
I anledning av aktbilaga 6,8,9 inkommer Radiotjänst med följande

Yttrande

Urban Domeij uppger att hans specifika dator inte är avsedd att ta emot tv-program. 

En dator kan användas till mycket, så vad är egentligen en dator avsedd för och vem är 
det som avgör detta? 

● Radiotjänst ställer här en retorisk fråga, men den frågan är ingalunda besvarad i det senare. 
Det är en höggradigt relevant fråga, och svaret är enkelt: 
En dator är inte avsedd för någonting alls, utöver att anpassas till olika uppgifter. 

Datorn är en generell programmerbar apparat. Den kan avses för ett ändamål genom att 
förses med hårdvara och program för uppgiften som ska lösas. Det finns datorer som styr 
flygplan och fartyg, datorer som styr bromssystemet på motorcyklar, datorer som klipper 
gräs och datorer som tvättar. Det finns också datorer som för diagnostik över systemen i 
bilar och via Internet sänder data till tillverkaren, för att diagnostisera fel. Avsikten med en 
dator avgörs inte av Radiotjänst, utan av dess program och ansluten hårdvara! 

Svaret på frågan är relevant för ärendet. Om datorn har inrättats för att ta emot tv-sändning, 
så kan den vara en tv-mottagare, men om den inte har försetts med medel för att ta emot 
tv-sändning är den inte en tv-mottagare. Lagens förarbeten anger att det digitala tv-formatet 
ska vara standardiserat. För närvarande sänder ingen standardiserat till svenska mottagare. 
(SOU 2005:2, sid 19-20, Prop. 2005/06:112 s. 92)16 

Vissa har en dator för att skriva på, en del för att spela datorspel, en del använder den till 
bildredigering, en del använder den till att se på tv. vissa bygger ihop sina datorer på egen 
hand från grunden och installerar enbart särskilda program, och vissa köper en färdig 
dator med förinstallerade program. 

● Här vidgår Radiotjänst att datorer inte alltid är avsedda för att ta emot tv-program!

Det är precis detta som lagstiftaren har förutsett då man införde det utvidgade begreppet 
tv-mottagare, d.v.s. i framtiden kommer sändningar av tv-program ske på en rad olika sätt 
och att fastslå en exakt beskrivning av en tv-mottagare blir därför meningslöst. Man har 
alltså knutit avgiftsplikten till en teknisk utrustning i kombination med sändningar. 

● Förrädiskt smyger Radiotjänst in ett par lögner här. Om man upprepar en lögn tillräckligt 
många gånger kan den kanske så småningom uppfattas som sanning? Det finns inget sådant 
”utvidgat begrepp” som Radiotjänst påstår här. Definitionen förtydligar bara vad som hela 
tiden har gällt. Inte heller har man i lagen knutit avgiftsplikten till en viss teknisk utrustning 
i kombination med sändningar. Förarbetena visar tydligt att avsikten med lagen är att de som 
tar del av programutbudet ska betala avgiften, och att den inte är knuten till en viss teknisk 
utrustning. Senare i den här långa litanian motsäger Radiotjänst uppgiften som de ger här. 
Teknikneutraliteten innebär att avgift får påföras den som har utrustning anordnad 
för att kunna ta emot tv  -  program   och att andra inte ska påföras avgift. 

Urban Domeij har, liksom många andra, fastnat för begreppet ”avsedd för” och menar att 
just hans specifika dator inte är avsedd för tv-program. Varför lagstiftaren valt detta 
begrepp framgår nedan. 

● Här finns ett retoriskt drag i upprepningen, att ”många andra” också har anfört att just den 
specifika datorn inte är avsedd för tv-program. Självklart är mitt anförande giltigt, liksom 
andras, som har angivit samma sak. Den stora mängden visar snarare att Radiotjänst har fel i 
grundsatsen att en dator kategoriskt är en tv-mottagare. Avsikt syftar framåt och kan inte 
omdefinieras i efterhand. Avsikten kan inte ändras med en fristående åtgärd av tredje part. 
Radiotjänst kan inte heller bedöma avsikten med en viss apparat utan utredning. 
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Den 1 januari 2007 infördes en definition av begreppet tv-mottagare i tv-avgiftslagen. I en 
ny § 2 förklarades att ”En tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta 
emot utsändning eller vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan 
användas för annat ändamål”.1

Departementschefen uppmärksammade i samband med lagändringen särskilt behovet av 
att göra begreppet teknikneutralt: ”Tekniken för mottagning av tv är under ständig 
utveckling och en lagstiftning som bygger på en närmare beskrivning av tekniken för 
mottagning av tv riskerar snart att bli inaktuell”.2

Betydelsen av ”att de som faktiskt tar del av tv-utbudet oavsett distributionssätt även 
fortsättningsvis skall betala avgift” betonades med motiveringen att ”detta kan garantera 
en stark public service-verksamhet även i framtiden”.3

Att man med denna utgångspunkt ändå valde att i definitionen uttrycka sig så att man med 
tv-mottagare avsåg en utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller 
vidaresändning av tv-program, även om utrustningen också kan användas för andra 
ändamål, kan möjligen te sig motsägelsefullt. Enligt departementschefen borde dock 
bedömningen i de flesta fall inte förorsaka några större problem.4

● Här vidgår Radiotjänst att de faktiskt i illvilja avgiftsbelägger datorer som inte är avsedda att 
ta emot tv-program. Dessutom anger man här en definition, vilken man senare säger att den 
inte gäller: utsändning och vidaresändning. Att man senare inför beteckningen tv-sändning 
förändrar ingenting i sak, men är inkonsekvent. Man kan inte i ena ögonblicket hävda den 
ena ståndpunkten för att i nästa stöda sig på en annan. Radiotjänst är alltså medvetna om att 
lagen förutsätter utsändning och vidaresändning (tv-sändning), och att sändningsbegreppet 
är centralt för definitionen av tv-program, vilket Radiotjänst sedan med ett inte särskilt 
elegant hopp förnekar när de tycker att tv kan vara lite vad som helst. 

Radiotjänst är alltså medvetna om att de har fel i bedömningen av datorer som tv-mottagare, 
och de använder rent struntprat, för att stöda orimliga utgångspunkter. Det finns inte minsta 
tvivel om att lagstiftaren avsåg att den som tar del av tv-utbudet ska betala. Så varför 
kräver Radiotjänst en oskälig avgift? Varför går Radiotjänst emot lagstiftarens avsikt? Om 
man läser ordentligt, så finner man i förarbetena att det avses utrustning som särskilt har 
utformats och utrustats för mottagning, inte elektroniska apparater som inte är utformade 
eller utrustade för mottagning. Förarbetena anger också att sändningen ska göras i 
standardiserat digitalt format (SOU 2005:2, sid 19-20, Prop. 2005/06:112 s. 92)16 . 

De sändningar som vi diskuterar här görs inte i standardiserat digitalt format. Det finns fler 
tveksamheter, eftersom det på Internet inte förekommer utsändning eller vidaresändning, 
och att man på Internet som sändande part inte kan ”starta” en utsändning, men också det 
går Radiotjänst runt med struntprat där de tar sig tolkningsföreträde. Min tolkning är fullt 
giltig, och Radiotjänsts går i krumbukter för att plocka enstaka russin ur en väldigt stor kaka, 
där de, med avsikt att påföra avgift på den som inte har tv-mottagare, omdefinierar 
utrustningen, liksom också lagen och dess förarbeten, och tolkar in avsikter som inte 
framgår av det skrivna ordet. 

Sändning över Internet initieras alltid av mottagaren. Det finns inga undantag. 
Radiotjänst vet att de påför avgift i strid mot lagen och stöder sig på att vränga lag!

Definitionen knöt alltså an till att apparaten ska vara avsedd att ta emot utsändning och 
vidaresändning av tv-program. Med tv-program avsågs ”ett samlat schemalagt 
programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela SVT1:s eller hela Kanal 5:s utbud 
etc. Härmed omfattas inte utsändning av vissa utdrag, t.ex. enskilda program eller 
programinslag, i likhet med de sändnings som idag sker på Internet eller inom ramen för 
en mobiltelefonitjänst”.5 [Obs att felet ”sändnings” är från originalet, liksom ett senare fel ”TV:” /UD]
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Datorer med tv-kort och datorer med inbyggd eller inkopplad digitalbox nämndes som 
exempel på utrustning som måste anses vara avsedd för att ta emot tv-program och 
därmed att bedöma som tv-mottagare men att datorer och mobiltelefoner utan tv-kort eller 
annan anslutning än det öppna Internet inte var att betrakta som sådan utrustning 
eftersom det vid tidpunkten för propositionen inte sändes ut något samlat schemalagt 
programutbud på Internet eller till mobiltelefoner.

Det framhölls dock att den tekniska utvecklingen på sikt kunde ändra detta och att det 
skulle kunna komma att innebära konsekvenser för exempelvis företag med ett stort antal 
stationära och mobila datorer och mobiltelefoner.6 
Att man behöll formuleringen ”avsedd att ta emot” i definitionen förklaras av att man inte 
ville att avgiftsskyldigheten skall påverkas av att utrustningen tillfälligtvis var trasig eller att 
mottagningsförhållandena var dåliga.7

Radio- och tv-lagen innehåller inga definitioner av begreppen ”utsändning” eller 
”vidaresändning” men väl av ”tv-program”. Med tv-program avses i lagen ”program som 
huvudsakligen består av rörliga bilder med eller utan ljud”. I den tidigare lagen var detta 
begrepp inte definierat utan det hänvisades till att ”program” skulle ges samma betydelse 
som i yttrandefrihetsgrundlagen.8 I förarbetena till 2010 års lag slog departementschefen 
fast att någon definition inte var nödvändig i radio- och tv-lagen utan att man även 
fortsättningsvis ska utgå från yttrandefrihetsgrundlagen.9

Radio- och tv-lagen förklarar alltså inte betydelsen av begreppen utsändning och 
vidaresändning men för tillämpningen av tv-avgiftslagen är det relevant att notera radio- 
och tv-lagens definition av begreppet ”tv-sändning”. En tv-sändning är ”en sändning av 
eller att sända tv-program med hjälp av elektroniska kommunikationsnät där sändningen 
a) tillhandahålls av en leverantör av medietjänster, b) är riktad till allmänheten, och c) är 
avsedd att tas emot av tekniska hjälpmedel”.10

AV-Direktivet skiljer mellan linjära och icke-linjära sändningar.11 I den engelska versionen 
används begreppen ”television broadcasting” och ”on-demand audiovisual media service”. 
Det första motsvarar det som i Sverige traditionellt benämnts ”rundradiosändningar” och 
som i den nya radio- och tv-lagen kallas ”tv-sändning”. Departementschefen noterade att 
Direktivets innehöll ett krav på att en tv-tjänst ska tillhandahållats för samtidigt tv-tittande 
enligt en programtablå men konstaterade att någon skillnad i sak inte fanns mellan denna 
definition och begreppet tv-sändning som det sedan tidigare beskrivits i radio- och 
tv-lagen.12

Den relevanta skillnaden mellan en tv-tjänst och beställ-tv är vem som startar 
sändningen.13 Med detta menas inte att en tv-tjänst blir en beställ-tv tjänst bara för att 
tittaren själv väljer när han ska starta att titta utan att tittaren kan välja när ett visst program 
(hämtat ur en katalog av program som tillhandahålls av leverantören) ska sändas. I 
AV-Direktivet framgår skillnaden tydligare genom att man använder uttrycken linjära och 
icke-linjära sändningar. 

● Alla ”sändningar” av rörlig bild över Internet är icke-linjära. Den som vill titta kan ta fram 
programmet vid valfri tidpunkt medan det är publicerat. De är inte heller standardiserade. 
(SOU 2005:2, sid 19-20, Prop. 2005/06:112 s. 92)16

När det gäller radio- och tv-lagens tillämpning på olika distributionsformer noterades i 
förarbetena att tv kan sändas analogt eller digitalt i trådlösa marknät, via satellit, i kabelnät 
eller i s.k. IP-nät samt även genom ”öppna Internet-sändningar”14 

● Här finns ett sakfel, då ”öppna Internet-sändningar” inte förekommer, och inte heller är 
definierade. SVT och UR sänder inte ”öppet”, utan de publicerar via ett gränssnitt som 
inte är standardiserat, och de levererar inte det publicerade till alla. Man bör också hålla i 
minnet att endast SVT, UR och Kanal 5 är relevanta, så länge ingen annan påvisas sända. 
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och att lagens tillämpningsområde inte var beroende av vilken teknik som användes. 
Tv- eller radiosändningar som tas emot i en annan apparat än den traditionella tv- eller 
radioapparaten kan därför, sa departementschefen, utgöra ett ljudradio- eller TV-program 
om sändningarna i övrigt uppfyller kraven för att omfattas av lagen. Det innebär, avslutade 
departementschefen, att även program som tas emot i t.ex. en dator eller en mobiltelefon 
kan omfattas av radio- och tv-lagen.15

● Förutsatt att det finns tv-sändning i standardiserat format, och att den kan tas emot.16 

Urban Domeij hänvisar även upprepade gånger till att hans dator är permanent obrukbar 
som tv-mottagare eftersom den inte kan ta emot SVTs sändningar. 

● Det finns inga tv-sändningar som den kan ta emot. Det rätta begreppet på Internet är inte 
sändning, utan publicering. Programföretagen sänder inte, de publicerar. 

I proposition 1988/89:18 på sidan 50 står ” Om det är fel på en tv men felet kan repareras 
för en rimlig kostnad, kan TV: inte anses vara varaktigt obrukbar. Varaktigt obrukbar blir en 
TV först då den kan sägas vara ohjälpligt sönder.”. Eftersom Domeij kostnadsfritt och 
relativt enkelt har möjlighet att installera de program som behövs för att kunna ta del av 
just SVT:s sändningar kan hans dator inte anses vara varaktigt obrukbar. Möjlighet att ta 
emot andra TV-kanalers sändningar via Internet utan installation av dessa program kan 
finnas, då även andra aktörer förutom SVT sänder sina tv-kanaler via webben. 

● Ovanstående stycke är ren spekulation. Det är upp till Radiotjänst att bevisa att min dator är 
en tv, och att det finns tv-program som den kan ta emot, innan den kan klassificeras som tv. 
Radiotjänst har inte kunnat styrka att min dator kan ta emot tv-sändning eller att 
detta skulle ha utretts. Om Radiotjänst inte kan påvisa att det finns någon tv-sändning 
som min dator kan ta emot, skall deras talan inte bifallas. 
Märk att tv-avgiftslagen endast avser program riktade till svensk allmänhet enligt standard.16 

Ingen aktör sänder enligt standard idag. (SOU 2005:2, sid 19-20, Prop. 2005/06:112 s. 92)

Påståendet att jag kostnadsfritt och relativt enkelt har möjlighet att installera programmen 
som behövs för att göra om min dator till tv-mottagare saknar grund. Det är en väsentlig 
ombyggnad av min dator att göra om den till tv-mottagare, och det finns inte något sådant 
program som Radiotjänst påstår. Till mitt system finns inte det datorprogram som krävs för 
att ta del av tv-sändning, och programföretagen sänder inte till min dator ens om jag begär 
att få deras tv-program. SVT och UR anser att min dator inte är en tv-mottagare. Radiotjänst 
måste bevisa sina hypoteser innan det går att ange att min dator skulle vara en tv-mottagare. 
Radiotjänst har inte utrett om min dator kan ta emot tv-sändning, utan bygger sina argument 
på antaganden, spekulation och bitvis rena lögner. 

Det är inget fel på min dator, utan den har aldrig varit tv-mottagare och jag kommer inte att 
göra om den till tv-mottagare. Jag har bett Radiotjänst redovisa vilken utredning de har gjort 
av min dator, men de vägrar svara. 

Enlit 5§ lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst finns inte 
skyldighet att betala radio- och tv-avgift vid innehav av tv-mottagare som finns i 
anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i 
fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan 
användas för att ta emot tv-program. 

En särskilt vidtagen åtgärd på en tv-mottagare som finns i ett hushåll medför således inte 
befrielse från avgiftsskyldighet. 

● Styckena ovan är inte relevanta i målet. Min dator är inte en tv-mottagare, och den kräver 
inte någon åtgärd för att bli obrukbar som tv-mottagare. Den kan inte bli tv-mottagare annat 
än genom särskilda åtgärder som ändrar avsikten med den. 
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Att Domeij valt att inte installera programvaran som behövs för att ta emot just  SVT:s 
sändningar saknar därför betydelse. 

● Det saknar inte betydelse, utan är högst relevant. Radiotjänst utgår här åter från en krumbukt 
där de kategoriskt anger datorn som tv-mottagare. Men datorn är inte en tv-mottagare, och 
att ”installera programvaran” är att förändra dess egenskaper i grunden, att bygga om den till 
en helt annan utrustning. Det är egalt om jag väljer att inte installera programvaran eller om 
jag inte väljer att installera den; det går på ett ut. Däremot har det betydelse att ingen sänder 
i standardformat16 (SOU 2005:2, sid 19-20, Prop. 2005/06:112 s. 92) men det har ingen betydelse om 
datorprogram för mottagning är billiga eller lätta att installera. Installation av programvara 
ändrar avsikten med apparaten till något den eljest inte är. 

Som nämnts i vårt tidigare yttrande från 2013-08-08 är inte avgiftsskyldigheten i 
tv-avgiftslagen knuten till att tv-mottagaren ska vara avsedd att ta emot endast de 
tv-program som avgiften är tänkt att finansiera, dvs från SVT och UR. En sådan 
begränsning föreslogs visserligen inför 2007 års ändringar i tv-avgiftslagen men 
regeringen valde att avstå från detta.16 

● Här passar det Radiotjänst att bortse från proposition och utredning. Russinen i kakan 
plockas ut. Att formatet ska vara standardiserat16 undanhålls (med avsikt?). 

Följden har blivit att det endast är rent tekniska rekvisit som avgör om avgiftsskyldighet 
föreligger. Innehar någon en tv-mottagare ska avgiften betalas. En tv-mottagare är en 
sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av 
TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Det spelar 
alltså inte någon roll om innehavaren rent faktiskt inte tittar på SVTs program. 

● Det tekniska rekvisitet för tv-avgift saknas. Min dator kan inte ta emot tv-sändning. 

I övrigt vidhåller Radiotjänst vad som tidigare uppgetts i ärendet. 

Nathalie Johansson
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