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Sammanfattning 

Sedan i februari har Radiotjänst AB en tolkning där man hävdar att internetansluten dator, 
mobiltelefon och datorplatta är en se som en tv-mottagare och därmed är innehavaren skyldig att 
betala radio- och tv-avgift. Tolkningen har skapat debatt och upprördhet bland allmänheten, 
exempelvis bland de som valt att inte ha tv-mottagare och som nu retroaktivt anses avgiftskyldiga för 
utrustning de införskaffat före Radiotjänst nytolkning.  

Jag har deltagit i debatten eftersom det är en teknisk definition som bestämmer vad som anses vara en 
tv-mottagare. I den här rapporten sammanfattar jag de artiklar och den video som jag tidigare 
publicerat1  och jag utökar mitt resonemang för att belysa frågeställning från olika perspektiv. Bland 
annat granskar jag Radiotjänsts påstående på webben, argumenten i en dom från förvaltningsrätten i 
Luleå från den 24 juni samt den efterföljande domen i samma ärende som överklagats till 
kammarrätten i Sundsvall. Jag tar även upp en dom från förvaltningsrätten som avser en äldre dator 
som blivit befriad från avgiften.  

Jag finner att Radiotjänsts tolkning saknar stöd i lagstiftningen och i förarbetena. Tolkningen baseras 
på selektivt urval av längre resonemang och är tekniskt felaktig. Motsvarande problem finns i de domar 
som jag tar upp. Min slutsats är att en tv-mottagare är enbart definierad med avseende på 
rundradioutsändning i marknät och satellitnät och över olika former av kabel-tv- och IPTV-nät. Detta 
utesluter dock inte Radiotjänst från att ta ut radio- och tv-avgift från de som tar del av utsändningarna i 
öppna internetsändningar, men avgiften kan inte följa innehav av någon utrustning. Betald avgift 
skulle exempelvis kunna krävas för tillgång till tv-sändningarna. Det kan styrkas med hjälp av 
inloggning. 

 

                                                             
1 Avskaffa avgiftstvånget (rubrik på svd.se är Tv‐mottagning i dator är enkelt att kolla), Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 6 
november 2013.  
Ohållbar syn på tv i datorn, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 28 juni 2013. 
Radiotjänsts tolkning leder till godtycke, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 8 mars, 2013. 
Radiotjänst följer inte lagen i synen på dator, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 5 mars 2013. 
Radio‐ och tv‐avgiften på 20 minuter, YouTube, 11 juli, 2013 
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1 Inledning 

1.1 Lagen, definitioner och ord 

De här två paragraferna i Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst 
bestämmer vem som ska betala radio- och tv-avgiften. 

Definition 
2 § 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.  

Avgiftsskyldighet 
2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna 
Aktiebolag (RIKAB).  

Frågan som jag tar upp är om en internetansluten dator är en avgiftspliktig tv-mottagare enligt denna 
definition.  

Utsändning och vidaresändning definieras i Proposition 2005/06:112:  

Med utsändning eller vidaresändning avses i enlighet med vad som gäller enligt 1 kap. 1 § radio- och TV-lagen 

(1996:844) en sändning som är avsedd att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild 

begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den (rundradiosändning). 

Traditionellt sker rundradiosändning med radiovågor av alla tv-sändningar samtidigt till samtliga 
mottagare. För sådan utsändning sker kanalvalet lokalt på mottagaren och sändaren har ingen uppgift 
om vilka mottagare som finns och om de tar emot tv-program. Propositionen anger också följande.  

Utsändning av IP-TV kan ske bland annat genom s.k. IP-multicastteknik eller IP-broadcast. Dessa tekniker för 

utsändning eller vidaresändning får jämställas med rundradiosändning (”broadcasting”) i lagens mening. 

Det här anger vilken typ av förmedling som ingår i definitionen av en tv-mottagare (man får bortse 
från felaktigheten om IP-broadcast som inte finns annat än lokalt på en länk). Vanlig förmedling 
mellan en sändare och en mottagare innefattas alltså inte i begreppet utsändning (kallas unicast på 
engelska i kontrast till multicast som har flera samtidiga mottagare).   

Vidaresändning är tv-sändningar i satellitnät, kabel-tv-nät och IPTV-nät och regleras i Radio- och tv-
lagen 2010:696. Vidaresändning tas inte upp i denna rapport.   

Jag skiljer inte på olika typer av datorer såsom persondatorer, datorplattor och smarta mobiltelefoner. 
En dator består av en hårdvara och ett operativsystem; datorns alla nyttofunktioner ges av 
användarprogram såsom mediaspelare, webbläsare och ordbehandling. IP står både för 
internetprotokollet som förmedlar datapaket genom ett nätverk och internetprotokollen, den svit av 
protokoll som behövs för kommunikation mellan processer i åtskilda datorer. Ett IP-nät ett 
elektroniskt kommunikationsnät som är baserat på internetprotokollen; internet är ett öppet, globalt 
IP-nät.  

Kursiveringar i texten är mina, om inte annat anges (med ”[sic]”). Direkta citat är inskjutna om de är 
längre avsnitt och anges i löpande text inom citattecken.  
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1.2 Introduktion till kommunikationsnät 

1.2.1 Systemarkitektur 

Kommunikationsnät är bland de mest komplexa tekniska system som skapats. För att utveckla, 
tillverka och driva nät behöver systemen struktureras i delar som är så oberoende av varandra som 
möjligt; man brukar tala om systemets arkitektur. För kommunikationssystem används abstraktion 
som metod för att hantera komplexiteten. Strukturen brukar representeras som en stapel av 
funktionella block, där varje block kallas ett protokollskikt. För det översta tillämpningsskiktet 
abstraheras hela nätet bort och tjänsten som underliggande skikt ger är illusionen av en direkt 
förbindelse mellan tillämpningsskikten på sändar- respektive mottagarsidan. Längst ned i stapeln 
måste man bli konkret och följaktligen kallas det för det fysiska skiktet. Begreppen och strukturen 
visas i bilden. (Se Berti m. fl. (2012) för en mer ingående presentation.) 

Kommunikationsprotokoll är en uppsättning regler för kommunikation mellan olika enheter i ett 
datorbaserat kommunikationssystem (enl Nationalencyklopedins ordbok). Reglerna innefattar både 
hur data struktureras och vilka funktioner som utförs för kommunikationen; protokollen använder 
egna styrdata för koordinera funktioner. 

Ett nät med  två kommunicerande datorer: en klient  som begär data  från en  server. Klienten kommunicerar 

trådlöst med en brygga som  i sin tur kommunicerar med en växel; båda  länkarna sköts av funktioner  i de två 

lägsta skikten  i strukturen. Växlarna  förmedlar datapaket  i nätet. Klienten och servern har en  förbindelse på 

transportnivån  på  samma  sätt  som  om  de  varit  direkt  ihopkopplade med  en  länk.  Transportprotokollet  tar 

emot och förmedlar data till de olika användarprogram som kommunicerar på tillämpningsnivån  i systemet. I 

sändande system  förmedlas data uppifrån ned genom protokollskikten, där varje skikt utför givna  funktioner 

och  lägger  till  nödvändig  styrdata;  på mottagarsidan  förmedlas  data  uppåt  i  stapeln.  Varje  protokollskikt 

använder de styrdata som motsvarande protokollskikt på sändarsidan har bifogat.  

Den arkitektur som gäller för internet består av fem skikt. Kommunikationen mellan angränsande 
skikt sker via bestämda gränssnitt; det underliggande skiktet erbjuder en väldefinierad tjänst till det 
ovanligande skiktet. På sändarsidan lämnar tillämpningsprotokollet över data till transportskiktet för 
leverans; på mottagarsidan lämnar transportprotokollet över data till protokollet på 
tillämpningsskiktet. Det sker på samma sätt för övriga skikt. Protokoll i ett och samma skikt i nätet 
kommunicerar parvis med varandra (till exempel för kodning respektive avkodning av data). 
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Det är tjänsten som ett protokollskikt erbjuder som är abstraktionen av alla underliggande funktioner. 
Så länge som gränssnittet och tjänsten inte förändras kan ett underliggande skikt ändras, uppgraderas 
och bytas utan påverkan på skikten ovan och på så sätt blir systemet mer hanterbart.  

1.2.2 Protokollskikt 

Det understa fysiska skiktet innehåller den faktiska förmedlingen av data med hjälp av signaler som 
utgörs av elektrisk ström eller olika former av elektromagnetisk strålning, främst radiovågor, 
mikrovågor och ljus. Strömmen eller strålningen formas till olika förbestämda former för att 
representera data. En ström kan till exempel använda en positiv spänningsnivå för datavärdet 1 och en 
negativ nivå för värdet 0. Mottagaren tar emot signalen; formerna i den mottagna signalen kan läsas 
av och anger de datavärden som förmedlats. Signalen har tappat energi i överföringen och fångat upp 
störningar av olika slag. Om den mottagna signalen är för svag i förhållande till störningarna uppstår 
fel i avläsningen och det blir fel i data. Hög felfrekvens innebär att kommunikationen inte fungerar.  

Datalänksprotokollet innehåller funktioner för att skicka och ta emot block av data över en fysisk länk 
(trådlös eller kabel) samt kontrollera att blocken blivit korrekt mottagna.  

Nätverksprotokollet förmedlar packet av data mellan kommunicerande datorer över ett godtyckligt 
stort nät. Paketen består av styrdata och nyttodata; nyttodata förmedlas orört. Paketens styrdata 
innehåller adresser för sändande dator och för mottagande dator. För IP-protokollet kallas adressen 
IP-adress, eller IP-nummer, och anger en anslutning på datorn. Alla växlar i nätet läser av paketens 
mottagaradresser och förmedlar paketen i riktning mot mottagaren i nätet. För internet garanteras 
inte leverans av paket och de kan fördröjas och kastas om det blir överlast i växlarna. IP stöder 
gruppkommunikation (sk multicast) där gruppen identifieras av en multicast IP-adress (det används 
inom slutna IPTV-nät). Det öppna internet stöder inte multicast. 

Transportprotokollet skapar en förbindelse mellan de kommunicerande användarprogrammen på 
datorerna. Protokollet lägger till styrdata som innehåller adresser för sändande och mottagande 
program. För internetprotokollen (transmission control protocol, TCP,  och user datagram protocol, 
UDP) kallas de här adresserna för portnummer. TCP ger tillförlitlighet så att alla data levereras i rätt 
ordning, men kan inte garantera tjänstekvalitet såsom en viss datahastighet eller att en gräns för 
fördröjningen inte överskrids. UDP saknar funktioner för tillförlitlighet och tjänstekvalitet.    

Överst i stapeln av protokollskikt finns tillämpningsskiktet. Där finner man programmen som 
använder kommunikationen för att förmedla information till användaren. Exempel är epostprogram 
och webbläsare. Oftast är protokollen i detta skikt del av ett program som även har andra funktioner 
och som har ett användargränssnitt mot användaren (för att skriva och läsa epost till exempel). Det är 
på denna systemnivå som nyttodata skapas och tas emot och som datas form och mening är känd.  

De kommunicerande datorerna vid nätets kanter har alla protokollskikten. De nedersta två finns i 
datorns hårdvara (nätverkskortet) medan nätverks- och transportskikten tillhör operativsystemet (det 
vill säga, datorn); protokoll i tillämpningsskiktet finns i användarprogramvaran. 

1.2.3 Kommunikationstjänst och tjänstekvalitet 

Kommunikationstjänsten sker ofta enligt principen klient-server där klienten begär data, till exempel 
ett tv-program, från servern som levererar det. Klienten anropar servern på ett känt portnummer. 
Serven svarar till avsändaradressen i paketen och till det portnummer som klienten angav. IP-adresser 
fås från en katalogtjänst (domain name system, DNS).  

Ett användarprogram för en kommunikationstjänst kan skrivas av en programmerare utan kännedom 
om hur nätet fungerar och var motparten i kommunikationen befinner sig. Illusionen är att de är 
direkt förbundna med varandra. Problemet, och det är ett väsentligt problem, är att vare sig 
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programmeraren eller senare användaren vet hur väl kommunikationstjänsten och 
användarprogrammet kommer att fungera!  

Kvaliteten i överföringen beror på mottagningsförhållandena för varje länk i det fysiska skiktet. Nätets 
länkar är konstruerade för att hålla hög teknisk kvalitet, men accesslänken i bilden ovan mellan 
klienten och bryggan i det trådlösa nätet kan exempelvis ha dålig mottagning. Kvaliteten påverkas 
även av mängden datatrafik som skickas i nätet i förhållande till nätets kapacitet. Vidare påverkas 
kvaliteten av lasten på datorerna, både på server- och klientsidan så att användarprogrammet inte får 
tillräcklig andel av datorns beräkningskapacitet och minne. Internet erbjuder ingen garanti för 
tjänstekvalitet, det vill säga förmedling av datapaket: paketen kan fördröjas och tappas i nätet, och det 
finns ingen garanti för att datahastigheten når upp till kommunikationens behov. Tjänsten beskrivs 
lakoniskt som en bästa ansträngning (best effort).  

Jag vill kontrastera det ovanstående med det markbundna rundradiosystem som används för tv-
sändningar som följer standarden Digital video broadcast–terrestrial (DVB-T och DVB-T2). Systemet 
består enbart av ett tillämpningsskikt över ett fysiskt skikt och är avsett att förmedla tv-program. Alla 
tv-sändningar förmedlas samtidigt till samtliga mottagare över åtskilda radiofrekvenskanaler. Val av 
tv-sändning sker genom kanalval på mottagaren. Det finns en kommunikationslänk i systemet från 
sändarens radiomast till mottagarens antenn och det saknas returkanal från mottagare till sändare. 

I sändningstillståndet för Sveriges television ingår i uppdraget att tv-sändningarna ska nå 99,8 procent 
av den bofasta befolkningen i landet med tekniskt god kvalitet och det finansieras genom radio- och tv-
avgiften. För marknätet säkerställs detta genom mätningar och uppgraderingar av systemet. 
Marknätet drivs av Teracom AB. Garantin för utsändningens tjänstekvalitet gör att lagen kan bortse 
från mottagningskvaliteten eftersom endast 0,2 procent av befolkningen har radioskugga. Övriga kan 
ordna sina mottagningsförhållanden (antenntyp, inställning av antenn) så att mottagningen fungerar. 
De som inte kan ta emot utsändningen får antingen ge upp att se på tv eller köpa abonnemang från 
något företag som erbjuder vidaresändning, till exempelvis via satellit.   

För att tydliggöra: SVT erbjuder tjänstekvalitet för det fysiska skiktet i kommunikationssystemet för 
markburen radioutsändning av tv-program och därför kan man i lagen bortse från faktiska 
mottagningsförhållanden för varje enskilt hushåll. För internet går det däremot inte att säkerställa att 
tv-sändningar fungerar eftersom nätet inte stödjer någon form av tjänstekvalitet på datalänk- och 
nätverksskikten.  

2 Tv-mottagare 

2.1 Bakgrund till och analys av en definition 

Definitionen av tv-mottagare ovan infördes 2007 efter förslag i Proposition 2005/06:112 som bygger 
på SOU 2005:2. I propositionen på sida 91 står:  

På grund av den tekniska utvecklingen och ändrade beteendemönster hos TV-tittarna bör begreppet TV-

mottagare och dess tekniska beskrivning ges en vidare innebörd än vad som gäller nu. Detta är nödvändigt för 

att de som rent faktiskt tar del av TV-utbudet oavsett distributionssätt även fortsättningsvis skall betala avgift. 

Därmed garanteras en stark public service-verksamhet även i framtiden. 

I likhet med utredningen anser regeringen att det inte är meningsfullt att vare sig i lagen eller i förarbetena 

definiera utrustningen genom en teknisk beskrivning. 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 att ganska snart bli inaktuell. 

En TV-mottagare bör definieras som sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller 

vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. På samma sätt 
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som tidigare bör utgångspunkten vara att utrustningen tekniskt sett skall vara en anordning avsedd för 

mottagning av rundradiosändningar som förmedlar rörliga bilder. 

Genom definitionen innefattar man både markbunden och satellitburen utsändning samt 
vidaresändning i alla former. Man höll definitionen öppen mot framtida distributionssystem såsom 
DVB-H (H för handheld), som vi nu vet inte nått framgång, och Multimedia broadcast multicast 
services (MBMS) för mobilnät. Men, som det står är utgångspunkten rundradiosändningar. Med 
bisatsen ”även om utrustningen också kan användas för annat ändamål” menas att man kan använda 
tv:n för att se på film från en dvd-spelare till exempel. 

Propositionen konstaterar slutligen (s. 92):  

För att bedömas som en TV-mottagare bör emellertid den tekniska utrustningen vara avsedd [sic] för att ta 

emot TV-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Bedömningen av om den 

tekniska utrustningen är avsedd för att ta emot TV-program torde i de flesta fall inte förorsaka större problem. 

Definitionen behandlades igen i Prop. 2008/09:195, sid. 29–31, där regeringens bedömning var att 
definitionen skulle kvarstå oförändrad. Resonemanget om varför definitionen skulle ändras är dock 
intressant (utredningen som avses är SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring):   

Mot bakgrund av innebörden av begreppen nätkonvergens, tjänstekonvergens och apparatkonvergens har 

utredningen ansett att det inte längre är relevant att tala om vad en viss apparat är avsedd för att göra utan att 

det viktiga är vad som kan göras med apparaten. Utredningen har därför föreslagit att en TV-mottagare ska 

definieras som en sådan teknisk utrustning som kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. 

Ett syfte med utredningens förslag är att snäva in begreppet TV-mottagare för att endast de som verkligen kan 

ta emot TV-sändningar ska behöva betala TV-avgift.  

Regeringen anser i och för sig att utredningens syfte med förslaget är eftersträvansvärt. Utredningens 

förslag har emellertid vissa nackdelar. Som SR, SVT, UR och RIKAB påpekat medför utredningens förslag 

praktiska tillämpningsproblem för RIKAB. Hushåll som t.ex. finns i radioskugga för utsändningar i marknätet 

kan komma att undantas från avgiftsskyldighet trots innehav av TV-mottagare med hänvisning till att 

utrustningen inte kan ta emot TV-sändningar. Förslaget kräver att RIKAB kan avgöra om det enskilda 

hushållet finns i radioskugga eller inte.  

Det framgår att både utredaren och regeringen finner det eftersträvansvärt att snäva in definitionen så 
att endast de som verkligen kan ta emot tv-sändningar ska betala avgiften. Anledningen att 
definitionen inte ändrades är att Radiotjänst och programbolagen invände att Radiotjänst inte 
praktiskt kan kontrollera påståenden om dåliga mottagningsförhållanden. Det är ett resonemang som 
enbart gäller radioutsändning där det saknas returkanal från mottagaren till sändaren. Följaktligen 
avser Radiotjänst och programbolagen genom remissvaren att definitionen enbart gäller 
radioutsändning.  

Eftersom tv-mottagaren är avsedd att ta emot tv-program fungerar den alltid, det är bara 
mottagningsförhållanden som kan hindra den från att ta emot tv-program. Flyttar man mottagaren 
(eller antennen) så fungerar den igen. Om man inte kan få tillräcklig bra mottagning över huvud taget 
behöver man heller inte ha en tv. Tv-antennen ingår inte i definitionen av utrustningen och tv:n är 
avgiftspliktig även utan antenn.   

För internet kan man inte tala om mottagningsförhållanden som jag förklarat i föregående kapitel. Det 
är ett begrepp för radiokommunikation där signalen dämpas, reflekteras och störs vilket kan medföra 
att mottagaren inte kan återskapa den sända informationen, tv-programmet i detta fall. En dator kan 
vara trådlöst ansluten till internet med goda mottagningsförhållanden utan att för den skull kunna ta 
emot tv-program eftersom anslutning kan ha otillräcklig kapacitet och nätet kan vara överlastat. 
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Däremot kan sändaren veta om mottagaren kan ta emot tv-program samt om den verkligen gör det, 
eftersom all mottagning sker på begäran av mottagaren och den skickar mottagningsbekräftelser.  

Jag kan nu sammanfatta vad en avgiftspliktig tv-mottagare är: 
1. Teknisk utrustning som kan ta emot tv-program. 
2. Programmen förmedlas med utsändning eller vidaresändning. 
3. Utrustningen är avsedd för ändamålet och kan alltid ta emot tv-program. 
4. Yttre omständigheter såsom dåliga mottagningsförhållanden och avsaknad av antenn 

påverkar inte ovanstående. 
Definitionen anger tekniska rekvisit som ska gälla schablonmässigt för tv-mottagare så att alla parter 
kan avgöra om det finns avgiftskyldighet eller ej. Parterna är: allmänheten som är skyldig att anmäla 
innehav, försäljare som har skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av tv-mottagare samt 
Radiotjänst AB som ska kontrollera om någon har tv-mottagare utan att ha anmält det.  

2.2 Mottagning av tv-sändningar över internet 

2.2.1 Förarbeten till lagen 

Propositionen 2005/06:112 tar upp tv-sändningar över internet i avsnittet 15.2.3 på sidan 89. 

Sändningar över Internet 

En förhållandevis ny distributionsform för radio och TV är radio- och TV-utsändning över Internet (webb-TV 

och webbradio). Internet är ett nät för distribution av text, ljud och bild. Alla sändningar över Internet är 

digitala. 

För att kunna ta emot TV-sändning via Internet krävs en dator med Internetuppkoppling. 

Radioutsändningar, t.ex. från Sveriges Radio AB (SR), är ofta åtkomliga direkt över Internet. TV-sändningar 

sker däremot oftast på begäran, och avser då enskilda program eller programinslag som man kan se när som 

helst, s.k. ”on demand”. TV-sändningar kan också ”streamas”, dvs. ske i form av en rundradiosändning som 

sänds ut direkt och sker utan individuell begäran. Av bl.a. tekniska skäl sker detta fortfarande i liten 

utsträckning. 

Sveriges Television AB (SVT) avser för närvarande inte att bedriva rundradiosändningar på Internet annat 

än i begränsad utsträckning. Företagets serverkapacitet tillåter inte detta. Det är också i praktiken omöjligt för 

SVT att garantera att signalen kommer fram till mottagaren i rätt tid och med acceptabel kvalitet. Dessutom är 

det svårt att hindra okontrollerad spridning av upphovsrättsligt skyddat material vid utsändning av TV via 

Internet. 

Det enda som ändrats sedan detta skrevs är att SVT sedan början på 2013 erbjuder hela kanaler via 
SVT Play. Den andra reservationen om garanti för att signalen kommer fram med acceptabel kvalitet 
och fördröjning kvarstår och den kommer att finnas så länge som internet saknar stöd för 
tjänstekvalitet; om upphovsrätten skyddas eller ej vet jag inte.  

I efterföljande avsnitt 15.2.4 Finansiering, avgiftsskyldighet och innehav av TV av propositionen står 
inget direkt om mottagning av tv-sändningar över internet och de korta passager som gäller internet 
framgår bättre av följande text ur betänkandet SOU2005:2 på sidan 193: 

11.6.3 Avgiftsfrihet vid mottagning av TV via Internet 
Det bör inte föreligga avgiftsskyldighet för den som innehar en dator med Internet-uppkoppling och som 
endast via detta distributionssätt tar emot rundradiosändningar från SVT och UR. Mottagning av program 
”on-demand” utlöser inte heller någon avgiftsskyldighet eftersom en sådan presentation av TV-program från 
programföretagens sida inte utgör någon rundradiosändning. Avgiftsfriheten omfattar inte det separata 
distributionssättet IPTV. 

Utredningen bedömer att avgiftsskyldighet i dessa fall skulle kunna leda till stora konsekvenser för 
exempelvis företag med ett stort antal datorer med Internetuppkoppling. Enligt utredningens mening är en 
sådan avgiftsskyldighet inte heller rimlig mot bakgrund av att SVT och UR inte tillhandahåller innehållet i sina 
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kanaler fullt ut på sina respektive hemsidor på Internet. Om förutsättningarna ändras kan denna avgiftsfrihet 
behöva omprövas. 
 

Det är sådan omprövning som Radiotjänst AB har gjort och då kommit fram till att en internet 
ansluten dator är en avgiftspliktig tv-mottagare. Med denna bakgrund analyserar jag omprövningen 
nedan för att se om den tekniskt sett är korrekt.  
 
Som jag förklarat ovan, för traditionell rundradiosändning finns endast en kommunikationslänk från 
sändare till mottagare och endast ett protokollskikt som förmedlar data, det fysiska. För internet 
måste vi se på den fullständiga systemarkitekturen för att se på vilken nivå definitionen kan passa in. 
Jag börjar på med nätverksskiktet. 

2.2.2 Nätverksskiktet 

Den relevanta delen av definitionen här är utrustning avsedd att ta emot utsändning av tv-program. 
Det framgår av citat ovan i avsnitt 1.1 är endast IP-multicast (sändning till flera mottagare samtidigt) 
att jämställa med rundradioutsändning. Redan här är uppenbart att definitionen inte stämmer in på 
en internetansluten dator som nås på en given IP-adress: internet stöder inte utsändning genom 
internetprotokollet IP.  

Datorn tar inte heller emot tv-program: den tar emot datapaket utan någon insyn i nyttodatas form, 
betydelse eller användning. Därför är en dator inte en tv-mottagare i lagens mening. 

2.2.3 Tillämpningsskiktet 

Det är först när data levereras till den programvara i tillämpningsskiktet som adresseras av 
portnumret som tv-programmet är mottaget; det är enbart i det programmet som betydelsen av data 
är känt och tv-programmet återskapas. 

Tv-program tas exempelvis emot av Adobe Flash Player som SVT Play använder (det kan vara andra: 
definitionen är teknikneutral). Tv-sändningar som publiceras under fliken Kanaler på SVT Play är 
avsedda att tas emot av allmänheten samtidigt och utan särskild begäran och är tillgängliga för vem 
som helst som vill ta emot den. Alltså är tv-programmen utsända på den här systemnivån även om 
dataförmedlingen sker med separata förbindelser i nätverksskiktet mellan servern och varje enskild 
klient.   

Vid utsändning på tillämpningsskiktet i systemet innebär sändning att programmen publiceras öppet 
på en server. Den förmedling av tv-program som sedan sker från servern över internet och genom 
datorernas fullständiga systemfunktioner går inte att jämställa med mottagning på en radiolänk på det 
fysiska skiktet.  

Det räcker inte för en utrustning att kunna ta emot tv-program, den ska vara avsedd för ändamålet. 
För det krävs att utrustning alltid kan ta emot tv-program även om yttre omständigheter kan förhindra 
det; utrustningen har den inneboende funktionen garanterad. Det har ingen programvara eftersom 
funktionen inte enbart beror på programvarans konstruktion utan även på datorns och nätets 
prestanda. Man kan inte jämföra systemets bristande prestanda med dåliga mottagningsförhållanden, 
som jag förklarar ovan i avsnitt 1.2.3. Programvaran är inte avsedd att ta emot tv-program.   

2.2.4 Slutsats 

Den programvara som tar emot tv-program är därmed inte avgiftspliktig enligt lagen. Eftersom inte 
heller datorn är det innebär detta att lagens definition enbart gäller för rundradiosändning, såsom 
Proposition 2005/06:112 faktiskt säger. Det har därför inte funnits anledning av att omtolka 
avgiftsskyldigheten enbart därför att SVT och UR sänder tv-program över det öppna internet. Lagen 
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kräver fler rekvisit för att betalningsskyldigheten ska inträda och dessa rekvisit är inte uppfyllda vare 
sig av en dator eller av dess programvara.    

3 Tolkning och domar 

3.1 Radiotjänsts tolkning 

Följande avsnitt är hämtade från Radiotjänsts webbsida (den  29 november 2013). 

Hur kan min dator vara avsedd för att se på tv med? 

Som tv-mottagare räknas all utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar, oavsett mottagningssätt 

och även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lagen är teknikneutral i det avseendet. 

En dator är avgiftspliktig även om den också kan användas för annat ändamål. Begreppet ”avsedd” innebär 

att det är tillräckligt att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av 

tv-program. (I prop. 2005/06:112 s 92). 

Det är samma proposition och avsnitt som finns citerade ovan i 2.1. Jag noterar att man skriver 
”oavsett mottagningssätt” snarare än utsändning och vidaresändning som det står i lagen. Vidare 
hävdar man att avsedd innebär att det räcker att ett användningsområde är mottagning av tv-
program. Men det är osanning för så står inte i propositionen på sidan 92 (och inte på annan plats 
heller)! Jag har citerat avsnittet ovan i avsnitt 2.1.  

Glidningen i formulering innebär med en enkel liknelse att alla knivar är brödknivar om de duger att 
skära bröd med. Avsedd i vanligt språkbruk följer av avse (Nationalencyklopediens ordbok): ha för 
avsikt; syfta, ämna; speciellt att ha (visst resultat) som mål. Nedan framkommer att Radiotjänst menar 
”konstruerade för” vilket är förenligt med NE:s definition. Trots omformuleringen uppfyller inte en 
dator villkoret i Radiotjänsts nytolkning av lagen.  

 Övrig offentlig information från bolaget är inte tydligare.  

3.2 Förvaltningsrättens första dom 

Den 24 juni meddelande förvaltningsrätten i Luleå en dom i mål 656-13. Bedömningen är kortfattad. 
Rätten skriver: ”Begreppet "avsedd" innebär enligt dessa förarbeten att det är tillräckligt att ett av 
användningsområdena är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program.” Det är 
märkligt hur en oberoende prövning i domstol kan innehålla precis samma felaktiga formulering som 
Radiotjänsts information ovan.   
 
Sedan konstaterar rätten:  

Varken innehavarens subjektiva avsikt med införskaffandet av utrustningen, om denna verkligen används för 
att se TV-program eller om det till och med saknas någon viss del till utrustningen som behövs för att kunna ta 
del av TV-programmen, har betydelse för avgiftsskyldigheten. I stället har avsikten varit att de som kan ta del 
av ett schemalagt TV-utbud, oavsett distributionssätt, även fortsättningsvis ska betala TV-avgift.  

Sättet att distribuera TV-program har förändrats över tid och flera TV-bolag sänder numera hela sitt 
programutbud via internet. En stor del av allmänheten väljer också att inte införskaffa en traditionell TV-
apparat utan tar istället del av hela det samlade schemalagda programutbudet via internet genom annan 
teknisk utrastning. Även om denna utrustning främst används till andra ändamål är ett av dess 
användningsområden således även att ta emot TV-program.  

En dator är därför enligt förvaltningsrättens mening en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot 
utsändning eller vidaresändning av TV-program. Den är därmed att anse som en TV-mottagare såvitt avser 
frågan om radio och TV-avgift.  

Eftersom [den klagande] genom sitt innehav av en dator innehar en TV-mottagare är han skyldig att betala 
radio- och TV-avgift. Vad han i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning. RIKAB har således haft fog 
för sitt beslut och överklagandet kan därför inte bifallas. 

 



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 

RADIO- OCH TV-AVGIFTEN OCH INTERNET  2013-12-03   TRITA-EE 2013:047 

 

 
 

 9 (11)
 

Rätten skriver att ”avsikten varit att de som kan ta del av ett schemalagt TV-utbud, oavsett 
distributionssätt, även fortsättningsvis ska betala TV-avgift”. Det är den formulering som Radiotjänst 
och programbolagen motsatte sig för en ny definition av begreppet tv-mottagare eftersom det 
innefattar mottagningsförhållanden, som jag tar upp ovan i 2.1. Den tillåter att en innehavare inte 
betalar avgiften så snart utrustningen inte kan ta emot tv-program. Att en del av allmänheten tar del 
av tv-program över internet är inte förvånande: det borde vara SVT:s syfte med sändningarna. Men 
avgiften följer innehav av utrustning och för att vara avgiftspliktig måste utrustning uppfylla rekvisiten 
i definitionen.   

Rätten konstaterar slutligen att det är dess mening att en dator är en avgiftspliktig tv-mottagare och 
prövar inte om datorn uppfyller villkoren i lagen. 

Domen överklagades till kammarrätten i Sundsvall.  

3.3 Kammarrättens dom 

Kammarrätten i Sundsvall meddelade dom i mål 2057-13 den 29 oktober 2013. Här är Radiotjänst 
tydligare i sitt yrkande (se sid 5-7 i domen). Man skriver: ”Följden är att det är rent tekniska rekvisit 
som avgör om avgiftskyldighet föreligger. Innehar någon en tv-mottagare ska avgiften betalats.” I 
klartext är frågan som ska prövas: uppfyller utrustningen definitionen på en tv-mottagare? 
Kammarätten konstaterar:  

Mot bakgrund av innehållet i här återgivna förarbetsuttalande delar kammarrätten RIKAB:s uppfattning att 

det är lagstiftarens avsikt att tv-avgiftsskyldigheten ska knytas till vilka elektroniska apparater som helst 

förutsatt att dessa är konstruerade för att ta emot utsändning av tv-program.  

Här konstaterar man korrekt att utrustningen ska vara konstruerad för ändamålet för att anses avsedd 
för ändamålet, vilket vare sig en dator eller mottagande programvara är. Vidare skriver kammarrätten 
att:  

Lagstiftaren förutsåg dock en teknisk utveckling där tv-sändningar över internet skulle bli tillgängliga och 

datorer och mobila enheter bli att betrakta som avgiftspliktiga tv-mottagare.  

Det finns inget stöd för detta i förarbetena, vilket jag visar ovan i 2.1. Närmast kommer man i SOU 
2005:2 där det står ”Om förutsättningarna ändras kan denna avgiftsfrihet behöva omprövas.”  Det är 
sådan omprövning Radiotjänst gjort och som kammarrätten ska överpröva. Det görs dock inte.   

Slutligen jämför man avsaknad av programvara för att ta emot tv-program med avsaknad av antenn. 
Man skiljer därmed inte på den faktiska mottagaren och en del som enbart förmedlar radiosignaler. 
Det är fel! En utrustning utan funktionen tv-mottagning kan inte vara en tv-mottagare.  

Jag kan konstatera att vare sig förvaltningsrätten eller kammarrätten prövar Radiotjänst omprövning 
av vad som utgör en avgiftspliktig tv-mottagare. Dessutom gör de grava tekniska fel. 

Domen har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen.  

3.4 Förvaltningsrättens andra dom 

Den 28 oktober meddelande förvaltningsrätten i Luleå en dom i mål 778-13. Ärendet gäller en dator 
som är gammal (700 MHz processor och Windows 98 som operativsystem). Den klagande medger att 
han har datorn men inte att den är en tv-mottagare. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet.   

Radiotjänst anför följande för att datorn ska vara avgiftspliktig.   
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I förarbetena till lagen har påtalats att det inte har någon betydelse för avgiftsskyldigheten om innehavaren av 

TV-mottagaren för tillfället inte kan se på Tv-program på grund av att utrustningen är tillfälligt trasig, för att 

det saknas antenn eller för att innehavaren inte har köpt en digital-TV-box som anslutits till TV-mottagaren. 

RIKAB anser att detta måste anses tillämpligt även vad gäller datorer och långsam uppkoppling avseende 

Internet. Det har således ingen betydelse om [den klagande] inte kan se på TV-program på grund av dålig 

internetuppkoppling eller gammal utrustning. I stället är det själva innehavet av TV-mottagaren som är 

avgiftspliktigt. 

Man motiverar inte varför avsaknad av antenn och tillfälligt trasig utrustning är tillämpligt på en dator 
som fungerar men som har dåligt prestanda. Kammarrätten och Radiotjänst delar åsikten att avsedd 
utrustning är ”vilka elektroniska apparater som helst förutsatt att dessa är konstruerade för att ta 
emot utsändning av tv-program.” Den klagandes dator uppfyller inte detta.  

Förvaltningsrätten avgörande baseras på följande. 

Avgiftsskyldigheten påverkas inte heller av om utrustningen saknar någon vital del, t.ex. mjukvara för datorn, 
som är nödvändig för att faktiskt kunna ta del av TV-programmen. Inte heller om mottagningen är dålig. I 
stället påtalas i förarbetena att avsikten är att de som kan ta del av [sic] ett schemalagt TV-utbud – oavsett 
distributionssätt och teknisk utveckling – också ska betala [sic] radio och TV-avgift. 

Se avsnitt 2.1 ovan.  
 
Det kan särskilt noteras att numera kan även mobila enheter ta emot ett samlat schemalagt programutbud. 
Även om dessa mobila enheter främst används till andra ändamål, är alltså ett av de möjliga 
användningsområdena numera också att ta emot TV-program via en TV-sändning. 

Förvaltningsrätten finner således att en dator numera – i enlighet med lagen om radio- och TV-avgift – är 
en sådan teknisk utrustning som också är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. 
Datorn är därmed att anse som en TV-mottagare, såvitt avser just frågan om radio- och TV-avgift.  
 

Inte heller i den här domen prövar förvaltningsrätten om de tekniska rekvisiten i lagen är uppfyllda. 
Vidare anför man:  

 
Att en dator saknar viss mjukvara, som den relativt enkelt kan kompletteras med, är inte något som påverkar 
avgiftsskyldigheten. Inte heller om internetuppkopplingen är dålig. Däremot anser förvaltningsrätten att det 
måste ifrågasättas om lagstiftaren verkligen har haft för avsikt att även en dator av äldre modell ska vara 
avgiftspliktig utrustning. Detta om datorn exempelvis saknar hårdvara och i övrigt har så dålig prestanda att 
den faktiskt aldrig har klarat av att ta emot TV-sändningar. 

Förvaltningsrätten finner sammantaget att [den klagande] äldre dator med mycket dålig prestanda inte 
kan anses vara en TV-mottagare i förhållande till vad som avses för avgiftspliktig utrustning enligt lagen om 
radio- och TV-avgift. RIKAB saknade således fog för sitt beslut, att påföra [den klagande] betalningsskyldighet 
för en TV-mottagare. Överklagandet bör följaktligen bifallas. 

Avsaknad av programvaran är det samma som avsaknad av tv-mottagare och innehar man ingen tv-
mottagare är man naturligtvis inte skyldig att betala avgiften (se vidare avsnitt 2.2.3). Rättens 
påstående har inget stöd i vare sig lagen eller förarbetena. Det är intressant att man beaktar systemets 
prestanda. Att datorn fantastiskt aldrig har klarat av att ta emot tv-sändningar är ju naturligtvis 
besvärande för den som hävdar att datorn är en tv-mottagare.  Var anser man att gränsen går?  
 
Domen innehåller påståenden som saknar stöd i lagtext och förarbeten. Den är tekniskt felaktig på 
samma sätt som rättens första dom är och den prövar inte om lagens rekvisit uppfylls, utan bygger på 
ett tyckande att en ”äldre dator med mycket dåligt prestanda inte kan anses vara en tv-tv-mottagare.” 
Dock tillför domen insikten att tillräckligt prestanda är del av en utrustning avsedd för att ta emot tv-
program, men man inser inte att det även gäller nätet som är del av förmedlingssystemet från 
utsändningen på SVT:s servrar. Radiotjänst har överklagat domen till kammarrätten i Sundsvall.  



RAPPORT  Dokumentdatum  Ev. diarienummer 

RADIO- OCH TV-AVGIFTEN OCH INTERNET  2013-12-03   TRITA-EE 2013:047 

 

 
 

 11 (11)
 

3.5 Sammanfattning 

Radiotjänsts tolkning i avsnitt 3.1 är inkonsekvent eftersom man sedan skriver till kammarrätten att 
avsedd utrustning måste vara konstruerad för att ta emot utsändning av tv-program. Av det följer att 
vare sig en dator eller en allmän programvara är att se som en utrustning avsedd för att ta emot tv-
program. Förvaltningsrätten och kammarrätten gör flera påståenden som inte har stöd i lagen eller 
förarbetena och man prövar inte om en internetansluten dator uppfyller de tekniska villkor som 
definierar det som utgör en avgiftspliktig tv-mottagare.  

4 Sammanfattning 

Jag har i den här rapporten gått igenom lagen och förarbetena för radio- och tv-avgiften. För att 
bedöma om de tekniska villkoren i lagens definition av en tv-mottagare är uppfyllda eller ej så ger jag 
en kortfattad genomgång av strukturen för kommunikationssystem.  

En internetansluten dator är inte en tv-mottagare i lagens definition eftersom den inte tar emot 
utsändning eller vidaresändning och den tar inte emot tv-program. Den programvara som tar emot tv-
program är inte heller en avgiftspliktig tv-mottagare eftersom den inte är avsedd för ändamålet. Den 
saknar den inneboende funktionen att alltid kunna ta emot tv-program, med andra ord är den inte 
konstruerad för ändamålet.  

Slutsatsen är att Radiotjänsts tolkning av Lag 1989:41 är felaktig och så är även de domar som avslagit 
de som överklagat Radiotjänsts krav på betalning av radio- och tv-avgiften på grund av innehav av 
internetansluten dator.  

Min slutsats innebär att de som tar del av tv-sändningar över internet måste betala på annan grund än 
innehav av utrustning, vilket är förenligt med lag och förarbeten (man får dock inte ta ut någon avgift 
utöver radio- och tv-avgiften). Ett sätt för att göra detta är att betalning av radio- och tv-avgiften ger 
användaruppgifter för inloggning till sändningarna. Notera att detta gäller fliken Kanaler på SVT Play; 
fliken Program är beställ-tv och omfattas inte av lagen och den här diskussionen.  
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