠllskydd kan utlŠsas av 1 kap. 1-4¤¤ YGL. Innebšrden av paragraferna
Šr att den som har lŠmnat eller anskaffat ett meddelande i publiceringssyfte till ett av
YGL skyddsvŠrt medium i princip har rŠtt att fšrbli anonym och inte utsŠttas fšr straff
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eller andra offentlighetsrŠttsliga pŒfšljder i det fall hans identitet Šr kŠnd.64 RŠtten att
vara anonym regleras i 2 kap. YGL.
5.3.6.7 Skydd fšr vidaresŠndning av utlŠndska program
Visst grundlagsskydd Œtnjuts Šven fšr samtidig och ofšrŠndrad vidaresŠndning i
Sverige av radioprogram som kommer frŒn utlandet. Detsamma gŠller fšr
radioprogram som fšrmedlas till Sverige genom satellitsŠndning men som inte utgŒr
hŠrifrŒn. BestŠmmelsen Œterfinns i 1 kap. 7¤ YGL.
5.3.6.8 Etableringsfrihet
Etableringsfriheten framgŒr av 3 kap. 1, 2 och 8¤¤ YGL. En rŠtt fšr varje svensk
medborgare att genom trŒd sŠnda radioprogram fastslŒs i 3 kap. 1¤ fšrsta stycket
YGL. Etableringsfriheten inskrŠnks emellertid i paragrafens andra stycke som
fšreskriver att det i lag fŒr meddelas fšreskrifter i frŒga om skyldighet fšr
nŠtinnehavare att ge utrymme fšr vissa program i den utstrŠckning det behšvs med
hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng till allsidig upplysning. Vidare fšreskrivs
att ingripanden fŒr gšras mot fortsatt spridning av ett utbud som inriktas pŒ
vŒldsframstŠllningar, pornografiska bilder eller hets mot folkgrupp. Fšr sŠndningar
som sker pŒ annat sŠtt Šn genom trŒd rŒder ingen etableringsfrihet utan fšreskrifter
om tillstŒnd och villkor fŒr regleras genom lag, 3 kap. 2¤ YGL. SpridningsrŠtten
anges i 3 kap. 8¤ YGL. Av paragrafen fšrstŒs en rŠtt att framstŠlla och sprida filmer
och ljudupptagningar. Fšr rŠtt att offentligt visa en film kan det dock krŠvas
granskning och godkŠnnande i enlighet med 1 kap. 3¤ andra stycket YGL.
5.3.6.9 MŒlsŠttningsstadgandet
I 3 kap. 2¤ andra stycket YGL anges principerna fšr fšrdelningen av radiofrekvenser.
Det s.k. mŒlsŠttningsstadgandet innebŠr att det allmŠnna skall efterstrŠva att
radiofrekvenserna tas i ansprŒk pŒ ett sŠtt som leder till vidaste mšjliga yttrandefrihet.
5.3.6.10 Skydd fšr programfšretagens redaktionella sjŠlvstŠndighet
Skydd fšr programfšretagens redaktionella sjŠlvstŠndighet stadgas i 3 kap. 4¤ YGL.
Den som sŠnder radioprogram avgšr sjŠlvstŠndigt vad som skall fšrekomma i
programmet. Skyddet tillkommer den som Šr skyldig att utse utgivare. Paragrafen Šr
inte bara avsedd att ge programsŠndaren skydd gentemot staten utan Šmnar Šven
vŠrna om programsŠndarens oberoende gentemot andra exempelvis i fšrhŒllande till
annonsšrer.65
5.3.6.11 Brottskatalogen
Yttrandefrihetsbrotten legitimeras av 5 kap. 1¤ YGL som hŠnvisar till 7 kap. 4 och
5¤¤ TF. Fšr att en handling skall vara straffbar som yttrandefrihetsbrott krŠvs att
handlingen dessutom Šr straffbar enligt vanlig lag, det s.k. dubbel tŠcknings-kriteriet.
DŠrav fšljer att det fšr en inskrŠnkning av straffbara handlingar rŠcker med en enkel
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lagŠndring medan det fšr en utvidgning krŠvs det mer komplicerade fšrfarandet som
tillŠmpas vid grundlagsŠndring.
5.3.6.12 Ensamansvar
Av 6 kap. YGL framgŒr att i princip kan endast en person straffas fšr innehŒllet i en
av grundlagen skyddad framstŠllning. Av 6 kap. 1¤ YGL fšrstŒs att ansvaret ligger pŒ
utgivaren eller dess stŠllfšretrŠdare i det fall denne intrŠtt som utgivare. Har ingen
utgivare utsetts ŒlŠggs ansvaret pŒ den som Šr skyldig att utse utgivare enligt 6 kap.
2¤ YGL. De medier som skyddas enligt grundlagen Šr huvudsakligen bundna till
teknisk apparatur sŒ att innehŒllet kan fixeras. Den som skall vara ansvarig mŒste
rŠtteligen ha mšjlighet att kontrollera innehŒllet och innehŒllet mŒste kunna
dokumenteras.
5.3.6.13 SŠrskild rŠttegŒngsordning med jury
Samma jurysystem som tillŠmpas vid tryckfrihetsmŒl tillŠmpas Šven i motsvarande
yttrandefrihetsmŒl och 9 kap. 1¤ YGL hŠnvisar till 12 kap. TF.
5.3.7 Fšljdlagstiftning till YGL
YGL tillŒter fšreskrifter om begrŠnsningar av yttrandefriheten pŒ lŠgre konstitutionell
nivŒ genom att hŠnvisa till sŒdan lagstiftning pŒ vissa punkter. I vissa fall tillŒter YGL
att bestŠmmelser meddelas i annan lag utan att dessa bestŠmmelser behšvs fšr att
YGL skall kunna tillŠmpas. SŒdan reglering Œterfinns exempelvis i Radio- och TVlagen.
Till en del ršr det sig om fšreskrifter som Šr nšdvŠndiga men som ansetts vara
alltfšr detaljbetonade fšr att behšva finnas med i grundlag dŒ lagarna i frŒga ofta
mŒste vara tŠmligen utfšrliga. En sŒdan lag Šr lag (1991:1559) med fšreskrifter pŒ
tryckfrihetsfšrordningens- och yttrandefrihetsgrundlagens omrŒden
(tillŠmpningslagen).66

5.4 Direktivet fšr grŠnsšverskridande television - direktiv (89/552/EEG) och
direktiv (97/36/EG)
5.4.1 Bakgrund och tillkomst
Genom undertecknandet av EES-avtalet Œtog sig Sverige att fšlja rŒdets direktiv
89/552/EEG om samordning av vissa bestŠmmelser som faststŠllts i medlemsstaternas
lagar och andra fšrfattningar om utfšrandet av sŠndningsverksamhet fšr television
(TV-direktivet). Infšrande i svensk rŠtt gjordes genom lagen (1992:1356) om
satellitsŠndningar av televisionsprogram till allmŠnheten.67 TV-direktivet skall ses
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mot bakgrund av den europeiska konventionen om grŠnsšverskridande television
(EuroparŒdskonventionen) som šppnades fšr undertecknande den 5 maj 1989. 68
Vissa av TV-direktivets artiklar har sedermera ersatts genom direktiv 97/36/EG
(nedan benŠmnt som det nya direktivet). De Šndringar som gjordes Šndrade inte det
ursprungliga TV-direktivet i sak. De grundlŠggande principerna behšlls ofšrŠndrade
men med vissa tillŠgg och fšrtydliganden. Exempelvis preciserades sŠttet att
bestŠmma ansvarigt land fšr TV-sŠndningar, nŒgot som tidigare orsakat
tillŠmpningsproblem.69
5.4.2 TV-direktivets syfte
TV-direktivet antogs som ett led i det arbete som syftar till att avveckla restriktioner i
handeln med tjŠnster i enlighet med artikel 59 Romfšrdraget. Av TV-direktivets
inledning fšrstŒs att televisionssŠndningar Šr att se som en tjŠnst enligt Romfšrdragets
mening. TV-direktivets syfte Šr sŒledes att mšjliggšra fri ršrlighet fšr TV-sŠndningar
och dŠrmed skapa en gemensam marknad fšr TV-sŠndningar. Genom att TVsŠndningar sker šver medlemslŠndernas grŠnser frŠmjas Šven den europeiska
integrationen.70
5.4.3 TillŠmplighetsomrŒde
TV-direktivet beršr alla TV-sŠndningar som Šr avsedda fšr mottagning av
allmŠnheten oavsett vilken teknik som anvŠnds. SŒledes omfattas sŒvŠl sŠndningar i
marknŠt som sŠndningar genom kabel och šver satellit.71 €ven kabel-TV-bolagen
beršrs av TV-direktivet dŒ šverfšring av program mellan fšretag fšr vidaresŠndning
till allmŠnheten omfattas. DŠremot faller kommunikationstjŠnster som tillhandahŒller
data eller andra meddelanden som efterfrŒgas individuellt sŒsom telefax, databaser
och andra liknande tjŠnster utanfšr TV-direktivets tillŠmplighetsomrŒde.72
TV-direktivet avser vidare att reglera Sveriges fšrhŒllande till andra EU- och
EES-lŠnder.73 SŠndningar som endast mottas i lŠnder utanfšr EU och EES omfattas
dŠrmed inte.
5.4.4 Regler om TV-sŠndningarnas innehŒll
Regleringen om TV-sŠndningarnas innehŒll kan delas in i tre grupper. Den fšrsta
gruppen bestŒr av regler som syftar till att frŠmja programverksamheten. Den andra
gruppen avser att reglera programverksamheten medan den tredje gruppen regler
fšrbjuder vissa typer av program.74
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5.4.5 FšrhŒllandet till svensk lagstiftning
Svensk lagstiftning skall efter intrŠdet i den Europeiska unionen, tolkas i ljuset av EGrŠtten. Vid osŠkerhet huruvida den svenska regleringen šverensstŠmmer med
fšreskrifterna frŒn EG har EG-rŠtten fšretrŠde och den svenska lagstiftningen skall i
en sŒdan situation ge vika.75
5.4.6 GrundlŠggande principer
5.4.6.1 SŠndarlandsprincipen
Principen att varje programfšretag skall lyda under lagstiftningen i en medlemsstat
uttrycks i artikel 2.1 TV-direktivet. TV-sŠndningar skall Šven kontrolleras i det land
varifrŒn de sŠnds. Av artikel 2.2 TV-direktivet framgŒr att det endast Šr ett land,
hemlandet, som skall tillse att sŠndningarna uppfyller TV-direktivets krav. Hur den
ansvariga staten skall bestŠmmas preciserades genom det nya direktivet.
Etableringskriteriet som anges i artikel 2.3 det nya direktivet avgšr vilken
medlemsstats jurisdiktion som skall gŠlla. Kan etableringslandet inte faststŠllas skall
istŠllet de tekniska kriterier som anges i artikel 2.4 det nya direktivet tillŠmpas vid
faststŠllandet av vilket medlemslands jurisdiktion som skall tillŠmpas.
5.4.6.2 Principen om fri ršrlighet
I TV-direktivets ingress fšreskrivs att direktivet gŠller fšr alla medlemslŠnder och att
en TV-sŠndning Šr laglig och fŒr tas emot i alla medlemslŠnder om den Šr laglig i det
land som den sŠnds frŒn. SŒledes skall alla restriktioner i friheten att tillhandahŒlla
sŠndningstjŠnster inom gemenskapen avskaffas. Detta innebŠr emellertid inte nŒgon
skyldighet att sšrja fšr programmens vidarespridning i form av Œtaganden nŠr det
gŠller utbyggnad av kabelnŠt eller liknande utan Šr ett fšrbud mot att hindra
mottagning nŠr den annars vore mšjlig. I vissa angivna situationer fŒr dock undantag
gšras.76
5.4.6.3 Principen om minimireglering
TV-direktivet faststŠller endast minimikrav fšr att garantera frihet fšr sŠndning. Av
artikel 3.1 TV-direktivet framgŒr att ett medlemsland har frihet att fšreskriva att TVprogramfšretag inom dess jurisdiktion skall fšlja mer detaljerade eller striktare regler
inom de omrŒden som omfattas av direktivet.
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5.5 Radio- och TV- lagen
5.5.1 Bakgrund och tillkomst
Radio- och TV-sŠndningar reglerades ursprungligen i radiolagen (1966:755). I takt
med den tekniska utvecklingen var sŒvŠl Šndringar av radiolagen som skapande av
nya lagar nšdvŠndiga. SŠrskild lagstiftning tillkom exempelvis fšr sŠndning av
television genom kabel och šver satellit. Regelverket blev Šven mer komplicerat och
svŒršverskŒdligt i samband med tillkomsten av YGL som medfšrde att
etableringsfrihet pŒ omrŒdet blev huvudregel. I och med Sveriges intrŠde i EES
aktualiserades EG-rŠtten pŒ radio- och TV-omrŒdet vilket Šven det krŠvde
anpassningar av den tidigare lagstiftningen.77 Sammantaget var en šversyn och en
uppstrukturering nšdvŠndig. Sju lagar som tidigare gŠllde pŒ omrŒdet kom att ersŠttas
av radio- och TV-lagen som trŠdde i kraft 1 juli 1997.78
5.5.2 Lagens syfte
Syftet med RaTVL var att utifrŒn den ovan angivna bakgrunden skapa en mer
enhetlig reglering av radiorŠtten. Genom en mer šverskŒdlig lagstiftning šnskade
lagstiftaren Šven att skapa en lŠmplig grund fšr sŒdana nšdvŠndiga Šndringar som
oundvikligen fšljer av den tekniska utvecklingen. Den nya lagen medfšrde i sig inga
stšrre sakliga Šndringar.79
5.5.3 Lagens tillŠmpningsomrŒde
Mot bakgrund av att radio- och TV-lagen ersatte en rad andra lagar Šr
tillŠmpningsomrŒdet fšr radio- och TV-lagen omfattande. Lagen har utformats sŒ
tekniskt och massmediepolitiskt neutralt som mšjligt fšr att tillŠmpningsomrŒdet skall
kunna fšrbli ofšrŠndrat i framtiden.
I 1 kap. 1¤ fšrsta stycket RaTVL fšreskrivs att lagen Šr tillŠmplig pŒ sŠndningar
av ljudradio- och TV-program som Šr riktade till allmŠnheten och avsedda att tas
emot med tekniska hjŠlpmedel. Av paragrafens andra stycke fšrstŒs att en sŠndning
anses riktad till allmŠnheten endast om den samtidigt och utan sŠrskild begŠran Šr
tillgŠnglig fšr vem som helst som vill ta emot den. Med den valda definitionen
utesluts exempelvis bestŠll-TV (video-on-demand) som inte kan anses riktad till
allmŠnheten dŒ den sŠndande inte utan sŠrskild begŠran frŒn konsumenten riktar
sŠndningen till denne.80
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Enligt 1 kap. 2¤ RaTVL gŠller lagen fšr sŠndningar genom trŒd endast om
sŠndningen nŒr fler Šn hundra bostŠder. Ett visst undantag frŒn bestŠmmelsen gšrs i 8
kap. 1¤ fšrsta stycket, se vidare nedan kap. 5.5.3. Fšr sŠndningar genom trŒd som nŒr
100 bostŠder eller fŠrre gŠller enligt 1 kap 2¤ andra stycket RaTVL inga andra
bestŠmmelser Šn 1 kap. 2 och 3¤¤ YGL. Av 1 kap. 3¤ RaTVL fšrstŒs att lagen gŠller
sŒdana sŠndningar av ljudprogram šver satellit som kan tas emot i Sverige, om den
som bedriver sŠndningsverksamheten har sin hemvist i Sverige eller sŠndningen till
satellit sker frŒn en sŠndare hŠr i landet. BestŠmmelsen medfšr exempelvis att TV3
och ZTV som bedriver sŠndningsverksamheten frŒn London faller utanfšr den
svenska radiorŠtten. €ven 1 kap. 4¤ RaTVL ršr sŠndningar av TV-program šver
satellit och paragrafen aktualiseras dŒ mottagarlandet Šr bundet av EES-avtalet.
5.5.4 FšrhŒllandet till YGL
YGL inverkar bŒde direkt och indirekt pŒ RaTVL. En bas fšr radiorŠtten ges genom
att YGL fšreskriver skydd fšr myndigheters ingripande. €ven en ram fšr sŠndningar
anges i YGL dŒ grundlagen pŒ vissa omrŒden ger mšjlighet till nŠrmare reglering i
lag.81 I RaTVL Œterfinns sŒledes de frŒgor som lagstiftaren valt att inte reglera i
grundlag.
5.5.5 Relevant lagtext
5.5.5.1 TillstŒnd och registrering
Huvudregeln i svensk radiorŠtt Šr som tidigare nŠmnts etableringsfrihet. Fšr att sŠnda
ljudradio- eller TV-program med hjŠlp av radiovŒgor pŒ frekvens under 3 gigahertz
krŠvs emellertid tillstŒnd enligt 2 kap. 1¤ fšrsta stycket RaTVL. Bakgrunden till
stadgandet Šr att yttŠckande standardnŠt Šr mycket frekvenskrŠvande och att det med
den nuvarande tekniken inte finns utrymme fšr mer Šn ett begrŠnsat antal sŒdana
nŠt.82 Vissa undantag frŒn tillstŒndsplikten gŠller dock fšr sškbar text-TV och fšr
sŠndningar som Šr sŠrskilt anpassade fšr syn- eller hšrselskadade. Av 2 kap. 2¤ fšrsta
stycket RaTVL fšrstŒs att tillstŒnd att sŠnda TV-program och tillstŒnd att till hela
landet eller till utlandet sŠnda ljudradio meddelas av regeringen. Den som bedriver en
sŠndningsverksamhet fšr vilken det inte behšvs tillstŒnd och den som fšr nŒgon
annans rŠkning bedriver sŠndningsverksamhet šver satellit eller upplŒter
satellitkapacitet skall enligt 2 kap. 3¤ RaTVL anmŠla sig fšr registrering hos Radiooch TV-verket.
5.5.5.2 SŠndningar med tillstŒnd av regeringen
I 3 kap. 1¤ fšrsta stycket fšreskrivs att sŠndningstillstŒnd som meddelas av regeringen
fŒr fšrenas med villkor som innebŠr att sŠndningsrŠtten skall utšvas opartiskt och
sakligt samt med beaktande av att en vidstrŠckt yttrandefrihet och informationsfrihet
skall rŒda i ljudradion och televisionen. Kravet skall ses mot bakgrund av att det inte
rŒder nŒgon etableringsfrihet fšr markbundna sŠndningar. DŒ det endast finns
81

RosŽn, SvJT 1995 s13

82

Prop. 1995/96:160 s71

31

utrymme fšr ett fŒtal kanaler ansŒgs det vid lagstiftningsarbetet vara av yttersta vikt
att programinnehŒllet Šr vŠl balanserat och avvŠgt.83 Ett sŠndningsvillkor fŒr
dŠrutšver enligt 3 kap. 1¤ andra stycket RaTVL fšrenas med villkor som anges i 3
kap. 2 och 3¤¤ samt 4¤ andra stycket RaTVL. Villkoren kan ršra exempelvis att ta
hŠnsyn till ljudradions och televisionens sŠrskilda genomslagskraft nŠr det gŠller
programmens Šmnen och utformning samt tiden fšr sŠndning av programmen, att i
programverksamheten respektera den enskildes privatliv samt att regionalt sŠnda och
producera program. Mšjligheten att i avtalsvis fšreskriva vissa villkor utnyttjas
genom de avtal staten slutit med SVT och TV4, se nŠrmare nedan kap. 5.6.
5.5.5.3 VidaresŠndningar i kabelnŠt
I 8 kap. 1¤ RaTVL stadgas den skyldighet som omnŠmns must carry-skyldighet eller
sŠndningsplikt fšr kabel-TV-bolagen. Paragrafen stadgar att var och en som Šger eller
annars fšrfogar šver en anlŠggning fšr trŒdsŠndning dŠr TV-program sŠnds vidare till
allmŠnheten och varifrŒn sŠndningarna nŒr fler Šn tio bostŠder skall se till att de
boende i fastigheter som Šr anslutna till anlŠggningen kan ta emot sŒdana TVsŠndningar som sker med stšd av tillstŒnd av regeringen och som Šr avsedda att kunna
tas emot av var och en i omrŒdet. SŠndningarna skall kunna tas emot pŒ ett
tillfredsstŠllande sŠtt och utan kostnad fšr sjŠlva mottagningen. SŠndningsplikten
gŠller Šven sŠndningar som en tillstŒndshavare sŠnder fšr att uppfylla skyldigheten att
sŠnda till hela landet, men dŠr sŠttet att sŠnda inte krŠver regeringens tillstŒnd. Vad
gŠller de Šndringar som vidtagits i samband med pŒbšrjandet av digitaliseringen av
televisionen se nedan kap. 8.1.
SŠndningsplikt gŠller Šven enligt 8 kap. 2¤ RaTVL. Enligt paragrafen skall var
och en som Šger eller annars fšrfogar šver en anlŠggning fšr trŒdsŠndning dŠr TVprogram vidaresŠnds till allmŠnheten och varifrŒn sŠndningarna nŒr fler Šn 100
bostŠder i varje kommun dŠr han eller hon har en sŒdan anlŠggning kostnadsfritt
tillhandahŒlla ett sŠrskilt bestŠmt utrymme fšr sŠndningar av TV-program frŒn ett
eller flera av Radio- och TV-verket utsedda fšretag (dvs. lokala kabel-TV-bolag).
Av 8 kap 3¤ RaTVL fšrstŒs att vad som fšreskrivs i 8 kap. 1 och 2¤¤ RaTVL inte
gŠller om vidaresŠndningarna i anlŠggningen endast avser TV-program frŒn sŠndare
pŒ jordytan pŒ lŠgre frekvens Šn 3 gigaherz. Paragrafen syftar till att ingen skall
tvingas att inrŠtta eller vidmakthŒlla en centralantennanlŠggning. 84 BestŠmmelsen
innebŠr vidare att i de fall dŒ mikrovŒgssŠndningar frŒn marksŠndare, dvs. sŠndningar
pŒ frekvenser hšgre Šn 3 Ghz, anvŠnds fšr att exempelvis mata ett kabelnŠt med
program som ursprungligen mottagits frŒn satellit, mŒste must carry-skyldigheten
iakttas.85
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Enligt 8 kap. 6¤ RaTVL fŒr Radio- och TV-verket medge undantag frŒn
sŠndningsplikten om sŠrskilda skŠl fšreligger. Enligt fšrarbetena till radiorŠtten Šr
syftet med denna generella regel att lŠmna mšjlighet till undantag i švergŒngsskeden,
exempelvis fšr att mšjliggšra tekniska omstŠllningar i det fall en ny kanal skulle
tillkomma.86

5.6 TillstŒnden att sŠnda television fšr Sveriges Television och TV4
5.6.1 Bakgrund och tillkomst
Till radiorŠtten hšr Šven de avtal som staten trŠffar med de marksŠndande
programfšretagen. Avtalskonstruktionen har tillŠmpats sedan TV-sŠndningarna
pŒbšrjades. De nuvarande avtalen gŠller fšr tiden 1 januari 1997 till 31 december
2001.
5.6.2 TillstŒndens innehŒll
I huvudsak stŠlls likartade villkor fšr sŠndningsrŠtten och programverksamheten fšr
SVT och TV4. Mot bakgrund av att SVT:s kanaler Šr renodlade public servicekanaler som finansieras med licensangifter jŠmfšrt med TV4 som Šr en
reklamfinansierad programkanal finns emellertid skillnader i tillstŒnden.
De allmŠnna bestŠmmelserna ršr exempelvis att programmen skall sŠndas till
hela landet, att sŠndning skall ske under ett visst antal timmar per vecka och att
programmen skall gšras tillgŠngliga fšr funktionshindrade. I villkoren fšr
programmens innehŒll finns bestŠmmelser om hŠnsyn skall tas till televisionens
sŠrskilda genomslagskraft nŠr det gŠller programmens Šmnen och utformning samt
tiden fšr sŠndning av programmen, att den enskildes privatliv skall respekteras och att
ett mŒngsidigt programutbud som kŠnnetecknas av hšg kvalitet skall erbjudas.
5.6.3 TillstŒndens fšrhŒllande till YGL och RaTVL
Riktigheten i den avtalskonstruktion som sedan sŒ lŒng tid tillbaka tillŠmpats har varit
omdebatterad. LagrŒdet har menat att fšrfarandet varit grundlagsstridigt.87 Som
tidigare nŠmnts stadgas i YGL att rŠtten att sŠnda radioprogram pŒ annat sŠtt Šn
genom trŒd fŒr regleras genom lag som innehŒller fšreskrifter om tillstŒnd och villkor
fšr att sŠnda.88 Genom tillkomsten av YGL šppnades sŒledes mšjligheten att Šven
genom avtal meddela fšreskrifter eller villkor fšr programinnehŒllet.
Avtalen mellan staten och programfšretagen kan emellertid inte sŠgas vara av
fšrfattningskaraktŠr. De anses inte ens ha vikt som avtal i civilrŠttslig mening. 89
Snarare Šr de att betrakta sŒsom offentligrŠttsligt grundade villkor som meddelas i
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samband med sŠndningstillstŒnd.90 Mer riktig skulle sŒledes en benŠmning som
offentligrŠttsligt fšrvaltningsbeslut vara. LagrŒdet har uttalat att avtalen snarast
uttrycker det allmŠnnas direktiv fšr verksamheten. 91

6 NŠrmare om etableringsfriheten fšr kabel-TV-bolagen

6.1 Bakgrund
Etableringsfriheten Šr grundlagsstadgad i 3 kap. 1¤ fšrsta stycket YGL. Paragrafen
stadgar en principiell rŠtt fšr varje svensk medborgare och svensk juridisk person att
sŠnda radioprogram genom trŒd. En total etableringsfrihet Šr emellertid omšjlig av
naturliga skŠl. BetrŠffande marksŠndningar som upptar radiofrekvenser har det
begrŠnsade utrymmet i etern medfšrt att det Šr nšdvŠndigt med undantag i
etableringsfriheten. YGL šppnar i detta hŠnseende fšr reglering i lag.
Etableringsreglerna varierar sŒledes med fšrmedlingssŠttet. Nedan redogšrs fšr den
etableringsfrihet som beršr sŠndningar i kabelnŠt.
Vid lagstiftningsarbetet aktualiserades tvŒ frŒgor ršrande etableringsfrihet fšr
trŒdsŠndningar till allmŠnheten vilka Šr av stor betydelse fšr den rŠttsliga innebšrden
av begreppet etableringsfrihet. En uppdelning kan sŒledes gšras i dels rŠtten att
etablera trŒdnŠt dels rŠtten att bedriva sŠndningsverksamhet.92

6.2 RŠtten att etablera trŒdnŠt
Vad gŠller rŠtten att etablera trŒdnŠt konstaterade yttrandefrihetsutredningen (YFU)
att bestŒndet av centralantenner med tillhšrande ledningsnŠt vŠntas ška i och med
samhŠllets moderniserande. Att anlŠgga ett ledningsnŠt kan emellertid inte enbart ses
i ett yttrandefrihetsperspektiv. Ett flertal civil- och offentligrŠttsliga omrŒden beršrs
vid ett dylikt projekt och konflikter kan uppstŒ. Hit hšr fšrhŒllandet till den enskildes
ŠganderŠtt, markanvŠndningen, bebyggelseplaneringen, rikets fšrsvar, jord- och
skogsbruket, den allmŠnna samfŠrdseln, naturvŒrden o.s.v.93 FšrutsŠttningarna att
anlŠgga ledningsnŠt blir sŒledes beroende av ett flertal lagar sŒsom jordabalken och
annan byggnadlagstiftning. NŒgot sŠrskilt tillstŒnd att anlŠgga trŒdnŠt har emellertid
aldrig krŠvts och i det hŠnseendet har etableringsfrihet utgjort normen i svensk rŠtt.
NŒgot grundlagsskydd fšr rŠtten att etablera trŒdnŠt ansŒgs mot denna bakgrunden
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inte nšdvŠndigt enligt YFU. PŒ lagrŒdets inrŒdan tillkom emellertid ett
grundlagsskydd i 1 kap. 3¤ tredje stycket YGL fšr rŠtten att etablera trŒdnŠt, se Šven
nedan kap. 6.5.5.

6.3 RŠtten att bedriva sŠndningsverksamhet
BetrŠffande rŠtten att bedriva sŠndningsverksamhet ansŒg YFU att ett grundlagsskydd
var vŠl motiverat. Det frŠmsta skŠlet hŠrfšr var den starkt škade
sŠndningsmšjligheten pŒ trŒd.94 TrŒdmediet framstŒr i det perspektiv som YFU
anlade inte som i nŒgon egentlig mening begrŠnsad resurs.95
En oro fšr trŠngsel i ledningsnŠten uttrycktes emellertid. DŒ regler fšr
exempelvis samordning av sŠndningstider inte ansŒgs begrŠnsa den egentliga
sŠndningsfriheten var dock en sŠrskild reglering i YGL inte pŒkallad. 96

6.4 BegrŠnsningar av etableringsfriheten
TvŒ begrŠnsningar av etableringsfriheten fšr trŒdsŠndningar till allmŠnheten var enligt
YFU nšdvŠndiga. Av 3 kap. 1¤ andra stycket fšrstŒs att det i lag fŒr meddelas
fšreskrifter i frŒga om skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge utrymme fšr vissa program
i den utstrŠckning det behšvs med hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng till
allsidig upplysning. YFU framhšll att garantier fšr att de rikstŠckande programmen
skall fšrmedlas ocksŒ via trŒd beaktas som sjŠlvklara i de lŠnder som har
programfšretag med public service-funktioner.97 I 3 kap. 1¤ andra stycket fšreskrivs
vidare att det i lag fŒr meddelas fšreskrifter om ingripanden mot fortsatt sŠndning av
ett utbud som inriktas pŒ vŒldsframstŠllningar, pornografiska bilder eller hets mot
folkgrupp. Avsikten med stadgandet var att motverka etablerandet av porr- och
vŒldskanaler.98

6.5 LagrŒdets kritik av det tidigare utformandet av 3 kap. 1¤ YGL
6.5.1 Bakgrund
LagrŒdet godtog i huvudsak remissen som lagts fram vid tillkomsten av YGL.
LagrŒdet pŒpekade att den nya grundlagens utformande lŒg i linje med de
anmŠrkningar lagrŒdet gjort vid tidigare lagrŒdsyttrande pŒ omrŒdet. Vad som var
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nytt, och som lagrŒdet sŒledes inte tidigare uttalat sig om, var utvidgningen av
grundlagsskyddet i frŒga om satellit- och trŒdsŠndningar. 99
6.5.2 Det ursprungliga fšrslaget till 3 kap 1¤ YGL
Det ursprungliga fšrslaget till 3 kap. 1 ¤ YGL var fšljande:
Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rŠtt att sŠnda radioprogram genom trŒd.
Den frihet som fšljer av fšrsta stycket hindrar inte att det i lag meddelas fšreskrifter i frŒga om
skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge utrymme fšr vissa program eller om ingripanden mot fortsatt
sŠndning av ett utbud som inriktas pŒ vŒldsframstŠllningar, pornografiska bilder eller hets mot
folkgrupp.100

6.5.3 LagrŒdets kritik av 3 kap 1¤ fšrsta stycket YGL
LagrŒdet menade att den fšreslagna paragrafen borde kompletteras med ett
grundlagsskydd fšr anlŠggande av trŒdnŠt. Ett sŒdant skydd hade vid YGL:s
utarbetande inte ansetts nšdvŠndigt. Genom tillŠgget menade lagrŒdet att det pŒ ett
relativt enkelt sŠtt skulle Œstadkommas en fšrstŠrkning av grundlagsskyddet. €ven en
bŠttre balans mellan rŠtten att etablera trŒdnŠt och rŠtten att bedriva
sŠndningsverksamhet skulle uppnŒs.101
6.5.4 LagrŒdets kritik av 3 kap. 1¤ andra stycket YGL
LagrŒdet fann Šven att undantagsbestŠmmelsen i 3 kap. 1¤ andra stycket fšrsta
punkten YGL inte šverensstŠmde med grundlagens šnskade innebšrd. LagrŒdet
menade att ett felaktigt intryck kunde ges genom att bestŠmmelsen var formulerad
som en generell fullmakt att i lag fšreskriva skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge
utrymme fšr vissa TV-sŠndningar. En sŒdan fullmakt skulle enligt lagrŒdet Ókunna
anvŠndas till fšrfŒng fšr yttrandefriheten, som i princip innebŠr en rŠtt att uttrycka
egna tankar, Œsikter och kŠnslor, utan skyldighet att fšrmedla andrasÓ. Enligt lagrŒdet
skulle sŒledes bestŠmmelsen omformuleras sŒ att det positiva syfte som YGL Šmnar
ha lyfts fram. Genom tillŠgget Ómed hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng till
allsidig upplysningÓ skulle en lŠmplig avgrŠnsning av nŠtinnehavarens skyldighet att
ge utrymme fšr vissa program gšras.102
6.5.5 LagrŒdets fšreslagna utformning av 3 kap. 1¤ YGL
LagrŒdet fšreslog fšljande lydelse av 3 kap. 1¤ YGL:
Varje svensk medborgare och juridisk person har rŠtt att sŠnda radioprogram genom trŒd.
Fšrbud mot anlŠggande av trŒdnŠt fšr sŠndning av radioprogram fŒr inte fšreskrivas.
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I lag fŒr fšreskrivas skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge utrymme fšr program som sŠnds med
inriktning pŒ hela riket, i den utstrŠckning det behšvs med hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng
till allsidig upplysning.
Den frihet som fšljer av fšrsta stycket hindrar inte att det i lag meddelas fšreskrifter om
ingripanden mot fortsatt sŠndning av ett program, utbud som inriktas pŒ vŒldsframstŠllningar,
pornografiska bilder och hets mot folkgrupp.103

6.5.6 Den slutliga utformningen av 3 kap. 1¤ YGL
Den slutliga utformningen av 3 kap. 1¤ YGL, vilken Šven Šr den nu gŠllande, Šr
fšljande:
Varje svensk medborgare och svensk juridisk person har rŠtt att sŠnda radioprogram genom trŒd.
Den frihet som fšljer av fšrsta stycket hindrar inte att det i lag meddelas fšreskrifter i frŒga om
skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge utrymme fšr vissa program i den utstrŠckning det behšvs med
hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng till allsidig upplysning eller om ingripanden mot fortsatt
sŠndning av ett utbud som inriktas pŒ vŒldsframstŠllningar, pornografiska bilder eller hets mot
folkgrupp.

Grundlagsskyddet fšr anlŠggande av trŒdnŠt fšr sŠndning av radioprogram Œterfinns i
1 kap. 3¤ tredje stycket YGL.

6.6 Skydd fšr vidaresŠndningar av utlŠndska program
VidaresŠndning av utlŠndska program kan ske sŒvŠl via kabel och satellit som genom
etern. Skyddet fšr sŒdana vidaresŠndningar anges i 1 kap. 7¤ YGL.
Endast de fšreskrifter i YGL som Šr praktiskt mšjliga att upprŠtthŒlla har gjorts
tillŠmpliga pŒ sŠndningarna i frŒga.104 I 1 kap. 7¤ YGL anges att fšreskrifterna om
fšrbud mot fšrhandsgranskning och andra hinder (1 kap. 3¤ fšrsta stycket YGL), rŠtt
att inneha tekniskt hjŠlpmedel och att anlŠgga trŒdnŠt (1 kap. 3¤ tredje stycket YGL),
fšrbud mot ingripanden utan stšd i grundlagen (1 kap. 4¤ YGL), fšrhŒllningssŠttet vid
tillŠmpningen av grundlagen (1 kap. 5¤ YGL), rŠtt att sŠnda radioprogram genom trŒd
(3 kap. 1¤ YGL) och iakttagande av sŠrskilda regler fšr lagstiftning samt rŠtten till
domstolspršvning i vissa frŒgor (3 kap. 3 och 5¤¤ YGL) Šr tillŠmpliga. €ven
bestŠmmelserna i 2 kap. 12 och 13¤¤ RF skall iakttas vid regleringen av
vidaresŠndningarna.
BestŠmmelsen blir tillŠmplig i det fall vidaresŠndningen sker samtidigt och med
ofšrŠndrat innehŒll. I annat fall blir programmet att betrakta som svenskt i
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grundlagens mening vilket innebŠr att utgivare skall utses och att samtliga fšreskrifter
om radioprogram i grundlagen blir tillŠmpliga.105

7 NŠrmare om must carry-principen

7.1 Bakgrund och tillkomst
En skyldighet fšr innehavare av kabelnŠt att se till att de boende i anslutna fastigheter
har mšjlighet att ta emot vissa program infšrdes i svensk rŠtt den 1 januari 1986
genom lagen (1985:677) om lokala kabelsŠndningar. Motivet till infšrandet av
skyldigheten var att den som Šr ansluten till ett kabelnŠt skall kunna ta in de
rundradioprogram som sŠnds frŒn markstationer och som Šr avsedda att tas emot pŒ
orten med normal antennutrustning.106 Den nuvarande bestŠmmelsen utformades efter
lydelse av propositionen 1991/92:53 med fšrslag till ny lagstiftning fšr
kabelsŠndningar. I fšrslaget motiverades must carry-skyldigheten av att
kabeloperatšrerna faktiskt redan vid denna tidpunkt sšrjde fšr att de som bor i
fastigheter med anslutning till nŠten har tillgŒng till public service-kanalerna. Vid
tillkomsten av YGL fšrutsattes dessutom att det skulle fšreskrivas en skyldighet att
sšrja fšr tillgŒngen av public service-sŠndningarna. Det ansŒgs Šven vara av stort
vŠrde fšr allmŠnheten att bevara tillgŒngen av dessa kanaler ofšrŠndrad. Slutligen
angavs att ett infšrande av en sŠndningsplikt med den fšreslagna lydelsen Šven var
fšrenlig med grundprincipen att inte opŒkallat fšrŠndra rŠttslŠget. NŒgon verkligt ny
fšrpliktelse ansŒgs inte fšreligga dŒ nŠtinnehavarna, dvs. kabel-TV-bolagen, i
praktiken redan stod fšr denna distribution.

7.2 Relevant lagtext
Yttrandefriheten Šr som tidigare nŠmnts ingen absolut rŠttighet. BegrŠnsningar kan
Œstadkommas genom lagstiftning enligt 2 kap. 12¤ RF. Samma paragraf stadgar att
inskrŠnkningar endast fŒr infšras fšr att tillgodose ŠndamŒl som Šr godtagbara i ett
demokratiskt samhŠlle. Vidare fŒr begrŠnsningen av yttrandefriheten aldrig gŒ utšver
vad som Šr nšdvŠndigt med hŠnsyn till det ŠndamŒl som har fšranlett den och inte
heller strŠcka sig sŒ lŒngt att den utgšr ett hot mot den fria Œsiktsbildningen sŒsom en
av folkstyrelsens grundvalar.
I 3 kap. 1¤ andra stycket YGL ges mšjlighet att i vanlig lag meddela fšreskrifter i
frŒga om skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge utrymme fšr vissa program i den
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utstrŠckning det behšvs med hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng till allsidig
upplysning.
…ppningen i YGL utnyttjas i 8 kap. 1¤ RaTVL som innebŠr en sŠndningsplikt fšr
kabel-TV-bolagen. Som tidigare redogjorts innebŠr must carry-skyldigheten att den
som Šger eller fšrfogar šver ett kabelnŠt fšr sŠndning av TV-program som nŒr fler Šn
tio bostŠder Šr skyldig att se till att de boende i fastigheten pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt
och utan kostnad fšr sjŠlva mottagningen kan ta emot sŒdana TV-sŠndningar som sker
med stšd av tillstŒnd frŒn regeringen och Šr avsedda att tas emot i omrŒdet. Enligt 8
kap. 2¤ RaTVL gŠller motsvarande bestŠmmelse fšr lokala kabelsŠndningar den som
distribuerar sŠndningar till fler Šn 100 bostŠder i en kommun.

7.3 Tolkning av 3 kap. 1¤ YGL
7.3.1 Innebšrden av kravet pŒ Óallsidig upplysningÓ
Den principiella etableringsfriheten som stadgas i 3 kap. 1¤ YGL inskrŠnks som ovan
nŠmnts i samma paragrafs andra stycke. Genom den senare formuleringen ges
utrymme fšr reglering i lag mot bakgrund av allmŠnhetens intresse av tillgŒng till
allsidig upplysning.
Avgšrande fšr begrŠnsningen av etableringsfriheten blir sŒledes den innebšrd
som lŠggs i begreppet allsidig upplysning. Den sprŒkliga uppfattningen och
tolkningen av orden kan emellertid tŠnkas variera šver tid vilket skapar en osŠkerhet
infšr framtiden. 107 VŠgledning om hur begreppet Šr Šmnat att uppfattas Œterfinns inte i
fšrarbetena.
7.3.2 Innebšrden av kravet ÓpŒ ett tillfredsstŠllande sŠttÓ
Med att kanalen skall kunna tas emot "pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt" skall fšrstŒs att
signalen skall kunna tas emot med en vanlig TV-mottagare utan specialutrustning.
Signalen skall inte heller vara kodad eller pŒ annat sŠtt fšrvanskad.
Att sŠndningarna skall kunna tas emot pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt innebŠr Šven
ett krav pŒ en viss kvalitet. Kvaliteten skall var godtagbar i fšrhŒllande till kvaliteten
pŒ marksŠndningarna i omrŒdet. 108 Innebšrden av kravet Šr sŒledes relativt.
7.3.3 Innebšrden av kravet Óutan kostnad fšr sjŠlva mottagandetÓ
Riksdagsbehandlingen medfšrde den Šndringen i fšrhŒllande till regeringens fšrslag
att frasen Óutan kostnad fšr sjŠlva mottagningenÓ lades till i den aktuella paragrafen.
Motivet fšr infšrandet av formuleringen var Konstitutionsutskottets uppfattning att
must carry-principen fšrutsŠtter att de som bor i en fastighet i vilken det Šr installerat
ett kabelnŠt skall kunna ta del av svenska televisionssŠndningar utan att erlŠgga
kostnad fšr sjŠlva mottagandet. Vad som dŠrmed faller utanfšr stadgandet Šr att de
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boende i en fastighet kan komma att enligt avtal eller pŒ annan grund betala fšr sjŠlva
installeringen av kabelnŠtet.109

7.4 BestŠmmelsens syfte
Av fšrarbetena framgŒr att regeringen avser att marksŠnd television i princip skall
kunna tas emot med enkel utrustning av alla i det omrŒde som sŠndningarna riktar sig
till. FrŒn ett konsumentperspektiv uppstŒr en icke-šnskvŠrd situation genom att de
som bor i en kabelansluten fastighet i praktiken Šr hŠnvisade till de program som
kabelbolaget sŠnder ut. Mšjligheten att vŠlja ett annat kabel-TV-bolag eller
mšjligheten att pŒ tillfredsstŠllande sŠtt ordna mottagning pŒ egen hand Šr mycket
begrŠnsad. Genom att kabel-TV-nŠtet Šr installerat kan mottagning inte lŠngre ske
med normal antennutrustning. Kabel-TV-bolagen anses dŠrmed inta en oberŠttigat
stark stŠllning gentemot de anslutna. 110 Lagstiftning pŒ omrŒdet har ansetts nšdvŠndig
fšr att sŠkerstŠlla att program som Šr avsedda att tas emot av var och en med enkel
utrustning ocksŒ Šr tillgŠngliga fšr var och en.111
Motiveringen till sŠndningsplikten var Šven att garantera yttrande- och
informationsfriheterna mot mšjliga negativa monopoleffekter som etableringsfriheten
kan ge upphov till.112

7.5 BestŠmmelsens tillŠmplighetsomrŒde
I och med tillkomsten av radio- och TV-lagen inskrŠnktes skyldigheten frŒn att ha
omfattat bŒde ljudradiosŠndningar och TV-sŠndningar till att enbart gŠlla TVsŠndningar. BestŠmmelsens tillŠmplighetsomrŒde utvidgades emellertid frŒn att ha
gŠllt kabel-TV-nŠt som nŒr fler Šn hundra bostŠder till att gŠlla kabelnŠt som nŒr fler
Šn tio bostŠder. 113 Av ordet ÓbostŠderÓ fšrstŒs att sŠndningar till exempelvis sjukhus,
hotell och varuhus inte skall inrŠknas.114 SŠndningsplikten gŠller Šven sŠndningar
som en tillstŒndshavare sŠnder fšr att uppfylla skyldigheten att sŠnda till hela landet
eller till delar av landet men dŠr sŠttet att sŠnda inte krŠver regeringens tillstŒnd, t.ex.
via satellit. Det fšreligger inte nŒgon sŠndningsplikt fšr program som vidaresŠnds i
enlighet med 3 kap. 5¤ RaTVL.
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7.6 Beršrda sŠndningar
De program som omfattas av sŠndningsplikten Šr de TV-sŠndningar som bedrivs med
stšd av tillstŒnd av regeringen. Vid must carry-principens tillkomst 1986 omfattades
Sveriges Television AB:s tvŒ marksŠnda kanaler SVT 1 och SVT 2. Omfattningen av
sŠndningsplikten utvidgades i samband med att den tredje marksŠnda
reklamfinansierade kanalen, TV4, togs i bruk Œr 1991. I det fall ytterligare en
markbunden kanal introduceras kommer denna att automatiskt omfattas av must
carry-principen.115

7.7 Utvidgning av must carry-principen?
7.7.1 Bakgrund
I motiven till YGL nŠmns att Óen lŠngre gŒende upplŒtelseskyldighet Šr tŠnkbarÓ116
och i specialmotiveringen till grundlagen Œterfinns Šven uttalanden om att en sŒdan
upplŒtelseskyldighet Ókan fšreskrivasÓ. 117 UtifrŒn de nŠmnda formuleringarna skulle
ytterligare inskrŠnkningar av etableringsfriheten, som Šr en integrerad del i
yttrandefriheten, kunna legitimeras.
7.7.2 Fšrslag om utvidgning av must carry-principen
7.7.2.1 SŠndningsplikt av grannlands-TV
Fšrslag om en utvidgning av kabel-TV-bolagens sŠndningsplikt presenterades i SOU
1997:68 ÓGrannlands-TV i kabelnŠtÓ. En public service-kanal frŒn vardera Norge och
Danmark skulle enligt fšrslaget vara obligatoriskt i kabel-TV-utbudet. En rŠtt fšr
kabel-TV-bolagen att ta ut en skŠlig avgift skulle emellertid finnas vilket innebŠr att
skyldigheten skulle vara utformad som en s.k. must-offer-skyldighet.118 Fšrslaget har
dock inte fšranlett nŒgra ŒtgŠrder.
7.7.2.2 MediekoncentrationskommittŽns fšrslag
I SOU 1999:30 ÓYttrandefriheten och konkurrensen Ð fšrslag till
massmediekoncentrationslag m.m.Ó diskuteras kabel-TV-bolagens monopolliknande
stŠllning gentemot abonnenterna ur en konsumentskyddsaspekt.
MediekoncenrationskommittŽn avfŠrdar mšjligheten att kabel-TV-bolagen genom
frivilliga šverenskommelser skulle ge abonnenterna stšrre inflytande šver
programvalet sŒsom en alltfšr osŠker lšsning. Att i lag fšreskriva en sŒdan skyldighet
fšr kabel-TV-bolagen skulle krŠva en grundlagsŠndring. Enligt
mediekoncentrationskommittŽn borde en eventuell lagregel utformas sŒ att den Óger
utrymme fšr lagstiftningslšsningar av olika ingripande karaktŠr, alltifrŒn ett visst
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inflytande fšr mottagarkollektivet šver programvalet till en rŠtt fšr den enskilde
abonnenten att gšra individuella val, beroende pŒ bedšmningar t.ex. av den tekniska
utvecklingen, konkurrenssituationen och ekonomiska fšrutsŠttningarÓ.119
MediekoncentrationskommittŽn menar vidare att 3 kap. 1¤ YGL, som genom
stadgandet ÓallmŠnhetens intresse av en allsidig upplysningÓ šppnar fšr
inskrŠnkningar i lag av etableringsfriheten, lŠmpar sig vŠl fšr en dylik regel. Ett
tillŠgg skulle kunna gšras med hŠnvisning till ÓallmŠnhetens intresse av inflytande
šver programvaletÓ. 120
MediekoncentrationskommittŽn tillŠgger emellertid att det inte finns tillrŠckligt
med underlag fšr att idag lŠgga fram fšrslag fšr hur en lagstiftning kring problemet
nŠrmare skulle se ut. LŠmpligast torde en reglering i RaTVL vara. KommittŽn fšreslŒr
vidare att frŒgan skall tas upp av regeringen beroende av den fortsatta utvecklingen
under de nŠrmaste Œren. 121
7.7.3 LagrŒdets kritik av det tidigare utformandet av 3 kap. 1¤ YGL
I detta sammanhang Šr utformningen av 3 kap. 1¤ YGL av betydande intresse. FrŒgan
har tidigare behandlats ovan i kap. 6.5. Det skall emellertid poŠngteras att lagrŒdet
kritiserade den tidigare formuleringen av paragrafen dŒ denna kunde Óge ett felaktigt
intryck genom att (vara) avfattad som en generell fullmakt att i lag fšreskriva
skyldighet fšr innehavare att ge utrymme fšr vissa programÓ. 122 En utvidgning av
must carry-principen, kan mot denna bakgrund, inte bli aktuell utan iakttagande av
vad som Šr motiverat av en allsidig upplysning.
7.7.4 Innebšrden av begreppet Óallsidig upplysningÓ
En naturlig utvidgning av must carry-principen kan gšras genom tolkning av
begreppet Óallsidig upplysningÓ. Hur vansklig en sŒdan tolkning kan te sig har
pŒpekats ovan, se nŠrmare kap. 7.3.1. I betŠnkandet SOU 1997:68 ÓGrannlands-TV i
kabelnŠtÓ hŠvdas att en skyldighet att Šven vidaresŠnda grannlands-TV kan motiveras
just av fšreskriften i 3 kap. 1¤ YGL som stadgar att det i lag fŒr meddelas fšreskrifter
i frŒga om skyldighet fšr nŠtinnehavare att ge utrymme fšr vissa program i den
utstrŠckning det behšvs med hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av tillgŒng till allsidig
upplysning.
7.7.5 Digitaliseringen av televisionen
Digitaliseringen medfšr att ett betydligt antal fler marksŠnda kanaler kan sŠndas
jŠmfšrt med nŠr den analoga tekniken anvŠnds. I och med pŒbšrjandet av
digitaliseringen av marknŠtet uppkom frŒgan huruvida en utvidgning av must carryprincipens omfattning i detta hŠnseende var šnskvŠrd. Samtliga kanaler som skulle
bšrja sŠnda i det digitala marknŠtet skulle sŒsom lagrummet var utformat komma att
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omfattas av must carry-principen. Lagstiftaren valde en mellanvŠg; lagŠndringen
beskrivs utfšrligt nedan i kap. 8.1.

7.8 Den upphovsrŠttsliga aspekten
7.8.1 Bakgrund
Vid lagstiftning av en sŠndningsplikt som den ovan behandlade mŒste hŠnsyn tas Šven
till annan lagstiftning Šn just den yttrandefrihetsrŠttsliga. UpphovsrŠttslagstiftningen
aktualiseras oundvikligen och mŒste beaktas vid en bestŠmmelse som stadgar
skyldighet att kostnadsfritt upplŒta sŠndningsutrymme i privatŠgda kabelnŠt.
7.8.2 GŠllande ordning
I de fall problemet uppmŠrksammats i fšrarbetena har det konstaterats att de
upphovsrŠttsliga organisationerna under all tid avstŒtt frŒn att krŠva ersŠttning fšr
vidaresŠndning av ifrŒgavarande slag och att detta utgjort den praktiska grunden fšr
den gŠllande ordningen. 123 I andra utredningar har det framfšrts att fšrpliktelsen att
kostnadsfritt vidaresŠnda vissa program endast torde gŠlla i den utstrŠckning som
sŠrskild ersŠttning hŠrfšr inte utgŒr.124 Den nu gŠllande ordningen att utan kostnad
fšrmedla de marksŠnda TV-programmen har sŒledes ansetts fšrutsŠtta att kabel-TVbolagen inte skulle vara skyldiga att ersŠtta upphovsmŠnnen fšr framfšrandet.
7.8.3 ProblemomrŒde
Det har emellertid framfšrts att den ekonomiska och kommersiella situationen Šr lŒngt
mer komplicerad Šn den praktiska lšsningen som uppkommit pŒ omrŒdet.125

8 Digitalisering och must carry-principen

8.1 LagŠndringar i och med digitaliseringen
8.1.1 Bakgrund
Som ovan beskrivits medfšr digitaliseringen av televisionen ett škat utrymme fšr
TV-sŠndningar. Fšljden blir att regeringen kommer ha mšjlighet att ge betydligt fler
sŠndningstillstŒnd. Den fšrsta utbyggnaden innebar att Œtta kanaler kunde bšrja sŠnda
digitalt. Hur mŒnga kanaler som kommer att meddelas tillstŒnd i framtiden Šr svŒrt att
fšrutspŒ. Mot bakrund av den vŠntade utbredningen av digitaliseringen gjordes vissa

123

SOU 1994:105 s148

124

Ds U 1987:2 s154 ff

125

RosŽn, SvJT 1997 s830

43

Šndringar av regelverket i RaTVL.126 €ndringarna trŠdde i kraft den 1 februari
1999127 dvs. precis innan de fšrsta reguljŠra digitala marksŠndningarna inleddes.
8.1.2 €ndringarna i 8 kap 1¤ RaTVL
I 8 kap. 1¤ RaTVL gjordes ett antal tillŠgg fšr att anpassa bestŠmmelsen till den nya
situationen.
8.1.2.1 8 kap. 1¤ fšrsta stycket RaTVL
Av 8 kap. 1¤ fšrsta stycket RaTVL fšrstŒs numer att must carry-skyldigheten endast
gŠller fšr sŠndningar fšr vilka sŠndningstillstŒndet fšrenats med krav pŒ opartiskhet
och saklighet samt ett villkor om ett mŒngsidigt programutbud dŠr det skall ingŒ
nyheter.
8.1.2.2. 8 kap. 1¤ andra stycket RaTVL
I 8 kap. 1¤ andra stycket RaTVL stadgas att ett program som har sŠnts ut enbart med
digital teknik endast behšver sŠndas vidare om det sŠnds andra program i
anlŠggningen med digital teknik. Programmet behšver dŒ sŠndas vidare endast
digitalt.
Av bestŠmmelsen fšrstŒs att det inte uppstŠlls nŒgon skyldighet att vidaresŠnda
digitala sŠndningar analogt. DŠremot skall sŠndningarna vidaresŠndas till alla hushŒll
som kan ta emot programmen digitalt. Fšr de kabel-TV-bolag som endast sŠnder i
analog form innebŠr fšrslaget sŒlunda ingen fšrŠndring frŒn tidigare.128
8.1.2.3 8 kap 1¤ fjŠrde stycket RaTVL 8 kap.
1¤ fjŠrde stycket RaTVL Šr helt nytt och innebŠr att sŠndningsplikten enligt fšrsta
stycket hšgst omfattar tre samtidigt sŠnda TV-program som sŠnds av tillstŒndshavare
vars verksamhet finansieras genom anslag frŒn TV-avgiften enligt lagen (1989:41)
om TV-avgift och hšgst ett TV-program som sŠnds av en annan tillstŒndshavare.
Enligt denna lydelse kommer dŠrmed sŠndningsplikten aldrig omfatta fler Šn fyra
kanaler.
8.1.2.4 8 kap 1¤ femte stycket
€ven 8 kap. 1¤ femte stycket RaTVL Šr helt nytt och fšreskriver att skyldighet enligt
fšrsta stycket inte gŠller fšr en anlŠggning dŠr ett begrŠnsat antal TV-program fšrs
fram till abonnenterna genom ett kopplat telenŠt med hjŠlp av digitalteknik.
BestŠmmelsen grundas pŒ den mšjlighet som finns att distribuera TV-program i
ett kopplat telenŠt med hjŠlp av digital teknik. I jŠmfšrelse med kabelnŠt Šr dock
antalet TV-program som kan distribueras pŒ ett sŒdant sŠtt mycket begrŠnsat. SŒledes
har det inte ansetts befogat att fšreskriva en sŠndningsplikt fšr distribution av TVprogram i kopplade telenŠt.
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8.1.3 …vergŒngsbestŠmmelse
En švergŒngsbestŠmmelse tillkom fšr att underlŠtta ikrafttrŠdandet av de nya
reglerna. Punkt 3 švergŒngsbestŠmmelsen stadgar att de sŠndningar som enligt 8 kap.
1¤ fšrsta stycket i dess Šldre lydelse skall sŠndas vidare i kabelnŠt den 1 januari 1998
skall sŠndas vidare enligt de nya fšreskrifterna sŒ lŠnge de villkor som anges i 8 kap.
1¤ fšrsta stycket i dess nya lydelse Šr uppfyllda.
8.1.3.1 Innebšrden av švergŒngsbestŠmmelsen
BestŠmmelsen innebŠr att program som omfattas av sŠndningsplikt vid lagens
ikrafttrŠdande fortsŠtter att omfattas av sŠndningsplikt sŒ lŠnge villkoren fšr
sŠndningsplikt Šr uppfyllda. SŒledes kan en nŠtinnehavare inte utesluta ett sŒdant
program till fšrmŒn fšr ett annat program. BetrŠffande TV4:s sŠndningar omfattas
dŠrmed dessa fortfarande av sŠndningsplikten och kommer att gšra det sŒvida inte
sŠndningarna Šndras i det hŠnseende 8 kap. 1¤ fšrsta stycket RaTVL stadgar.129
8.1.4 Syftet med Šndringarna
Vid en framtida švergŒng frŒn analog till digital teknik i marksŠndningarna har det
ansetts sjŠlvklart frŒn lagstiftarhŒll att ett visst grundutbud av TV-program Šven
fortsŠttningsvis skall garanteras sŒsom den nuvarande ordningen med public servicekanalerna. SŒledes har det ansetts motiverat att omfatta Šven digitalt utsŠnda program
i must carry-skyldigheten.130 Det har emellertid aldrig varit avsikten att kabel-TVbolagen skulle vara skyldiga att kostnadsfritt vidaresŠnda samtliga digitalt utsŠnda
TV-program i analog form till hushŒllen. Om en Šndring av 8 kap. 1¤ RaTVL inte
vidtagits hade sŒ blivit fallet.
LagŠndringen var Šven motiverad frŒn rŠttsŠkerhetssynpunkt. Fšr att ett kabelTV-bolag som skall besluta om investeringar fšr fšrmedling av digitala sŠndningar
skall kunna gšra riktiga avvŠgningar Šr det av stšrsta vikt att de skyldigheter som
ŒlŠggs fšretaget klart uttrycks i lag.131

8.2 Kritiken av lagŠndringen
MŒnga remissinstanser var kritiska mot att digitalt utsŠnda program skulle omfattas av
must carry-skyldigheten. FrŒga stŠlldes huruvida fšrslaget var grundlagsenligt mot
bakgrund av etableringsfriheten i YGL. €ven ŠganderŠttsaspekten anfšrdes som kritik
mot en omfattande sŠndningsplikt. Vidare poŠngterades vikten av att kunna
šverblicka must carry-skyldighetens omfattning, nŒgot som inte Šr mšjligt dŒ samtliga
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TV-avgiftsfinansierade program omfattas. €ven det att TV4:s sŠndningar omfattas av
sŠndningsplikten kritiserades bland remissinstanserna.132

9 Fšrslaget till mediekoncentrationslag och kabel-TV-bolagen

9.1 Bakgrund
I SOU 1999:30 ÓYttrandefriheten och konkurrensen Ð Fšrslag till
mediekoncentrationslag m.m.Ó presenterades ett flertal problem som fšljt
utvecklingen pŒ kabel-TV-omrŒdet. Mot bakgrund av Konkurrensverkets pršvning av
kabel-TV-bolagens programpaketering, HyresgŠsternas Riksfšrbunds framstŠllning
till regeringen angŒende hyresgŠsters rŠtt att sŠtta upp parabolantenner samt annan
uppmŠrksamhet i den allmŠnna debatten beslšt MediekoncentrationskommittŽn
diskutera frŒgan huruvida nŒgra ŒtgŠrder pŒ omrŒdet bšr vidtas. 133
MediekoncentrationskommittŽn poŠngterade det ojŠmna fšrhŒllandet mellan kabelTV-bolagen och konsumenterna. Att kabel-TV-bolagen besitter kontrollen šver
accessnŠten, att det inte finns nŒgon lagstiftning som ger abonnenterna inflytande
šver programutbudet och att det inte finns mšjlighet fšr abonnenterna att gšra
individuella val ur det befintliga programutbudet anfšrdes som faktorer som skulle
nšdvŠndiggšra en šversyn och reglering av kabel-TV-omrŒdet. €ven att det i
flerfamiljshus med kabelnŠt sŠllan finns nŒgot alternativt sŠtt att ta emot satellitsŠnda
TV-kanaler samt att det inte finns nŒgot som hindrar kabel-TV-bolagen frŒn att sjŠlva
producera programinnehŒllet anses som anmŠrkningsvŠrt. 134
MediekoncentrationskommittŽn utredde vidare vissa frŒgor om kabel-TVbolagens stŠllning gentemot programproducenterna. €ven hŠr anses kabel-TVbolagen inta en icke-šnskvŠrd monopolstŠllning gentemot konsumenterna.

9.2 Kabel-TV-bolagens stŠllning gentemot konsumenterna
9.2.1 Bakgrund
Kabel-TV-bolagens stŠllning gentemot konsumenterna har sŒvŠl uppmŠrksammats av
konsumentverket som blivit fšremŒl fšr konkurrensverkets pršvning. FrŒgan har Šven
behandlats i fšrarbetena till radiorŠtten.
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9.2.2 ProblemomrŒden
MediekoncentrationskommittŽn anser i sitt betŠnkande att det bšr švervŠgas huruvida
abonnenterna skall fŒ stšrre inflytande šver vilka sŠndningar som skall ingŒ i kabelTV-bolagens programpaket. Eftersom mediekoncentrationskommittŽn šnskar fŒ
abonnenternas inflytande lagreglerat krŠvs en Šndring av yttrandefrihetsgrundlagen dŒ
en dylik reglering inskrŠnker etableringsfriheten och med den yttrandefriheten.
KommittŽns fšrslag innebŠr en utvidgning av must carry-principen, innebšrden av en
sŒdan utvidgning beršrs i ovan i kap. 7.7.
9.2.3 Konsumentverkets kritik
9.2.3.1 Konkurrensverkets pršvning av kabel-TV-bolagens programpaketering
Konkurrensverket pršvade Œr 1997 huruvida kabel-TV-bolagens programpaketering
till hushŒllen kunde utgšra ett oskŠligt avtalsvillkor enligt 19¤ konkurrenslagen
(1993:20) (KL).135
Konkurrensverket fann att den relativa produktmarknaden Šr distribution av
satellitsŠnda program i kabelnŠt. Konkurrensverket konstaterade Šven att varje kabelTV-bolags distributionsomrŒde utgšr den relevanta geografiska marknaden eftersom
samtliga hushŒll i en fastighet vanligen endast har tillgŒng till en distributšr. DŒ
konkurrens pŒ den relevanta marknaden saknas var konkurrensverket bedšmning att
kabel-TV-bolagen i dessa fall har en dominerande stŠllning.
Vad gŠller frŒgan huruvida kabel-TV-bolagen genom programpaketeringen
missbrukar sin dominerande stŠllning uttalade konkurrensverket att full konkurrens
rŒder vid sjŠlva upphandlingstillfŠllet av kabel-TV-tjŠnsten. Vidare konstaterades att
programpaketeringen nšdvŠndiggšrs av tekniska och ekonomiska faktorer snarare Šn
utnyttjande av bolagens dominerande stŠllningen. Kabel-TV-bolagen tog inte heller ut
nŒgra oskŠliga vinster utan fšrfarandet var nŠrmare att se som en del i en affŠrsidŽ.
Slutligen konstaterades att inte fšrrŠn nŠr digitaliseringen Šr helt genomfšrd finns
stšrre skŠl att krŠva att fšretagen erbjuder varje abonnent mšjlighet att pŒverka sitt
eget programutbud.
9.2.3.1.1 Konkurrensverkets verkliga behšrighet att ta upp mŒlet
Vid konkurrensverkets pršvning uppkommer emellertid den fundamentala
frŒgestŠllningen huruvida konkurrenslagen šver huvud taget Šr tillŠmplig pŒ
tryckfrihetens- och yttrandefrihetens omrŒden. Meningarna hŠrom Šr Œtskilda, se
nŠrmare nedan kap. 9.4.
9.2.4 FšresprŒkade lšsningar
En šnskan finns sŒledes frŒn konsumentsynpunkt att skapa en mšjlighet till inflytande
fšr abonnenterna. Fšrslag om en lagstiftning som anknyter till den norska lšsningen
har lagts fram. €ven ett pay-per-view-system har fšresprŒkats.
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9.2.4.1 Kollektiva val enligt den norska modellen
I SOU 1997:68 ÓGrannlands-TV i kabelnŠtÓ framlades fšrslag om infšrande av
bestŠmmelser som skulle ŒlŠgga kabel-TV-bolagen att efter norsk modell med jŠmna
mellanrum genomfšra undersškningar av konsumenternas programšnskemŒl.136
Fšrslaget motiverades och legitimerades delvis av specialmotiveringen till YGL som
fšreskriver att det finns Óett visst utrymme fšr lagstiftning som syftar till ett inflytande
fšr mottagarkollektivet šver valet av program som distribueras i trŒdnŠtÓ.137 €ven i
SOU 1999:30 om ÓYttrandefriheten och konkurrensen Ð Fšrslag till
mediekoncentrationslag m.m.Ó har fšrslag om škat inflytande fšr abonnenterna i frŒga
programvalet framfšrts.
Den norska lagstiftningen om konsumentinflytande Œterfinns i 4:4
kringkastningsloven. BestŠmmelsen Šr en s.k. abonnentvalsmodell och innebŠr att
abonnenterna ges mšjlighet att bestŠmma vilka program som skall vidaresŠndas
utšver must carry-kanalerna. Enligt den norska lagstiftningen Šr nŠtinnehavaren
skyldig att presentera samtliga program som finns tillgŠngliga fšr mottagning samt de
villkor som gŠller fšr sŠndningarna. Abonnenterna har mšjlighet att genom begŠran fŒ
programvalet Šndrat. Kostaden fšr den enskilde beror av det val av kanaler denne
gjort. Konsumenterna har mšjlighet att šverklaga kabel-TV-bolagens beslut om
programutbud och nŠtinnehavaren har rŠtt att šverklaga valet om
programsammansŠttning till Statens Mediefšrvaltning.138
En utvŠrdering av modellen har sedermera genomfšrts i Norge.
Sammanfattningsvis ansŒgs modellen inte tillrŠckligt anpassad till den utveckling som
skett pŒ omrŒdet. KommittŽn lade sŒledes fram ett fšrslag om Šndring som skulle
innebŠra att nŠtinnehavaren ytterst skulle avgšra vilka program som skulle sŠndas
samtidigt som denne ansvarar fšr att grundutbudet Šr av varierad karaktŠr.139
9.2.4.2 Individuella val enligt ett pay-per-view-system
Ett system med pay-per-view skulle ur ett konsumentperspektiv vara det mest
fšrmŒnliga. Pay-per-view innebŠr att abonnenten endast betalar fšr de kanaler han
šnskar ha tillgŒng till. DŠrmed blir abonnenten inte bunden av kabel-TV-bolagens
programpakettering och paketprissŠttning.
Sett ur kabel-TV-bolagens och det fria fšretagandets perspektiv innebŠr ett
infšrande av ett pay-per-view-system emellertid betydande inskrŠnkningar.
Programpaketeringen kan ses som en fšrutsŠttning fšr kabel-TV-bolagens verksamhet
dŒ vissa kanaler inte skulle efterfrŒgas enskilda. Tillsammans med andra kanaler kan
emellertid efterfrŒgan skapas och ett paketpris vŠl motiveras.
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9.2.4.3 Ett alternativt fšrslag
Fšr att nŒ ett škat inflytande fšr abonnenterna Šr den uppdelning av Šgandet av
basnŠtet respektive fastighetsnŠtet som Sweden On Line tillŠmpar beaktansvŠrd. En
dylik uppdelning Šr dock lŒngt ifrŒn mšjlig lagstiftningsvŠgen dŒ en sŒdan
bestŠmmelse skulle strida sŒvŠl mot etableringsfriheten som avtalsfriheten.
9.2.4.3.1 Sweden On Line modellen
SŒsom nŠmnts ovan i kap. 3.2.8 skiljer sig Sweden On Line frŒn de andra stora kabelTV-bolagen genom att ofta enbart vara verksam som operatšr dŒ de anslutna sjŠlva
Šga nŠten. Genom avtal regleras sedermera fšrhŒllandet mellan Sweden On Line och
fastighetsŠgaren. Sweden On Lines dispositionsmšjlighet šver nŠtet bestŠms dŠrmed
av avtalsinnehŒllet. Innebšrden blir att fastighetsŠgaren alternativt
bostadsrŠttsfšreningen eller villasamfundet har egen beslutanderŠtt šver vilka TVkanaler som skall vidaresŠndas i nŠtet. Emellertid verkar Sweden On Line fortfarande
som tillstŒndshavare.
BestŠmmanderŠtten šver programinnehŒllet kan sŒledes komma att bli reglerat
avtalsmŠssigt. Ett delat Šgande motiverar en delad bestŠmmanderŠtt. Att poŠngtera Šr
dock att det Šr ett kollektivt val som aktualiseras till skillnad frŒn den ur ett
konsumentperspektiv optimala individuella valmšjlighet som ges genom ett pay-perview-system.
9.2.5 KonkurrensbegrŠnsande villkor frŒn kabel-TV-bolagen
FrŒn lagstiftarhŒll har Šven det fšrhŒllandet att kabel-TV-bolagen stŠller
konkurrensbegrŠnsande avtalsvillkor uppmŠrksammats. Det Šr relativt vanligt
fšrekommande att kabel-TV-bolagen stŠller som villkor att abonnenterna inte fŒr sŠtta
upp parabolantenner eller ansluta sig till konkurrerande kabelnŠt. Fšrfarandet inverkar
negativt pŒ konsumenterna valmšjlighet av distributšr. En annan negativ konsekvens
Šr att etableringsmšjligheten fšr nya aktšr pŒ marknaden, dvs. etableringsfriheten,
inskrŠnks ytterligare.
Avtal som innehŒller villkor som fšrbjuder abonnenterna att sŠtta upp en
parabolantenn eller att sluta avtal med en konkurrerande distributšr har dock inte
blivit fšremŒl fšr pršvning enligt konkurrenslagen.
9.2.5.1 MediekoncentrationskommittŽns slutsats
Enligt mediekoncentationskommittŽn Šr konkurrensbegrŠnsningar som ovan
beskrivna fšreliggande att se som allvarliga. NŠr det gŠller fšrbudet att sŠtta upp
parabolantenner sŠger sig kommittŽn ha svŒrt att se hur det šver huvud taget skulle
kunna finnas nŒgot legitimt intresse frŒn ett kabel-TV-bolags sida att stŠlla ett sŒdant
villkor. Ett villkor av sŒdant slag anser kommittŽn vara att se sŒsom otillbšrligt.
BetrŠffande de villkor som fšrbjuder anslutning till ett konkurrerande nŠt anfšrs
samma stŠllningstaganden. KommittŽn fšreslŒr en reglering i RaTVL som
uttryckligen stadgar att villkor av sŒdant slag saknar civilrŠttslig verkan. 140 Vidare
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menar mediekoncentrationskommittŽn att mycket talar fšr att sŒdana avtal skulle
kunna angripas sŒvŠl med stšd av 6 som 19¤¤ KL.141

9.3 Kabel-TV-bolagens stŠllning gentemot programfšretagen
9.3.1 Bakgrund
Det finns ingen reglering som hindrar ett kabel-TV-bolag att producera egna TVprogram. Emellertid bestŒr kabel-TV-bolagens verksamhet enbart av att vidaresŠnda
TV-program till hushŒllen. Det finns sŒledes inget svenskt kabel-TV-bolag som idag
producerar egna TV-program. Fšrklaringen till detta Šr troligen att det fšre Œr 1992
inte var tillŒtet fšr ett kabel-TV-bolag att producera egna program enligt den dŒ
gŠllande lagstiftningen.142
9.3.2 ProblemomrŒden
Mot bakgrund av den monopolstŠllning kabel-TV-bolagen anses inneha har det i
fšrarbeten uttryckts farhŒgor fšr den otillfredsstŠllande konkurrenssituation som
skulle uppkomma i det fall kabel-TV-bolagen breddade sin verksamhet till att Šven
omfatta programproduktion. Vad som fruktas Šr den Óintressekonflikt mellan rollen
som operatšr och som programfšretag/producentÓ som dŒ Šr att vŠnta. SŒvŠl
abonnenterna som dagens programfšretagen Šr beroende av kabel-TV-bolaget vad
gŠller de program som kabel-TV-bolagen vŠljer att distribuera.143
FarhŒgor har Šven framfšrts om den kontroll kabel-TV-bolagen vŠntas fŒ dŒ de
etablerar sig pŒ marknaden fšr dekodrar och system fšr avkodning av sŠndningar.
HŠrigenom fšrstŠrks bolagens redan starka distributionsmonopol. 144
9.3.3 MediekoncentrationskommittŽns slutsats
Kabel-TV-bolagens stŠllning gentemot programfšretagen uppmŠrksammades av
mediekoncentrationskommittŽn i SOU 1999:30. KommittŽns stŠllningstagande kan
utlŠsas av stycket men nŒgon fšresprŒkad lšsning Œterfinns inte. Mšjligen kan hŠrmed
fšrstŒs att problemet Šr vŠrt att notera medan ŒtgŠrder kommer att vidtas fšrst sedan
problemet aktualiseras genom att nŒgot kabel-TV-bolag pŒbšrjar
produktionsverksamhet. Vore sŒ fallet Šr det, sett ur ett rŠttssŠkerhetsperspektiv,
olyckligt, se vidare kap. 11.6.
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9.4 Konkurrenslagstiftningens tillŠmplighet pŒ yttrandefrihetsomrŒdet
9.4.1 Bakgrund
Konkurrenslagstiftningens tillŠmplighet pŒ yttrandefrihetsomrŒdet Šr en mycket
komplex frŒga som Šr fšremŒl fšr delade uppfattningar. I olika sammanhang har helt
skilda infallsvinklar och stŒndpunkter kommit till uttryck Ð allt frŒn att KL:s
bestŠmmelser šver huvud taget inte kan tillŠmpas pŒ detta omrŒde till att KL Šr
tillŠmplig i sin helhet.
9.4.2 ProblemomrŒde
Den principiella frŒgestŠllningen Šr huruvida tillŠmpningen av konkurrensrŠttsliga
regler kommer i konflikt med den grundlagsskyddade friheten att sŠnda radioprogram
eller framstŠlla och sprida filmer och ljudupptagningar, dvs. etableringsfriheten eller
nŒgon annan av de yttrandefrihetsrŠttsliga grundsatser som TF och YGL bygger pŒ.
En mediekoncentrationslag innebŠr att begrŠnsningar av etablerandet stadgas
utifrŒn konkurrensrŠttsliga normer. En sŒdan lagstiftning Šr inte mšjlig utan
grundlagsŠndring dŒ tryck- och yttrandefriheten Šr av hšgre dignitet Šn reglering i
vanlig lag.
Ur denna aspekt mŒste Konkurrensverkets Šrenden pŒ tryck- och
yttrandefrihetsomrŒdet ifrŒgasŠttas. I de fall TF och YGL skall tillŠmpas Šr
konkurrenslagstiftningen sŒledes att anse som underordnad. Detta synsŠtt har
Konkurrensverket emellertid inte beaktat i sina Šrenden. Konkurrensverket har istŠllet
utgŒtt frŒn KL varit tillŠmplig.

10 Must carry-principens berŠttigande

10.1 Bakgrund
InskrŠnkningen av etableringsfriheten, som utgšr en del av yttrandefriheten, genom
fšrpliktelsen att kostnadsfritt och pŒ ett tillfredsstŠllande sŠtt vidaresŠnda sŒdana TVsŠndningar som sŠnds med stšd av tillstŒnd av regeringen och som Šr avsedda att
kunna tas emot av var och en i omrŒdet motiverades frŠmst av det relativa
distributionstekniska monopol som kabel-TV-bolagen besitter. En total
bestŠmmanderŠtt hos kabel-TV-bolagen befarades fŒ negativa effekter fšr
yttrandefriheten. Fšr att sŠkra programdistributionen av public service-kanalernas
program infšrdes sŒledes en sŠndningsplikt fšr kabel-TV-bolagen. Till denna aspekt
skall statens ansvar och dess intresse fšr TV-utbudet beaktas. Vid televisionens bšrjan
var sŒsom ovan beskrivits folkbildningsaspekten mycket viktig. Emellertid kan
sŒdana stŠllningstaganden urskiljas Šven idag. Demokratiaspekten kan ocksŒ hŠnfšras
resonemanget. Det stŠmmer vŠl šverens med demokratitanken att alla medborgare
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garanteras ett mŒngsidigt och kvalitetsmŠssigt gott utbud av televisionen samt att
tillgŒng ges till de svenska kanaler som statsmakten kan vŠntas utnyttja vid behov.
De ovan givna stŒndpunkterna har emellertid blivit starkt ifrŒgasatta. Det Šr
naturligt nog frŠmst kabel-TV-bolagen som drivit frŒgan huruvida must carryprincipen stŠmmer med švrig svensk lagstiftning och rŒdande rŠttsgrundsatser. Nedan
redogšrs fšr vissa aspekter som Šr vŠrda att uppmŠrksamma.

10.2 Must carry-principen och ŠganderŠtten
10.2.1 Bakgrund
I Sverige, liksom i flertalet andra lŠnder, utgšr den privata ŠganderŠtten en viktig
civilrŠttslig grundsats. 145 €ganderŠtten ges ett visst men ganska obestŠmt skydd
genom 2 kap. 18¤ RF. Enligt paragrafen Šr varje medborgares egendom tryggad
genom att ingen kan tvingas avstŒ sin egendom sŒvida det inte krŠvs fšr att tillgodose
angelŠgna allmŠnna intressen. Den som i ett sŒdant fall tvingats avstŒ frŒn sin
egendom skall enligt grundlagen vara tillfšrsŠkrad ersŠttning fšr fšrlusten.
Must carry-principen aktualiseras i samband med ŠganderŠtten dŒ kabel-TVbolagen hŠrigenom fšrpliktas att kostnadsfritt upplŒta utrymme i sina kabelnŠt fšr
fšrmedling av vissa av staten utvalda sŠndningar.
10.2.2 Innebšrden av ŠganderŠtten
10.2.2.1 RŠttsfšljder av ŠganderŠtten
Genom ŠganderŠtten tillfšrsŠkras Šgaren till ett fšremŒl en dispositionsfrihet šver
fšremŒlet ifrŒga. €garen bestŠmmer sjŠlv om och hur han skall anvŠnda det som han
Šger. Han kan lŒta nŒgon annan nyttja fšremŒlet genom lŒn eller hyra. €garen kan
vidare lŒta pantsŠtta fšremŒlet han Šger. Om han inte šnskar fšrfoga šver fšremŒlet
kan han sŒvŠl ge bort det som fšrstšra det. En viktig rŠttsfšljd av ŠganderŠtten Šr Šven
att Šgaren kan hindra andra frŒn att nyttja det som han Šger.146
10.2.2.2 FšrmŒner pŒ grund av ŠganderŠtten
I det fall en person skadar ett fšremŒl tillhšrande nŒgon annan skall den fšrre ersŠtta
Šgaren fšr den uppkomna skadan. Om en annan person utan lov fŒtt fšremŒlet i sina
hŠnder har Šgaren principiellt ett rŠttsligt ansprŒk pŒ att med myndighetens hjŠlp fŒ
tillbaka det. En talan hŠrom kallas vindikationstalan.147
10.2.3 InskrŠnkningar av ŠganderŠtten
€ganderŠtten Šr emellertid ingen absolut rŠttighet utan inskrŠnks i flera hŠnseende
med hŠnsyn till samhŠlleliga intressen. €garens stŠllning kan beskrivas sŒ som att han
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har en allmŠn fšrfoganderŠtt med vissa bestŠmda undantag.148 De begrŠnsningar som
av Šgaren mŒste beaktas Šr dels sŒdana som Šgaren sjŠlv bestŠmmer sig fšr dels
sŒdana begrŠnsningar han ŒlŠggs genom lag. Fšr denna framstŠllning Šr det de
tvŒngsmŠssiga begrŠnsningarna som Šr av intresse.
De begrŠnsningar av ŠganderŠtten som lagstiftaren gjort vilar pŒ mŒnga
hŠnsynstaganden sŒsom allmŠn ordning och sŠkerhet, trygghet i det ekonomiska livet,
tillgodoseende av offentliga behov, planmŠssig hushŒllning av landets naturtillgŒngar,
miljšvŒrd och grannars intresse av ostšrdhet. Exempelvis fŒr en skogsŠgare inte
avverka skog som han sjŠlv šnskar, en nŠringsidkare fŒr inte anordna en
fabriksršrelse sŒ som han finner bŠst fšr sina ekonomiska intressen och en
fastighetsŠgare fŒr inte driva en hyresfastighet hur som helst. Vissa bestŠmmelser
medfšr att egendomen i vissa fall tvŒngsvis kan tas ifrŒn en enskild om ett allmŠnt
intresse sŒ fordrar s.k. expropriation. Somliga regler leder till att Šgaren gŒr miste om
sin egendom av hŠnsyn till nŒgon annan som i god tro kommit i besittning av
egendomen s.k. godtrosfšrvŠrv eller vunnit s.k. hŠvd.149
10.2.4 Kvantitativ och kvalitativ uppdelning av must carry-principen
I fšrarbetena till radiorŠtten har inskrŠnkningen av ŠganderŠtten till viss del
motiverats av att det utrymme YGL lŠmnar fšr nŠrmare reglering av
sŠndningsplikten ansetts bestŒ av sŒvŠl en kvantitativ del som en kvalitativ del.
Den kvalitativa delen skall helt disponeras av nŠtŠgaren, dvs. kabel-TV-bolaget.
Den kvalitativa delen dŠremot skall vara underkastad allmŠnhetens intresse av
tillgŒng av allsidig upplysning. DŠrigenom anser sig lagstiftaren kunna fšrplikta
kabel-TV-bolagen att vidaresŠnda vissa, genom stadgade kriterier, utvalda TVsŠndningar.150
10.2.5 Must carry-principen jŠmfšrt med švriga inskrŠnkningar av ŠganderŠtten
De viktigaste begrŠnsningarna av ŠganderŠtten ršr sŒsom ovan beskrivits fast
egendom. FastighetsnŠtet, som Šr det nŠt som fšrmedlar TV- och radiosignalerna
inom fastigheten, torde utgšra tillbehšr till fastigheten.151 DŠrmed Šr det installerade
kabel-TV-nŠtet att rŠkna sŒsom fast egendom.152 Mot denna bakgrund utgšr sŒledes
must carry-principen ingen unik inskrŠnkning av ŠganderŠtten.
En jŠmfšrelse med associationsrŠtten ger dŠremot en annan bild. Denna
lagstiftning reglerar nŠringsverksamheten i Sverige i syfte att likartade regler skall
gŠlla fšr samtliga nŠringsidkare. Dispositionsfriheten gentemot staten inskrŠnks
emellertid inte vŠsentligen.
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10.3 Must carry-principen och avtalsfriheten
10.3.1 Bakgrund
Liksom den privata ŠganderŠtten utgšr en hšg grad av avtalsfrihet en viktigt del i
civilrŠtten.153 Principen om avtalsfrihet Šr sŒledes grundlŠggande i den svenska
rŠttsordningen. Regler om ett avtals ingŒende, dess bestŒende och rŠttsverkningar
m.m. Œterfinns i lag (1915:218) om avtal och andra rŠttshandlingar pŒ
fšrmšgenhetsrŠttens omrŒde (avtalslagen).
10.3.2 ProblemomrŒde
FrŒgan huruvida must carry-principen šverensstŠmmer med avtalsfriheten har
aktualiserats bland annat vid en eventuell utvidgning av sŠndningsplikten. I en sŒdan
situation skulle kabel-TV-bolagen fšrpliktas att sluta avtal om sŠndningar med de nya
programfšretagen vars sŠndningar skulle omfattas av sŠndningsplikten.
10.3.3 Innebšrden av avtalsfriheten
Avtalslagen Šr utformad som en dispositiv lagstiftning som endast kompletterar ett
slutet avtal i den mŒn parterna inte sjŠlva reglerat saken i frŒga. Bakgrunden hŠrav Šr
att det vid avtalslagens tillkomst hŠvdades att det samhŠllsekonomiska mest
lšnsamma resultatet uppnŒs genom att var och en ser till sitt bŠsta. 154
10.3.4 InskrŠnkningar i avtalsfriheten
Under senare tid har nackdelarna av en total avtalsfrihet uppmŠrksammats.
Lagstiftaren har ansett det nšdvŠndigt att nŠrmare reglera vissa situationer dŠr
fšrhŒllandet mellan parterna ansetts ojŠmnt. Avtalslagen har sŒledes i vissa
hŠnseenden fšrŠndrats jŠmfšrt med dess ursprungliga lydelse. Exempelvis har
tvingande lagstiftning tillkommit i de fall ett avtal pŒverkar tredje man genom att
avtalet medfšr rŠttsverkningar pŒ det sakrŠttsliga omrŒdet. Lagstiftning av sŒdant slag
motiveras av rŠttssŠkerhetsskŠl.
Reglering har Šven tillkommit genom speciallag. En betydelsefull reglering frŒn
lagstiftarens sida Šr konsumentlagstiftningen155 som stadgar tvingande regler fšr
nŠringsidkaren till fšrmŒn fšr konsumenten. Regleringen motiveras av den svaga
position konsumenten har gentemot nŠringsidkaren. Konsumenten Šr jŠmfšrt med
nŠringsidkaren okunnig pŒ omrŒdet. Konsumentens valmšjlighet kan Šven vara
begrŠnsad med anledning av att konkurrensen pŒ orten.
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10.3.5 Lagtekniska problem vid en utvidgning av must carry-principen
Infšrande av en kontraheringsplikt har švervŠgts i de radiorŠttsliga lagfšrarbetena.
€ven om en skyldighet att ingŒ avtal skulle vara en tŠnkbar lšsning har fšrslaget
emellertid fŒtt vika fšr de lagtekniska problem en sŒdan skyldighet skulle medfšra. 156

10.4 Kvalitetsskillnader en slump?
Den stora skillnaden mellan public service-kanalerna och de švriga TV-kanalerna Šr
att de fšrra finansieras genom licensavgifter medan de senare Šr reklamfinansierade.
Detta faktum spelar stor roll vid val av programutbudet. Medan public servicekanalen oberoende kan sŠtta sin program-tablŒ tvingas den reklamfinansierade
kanalen att ta hŠnsyn till annonsšrer vars intresse Šr att sŒ mŒnga mŠnniskor som
mšjligt skall se reklaminslagen och ta del av budskapet. Som tidigare nŠmnts var just
det redaktionella oberoendet den avgšrande faktorn vid beslutet att public servicekanalerna skulle finansieras med avgifter.
Borde dŒ inte Šven public service-kanalens mŒlsŠttning vara att nŒ en sŒ stor
publik som mšjligt? Under en lŠngre period hade svenska folket endast tillgŒng till
tvŒ TV-kanaler, SVT1 och SVT2. Public service-kanalerna stŠlldes infšr en ny
situation genom utbyggnaden av kabelnŠten och distributionen av reklamfinansierade
kanaler. En konkurrenssituation uppkom, nŒgot som Sveriges Television tidigare inte
behšvt ta hŠnsyn till. Naturligtvis šnskar Sveriges Television ha sŒ stor publik som
mšjligt. Dess utprŠglade public service-karaktŠr Œterfinns emellertid trots
konkurrensen och Œterspeglas pŒ sŠndningarnas innehŒll.
Stora kvalitativa skillnader kan sŒledes urskiljas mellan en public service-kanal
och en reklamfinansierad kanal. FšljdfrŒgan blir varfšr? Skillnaden borde inte vara sŒ
markant dŒ samtliga TV-kanaler šnskar hšga tittarsiffror. €r det genom banala
underhŒllningsprogram som den stora massan TV-tittare lockas? De
reklamfinansierade kanalerna har dock genom starka finansiŠrer lyckats fŒ
ensamrŠtten till sŠndningar av sportevenemang som Šven public service-kanalerna
haft intresse av att sŠnda.157
Must carry-principen skulle mot denna bakgrund motiveras som en nšdvŠndighet
fšr att inte TV-utbudet fullstŠndigt skulle urvattnas. Motargumentet hŠrfšr blir
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fšrenliga med gemenskapsrŠtten fšr att sŠkerstŠlla att programfšretag inom dess jurisdiktion inte, med
utnyttjande av exklusiva rŠttigheter, sŠnder evenemang som av den medlemsstaten anses vara av
sŠrskild vikt fšr samhŠllet pŒ ett sŒdant sŠtt att en vŠsentlig del av allmŠnheten i den medlemsstaten
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emellertid huruvida det Šr riktigt att staten bestŠmmer vad som Šr att anse som sevŠrt
eller icke sevŠrt.

10.5 TV4:s must carry-status kan ifrŒgasŠttas
10.5.1 Bakgrund
TV4 fick koncession till den nya reklamfinansierade marksŠnda kanalen Œr 1991. TV4
har en sjŠlvstŠndig stŠllning i fšrhŒllande till Sveriges Radio och Šr beroende av
reklamintŠkter fšr att finansiera sin verksamhet. En viss del av TV4:s reklamintŠkter
finansierar emellertid Sveriges Radios verksamhet genom de koncessionsavgifter
TV4 erlŠgger.158
10.5.2 Remisskritik
FrŒn flera hŒll har kritik framfšrts mot att TV4 omfattas av kabel-TV-bolagens
skyldighet att kostnadsfritt vidaresŠnda vissa program. Vad som poŠngterats Šr den
orŠttmŠtiga konkurrensfšrdel som TV4 fŒr gentemot de švriga reklamfinansierade
kanalerna som sŠnds via satellit. 159 Ytterligare en viktig aspekt Šr huruvida kabel-TVbolagen vid en fortsatt utvidgning av must carry-principen har nŒgon marknad kvar.
En stšrre del av hushŒllen kan tŠnkas nšja sig med de kanaler som vidaresŠnds
kostnadsfritt. HŠrvid utnyttjas kabel-TV-bolagens tjŠnster utan att nŒgon ersŠttning
kommer bolaget till godo.
10.5.3 Bemštande av kritiken
Att Šven TV4 skulle omfattas av sŠndningsplikten motiverades av lagstiftaren med att
ansvaret fšr att de marksŠnda TV-sŠndningarna, som verkar i allmŠnhetens tjŠnst, Šr
delat mellan Sveriges Television och TV4 AB.160 Genom avtal med staten fšrpliktas
TV4 att fšlja fšreskrifter om programutbud, se nŠrmare ovan kap. 5.6. SŒsom fšr
SVT1 och SVT2 stŠlls sŒledes krav pŒ kvalitet och ett mŒngsidigt programutbud samt
pŒ opartiskhet och saklighet i programverksamheten. I fšrarbetena har fšljande
motivering givits:
"... min uppfattning (Šr) att varje enskild rikstŠckande marksŠnd TV-kanal kommer att utgšra ett
betydelsefullt medium fšr information, debatt och kritik. BegrŠnsningarna i frŒga om
sŠndningsmšjligheter gšr det angelŠget att olika meningsriktningar kan komma till tals i en ny TVkanal lika vŠl som i dem som sŠnds idag. Den som Šger eller leder ett fšretag, som har rŠtt att sŠnda
rikstŠckande TV, bšr dŠrfšr inte kunna utnyttja sin stŠllning fšr att ensidigt propagera fšr egna
stŒndpunkter eller hindra andras uppfattningar att komma till uttryck.
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Av dessa skŠl anser jag ... att ocksŒ ett nytt och reklamfinansierat TV-fšretag bšr vara skyldigt att
i programverksamheten iaktta kraven pŒ opartiskhet och saklighet. I det avseendet bšr det inte rŒda
nŒgon skillnad mellan programfšretagen inom Sveriges Radio-koncernen och ett nytt TV-sŠndande
fšretag."161

NŒgon annan lšsning Šn att omfatta TV4 i sŠndningsplikten har fšr lagstiftaren
sŒledes aldrig varit tŠnkbar.

10.6 Allsidig upplysning vid stort kanalutbud
Public service-kanalernas uppgift kan idag kŠnnas fšrlegad. En mŒlsŠttning sŒsom att
verka fšr folkbildningen kan, utifrŒn det škade programutbudet, diskuteras. Idag har
de flesta hushŒll i Sverige tillgŒng till ett stort antal TV-kanaler, vissa Šr riktade till
svensk publik medan andra har en mer internationell mŒlgrupp. HushŒllen har dŠrmed
ett varierat och stort utbud av program som erbjuder attraktiva nyhets- och
naturprogram samt konsert- och sportevenemang. Mot denna bakgrund Šr det
motiverat att ifrŒgasŠtta riktigheten i Kabel-TV-bolagens sŠndningsplikt dŒ grunden
fšr sŠndningsskyldigheten utgšrs av stadgandet i 3 kap. 1¤ YGL, nŠmligen av en
tillgŒng till Óallsidig upplysningÓ.
SŒsom nŠmnts ovan Šr uttrycket Óallsidig upplysningÓ beroende av tolkning som
kan tŠnkas variera šver tid, se ovan kap. 7.3.1. €ven den personliga uppfattningen av
uttrycket pŒverkar omfattningen av bestŠmmelsen.

10.7 Must carry-principens relevans i den digitala televisionen
10.7.1 Det škade programutbudet
En uppfattning mot bakgrund av digitaliseringen av televisionen Šr att, nŠr
digitaliseringen till fullo Šr genomfšrd, kan ingen kanal lŠngre motiveras att
kostnadsfritt vidaresŠndas eftersom allmŠnhetens intresse av en allsidig upplysning dŒ
tillgodoses genom det stora antal programkanaler som digitaliseringen vŠntas
medfšra.
Trots det škade utbudet av programkanaler som digitaliseringen medfšr kan
argument fšr ett bibehŒllande av must carry-skyldigheten ŠndŒ framfšras. Ett motiv
kan anses vara vikten av att bevara den svenska identiteten i sŠndningarna. NŒgot som
kan vara Šn mer viktigt i ett integrerat Europa. De svenska utprŠglade public servicekanalerna vŠrnar och fšrmedlar de svenska nyheterna, de svenska naturprogrammen
och den svenska kulturen. Risk finns fšr att den svenska aspekten pŒ programutbudet
skulle fšrsvinna dŒ ett dylikt intresse inte Œterfinns i resten av Europa eller vŠrlden. I
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en demokrati Šr det Šven nšdvŠndigt att viktig information nŒr fram till samtliga
medborgare och pŒ landets modersmŒl.
10.7.2 FšrŠndrade mottagningsfšrhŒllanden
Digitaliseringen av televisionen medfšr Šven fšrŠndrade
mottagningsfšrhŒllanden. Som tidigare nŠmnts har must carry-principen delvis
motiverats av hushŒllens begrŠnsade mšjlighet att utan kabel-TV-bolagens
fšrmedling ta emot de marksŠnda kanalerna sedan ett kabelnŠt installerats i
fastigheten. Genom digitaliseringen av televisionen skapas emellertid mšjlighet till
lokaloberoende mottagning av marksŠndningar. €ven portabel mottagning inom- och
utomhus med enkla eller inbyggda antenner blir mšjlig. En sŒdan
mottagningsmšjlighet skulle sŒledes undanršja grundproblemet som fšranlett
sŠndningsplikten.
10.7.2.1 …vergŒngsperiod
Meningarna betrŠffande tidpunkten dŒ digitaliseringen antas vara genomfšrd Šr
skilda. SŠkert Šr emellertid att det kommer att dršja innan hela den svenska
befolkningen har tillgŒng till digital-TV. Mot denna bakgrund bšr en švergŒngsperiod
vad gŠller den ovan fšreslagna begrŠnsningen av sŠndningsskyldigheten fšrordas.

11 Avslutning

11.1 €r den etableringsfrihet som YGL fšreskriver reell?
Etableringsfriheten som stadgas i 3 kap 1¤ YGL innebŠr en mšjlighet fšr var och en
att etablera kabel-TV-nŠt i Sverige. Stadgandet innebŠr sŒledes en positiv rŠtt fšr en
ny aktšr att anlŠgga kabel-TV-nŠt och bedriva sŠndningsverksamhet. Denna
grundlagsrŠttighet kan sŒsom tidigare pŒpekats ifrŒgasŠttas. Det formella stadgandet
betyder lŒngt ifrŒn att regeln har fŒtt reellt genomslag i samhŠllet.
11.1.1 Marknadsstrukturen
Kabel-TV-marknaden utgšrs huvudsakligen av fyra fšretag, se nŠrmare ovan kap.
3.2.8. UtifrŒn de starka positioner fšretagen intar kan man med fog hŠvda att
mšjligheterna till nyetablering Šr begrŠnsade. Det Šr av naturliga skŠl betydligt
svŒrare fšr en ny aktšr att komma in pŒ en marknad som Šr starkt inarbetad Šn pŒ en
marknad som Šr mindre utkristalliserad.
PŒ andra omrŒden aktualiseras denna problematik endast i det fall ett fšretag
missbrukar sin dominerande stŠllning. Vad gŠller kabel-TV-marknaden mŒste en
annan mer nyanserad bedšmning gšras. Det vore enligt min mening orimligt att mena
att exempelvis Telia skulle missbruka sin dominerande stŠllning. Situationen Šr
emellertid fšga tillfredsstŠllande eftersom etableringsfriheten, pŒ grund av den i detta
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avseende totala och oinskrŠnkta yttrandefriheten, inte kommer till sin rŠtt pŒ grund av
svŒrigheten fšr en ny aktšr att bedriva sŠndningsverksamhet.
11.1.2 Mšjligheterna till leverantšrsbyte
Ršrande marknadsstrukturen pŒ kabel-TV-omrŒdet skall Šven vissa
konsumentaspekter poŠngteras. Konsumenternas bristande inflytande exempelvis šver
programutbudet har uppmŠrksammats av lagstiftaren. SŒsom tidigare nŠmnts innebŠr
ett byte av kabel-TV-distributšr att tekniska fšrŠndringar av kabel-TV-nŠtet mŒste
vidtas vilket resulterar i merkostnader fšr de anslutna.
Enligt min mening Šr den allvarligaste konsekvensen av svŒrigheten att byta
distributšr inte det att konsumenterna endast i mycket begrŠnsad omfattning har
mšjlighet att pŒverka sitt kanalutbud. Vad som Šr anmŠrkningsvŠrt Šr snarare att
rŠtten till nyetablering hŠrigenom kraftigt inskrŠnks. I det fall konsumenterna šnskar
byta kabel-TV-bolag innebŠr detta kraftiga kostnadsškningar genom att
fastighetsnŠtet mŒste bytas. Denna begrŠnsning verkar otvetydigt hŠmmande pŒ
konkurrensen och det kan utifrŒn denna aspekt starkt ifrŒgasŠttas om det rŒder nŒgon
etableringsfrihet sŒsom YGL fšreskriver. Mšjligheten fšr en ny aktšr att ta sig in pŒ
kabel-TV-marknaden Šr dŠrmed att se som minimala och rŠtten till nyetablering
fšrefaller sŒledes vara minst sagt urholkad.
11.1.3 Mšjligheterna till nya kunder
Till det faktum att mšjligheten att genom konkurrens šverta ett annat kabel-TVbolags kunder Šr nŠst intill obefintlig skall Šven lŠggas vilken mšjlighet som finns att
binda helt nya kunder till sig, dvs. kunder som tidigare inte haft tillgŒng till kabel-TV.
Som utgŒngspunkt fšr detta resonemang kan sŠgas att Kabel-TV-verksamheten
har bedrivits i Sverige under en lŠngre tid. Det kan Šven tillŠggas att prissŠttningen pŒ
senare tid hŒllt en rimlig nivŒ. SŒledes kan fšrutsŠttas att de personer som šnskar ha
tillgŒng till ett mer omfattande kanalutbud genom kabel-TV redan ingŒtt avtal hŠrom
med ett kabel-TV-bolag. Antalet intresserade men Šnnu inte anslutna konsumenter
kan dŠrmed uppskattas till ett fŒtal.
11.1.4 Slutsats
Kabel-TV-marknaden kan mot ovan givna bakgrund sŠgas vara upptagen. De stora
kabel-TV-bolagen intar starka och skyddade positioner. HŠrigenom kan det knappas
hŠvdas att det rŒder en sŒdan etableringsfrihet sŒsom fšreskrivs i YGL. Utrymmet fšr
en ny aktšr Šr sŒ begrŠnsat att jag menar att nŒgon reell mšjlighet, om Šn principiell
rŠtt, till nyetablering pŒ kabel-TV-marknaden inte existerar. Jag hŠvdar sŒledes att
grundlagen i detta hŠnseende endast Šr fiktiv.

11.2 €r en utvidgning av must carry-principen mšjlig med beaktande av YGL?
Huruvida abonnenterna skall fŒ stšrre inflytande šver vilka sŠndningar som skall ingŒ
i kabel-TV-bolagens programpaket, nŒgot som i och fšr sig kan te sig angelŠget,
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mŒste bedšmas utifrŒn 3 kap. 1¤ som legitimerar must carry-principen i 8 kap. 1¤
RaTVL. Fšrslagen om en utškad sŠndningsplikt genom konsumentinflytande eller
fšrmedling av grannlands-TV har motiverats av att det i fšrarbetena till YGL talas om
att Óen lŠngre gŒende upplŒtelseskyldighet Šr tŠnkbarÓ162 och att det i
specialmotiveringen till samma lag Œterfinns uttalanden om att en sŒdan
upplŒtelseskyldighet Ókan fšreskrivasÓ.163
Vad som emellertid inte beaktas i dessa fšrslag Šr den begrŠnsning lagrŒdet
dŠrefter gjorde av mšjligheten att fšreskriva en sŠndningsplikt. Genom att lŠgga till
"med hŠnsyn till allmŠnhetens intresse av en allsidig upplysning" poŠngterade
lagrŒdet att generella utvidgningar av sŠndningsplikten inte Šr mšjliga.
Med beaktande av lagrŒdets inverkan pŒ den slutliga formuleringen av 3 kap. 1¤
YGL skulle en utvidgning av must carry-principen sŒledes inte kunna gšras utan
iakktagande av vad som Šr motiverat av "allmŠnhetens intresse av en allsidig
upplysning". En utvidgning ur konsumenthŠnsyn Šr sŒledes inte mšjlig med
beaktande av lagrŒdets uttalanden kring tillkomsten av 3 kap. 1¤ YGL. En utvidgad
sŠndningsplikt av grannlands-TV skulle eventuellt kunna motiveras av ett intresse
frŒn allmŠnheten. Sammantaget innebŠr detta att ett krav pŒ programinflytande inte
kan gŒ utšver det som must carry-stadgandet tillŒter. Emellertid bšr Šven andra
fšrhŒllanden beaktas vid en sŒdan utvidgning, exempelvis mŒste
rŠttssŠkerhetsaspekten fšr kabel-TV-bolagen tillmŠtas betydelse, se vidare nedan kap.
11.6.

11.3 StŒr must carry-principen i konflikt med ŠganderŠtten?
Mot bakgrund av skyddet fšr ŠganderŠtten i 2 kap. 18¤ RF fšrefaller den
inskrŠnkning av ŠganderŠtten som must carry-principen innebŠr mŠrklig. Den fšrsta
frŒgan som mŒste stŠllas Šr huruvida must carry-principen šverensstŠmmer med det
faktum att det allmŠnna endast kan inskrŠnka den enskildes egendom fšr att tillgodose
angelŠgna allmŠnna intressen. DŒ public service-kanalerna tvŒngsvis fšrmedlas
genom de privatŠgda kabelnŠten skulle detta sŒlunda vara att betrakta som ett
angelŠget allmŠnt intresse. Om sŒ Šr fallet kan naturligtvis ifrŒgasŠttas. Bedšmningen
om vad som vŠger starkast - allmŠnintresset eller den privata ŠganderŠtten Ð Šr sŒvŠl
intressant som vansklig. Vad som fšresprŒkas beror dels pŒ politisk ŒskŒdning dels pŒ
egenintresse.
Den andra frŒgan som uppkommer i samband med regleringen i RF Šr att den
enskilde i det fall dŒ denne tvingats avstŒ frŒn sin egendom skall vara berŠttigad
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ersŠttning. Innebšrden av must carry-principen Šr ju just den att kabel-TV-bolagen
kostnadsfritt skall fšrmedla public service-kanalerna i sina kabelnŠt.

11.4 StŒr must carry-principen i konflikt med avtalsfriheten?
Kabel-TV-bolagen Šr privata Šgare som fšr framtida avkastning gjort betydande
investeringar vid anlŠggande av kabelnŠten. SŒsom ovan nŠmnts Šr motivet till must
carry-principen att garantera att den som Šr ansluten till ett kabelnŠt skall kunna ta in
de rundradioprogram som sŠnds frŒn markstationer och som Šr avsedda att tas emot
pŒ orten med normal antennutrustning. Fšr konsumenten mŒste det anses vara av stort
vŠrde att fŒ tillgŒngen till public service-kanalerna sŠkerstŠlld. Mot bakgrund av
annan tvingande lagstiftning till fšrmŒn fšr svagare part kan sŒledes konstateras att
must carry-principen inte skiljer sig nŠmnvŠrt.
FrŒga uppkommer hŠrvid huruvida must carry-principen, sŒsom en inskrŠnkning
i avtalsfriheten, kan utvidgas utan att den i svensk rŠttsordning grundlŠggande
bestŠmmelsen om avtalsfrihet šverskrids. NŠr man i fšrarbetena diskuterat en
utvidgning av must carry-principen har detta gjorts mot bakgrund av 3 kap. 1¤ YGL
och vad som hŠrmed innefattas av begreppet "allmŠnhetens intresse av tillgŒng till
allsidig upplysning".
Hur "allmŠnhetens intresse av tillgŒng till allsidig upplysning" skall tolkas Šr inte
fullstŠndigt utrett av lagstiftaren. €ven avtalsfriheten prŠglas av viss osŠkerhet dŒ
inskrŠnkningar i lag fšrekommer frekvent. Enligt min uppfattning mŒste emellertid
avtalsfriheten tillerkŠnnas samma dignitet som YGL.
Regleringen av trŒdsŠndningar grundas pŒ en intresseavvŠgning mellan risken fšr
sŠndningsmonopol och principen om etableringsfrihet. Must carry-principen har frŒn
lagstiftarens sida ansetts nšdvŠndig fšr att tillgodose konsumenternas intressen. Mot
denna bakgrund anser jag att must carry-principen varit befogad. Att ŒlŠgga kabelTV-bolagen, dvs privata subjekt, en kontraheringsskyldighet i den utstrŠckning en
utvidgning av must carry-principen skulle innebŠra anser jag emellertid Šr orimligt.

11.5 Bšr TV4:s sŠndningar omfattas av must carry-principen?
Den betydelsefulla skillnaden mellan TV4:s och SVT:s verksamheter Šr att den fšrra,
sŒsom tidigare nŠmnts, Šr verksam pŒ kommersiell basis medan den senare finansieras
med licensavgifter. Skillnad Šr inte att fšrringa dŒ konsekvensen hŠrav Šr att
handlingsfriheten fšr ett kommersiellt bolag, dvs. ett kabel-TV-bolag, inskrŠnks
genom en lagfšrpliktelse till fšrmŒn fšr ett annat kommersiellt bolag, dvs. TV4.
Riktigheten i att TV4 omfattas av must carry-principen torde avgšras genom en
grundlagstolkning. Etableringsfriheten fŒr, sŒsom tidigare nŠmnts, enligt 3 kap. 1¤
andra stycket endast inskrŠnkas i den utstrŠckning det behšvs med "hŠnsyn till
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allmŠnhetens intresse av tillgŒng till allsidig upplysning". Argumentet mot att TV4
skulle omfattas av den aktuella bestŠmmelsen Šr sŒledes att TV4:s
programverksamhet inte kan anses nšdvŠndig mot bakgrund av allmŠnhetens intresse
av tillgŒng till allsidig upplysning. Det kan med fog hŠvdas att en allsidig upplysning
uppnŒs genom SVT1 och SVT2. HŠrigenom fšrefaller det mindre intressant att TV4
av staten Œlagts vissa i avtal specificerade villkor vad gŠller
programsammansŠttningen och programverksamheten i švrigt. 164

11.6 RŠttssŠkerhetsaspekten
Reglerna kring kabel-TV-bolagens verksamhet har Šndrats vid ett flertal tillfŠllen och
regelverket Šr sŒsom ovan beskrivits fortfarande under fšrŠndring. Konsekvensen
hŠrav Šr att en osŠkerhet infšr framtiden prŠglar kabel-TV-verksamheten.
Must carry-principens utformning spelar en viktig roll fšr konkurrensen mellan
kabel-TV-bolagen, framtida investeringar i kabelnŠt och infšrandet av nya digitala
tjŠnster. Ytterligare utvidgning eller andra fšrŠndringar pŒ radiorŠttens omrŒde Šr
sŒledes av hšgsta intresse fšr kabel-TV-bolagen.
Att inte hŒlla fast vid den en gŒng fastslagna must carry-principen utan istŠllet
utška denna Šventyrar rŠttssŠkerheten fšr kabel-TV-bolagen. Det har tidigare
pŒpekats att kabel-TV-bolagen gjort betydande investeringar i de nŠt som anlagts.
Pengar har investerats med tanke pŒ framtida vinning. Att Šndra fšrhŒllandena fšr att
driva verksamheten ifrŒga Šr anmŠrkningsvŠrt. HŠr skall Šven poŠngteras det faktum
att kabel-TV-bolagen agerar sŒsom privata investerare. €ven Telia InfoMedia
TeleVision, som tidigare var under statlig regi, agerar sŒsom ett privat subjekt.
Situationen skulle sŒledes vara en annan i det fall kabel-TV-bolagen var statligt Šgda;
kabelnŠten skulle med rŠtta kunna rŠknas sŒsom offentliga nyttigheter. En fšr kabelTV-bolagen betungande utvidgning Šr sŒledes inte acceptabel ur ett
rŠttssŠkerhetsperspektiv.

11.7 Den politiska aspekten
Vilken lšsning som fšresprŒkas och hur lŒngtgŒende en reglering pŒ medieomrŒdet Šr
till sist ett politiskt stŠllningstagande, dock med reservation fšr den ovan redovisade
rŠttsliga aspekten. Den nŒgot paradoxala situation dŠr en i princip total yttrandefrihet
de facto inte fšrmŒtt motverka nŒgot av ett monopol pŒ medieinnehŒll har blivit
uppenbar. Detta skall emellertid ses i ljuset av vilka programkŠllor som potentiellt kan
vara tillgŠngliga. Det fria ordet Šr knappast helt fritt i etermediet oavsett om en
mediekoncentrationslag infšrs eller inte. Oberoende av om staten utškar regelverket
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pŒ kabel-TV-omrŒdet eller vŠljer att lŒta marknaden reglera sig sjŠlvt fšreligger i vart
fall en begrŠnsning av etableringsfriheten i yttrandefrihetsgrundlagens mening.
Vad som Šr politiskt riktigt Šr en avvŠgningsfrŒga. Fšr vissa kan det te sig
sjŠlvklart att en reglering mŒste ske dŒ det fria ordet i media inte reellt kan nyttjas av
dem som sŒ šnskar. Enligt andra mŒste den svenska yttrandefriheten bevaras formellt
oinskrŠnkt in i det lŠngsta.
Paradoxalt nog resulterar bŒda alternativen i en delvis inskrŠnkt yttrandefrihet.
Det Šr Šven hŠri som lagstiftarens dilemma ligger. En reglering av yttrandefriheten,
vilket innebŠr en inskrŠnkning av denna, mŒste komma till stŒnd fšr att
yttrandefriheten skall fŒ det genomslag som lagstiftaren vid YGL:s tillkomst šnskade.
Fšr egen del šnskar jag emellertid framfšra att principiellt sett mŒste en reglerad
situation, som visserligen innebŠr en inskrŠnkning, vara att fšredra framfšr en
oreglerad situation som ŠndŒ leder till stora faktiska begrŠnsningar.
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