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Sammanfattning 

 Sveriges Radios sammantagna bedömning är att den parlamentariska public service-kommitténs 

delbetänkande går att ifrågasätta på flera avgörande punkter. Sveriges Radios bedömning är att den 

finansieringsmodell som föreslås är förenad med betydande risker för de tre programbolagens 

oberoende. Sveriges Radio anser att den lagstiftning som finns idag och de nya oberoendestärkande 

åtgärder som föreslås inte uppväger dessa risker.  

 

 Sveriges Radio delar kommitténs syn att en grundlagsbestämmelse som reglerar programbolagens 

existens, oberoende och finansiering skulle kunna stärka oberoendet. Sveriges Radio anser att frågan bör 

utredas och först när ett sådant skydd införts kan diskussionen om alternativa finansieringsformer 

återupptas. Eftersom det krävs två riksdagsbeslut med val emellan för att ändra grundlagen, bör en 

teknikneutral avgift införas först. 

 

 Sveriges Radio delar public service-bedömning att en övergång till en teknikneutral finansiering skulle 

kunna ske relativt lätt. Då skulle också avgiften kunna sänkas jämfört med dagens radio- och tv-avgift. 

 

 Sveriges Radio konstaterar att flera av de argument som kommittén vänder mot förslaget om en 

teknikneutral finansiering går att ifrågasätta.  

 

 Sveriges Radio anser med utgångspunkt från de resonemang som förs i delbetänkandet att de positiva 

jämställdhetseffekter som kommittén pekar på vid införande av skattefinansiering är relativt små.  

 

 Sveriges Radio anser att de resonemang som förs i utredningen om vad som är att betrakta som skatt i 

statsrättslig mening är alltför kategoriska. Sveriges Radio menar att en teknikneutral avgift även 

fortsättningsvis kan komma att betraktas som just en avgift och inte en skatt.  

 

 Kommittén hävdar att allmänhetens förtroende för en teknikneutral modell kan bli lågt eftersom det är 

svårt att på förhand veta vilka apparater som är avgiftspliktiga. Sveriges Radio konstaterar att den modell 

som SR föreslagit innebär att varje hushåll betalar endast en avgift, det innebär att det räcker med att det 

finns en dator, smart telefon, surfplatta eller exempelvis tv i hushållet för att avgift ska erläggas.  
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 Public service-kommittén bedömer att vid en teknikneutral radio- och tv-avgift skulle 

kontrollmekanismerna kunna uppfattas som integritetskränkande. Viljan att vara laglydig lyfts fram sex 

gånger oftare än någon annan anledning när publiken svarar på varför den betalar dagens avgift. Det finns 

inga skäl att tro att allmänhetens solidariska inställning till avgiftsskyldigheten skulle upphöra vid en 

teknikneutral avgift.  

 

 Sveriges Radio konstaterar att steget till att börja väga ett skattefinansierat public service mot andra 

utgifter i statens budget inte är särskilt långt. Under senhösten har den svenska politiska debatten visat 

åtskilliga prov på det. Sveriges Radios bedömning är att det riskerar att skada oberoendet. 

 

 Sveriges Radio menar att det inte är självklart att ett system där många hushåll föreslås betala 0 kronor 

för public service och andra långt över 5000 kronor om året kan betraktas som långsiktigt mer stabilt eller 

rättvist än ett system där alla hushåll betalar lika mycket. 

 

 Sveriges Radio anser att resonemangen om det föreslagna systemets stabilitet hade behövt fördjupas, 

till exempel med en bedömning av riskerna för en omprövning vid nästa skattereform och de möjliga 

effekterna av en eventuell långvarig lågkonjunktur.  

 

 Sveriges Radio är positivt till att den parlamentariska public service-kommittén föreslår ett antal 

åtgärder som är tänkta att stärka oberoendet för de tre public servicebolagen, men konstaterar att 

samtliga åtgärder går att införa redan med dagens finansieringsmodell.  

 

 Sveriges Radio välkomnar de resonemang som utredningen för om att public service är den 

verksamhet som bedrivs av de tre programbolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Utbildningsradion.  

 

 

6.1 Radio- och tv-avgiften bör ersättas med en ny uppbördsmodell   

De problem som nuvarande modell har utifrån ett minskande antal traditionella tv-hushåll och med 

skolk har pekat på behovet av en modernisering av avgiften. Samtidigt konstaterar Sveriges Radio att 

urholkningen av dagens system går långsamt, under 2016 sjönk antalet avgiftsbetalare med 0,8 

procent1, under det sista tertialet 2017 var nivån i stort sett oförändrad trots en intensiv debatt om 

nya finansieringsformer. 

6.3. Den nya uppbördsmodellen utgör en skatt

Sveriges Radio konstaterar att det finns skäl att ifrågasätta utredningens bedömning att oavsett vilket 

finansieringsalternativ som väljs så utgör det en skatt. Tidigare utredningar visar hur svårt det är att 

göra kategoriska bedömningar i denna fråga. I den public service-utredning som gjordes 2005 

                                                           
1 Källa: Rikab 
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konstaterades att ”gränsdragningen mellan skatt och avgift är svår.”2 Den förra public service-

utredningen slog fast följande: ”såvitt vi kan bedöma är frågan om den av oss föreslagna avgiften i 

statsrättslig mening är en skatt eller en avgift inte okomplicerad”.3  

Svårigheten med att göra kategoriska bedömningar grundar sig i att förarbetena till Regeringsformen 

(RF) inte ger en uttrycklig definition av skatt och avgift utan beskriver ett antal skillnader mellan 

skatter och avgifter. I SOU 2005:2 (s.102) slås det fast att den nuvarande radio- och tv-avgiften är att 

betrakta som en avgift eftersom ”utbudet från programföretagen kan … anses vara … i form av en 

kollektiv motprestation” och ”den motprestation som tillhandahålls … är… tillgängligheten och 

möjligheten att ta del av de radio- eller TV-program som tillhandahålls av de tre programföretagen.”  

Möjligheten att ta del av public service-företagens utbud har med andra ord ansetts utgöra en 

kollektiv motprestation vilket i sin tur bidrar till att avgiften statsrättsligt betraktas som en avgift.  

En annan princip som är väsentlig att peka på är att det i avgiftens natur, till skillnad från skatt, sägs att 

avgiftsuttaget någorlunda svarar mot de kostnader som verksamheterna genererar. 

Tidigare utredningar har därför påpekat att en avgift kan betraktas som just en avgift med följande 

motivering: ”om avgiftssystemet upphör kommer inte, om inte finansieringen löses på annat vis, radio 

och TV i allmänhetens tjänst längre att tillhandahållas. Häri ligger en koppling mellan TV-avgiften och 

erhållen motprestation eftersom avgiften skall motsvara kostnaden för motprestationen.”4 

Sveriges Radio konstaterar att utredningens resonemang inte utgår från dessa principer. I stället 

bygger analysen på om betalningen är kopplad till innehavet eller den primära användningen av en 

avgiftspliktig apparat. Men i Sverige har det aldrig funnits ett direkt samband mellan vad utrustningen 

primärt används till och avgiftsplikten. Tidigare utredningar har dragit en annan slutsats än kommittén 

– nämligen att dagens avgift ska betraktas som en avgift oavsett vilka ändamål den avgiftspliktiga 

utrustningen primärt har anskaffats för. Tidigare utredningar har dessutom konstaterat att andra 

principer varit avgörande, exempelvis att det finns en möjlighet att ta del av public service-företagens 

utbud via den utrustning som är avgiftsbelagd, i dagsläget tv-apparater. 

Ett annat argument som kommittén hänvisar till i sitt resonemang handlar om hur avgiften – i dagens 

form eller i en teknikneutral form – redovisas i Nationalräkenskaperna. Eurostat har publicerat nya 

riktlinjer som tydliggör när finansiering av public service ska redovisas som skatt. Från 2019 ska SCB 

redovisa intäkter från dagens radio- och tv-avgift som skatt i Nationalräkenskaperna.  

Sveriges Radio konstaterar att det inte är samma sak som att Sverige ska definiera om avgiften i 

statsrättslig mening. Enligt Sveriges Radios analys behöver radio- och tv-avgiften inte redovisas på 

budgeten även om en omklassificering görs i Nationalräkenskaperna. Det som krävs är att riksdagen 

                                                           
2 http://www.regeringen.se/49bb98/contentassets/2f68e4543abd42ceac0a624375d0ff3d/radio-och-tv-i-allmanhetens-tjanst---

finansiering-och-skatter---missiv-t.o.m.-kapitel-10 (s. 102) 
3 SOU 2012:59 (s. 210) 
4 SOU 2005: 2 (s. 104) 

http://www.regeringen.se/49bb98/contentassets/2f68e4543abd42ceac0a624375d0ff3d/radio-och-tv-i-allmanhetens-tjanst---finansiering-och-skatter---missiv-t.o.m.-kapitel-10
http://www.regeringen.se/49bb98/contentassets/2f68e4543abd42ceac0a624375d0ff3d/radio-och-tv-i-allmanhetens-tjanst---finansiering-och-skatter---missiv-t.o.m.-kapitel-10
http://www.regeringen.se/49bb95/contentassets/f59538ea3f48484ea61722e1bc0be96e/nya-villkor-for-public-service-hela-dokumentet-sou-201259
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gör ett avsteg från beslutet om att den offentliga sektorns intäkter ska stämma överens mellan budget 

och nationalräkenskaper. Möjligheten till ett sådant avsteg nämns inte i delbetänkandet.  

Sveriges Radio konstaterar att det finns en rad skäl som talar för att en teknikneutral avgift kan 

betraktas som en avgift och inte en skatt. Redan 2006 gjorde Lagrådet en bedömning att en 

teknikneutral avgift är just en avgift. Regeringens proposition 2005/06:112 föreslog att avgiftsplikten 

skulle omfatta ”även datorer, mobil-telefoner och andra mobila enheter”. När detta prövades av 

Lagrådet lämnades lagförslaget utan erinran. 

7.1. En individuell public service-avgift 

Sveriges Radio noterar att så snart det nya finansieringsförslaget blev offentligt i oktober 2017 startade 

en politisk diskussion om behovet av att väga public service mot andra poster i statsbudgeten. 

Riskerna för att den typen av diskussioner kommer att bli mer frekventa med ett nytt 

finansieringssystem kan inte nonchaleras och kommer knappast att stärka oberoendet för 

verksamheterna vilket varit utredningens uttalade mål. 

Sveriges Radio noterar att public service-kommittén argumenterar för den nya modellen utifrån ett 

rättviseargument eftersom personer med lägre inkomster kommer att betala lägre avgifter eller i vissa 

fall ingen avgift alls. Sveriges Radio konstaterar att det finns andra områden i samhället där avgifter 

fördelas på hushåll utan att det kan betraktas som fördelningspolitiskt problematiskt. Avgifter för 

sophämtning är ett sådant exempel som, givet den kommunala taxan, ser likadana ut oavsett 

hushållets sammansättning eller inkomst.  

Sveriges Radio konstaterar att i den modell som kommittén föreslår är bland annat nästan var tionde 

svensk undantagen från finansiering av public service, samtidigt som medlemmar i vissa hushåll 

sammantaget kommer att få betala långt mer än dubbelt så mycket som idag. Sveriges Radios 

bedömning är att den kraftiga förskjutningen kan komma att få betydande negativa konsekvenser för 

legitimiteten. 

Sveriges Radio noterar att kommittén avstått från att genomföra större beräkningar på hur många 

hushåll som kommer att få höjda, i vissa fall kraftigt höjda, avgifter för public service jämfört med idag 

i den nya modell som föreslås. Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) som Sveriges Radio 

tagit del av (rörande inkomståret 2016) kommer, om utredningens förslag genomförs, 165 000 

personer att bo i hushåll där hushållets medlemmar sammanlagt kommer att få betala mellan 3600-

3900 kronor om året för public service jämfört med dagens 2400 kronor. Drygt 200 000 personer 

kommer att bo i hushåll som från 1 januari 2019 kommer att få betala mellan 3100-3600 kronor. 

Sveriges Radio konstaterar också att 330 000 personer kommer att bo i hushåll som kommer att få 

betala från 3900 kronor och uppåt, drygt 55 000 av dessa kommer att bo i hushåll där hushållets 

medlemmar sammanlagt kommer att betala drygt 5200 kronor om året till public service.  
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7.5 Kommitténs bedömning av individuell public service-avgift 

Kommittén anser att det faktum att den föreslagna avgiften inte är kopplad till en viss teknisk 

utrustning leder till ett mer stabilt system eftersom den inte påverkas av den tekniska utvecklingen. 

Sveriges Radio anser att de risker som systemets stabilitet kommer att utsättas för på grund av de olika 

betalningsnivåerna är större än att systemet inte är kopplat till en viss teknisk utrustning.  

Kommittén pekar på att intäkterna är förutsägbara eftersom avgiften uppgår till en viss del av den 

skattepliktiga inkomsten, därmed skulle stabilitet uppnås. Sveriges Radio konstaterar att enligt Rikabs 

egna beräkningar skulle en övergång till en teknikneutral avgift leda till en betydligt högre 

betalningsgrad än idag – 95 procent inom två år. Därmed skulle dagens underskott på 

Rundradiokontot förvandlas till ett överskott. Sveriges Radio noterar också att det i utredningen inte 

förs några genomgripande resonemang om vilka konsekvenser en framtida lågkonjunktur och högre 

arbetslöshet skulle få för konsekvenser för det föreslagna systemets stabilitet. 

Kommittén argumenterar för att den föreslagna modellen inte är beroende av hushållsbegreppet 

vilket anses vara en fördel eftersom begreppet ”i vissa fall kan vara svårt att definiera”5. Sveriges Radio 

konstaterar att Rikab, som i sin dagliga verksamhet är helt beroende av hushållsbegreppet, inte har 

upplevt problem med själva definitionen och heller inte mött det i någon större omfattning bland 

allmänheten.  

Kommittén menar att det föreslagna systemet kommer att bidra till en ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män eftersom ensamhushåll kommer att få lägre avgift än idag och ensamhushåll har lägre 

disponibel inkomst än genomsnittshushållet. Sveriges Radio konstaterar att det enligt SCB:s 

befolkningsstatistik6 för 2016 fanns 2 587 000 ensamhushåll i Sverige. 53 procent av dessa bestod av 

kvinnor och 47 procent av män. Den jämställdhetseffekt som förutses torde i sammanhanget kunna 

betraktas som liten. 

Kommittén för ett resonemang7 som bygger på att uppbördssystemets konstruktion inte har en 

avgörande betydelse för allmänhetens förtroende. Sveriges Radio konstaterar att förtroendet för ett 

medieföretag bygger på en rad faktorer, finansieringen är en av dessa. Med det närmande till politiken 

som blir effekten av utredningens förslag ökar risken för aktiva politiker att försöka utöva inflytande 

över programbolagen.  

Sveriges Radios bedömning är att en av de grundläggande byggstenarna för public service oberoende 

försvinner med en skattefinansiering. Sveriges Radio anser att de argument som anförs till stöd för 

utredningens förslag inte överväger dess nackdelar. 

 

                                                           
5 SOU 2017 :79  (s. 125) 
6 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/ 
7 SOU 2017 :79  (s. 127) 
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8.1. Utvidgad apparatavgift

Sveriges Radio menar att en modernisering av radio- och tv-avgiften vore en logisk väg att gå och delar 

den bedömning som görs i utredningen att en utvidgad apparatavgift skulle ”kunna införas relativt lätt 

och vara stabilare och mer solidarisk än nuvarande modell.”8 

Sveriges Radio delar kommitténs bedömning att den instabilitet som en skattemodell kan få vid 

lågkonjunktur inte riskerar att drabba en teknikneutral lösning. Sveriges Radio delar kommitténs 

bedömning att det har betydelse att direktkanalen mellan programbolagen och Rikab bibehålls med en 

teknikneutral finansieringslösning. Sveriges Radio är också enig med kommittén att en teknikneutral 

finansieringsmodell är mer solidarisk än dagens eftersom så många hushåll skulle bli avgiftspliktiga. 

Det är Sveriges Radios bedömning att det i förlängningen skulle bidra till en ökad stabilitet. 

Sveriges Radio delar inte kommitténs bedömning att en teknikneutral modell skulle vara mindre stabil 

än den föreslagna modellen. Erfarenheterna från Storbritannien visar att antalet licensbetalare där 

uppgår till 95 procent med en teknikneutral finansiering. Det stämmer också väl överens med de 

beräkningar Rikab gjort. 

Sveriges Radio delar kommitténs bedömning att avgiften snabbt skulle kunna sänkas med en 

teknikneutral modell. De beräkningar som görs i utredningen tyder på att det skulle räcka med 2030 

kronor hushåll/år från 2019 vilket ska jämföras med dagens avgift på 2400 kronor/år. 

Kommittén menar att allmänhetens förtroende för en teknikneutral modell kan bli lågt eftersom det är 

svårt att på förhand veta vilka apparater som är avgiftspliktiga. Sveriges Radio konstaterar att den 

modell som SR föreslagit innebär att varje hushåll betalar endast en avgift, det innebär att det räcker 

med att det finns en dator, smart telefon, surfplatta eller exempelvis tv i hushållet för att avgift ska 

erläggas. Det är Sveriges Radios bedömning att de problem public service-kommittén lyfter fram 

knappast kommer att utgöra något mer allvarligt hinder för modellen. 

En fråga som tas upp i delbetänkandet handlar om metoder för uppföljning. Kommittén bedömer att 

vid en teknikneutral radio- och tv-avgift ”skulle de nödvändiga kontrollmekanismerna uppfattas som 

integritetskränkande.” Det främsta skälet till att publiken betalar dagens avgift är emellertid att man 

”måste följa lagen”9.  Viljan att vara laglydig lyfts fram sex gånger oftare än någon annan anledning när 

publiken svarar på varför den betalar dagens avgift. Det finns inga skäl att tro att allmänhetens 

solidariska inställning till avgiftsskyldigheten skulle upphöra vid en teknikneutral avgift.  

9.1 Ett beslut om medelstilldelningen för hela tillståndsperioden 

Sveriges Radio anser att förslaget att avskaffa den årliga medelstilldelningen är klokt, det öppnar för 

programföretagen att göra en långsiktig planering och därmed öka möjligheterna till flexibilitet när det 

gäller produktion, ekonomi och organisation. Med ett enda beslut om medelstilldelning minskar också 

                                                           
8 SOU 2017 :79 (s. 134) 
9 Källa: Rikab attitydundersökning 2017, Kantar Sifo 
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risken för försök till politisk styrning under sändningstillståndstiden, något Sveriges Radio välkomnar. 

Det är dock oklart vad det i praktiken innebär om riksdagen årligen skulle fastställa beslutet, som 

föreslås. Redan idag finns det ett två-besluts-system för tilldelningen – ett för hela tillståndsperioden, 

och ett årligt. Skillnaden mellan dagens system och det som kommittén föreslår är otydlig, och därmed 

vilken förbättring det skulle innebära vad gäller oberoendet.  

10.1 Längden på kommande tillståndsperioder 

Sveriges Radio delar kommitténs syn att längre tillståndsperioder bidrar till att skydda oberoendet 

samt förbättrar möjligheterna att planera självständigt och långsiktigt. En lång tillståndsperiod är en 

nödvändighet för att säkra stabilitet och långsiktighet i en tid med många osäkra faktorer. 

Med det som utgångspunkt anser Sveriges Radio att möjligheten till ett långt tillstånd försummats 

eftersom den kommande tillståndsperioden inte föreslås vara längre än den nuvarande. Sveriges Radio 

anser att en längre tillståndsperiod kan införas i samband med att Sveriges Radios nästa 

sändningstillstånd träder i kraft den 1 januari 2020.  

Sveriges Radio menar att åttaåriga tillståndsperioder från och med 2030 vore att föredra liksom att 

den kommande tillståndsperioden skulle löpa under tio år under övergången till det nya lagstadgade 

systemet. Detta resonemang ligger också i linje med det resonemang som förs i utredningen. Det bör 

också noteras att brittiska public servicebolaget BBC:s Royal Charter (som började gälla i januari 2017), 

och som reglerar styrning och finansiering, sträcker sig över elva år. 

 

10.2 Sammansättningen av styrelsen i Förvaltningsstiftelsen

Sveriges Radio delar kommitténs bedömning att det borde införas en regel som utesluter att aktiva 

politiker kan utses som ledamöter i styrelserna för Förvaltningsstiftelsen och i programbolagen, 

eftersom det skulle öka avståndet mellan politiken och public service vilket gynnar oberoendet. 

Sveriges Radio konstaterar att det är väsentligt att Förvaltningsstiftelsens uppdrag bör vara oförändrat 

även under kommande tillståndsperiod. Ordningen med tre separata styrelser för de tre 

programbolagen är väsentlig för att bolagen ska kunna utveckla sin verksamhet så effektivt som 

möjligt. 

10.3 Vissa grundlagsfrågor

Sveriges Radio delar kommitténs syn att en grundlagsbestämmelse som reglerar programbolagens 

existens, oberoende och finansiering skulle kunna stärka oberoendet. Sveriges Radio anser att frågan 

bör utredas, ett grundlagsskydd inrättas och först därefter återuppta diskussionen om 

finansieringsmodeller. 
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12 Konsekvenser av förslagen 

Sveriges Radios bedömning är att flera av de analyser som ligger till grund för utredningens förslag inte 

är tillräckligt djupgående. Sveriges Radio anser att åtskilliga av de argument som anförs för en 

övergång till skattefinansiering går att ifrågasätta. Sveriges Radio konstaterar att en så stor förändring 

som en övergång till skattefinansiering innebär bör göras med ett så kvalificerat och neutralt 

beslutsunderlag som möjligt. Det finansieringsförslag som presenterats är sannolikt av irreversibel 

karaktär vilket i ännu högre grad pekar på vikten av noggrannhet och fördjupning i de resonemang 

som föregår ett eventuellt beslut. 


