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Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i hifogade ut
drag ur regering.~protokollet den 26 mars 1991 för de åtgärder eller de 
ändamål som framgår av föredragandens hemställan. 

På regeringens vägnar 

Ingvar Carlsson 
Beng1 Göransson 

Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propo-;itioncn framläggs förslag om en ny reklamfinansierad tredje 
TV-kanal. Vidare presenteras riktlinjer om Sveriges Radios uppdrag, or
ganisation och finansiering under tiden t.o.m. år 1998. Propositionen 
har utarhctats under medverkan av en heredning.~grupp med represen
tanter för samtliga riksdagspartier. 

Den marksända televisionen föreslås bli öppnad för reklamfinansie
rade sändningar. Sådana sändningar skall enligt propositionen förhehål
las den nya tredje TV-kanalen. Den skall drivas av ett företag utanför 
Sveriges Radio-koncernen. 

Andrud lags1iji11i11g föreslås i olika hänseenden. Hl.a. föreslås nya be
stämmelser om annonser i televisionen. 

Radiolagcns krav på opartiskhet och saklighet avses inte gälla för an
nonser i TV. 

Bland iivriga förslag märks 

Av en annons skall framgå i vems intresse den sänds, 
Annonser får inte syfta till att vinna stöd för politiska eller religiösa 
åsikter eller åsikter i intressefrågor på arhctsmarknadcn, 
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Ln annons med rcldam får inte syfta till att ffinga uppmiirksamhe

ten hos harn under 12 år, 

Det sändande företaget får inte diskriminera någon som hegär att 

företaget skall sända en annons. 

Regler föreslås om högsta tillåtna annonsvolym och om hur annon

ser skall få sättas in i sändningarna. Huvudregeln föreslås vara att an

nonser inte får avbryta program. I viss begränsad omfattnin!?, avses dock 

det siindande företaget ha rätt att avbryta ett program med annonser. 

I övrigt föreslås iindringar i hl.a. lagen ( IW10:7:2<J) 0111 upphovsrätt 

till litteriira m;h konstnärliga verk, lagen ( 1978:763) med vissa bestäm

melser om marknadsföring av alkoholdrycker och lagen (I 978:7frl) med 

vissa bestämmelser om marknadsföring av tohaksvaror. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den I juli 1991. 

Oct nya programförctagct föreslås hli skyldigt att iaktta krav på 

mångfald och kvalitet i programuthudet. 

Hiretaget föreslås få sändningsriitt i sex år. Sändarnätet fiireslås hli 

uthyggt snahht så att hefolkningstäckningen under koncessionstiden hlir 

likvärdig med den som Sveriges Television har. 

Regeringen föreslås bevilja sändningstillstånd efter det att alla in

tresserade har haft möjlighet att ansöka om tillstånd. Avsikten är att ett 

konccssionsheslut skall kunna fattas fiire utgången av augusti 199 I. Fn 

hrcd iigarkrets skall eftersträvas hos företaget. 

S1•eriges Uadios nuvarande avtal med staten föreslås hli förlängda 

med sex månader till utgången av år 1992. Under våren 1992 läggs en 

proposition fram infiir den nya avtalsperioden, som skall omfatta åren 

1993 - \998. Vissa riktlinjer för den nya avtalsperimlcn pn:senteras 

emellertid redan nu. 111.a. anges att det i fortsättningen skall finnas ett 

programföretag för ljudradio och ett för television. 
Finansieringen av Sveriges Radios vcrksamhet fiircslås ske huvuu

sakligen med TV-avgifter. netahla annonser hör inte förekomma i Sveri

ges Televisions sändningar. Finansieringen tas upp till prövning inför 

medelsheräkningen för år 19%. Vissa möjligheter till sponsring av Sve

riges Televisions sändningar föreslås. 

Förslag läggs fram om höjningar av TV-avgiften. l·r.o.m. den I juli 

1991 höjs avgiften med 72 kr. till I 236 kr. per år, eller till 309 kr. per 

tremånadersperiod. l'r.o.m. den I januari 1992 höjs avgiften med ytterli

gare 84 kr. till I 320 kr. per år, eller till .BO kr. fiir tre månader. 

I propositionen aviseras utredningar om huvudmannaska1> och fi

nansiering av sändarnätet för rundradio, om myndighetsorganisationen 

på rundradioområdet samt om de tekniska förutsättningarna för utöka

de siindningar av ljudradio och TV. 
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Propositionens lagförslag 
1 Förslag till 

Lag om ändring i radio lagen ( 1966:755) 

Härigenom föreskrivs i fråga om rad iolagen ( 1966:755) 1 

dels att nuvarande 7-11 §§skall bt:te<.:knas 17 och 19-22 §§, 
dels att I, 5 och 6 §§samt de nya 17, 19 och 22 §§skall ha följande 

lydelse, 
dels att det i lagen skall införas elva nya paragrafer, 7-lb och 18 §§,av 

följande lydelse samt närmast före I, 2, 5 och de nya 8, I b. 17 och 19-
21 §§ rubriker av följande lydelse. 

Nuvarande lydcls1· 

I denna lag förstås med 
r a d i o s ä n d n i n g: ljud, 

bild eller annat meddelande som 
sänds med hjälp av elek
tromagnetiska vågor vilkas fre
kvenser är lägre än 3 000 gigahertz 
och vilka utbreder sig i rymden 
utan särskilt anordnad ledare, 

r u n d r a d i o s ä n d n i n g: 
radiosändning som är avsedd att 
tas emot direkt av allmänheten, 
om sändningen inte är avsedd en
dast för en sluten krets, vars med
lemmar är förenade genom en på
taglig gemenskap av annat slag än 
ett gemensamt intresse att lyssna 
på eller se sändningen, 

t r å d s ä n d n i n g: ljud, bild 
eller annat meddelande som sänds 
med hjälp av elektromagnetiska 
vågor vilka är bundna vid särskilt 
anonl nad ledare, 

s ä n d a r e: anordning för ra
diosändning (radiosändare) eller 
trådsändning (trådsändare), 

m o t t a g a r e: anordning för 
mottagning av radiosändning eller 
trådsändning, 

1 Lagen omtryckt 1986: 1209. 

§ 

Flirnlagcn lyddw: 

Defi11itio11er 

I denna lag fiirs1ås med 
r a d i o s ä n d n i n g: ljud, 

bild eller annat meddelande som 
sänds med hjälp av elek
tromagnetiska vågor vilkas fre
kvenser är lägre än 3 000 gigahertz 
och vilka utbreder sig i rymden 
utan särskilt anordnad ledare, 

r u n d r a d i o s ä n d n i n g: 
radiosändning som är avsedd att 
tas emot direkt av allmänheten, 
om sändningen inte är avsedd en
dast för en sluten krets, vars med
lemmar är förenade genom en på
taglig gemenskap av annat slag äri 
ett gemensamt intresse all lyssna 
på eller se sändningen, 

t råds ä n d n i n g: ljud. bild 
eller annat meddelande som sänds 
med hjälp av elektromagnetiska 
vågor vilka är bundna vid särskilt 
anonl nad ledare, 

s li n d a r e: anordning för ra
uiosändning (radiosändare) eller 
trådsiindning (trådsändare), 

m o 1 t aga r e: anordning för 
mottagning av radiosändning eller 
trådsändning, 
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Nuvarande lyddse 

r a d i o p r o g r a m: radio
sändning.s eller trådsändning.~ in
nehåll, om detta består av annat 
än, utom angivande av namn eller 
källa, enkla meddelanden om tid, 
vätlerlek, nyheter eller dylikt. 

f"öreslagen lydelse 

r a d i o p r o g r a m: radio
sändning.s eller trådsändning.~ in
nehåll, om delta består av annat 
än, utom angivande av namn eller 
källa, enkla medtlelanden om tid, 
väderlek, nyheter eller dylikt, 

r e k I a m: cu radioprogram 
som är al's1.·11 au främja en 11äri11gs
idkarcs a1•sä1111i11g a1• 1'11 1•ara, en 
1jä11s1 eller någon annan 11y11igh1'l, 

a n 11 o n s t i d i l t' l e 1· i s i-
o n e n: sär11Jning.11id i 1elc1•isio11rn 
som inleds och a1•slu1as a1• n1 sär
skild ljud- och bildsig111.111u som 
markerar all den som sänder under 
dm a11gi1•11a tiden i huvudsak gör 
del/a på uppdrag a1· andra. 
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Nu~·arande lydelse Föreslagen lydelse 

Innehav och anvälldt1i11g av radio· 
sändare och mottagare 

Programfiiretags 
m.m. 

sändningsrätt 

5 § 

För rätt att här i landet sända radioprogram i rundradiosäntlning 
krävs tillstånd av regeringen. 

För rätt att här i landet sända radioprogram i 1rådsändning krävs lill
stånd av regeringen, om sändningen sker till hostäder och når fler än 
100 bostäder. 

Varje innehavare av tillstånd en
ligt första eller andra stycke! 
(programföretag) avgör ensam vad 
som skall förekomma i sändning 
som företaget anordnar med stöd 
av tillståndet. Härvid skall pro
gramföretaget iaktta bestämn11:lsa
na i 6 § och 7 § andra stycket. 

Tillstånd ges för 1•iss tid. 
Varje innehavare av tillstånd en

ligt första eller andra stycket 
(programföretag) avgör ensam vad 
som skall förekomma i en sänd
ning som företaget anordnar med 
stöd av tillståndet. Härvid skall 
programföretaget iaktta föreskrif
terna i 6 och 7 §§samt 17 § andra 
stycka I fråga vm vad som sänds 
under annonstid i teil'l'isivnen skall 
prvgramföretagl't också iaklla före
skrifterna i H-15 §§. 

0 § 
Programföretags räu på grund av tillstånd enligt 5 § första eller andra 

stycket skall utövas opartiskt och sakligt. l>ärvidskall heaktas att en vid
sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion och 
televisionen. 
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Nui•arande lydelse 

Programföretag skall i program
verksamheten hä1•da det demokra
tiska statsskickets grundidcer samt 
prindpen om alla människors lika 
värde och den enskilda männi
skans frihet och vänlighet. 

För programfört•tag skall i ö1•rig1 
gälla vad som föreskri1•s i avtal 
mellan regeringen och företaget. I 
sådanl avtal får som villkor för räll 
all sända radioprogram på grund av 
tillstånd enligt 5 § första eller andra 
stycket tas in 

I. föreskrift om skyldighet all 
sända beriktigande m:h genmäle, 

2. föreskrift till skydd för en
skilds privatliv, 

3. föreskrift om förbud mol kom
mersiell reklam och mot program 
som bekostas al' annan än pro
gramföre/ag, 

4. föreskrift om skyldighet all på 
begäran av myndighet sända med
delande till allmänheten, och 

5. föreskrift om skyldighet all 
sända redogörelse som avses i 7 § 
andra stycket. 

Föreslagen lydelse 

l'rogramföretagi:t får inte i pru
gran11wksamhe1en mol 1•ederlag el
ler annars på ell otillbörligt säll gyn
na cll kommersiellt irure;·sc. l'rogra
mföretagel får dock i fråga om nå
gon som har bekostat cll program 
hell eller dcfris lämna uppgijt vm 
vem bidragsgivaren är. 

l'rogram1•erksamhete11 skall som 
helhet präglas av det demokratiska 
statsski _11.ets grundideer samt prin
cipen om alla människors lika vär
de och den enskilda människans 
frihet och värdighet. 

Föreskriflema i jiirsta uch andra 
styckena gälla i11ll' 1•ad som sänds 
under annonstid i 11'/1•1•isio11en dla 
annonsa och lik11andl' medde
landen i sökbar 1ex1-T\/. 

7§ 
Övriga 1•illkor fur programjiircta

gets sänd11i11gsrä11 skall tas i11 i ell 
avtal mellan regeringen och företa
get. I deua avtal får det bestämmas 
om skyldighet för programfört•taget 
au 

I. sända ge11mä/('fl och bNikti
ganden, 

2. i programl'erks.imhe1e11 re~pck
tera den enskildes privatliv. 

3. sända cu mångsidigt pmgram
utbud, 

4. ta hänsyn till ljudr.idiuns och 
televisionens särskilda g1~11omslags

kraf1 när det gälla programmens 
ämnen och utf orm11i11g samt tiden 
för sänd11ing a1· programmen, 

5. på begäran av myndighet sän
da meddelande till allmänheten, 
och all 

6. sända redogörelse som avses i 
17 §andra stycket. 
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Nu1•arandc lydelse f'ifrcslagcn lydelse 

I a1·1alet får del också bestämmas 
om skyldighet för programföre1age1 
all 

I. irw~ sända reklam mol 1•e<frr
lag clll'f program som någon annan 
har bekostat helt elll'f de/l>is, 

2. endast under annonstid i 1elc-
1•isionn1 sända fl'klam mot 1•c·1frrlag 
eller program mot betalning, och all 

3. om någon annan har be/\.ostat 
c'll program hell eller defris, lämna 
uppgift om 1•em bidragsgi1·aren är. 

Amwmer som sänds under an11ons
tid i televisio11e11 

8 § 

Under anrwnstid i tele1•isionen får 
del endast förekomma 

I. reklam och andra program 
som någon har uppdragit åt 
programji.ifftagel au sända, 

2. programföretagets rt'klam för 
egen kommersiell 1•erl..samhet, och 

3. programglimtar. 

9§ 
A 1• c·n annons som sänds under 

annonstid i 1ele1•isioncn skall fram· 
gå i vems intresse sändningen sker. 

I annonsl'f som sänds mol betal
ning eller annat vederlag får det inte 
uppträda personer som lpelar en 
fram1rädand1· roll i televisiompro
gram som huvudsakligen handlar 
om nyheter eller nyhetl·kommenla· 
rer. 

JU§ 

Annonsa som sänds under an
nonstid i 1l'11!1•isionen får inte syfta 
till all 11inna stöd för politiska eller 
religiösa åsikter eller åsilaa i imres
sefrågor på arbetsmarknaden. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Il § 
En annons med reklam som 

sänds under annonstid i televisionen 
får inte syfta till att fånga upp
märksamheten hos barn under 12 
år. 

I annonser med reklam får det in
te uppträda personer eller figurer 
som spelar en framträdande roll i 
televisionsprogram som hui•udsak.li
gen vänder sig till barn under 12 år. 

12 § 
Programföretaget får inte diskri

minera någon som begär att fi.ireta
get sk.all sända en annons. 

13 § 

Av en programtjänsts sändnings
tid per dygn får högst tio procent 
avse annonser under annonstid i 
telei•isionen. Dmna a11<Jd beräknas 
särskilt för tiden mellan kl. 18.00 
och k.l. 24.00. 

Inom en sändni11gs1id av en tim
me mellan hl'la klockslag får an
nonser förekomma under högst åtta 
minuter eller, i rena w11Jan1agsf all, 
tio minuter. 

I al'lalet mellan fl'gNingrn och 
programföretager får det bestämmas 
au högsta tillåtna sänd11i11gstiden för 
annonser under annom1id i 1cle1>i
sionen skall l'ara kortare än 1•ad 
som föreskrii•s i fiirsta och andra 
styckena. 

14 § 

Annonstide11 i tclei·isionrn 1•id e11 
givet tillfälle får inte u11<krstiga en 
minut, sedan sä11dningstiilen för den 
särskilda ljud- och bildsignaturen 
har frånräknats. 
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Nu1•arande Jytidst' Föffslagl'll Jytlels1· 

15 § 
Annonser under annonstid i tele

visiont·11 skall sättas in nw/lan pro
gramnlt'n. A11t111nser med reklam får 
duck in1e förekomma under an
nonstiden omedelbart före eller efu·r 
el/ program som huvudsaklige11 l'än
der sig till barn under 12 år. 

Utan hi11der a1• första styckt't förs
ta me11ingen får an11onser a1•bryta 
el/ program, om dt• sätts i11 

I. i pauser i wortprogram, där 
del förekomma längre pauser, eller 
i pausa i program som avser för1'
s1äll11i11gar eller e1•e11emang nu·d 
pauser för publiken, 

2. mellan delar i program, som 
består a1• olika avslutatlt' delar och 
där 1•arjc dl'I sum föregås eller följs 
av annonsn varar minst 20 minu
ter; anno11scr med reklam får dock 
ime fiifl'komma under a11nonsticien 
omedelbart före eller efter en del al' 
programmet som huvudsakligen 
l'ända sig till bam under 12 år. 

A11111mser och liknande med-
delanden i sökbar lext-1V 

/6 § 

Vad som föreskril's i 8-15 §§gäl
ler itllt' annonser och lil..nande 
mcdtlda111Jcn i sökbar tex1-TV. 

Radio11änmdens gra11skning 

17 § 

Radionämnden granskar om 
programföretags rätt på grund av 
tillstånd enligt 5 § första eller and
ra stycket har utövats i enlighet 
med ti § och avtalet mellan rege
ringen och företaget. Regeringen 
medddar 11ärmart' bestämmelser om 
radionämnde11s 1•erksamhc1. 

Rad ionäm nden öven'al..ur genom 
gra11sk11i11g i efterhund om el/ 
programföretags räll på grund av 
tillstånd enligt 5 § första eller and
ra stycket utö1•as i enlighet med 
de1111a lug och avtalet mellan rege
ringen och fiiretagel. 
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Nui•arandc lydelse 

Om del föreskrivs i a1•1al mellan 
regeringen och programförctug 
skall företaget sända redogörelse 
för heslut av radionämmlcn, i vil
ket företaget förklarats ha hrutit 
mot hestämmelser i denna lag eller 
i avtalet mellan regeringen och 
företaget. 

Fi.iri·slug1·n lydd.1·c 

Om del har bestämts i al'tall't 
mellan regeringen och prugramfö
re1uge1, skall företaget sända redo
görelse för beslut av radionämn
den, i vilket företaget förklarats ha 
hrulil mol bestämmelser i denna 
lag eller i avtalet mellan regering
en och förctagel. 

UcgNingcn ml'lidl'iur närmurt' fii
rcskrifta om radiunänuuil:m i•crk
samhcl. 

lli § 
/'.'Il progrumförc1,1g skull på upp

maning a1• radiunän111dcn 1ills1ällu 
nämnden en sådan upplagning ai· 
t'll program som ui·ws i JU § fiirstu 
s1yckc1 radioa11s1•arighe1slug1·11 
(11)66:7561. Om programföre1agn 
inte rä11ar sig t•jier 1·n sådan uppma
ning, får nämnden fårdägga 1·it1'. 

Förbud mot censuritlgripande11 

11) § 

Myndigheter och andra allmänna organ får inte i förväg granska eller 
föreskriva förhandsgranskning av radiosämlningars innehåll och ej hel
ler fiirhjuda en radiosändning på grund av dess innehåll. Detsamma gäl
ler i fråga om trådsändningar. 

I fråga om trådsändningar för uf
ft'flllig fört'l'isning av filmer och vi
deogram gäller dock sådant förhud 
som avses i första stycket endast 
om 

I. sändningen är en vidaresänd
ning av en rundradios.1ndning el
ler av en sändning från en satellit i 
fast trafik eller 

2. sändningen är en egen-
sändning som också sker till hostä
dcr med stöd av tillstånd enligt 5 § 

andra stycket eller i enlighet med 
hcsliimmelserna i lagen ( 1985:077) 
om lokala kabelsändningar. 

I fråga om trådsändningar för 
1•isning av filmer och videogram 
1•id ullmän sammankomst d/N uf
fn11lig 1ills1iillni11g gäller dock så
dant förhud som avses i första 
stycket endast om 

I. sändningen är en vidaresänd
ning av en rundradiosändning el
ler av en sändning från en satellit i 
fast trafik eller 

2. sändningen är en egen-
sändning som också sker till hostä
der med stöd av tillstånd enligt 5 § 

andra s1yckc1 eller i enlighet med 
hestämmclserna i lagen ( 1985:077) 
om lokala kahelsändningar. 
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Nu1•11r11ndc lydl'/sc Föfl'slagt.'fl lydelse 

Med vidaresändning oc.:h egensändning riirstås i denna paragraf det
samma som i lagen om lokala kabelsändningar. 

Bestämmelserna i första och andra styckena hindrar inte 
förhandsgranskning eller sändning.~förhud i fråga om hild som återger 
Sverige eller del därav och som innehåller upplysning av hetydelse för 
rikets försvar. 

I fråga om andra trådsändningar 
för offentlig före1•isning av filmer 
och videogram än sådana som av
ses i andra stycket gäller föreskrif
terna i förordningen ( N59:3.JXJ 
med särskilda bestämmclscr om bio
grafföreställningar m.m. 

I fråga om andra trådsändningar 
för 1•isni11g av filmer och video
gram 1•id allmän sammankomst el
ler offentlig tillställning än sådana 
som avses i andra stycket gäller fö
reskriflerna i itlgen ( 199U:8lin) om 
gramk11i11g och kontroll tll' filmer 
och vidmgram. 

I fråga om marknad~föring gäller 
fört•skrif1ern<1 i marknatbföringsla
gcn (1975:/.J/8), lagen (1978:763) 
nll'd 1•iss11 bt~stämmdser om 
marl..11111bföri11g 111• alkuholdryckcr, 
lagen ( N78:7MJ med 1•issa bestäm
melser om marknadsföring av to
ba~Taror och prvduktsäkcrhetsla
g1·n (I Wi8: I nU.J ). 

Anmälan om överlåtelse av tele
visionsnwllagare 

Straff m.m. 

22 § 

Till hiiter diimes den som 
I. underlåter att fullgöra anmäl

ningsskyldighet som avses i 9 § 

första eller andra stycke!, eller 
2. uppsålligen eller av oak1sam

he1 lämnar ofullständig eller orik-
1ig uppgifl i anmälan som avses i 
9 §första eller andra stycke!, om ej 
gärningen är belagd med slraff i 
hrottshalken. 

Till böler diimes den som 
I. underlåter att fullgöra anmäl

ningsskyldighet som avses i 2U § 

första eller andra slycket, eller 
2. uppsåtligen eller av oaktsam

hel lämnar ofullständig eller orik
tig uppgift i anmälan som avses i 
20 § första eller andra stycket, om 
ej gärningen är belagd med straff i 
brottsbalken. 
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Nu1•arande lydelse 

Till böter, högst femhundra kro
nor, dömes den som bryter mot 
föreskrifterna i 3 § andra stycket 
eller 3 a § första eller andra 
stycket. Detsamma gäller den som 
vid fullgörande av uppgiftsskyl
dighel som avses i 9 § tredje styck
et uppsåtligen eller av oaktsamhet 
lämnar oriktig uppgift, om ej gär
ningen är belagd med straff i 
brottsbalken. 

Föreslagen lydelse 

Till böter, högst femhundra kro
nor, dömes den som bryter mot 
föreskrifterna i 3 § andra stycket 
eller 3 a § första eller andra 
stycket. Detsamma gäller den som 
vid fullgörande av uppgiftsskyl
dighet som avses i 20 § tredje 
stycket uppsåtligen eller av oakt
samhet lämnar oriktig uppgift, om 
ej gärningen är belagd metl straff i 
brottsbalken. 

Denna lag trätler i kraft den I juli 1991. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen ( 1989:41) om TV- avgift skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Fureslagen lydelse 

7 §' 

TV-avgiften är I 164 kronor för 
ett år. Den skall betalas i fyra pos
ter om 291 kronor. 

TV-avgiften är I 236 kronor för 
ett år. Den skall betalas i fyra pos
ter om 309 kronor. 

Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och skall betalas se
nast sista vardagen före avgiftsperiodens början. 

För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperio
den skall TV-avgift betalas med så stort helopp i förhållande till årsavgif
ten som motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till jämnt 
antal kronor. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 

' Senasle lydelse 1990:475. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift 

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen ( 1989:41) om TV- avgift skall ha 
följande lydelse. 

Nu1•arande lydelse Fört~s/agen lydelse 

7 §' 
TV-avgiften är I 16-J kronor för 

ett år. Den skall betalas i fyra pos
ter om 291 kronor. 

TV-avgiflcn är I 320 kronor för 
ett år. Den skall betalas i fyra pos
ter om 330 kronor. 

Varje post avser en avgiftsperiml om tre månader och skall betalas se
nast sista vardagen före avgiftsperiodens början. 

För innehav av TV-mottagare under ti<len före den första avgiftsperio
den skall TV-avgift betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgif
ten som motsvarar innehavstiden. Aeloppet avrundas nedåt till jämnt 
antal kronor. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1992. 

1 Senaste lydelse 1990:475. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i närradiolagcn ( 1982:459) 

llärigenom föreskrivs att 9 § närradiolagen ( 1982:45<l) skall ha följan
de lydelse. 

Nu l'urufl(fr lydelse 

Hir närradio gäller in1e h och 
7 H radio lagen ( 1906:755). 

q § 

1'"öreslagm lyilclsc 

Fiir närradio gäller inte fJ-JH 9§ 
radio lagen (I %6:755 ). 

Dena lag träder i kraft den I juli 1991 

2 Riksdagen 1990191. 1 sam/. Nr 1./9 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1981 :508) om radiotidningar 

Härigenom föreskrivs att 6 §lagen (1981:508) om radiotidningar skall 
ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

0 §' 

För radiotidningar gäller inte 6 
och 7 §§ radiolagen (1966:755). 

För radiotidningar gäller inte 6-
18 §§ radiolagen (1966:755). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 

1 Senaste lydelse 1983:495. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring 
kabelsändningar 

lagen (1985:677) om lokala 

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen ( 1985:677) om lokala kahelsänd
ningar1 skall ha följande lydelse. 

Nm·arande lydelse Fiir1:slagn1 lydelse 

19 § 

Hir lokala kahelsändningar gäl
ler inte 6 och 7 §§ radiolagcn 
( 1966:755). 

Hir lokala kahclsändningar gäl-
ler inte n-JH §§ radiolagcn 
(1906:755). 

Denna lag träder i kraft den 1juli1991. 

1 I .agen omtryckt 1985: 1050. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i radioansvarighetslagen ( 1966:756) 

Härigenom föreskrivs att det i radioansvarighetslagcn ( 1966:756) sk.all 
införas två nya paragrafer, 2 a och 2 h §§,av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 a § 

Utan hinder a1' denna lag gäller 
1•ad som fiireskrivs i annan lag om 
förbud mot kommersiell annons i 
den mån annonsn1 anl'änd.s 1·id 
mark11ad~föri11g a1• alkoholhaltiga 
drycker clla tobaks1·arur eller 1•id 
marknadsföring till bam. 

lb§ 
Vad .som föreskri1•s i 7 kap. 2 § 

tryckfrihebförord11i11gt•n om all gär
ningar inte skall anses som tryckfri
he1.sbrou, därför au ifr ln·gås gt~num 
meddclande11 där dt:t bromliga är 
dolt, gäller också i fråga om 

I. reklamfinansierad tdc1·ision, 
2. sökbar ll'xt-TV. 
Vad som i den i första .styckt•t 

angi1·na fiircskriflm sägs om 1ryck
frihetsbrou skall därl'id i stället avse 
yllramJcfriheL\brull. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk 

Härigenom föreskrivs att 22 a § lagcn ( 1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

22 a § 1 

Har företag som avses i 22 § 
första stycket rätt att i utsändning 
återgi11a verk, må företaget för att 
säkcrställa framtida hevisning om 
innehållet i program upplaga verket 
på anordning genom vilkcn det 
kan å1ergil'as. Har sådan upplag
ning dokumemariskl 11ärde, må den 
bevaras i arkiv som avses i lagen 
( 1978:487) om pliklexemplar al' 
skri/ler och ljud- och bildupplag
ningar. 

Upptagning som avses i första 
stycket får utnyttjas endast för 
be1'isändamål, om ej annat följer 
av 22 c §. 

Ilar företag som avses i 22 § 
första stycket rätt au i utsändning 
återge verk, får företaget också la 
upp verket på en anordning genom 
vilkcn det kan åtages, vm deua 
sker 

I. för att säkerställa framtida be
visning om utsändningens innehåll 
eller 

:!. för au del behö1•s för au en 
slallig myndighet skall kunna fullgö
ra sina uppgifter när del gäller au i 
efterhand u1ö1•a tillsyn Öl'er u1sänd
ningsverksamhc1en. 

Har sådan upplagning sum a1•ses i 
första s1yd .. c1 dukumen1arisk1 värde, 
får den be1•aras i arkil' som avses i 
lagen ( 1978:487) om pliktexemplar 
a1' skri/ler och ljud- och bildupplag
ningar. 

Upptagning som avses i första 
stycket får utnyttjas endast för 
ändamål :wm ange~· där, om ej an
nat följer av 22 c §. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. Den skall tillämpas ävcn på 
verk som har kommit till före ikraftträdandet. Vad som föreskrivs om 
verk gäller också framföranden som avscs i 45 §. 

' Införd genom l'nl~:48X. 

Prop. 1990/91:149 

21 



9 Förslag till Prop. 1990/91:149 

Lag om ändring i lagen ( 1978:763) med vissa 
bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker 

Härigenom föreskrivs att 2 §lagen (1978:763) med vissa bestämmelser 
om marknadsföring av alkoholdrycker skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

2 § 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är förbundna med hruk av al
kohol skall särskild måttfullhel 
iakttagas vid marknadsföring av al
koholdryck. Därvid gäller särskilt 
att reklam- eller annan marknads
föringsåtgänl ej får företagas som 
är påträngande eller uppsökande 
eller som uppmanar till hruk av 
alkohol. 

Föreslagen lydelse 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är förhundna med bruk av al
kohol skall särskild måttfullhet 
iakuas vid marknadsföring av alko
holdryck. Därvid gäller särskilt alt 
reklam- eller annan marknadsför
ing.-;åtgärd inte får företas som är 
påträngande eller uppsökande el
ler som uppmanar till hruk av al
kohol. 

Vid mar/..nadsföring a1• alkohol
dryck får inte am·ändas kommersiell 
annons i ljudradio- dlcr tcle1•isions
program. 

Vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starköl får ej användas 
kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift på vilken tryck
frihetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen 
för dess utgivning är jämförbar med periodisk skrift. Detta gäller dock 
ej i fråga om skrift som tillhandahålls endast på försäljningsställc för så
dan dryck. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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10 Förslag tiJJ Prop. 1990/91:149 

Lag om ändring i lagen (1978:764) med vissa 
bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror 

Härigenom föreskrivs alt 2 §lagen (1978:704) med vissa bestämmelser 
om marknadsföring av tobaksvaror skall ha följande lydelse. 

Nui•arande lydelse 

2 § 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är förbundna med bruk av to
bak skall särskild måttfullhet iak1-
1agas vid marknadsföring av 
tobaksvara. Därvid gäller särskilt 
att reklam- eller annan marknads
föringsåtgärd ej får förelagas som 
är påträngande eller uppsökande 
eller som uppmanar till bruk av 
lo bak. 

Föreslagen lydelse 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är förbundna med hruk av lo
bak skall särskild måttfullhel iakl
las vid marknadsföring av lohaks
vara. Därvid gäller särskilt att 
reklam- eller annan mark
nadsföringsålgärd inw får före1as 
som är påträngande eller uppsö
kande eller som uppmanar lill 
bruk av tobak. 

Vid marknadsföring a1• wbaks1•a
ra får inle an vändas lwmmersiell 
annons i ljudradio- eller 1ele
l'isionsprogram. 

Denna lag träder i krafl den I juli 1991. 
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 mars 1991 
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Wallen. Göransson, Hellström, Johansson, Lind4vist, Uin114vist, Thalen, 
Freivalds, Wallslriim. Lööw, Persson. Molin, Sahlin. Asbrink 

1:örcdragande: statsrådet Göransson 

Proposition om radio- och TV-frågor 

1 Inledning 
Frågan om reklamfinansiering av svensk marksiind television behandla
des under år 1989 av en särskild utredare, statssekreteraren i utbild
ningsdepartementet S\lerker Gustavsson. Utredaren bedrev sill arbete 
under benämningen TV-utredningen (U 1989:04~ och överlämnade i 
september det året betänkande! (SOU 1989:73) TV-politiken. 

Televisionen har också varit föremål för annat utn:dningsarbete som 
rör sändningars finansiering. 

frågan om ändrad lagstiftning på grund av reklamfinansierade TV
sändningar har utretts av radiolagsutredningen (U 1985:05) - särskild ut
redare: justitieombudsmannen Jan Pennlöv. Genom tilliiggsdirektiv den 
3 maj llJ89 (dir. llJ89:21) uppdrog regeringen åt denna utredning att fö

reslå den lagstiftning som kunde bli aktuell med anledning av TV
utredningens arbete. Radiolagsutredningen överlämnade i februari 1990 
delbetänkandet (SOU 1990:7) Lagstiftning för reklam i svensk TV. 

Vidare har en sakkunnig i uthildningsdepartcmcntct som jag förord
nat, direktören Leif Larson. utrett vissa frågor om sponsring i Sveriges 
Radio-koncernens program. Den sakkunnige överlämnade i oktober 
1989 rapponen ( l>s l 989:f>5) Sponsring m.m. av Sveriges Radios pro
gram. 

TV-utredningens betänk.ande och .rapporten om sponsring har re
misshchandlals. Ln fiirteckning över remissinstanscrna och en samman
ställning av remissyttrandena har offentliggjorts i promemorian (Ds 
1990:27) Remissyttranden över TV-politiken. hetäni;.<.i11dl'. av TV
utredn ingen, och Sponsring m.m. av Sveriges Radios program, rapport 
av en särskild utredare. 

Även radiolagsutredningcns dclhetänkandc har remisshehandlats. 
Till protokollet i detta ärende bör fogas utredningens lagförslag, som bi-
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laga I samt en förteckning över remissinstanserna och en sammanställ
ning av remissyttrandena som bilaga 2. 

1:ör det fortsatta beredning.~arbetet i TV-reklamfrågan och vissa andra 
radio- och TV-politiska frågor heslutade regeringen den 6 decemher 
1990 att tillsätta en särskild beredningsgrupp under ordförandeskap av 
Sverker Gustavsson. Från riksdagspartierna medverkar i gruppen riks
dagsledamöterna Anders Hjörck (m), Åke Gustavsson (s), Ho llammar 

(v), Jan llyttring (c), Kaj Nilsson (mp), Catarina Rönnung (s), Ingrid 

Sundberg (m) och Jan-Erik Wikström (fp). Gruppen kallas radio- och 
TV-beredningen. 

Beredningens arbete har hittills huvudsakligen gällt TV-
reklamfrågan. Enligt vad jag har inhämtat anser en majoritet av grup
pens ledamöter att rätten att hedriva reklamfinansierade sändningar biir 
förbehållas en ny tredje TV-kanal, som ett företag som står utanför Sve
riges Radio-koncernen bör svara för. Detta är även min uppfattning. Jag 
finner det därför motiverat att regeringen nu behandlar TV
reklamfrågan från denna utgångspunkt. I sammanhanget tar jag också 
upp vissa andra radio- och TV-frågor. 

I fortsättningen tecknar jag först en bakgrund (avsnitt 2) till dagens 

situation. Mina överväganden och förslag redovisas i avsnitten 3-8 under 
följande buvudrubriker: 

Vissa huvudprinciper i mina förslag (avsnitt 3), 
Lag.~tiftningsfrågor med tanke på i första hand reklamfinansierade 

TV-sändningar i marknätet (avsnitt 4), 
Ett reklamfinansierat TV-fiiretng (avsnitt 5), 
Riktlinjer för Sveriges Radio-koncernen (avsnitt 6), 

Vissa utredningar (avsnitt 7), 
Medelsberäkningar m.m. (avsnitt 8). 
Vid beredningen av detta ärende har jag samrått med cheferna för 

justitie-, social-, kommunikations- och finansdepartementen samt stats
råden Åsbrink och Wallström. 

Lagrådet 

Regeringen beslutade den 7 februari .1991 att inhämta lagrådets yttrande 
över vissa lagförslag som upprättats inom utbildningsdepartementet, 
bl.a. ett förslag till lag om annonser i televisionen. l>e till lagrådet re
mitterade lagförslagen bör fugas till protokollet i detta ärende som bi

laga 3. 
Lagrådet har yttrat sig över förslagen den 5 mars 1 ll9 I. Lagrådets ytt

rande hör fugas till protokollet som bilaga./. 
Lagrådet kritiserar det förhållandet att de remitterade förslagen byg

ger på den hittills tillämpade ordningen enligt vilken det - förutom reg
lerna i radiolagen ( IQ66:755) - finns ett avtal mellan staten och varje 

programföretag. som reglerar det materiella innehållet i företagets sänd

ningar. l'.nligt lagrådet saknar yttrandcfrihetsbegränsningar genom avtal, 

vare sig de medges i lag eller ej. stöd i regeringsformen. 

Prop. 1990/91: 149 

25 



Lagrådsremissens avsnitt 3 motsvaras i propositionen av avsnitt 4. Jag 
tar ställning till lagrådets synpunkter på olika ställen där (se främst av
snitten 4.1.1, 4.2.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.5.2, 4.9.2 och 4.9.3). 

2 Bakgrund 

2.1 Den internationella utvecklingen 

Fram till början av 1980-talet förekom endast mark.sändningar för all 
distribuera TV-program till allmänheten i Europa. En marksänd TV
signals räckvidd är som mest ca 70 km. Utanför det sändande landet kan 
därför signalen tas emot endast i vissa gränstrakter. 

På grund av den begränsade tillgången på radiofrekvenser är det inte 
möjligt all medge fri etablering av marksändande TV-företag. I de flesta 
länder har ett enda eller några få företag tillstånd att bedriva rikstäckan
de TV-sändningar till allmänheten. I Europa har staterna sedan gam
malt fastställt långtgående förpliktelser för de företag som fått tillstånd 
alt sända. 

Mot bakgrund av de olika nationella förutsättningarna har varje land 
utformat sin egen radio- och TV-politik. Målen för verksamheten skiftar 
mellan olika länder, men oftast har det funnits en strävan att uppnå go
da mottagningsmöjligheter för alla, objektivitet i nyhetsrapporteringen, 
publicistiskt oberoende för programföretagen. mångfald och kvalitet i 
programmen, tonvikt på nationell programproduktion och ett på det eg
na landet inriktat ämnesval. Konkurrensen mellan olika programföretag 
var tidigare i allmänhet liten eller obefintlig. 

En kombination av mottagaravgifter och reklam har varit det vanli
gaste sättet att finansiera radion och televisionen i Västeuropa. Endast 
ett fåtal länder har förlitat sig helt och hållet på det ena eller andra av 
dessa fi nansieri ngssätt. 

I de länder där det är tillåtet för TV-företag att finansiera sändningar 
med reklam, gäller i allmänhet noggranna regler för reklaminslagens in
nehåll. omfattning och inplacering. 

Användningen av satelliter för att sända TV-program till allmänheten 
har givit publiken och annonsörerna alternativ till de marksända kana
lerna. 

En telesatellit förstärker en radiosignal från en sändare på jorden 
och sänder den tillbaka till jorden. I princip kan satellitens signal tas 
emot inom ett mycket stort område. 

Telesatelliter kan delas in efter sin tekniska beskaffenhet eller sitt an
vändningsområde. Någon klar och allmänt vedertagen indelningsgrund 
finns inte, utan olika indelningar används för skilda ändamål. 

Den internationella telekonventionen och det till konventionen hö
rande s.k. radioreglementet innehåller föreskrifter om tilldelning av ra
diofrekvenser för olika ändamål, bl.a. hur radiofrekvensspektrum får 
användas för olika slags satellittjänster. I detta avseende skiljer man mel-
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Ian bl.a. fast satellittrafik, "Fixed-Satellite Service", och satellit
rundradio, "liroadcasting-Satellite Service". 

Fast satellittrafik betyder satellittrafik mellan markstationer på be
stämda platser. Som fast satellittrafik räknas också alla sändningar till 
sate I liter. 

Med satellitrundradio förstås att det från satelliter sänds program 
som är avsedda att tas emot direkt av en större allmänhet. Med direkt 
mottagning avses både individuell mottagning och mottagning via cen
tralantcnnanläggn i ngar. 

I radioreglementet finns bestämmelser som reserverar vissa frekvens
hand för fast satellitlrafik och andra för satellitrundradio. Det finns 
också regler om vilka procedurer som skall följas då någon avser att 

börja utnyttja en satellit för ett visst ändamål. 
Det har emellertid visat sig att satellitanvändningen inte alltid sker 

på det sätt som varit avsikten vid frekvensplaneringen. 
I Europa startade försök med att sända TV-1uogram via satellit till 

kabelnät i början av 198(}-talet. Fram till år 1988 användes uteslutande 

s.k. komrnunikationssatelliter som sänder med låg effekt över stora om
råden och använder frekvenser för fast satellittrafik. I huvudsak tillhör

de dessa satelliter den internationella telesatellitorganisationen lntelsat 

eller dess europeiska motsvarighet Eutelsat. 

I slutet av år 1988 uppsändes Europas första s.k. direktsändande sa
tellit eller rundradiosatellit. Sådana satelliter sänder med hög effekt på 

frekvenser som är avsatta för satellitrundradio. Täckningsområdet skall 
vara avpassat för ett visst land eller en viss grupp av länder. Sedan nor
merna för direktsändande satelliter fastställdes har emellertid den tek

niska utvecklingen på mottagarsidan gjort att mottagning med god kvali
tet kan ske i betydligt större områden än man ursprungligen trodde. 

Under våren 1989 togs den första s.k. medeleffektsatelliten i bruk för 

sändningar till Europa. Denna satellit, Astra, ägs av ett privat konsorti

um i Luxemburg. En medeleffektsatellit använder frekvenser för fast sa
tellittrafik. Den har emellertid högre sändareffekt än de äldre kommu
nikationssatelliterna och dess ändamål är främst att distribuera TV till 
hushållen. Numera har också lntelsat och Eutelsat sänt Uf>P medelef
fcktsate Il i ter. 

För närvarande utsänds ett 80-tal programkanaler från satellit över 
Europa. 

Några nationella TV-företag använder satellit för att mata marksän

dare eller för att nå landsmän i andra länder. Oessa sändningar kan 
också tas emot i kabelnät eller med hjälp av särskilda satellitmottagare. 

Exempel på sådana kanaler är den sovjetiska televisionen och de italien

ska RAI I och 2. Sveriges Televisions sändningar sänds ut via satellit till 
kabelnät i Norge. 

Den franskspråkiga satellitkanalen TV 5 består av program från na

tionella TV-företag i Frankrike, Belgien, Schweiz och Kanada. Det brit
tiska BBC sänder ut en "satellitversion" av företagets två marksända ka
naler. Det statliga amerikanska Worldnet sänder informationsprogram 
av olika !>lag. 
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De kommersiella TV-företagens programkanaler är dels inriktade på 
allmän underhållning, dels spe1:ialkanaler. 

Av de allmänna underhållningskanalerna vänder sig numera de fles
ta till ett visst land eller språkområde. De tidigare försöken all vinna pu
blik i stora delar i Europa med ell allmänt inriktat engelskspråkigt pro
gramuthud verkar så gott som ha övergivits. Programmen är genomgå
ende reklamfinansierade. 

Specialkanalerna har en inriktning mot ett visst slag av program, 
t.cx. nyheter, sport, långfilmer, djur och natur, harnprogram eller pop
musik. Vissa av kanalerna innehåller reklam, medan andra helt finan
sieras med abonnemangsavgifter ("hetal-TV"). Även för vissa av special
kanalerna märks en tendens att välja inriktning mot bestämda språkom
råden. 

Under de år som satellitsändningar av TV-program förekommit har 
flera programföretag upphört med verksamheten eller uppgått i andra 
företag. Det verkar rimligt att anta att det även i fortsättningen kommer 
att ske strukturförändringar inom branschen. 

För de mouagandc länderna har satellitsändningarna innchurit att de 
nationella TV-företagen fåll konkurrens av företag som kan arbeta helt 
på kommersiella villkor. Dessa företag behöver inte ta några kullurpoli
tiskt betingade hänsyn i sitt programval och de lyder inte under sådana 
restriktioner i fråga om reklam eller programinnehåll i övrigt som gäl
ler för de flesta marksändande TV-företag. 

Ett enskilt land har begränsade möjligheter att påverka vad som tas 
emot från en satellit. Insikten om detta har efter hand blivit alltmer ut
bredd i Europa. Den nya situationen har därför resulterat i all staterna 
gått samman om vissa gemensamma regler om TV-sändningar till all
mänheten. Två olika instrument har arbetats fram. 

Europarådet öppnade i maj I Q89 för undertecknande en europeisk 
konvention om gränsöverskritlande television. I oktober samma år be
slutade Europeiska gemenskapen (EG) ell s.k. direktiv till medlemssta
terna med vissa föreskrifter om TV-sändningar. 

De båda instrumenten har stora likheter. Det ansvariga landet hlir 
skyldigt au se till alt sändningarna uppfyller vissa minimikrav. I gengäld 
skall de länder där sändningarna tas emot inte hindra vidaresändning av 
program som uppfyller kraven. Minimireglerna gäller bl.a. förekomst av 
våldsinslag, pornografi och rashets i programmen, skydd för harn och 
ungdom, räll till beriktigande av uppgifter, andel europeiska program 
samt reklam och sponsring. 

Europarådets konvention träder i kraft när sju stater har ullryckt sill 
samtycke till att vara bundna av den, vilket ännu inte har skett. Eventu
ella tvister om innehönlen av reglerna skall i första haml lösas genom 
överläggningar mellan hcrörua stater. I sista hand kan det bli aktuellt 
med skiljedom. En ständig kommitte med representanter för konven
tionsstaterna skall hjälpa till vid tolkningen av bestämmelserna och med 
att lösa tvister. 
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EGs direktiv skall vara genomfört i medlemsländerna senast i okto
her 1991. Eventuella tvister om tillämpningen kan avgöras av EGs dom
stol. 

Radiolagsutredningen har fått i uppdrag att helysa konsekvenserna av 
ett svenskt tillträde till TV- konventionen och lägga fram förslag till den 
lagstiftning som behövs för att detta skall kunna ske. 

2.2 Marksänd ljudradio och television i Sverige 

Rundradioverksamheten i Sverige bedrivs i huvudsak inom ramen för 
ett dominerande företag, Sl'crigcs Radio, som har långtgående förpliktel
ser att verka i allmänhetens tjänst. 

Sedan slutet av 1970-talet utgör Sveriges Radio en koncern med Sve
riges Radio AB som moderbolag samt som dotterholag hl.a. Sveriges Te
levision AB, Sveriges Riksradio AH, Sveriges Lokalradio AB och Sveri
ges Utbildningsradio AH. Det är dessa dottcrholag som svarar för sänd
ningarnas innehåll och som därmed är programföretag i den mening 
som radio lagen (I %6:755, omtryckt 1986: 1209) avser. För upphönlen 
av TV-avgifter finns dessutom dotterbolaget Radiotjänst i Kiruna AD. 

Aktierna i Sveriges Radio AH ägs av organisationer och företag inom 
folkrörelsesektorn (60 %), näringslivet (20 %) m;h pressen (20 %). Re
geringen utser ordförande och ytterligare sex ledamiiter i bolagets styrel
se, medan fem ledamöter utses av bolagsstämman. 

Inom Sveriges Radio-koncernen har moderbolaget det övergripande 
ansvaret för allt utom själva programverksamhetcn. Moderbolaget utser 
dotterholagens styrelser. Det är också moderholaget som för koncernens 
räkning avger anslagsframställning till regeringen och fördelar de av sta
ten tilldelade medlen mellan bolagen inom koncernen. 

Sändningarna av Sveriges Radio-koncernens programföretag distri
hueras av televerket. Programmen kan i prim:ip tas emot i alla befolka
de delar av vårt land. Det finns två rikstäckande sändarnät för TV och 
fyra rikstäckande sändarnät för ljudradio inom FM- bandet. Vissa ljud
radiosändningar sänds också från AM-sändare. 

Lagstadgade krav gäller om att rätten att sända skall utövas opartiskt 
och sakligt och om att programverksamheten skall präglas av demokra
tiska värderingar. I avtal mellan staten och de olika programföretagen 
finns hestämmelser om att företagen skall sända ett mång.~idigt program
utbud av god kvalitet. Varje programföretag bestämmer ensamt vad som 
skall förekomma i företagets sändningar. Radionämnden prövar genom 
efterhandsgranskning om programföretagen har iakttagit de regler som 
gäller för verksamheten. 

Enligt avtalen med staten får inte programföretagen i sändningarna 
medge kommersiell reklam mot vederlag. Restriktioner gäller också mot 
att sända sponsrade program. 

Sveriges Radios och televerkets drifts- och investering.~utgifter för 
den allmänna programverksamheten hckostas med TV-avgiftsmedel. 
Även radionämndens verksamhet hekostas på detta sätt. Utlandspro-
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grammen i Sveriges Riksradio betalas dock över statsbudgeten under ut
rikesdepartementets huvudtitel. Över statsbudgeten betalas också Sveri
ges Radio-koncernens och televerkets kostnader för utsändning av en 
svensk TV-kanal i södra Finland. 

TV-avgiftens storlek bestäms av riksdagen. Fr.o.m. den I juli 1990 är 
den årliga avgiften för att inneha en TV-mottagare I 104 kr. 

Riksdagen bestämmer också medelslilldelningen till Sveriges Radio, 
televerket och radionämnden. För Sveriges Radios kostnadskompensa
tion tillämpas ett särskilt index. 

Vid sidan av Sveriges Radio-koncernens sändningar förekommer viss 
annan radio- och trådsändningsverksamhet. Det är fråga om antingen 
sändningar till allmänheten inom begränsade områden eller sändningar 
som riktar sig till speciella grupper. 

Med närradio avses rundradiosändningar med begränsad räckvidd av 
ljudradioprogram. Närradion är ett språkrör för det lokala ideella fören
ingslivet. Varje sändningsberättigad sammanslutning kan i närradion ge 
uttryck för sitt budskap. Kommersiell reklam och sponsrade program 
får inte förekomma i sändningarna. Närradionämnden prövar frågor om 
tillstånd att sända närradio och har tillsyn över verksamheten. 

Den I juli 1990 pågick närradiosändningar i 158 sändarområden. 
2 290 sammanslutningar hade sändningstillstånd. 

Med radiu1idningar avses radioprogram för synskadade som innehål
ler material ur dag.'itidningar. Programmen sänds ut nattetid över fM
nätet och spelas in automatiskt hos de synskadade. 

Tillstånd för sändning av en radiotidning ges till ägaren av den ny
hetstidning som skall vara förlaga till radiotidningen. Sändning av an
nonsmaterial får ske endast om ljudet är förvrängt eller innehållet ko

dat. 
I augusti 1990 utsändes 31 dagstidningar som radiotidningar. För 

verksamheten utgår ett särskilt statligt bidrag. Bidragsmedlen fördelas av 
taltidningsnänrnden, som också meddelar tillstånd alt sända radiotid
ningar. 

Sedan år 1986 pågår en försöksverksamhet med utsändning i Stor
stockholmsområdet av en finländsk TV-kanal från Nacka-sändaren. 
Sändningarna är avsedda för de ca 40 000 finsktalande hushåll som 
finns i området. 

TV-sändningarna skall bestå av vidaresända program som samtidigt 
sänds eller kort tid dessförinnan har sänts ut i Finland av Finlands na
tionella rundradioföretag, Oy Yleisradio Ab. Kommersiell reklam får 
inte förekomma i sändningarna. 

Regeringen har givit Sverigefinska Riksförbundet tillstånd att bedriva 
vidaresändningsverksamheten. Svenska staten betalar de sändningstek
niska kostnaderna och ger bidrag till riksförbundet för dess kostnader. I 
de program som vidaresänds ingår av upphovsrättsliga skäl inte utländ

ska filmer. serier m.m. 
I årets budgetproposition (prop. 1990/91:!00 bil. 10 s. 351) har rege

ringen föreslagit att den särskilda lag som finns för verksamheten skall 
fortsätta att gälla till utgången av år 1992. 
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Efter förslag av regeringen i prop. 1990/91:25 har riksdagen ( 19110/91 Prop. 1990/91: 149 
KrU:9, rsk.r. 98) beslutat att programmen o<.:k.så sk.all distribueras i k.ahel 
på ett 20-tal orter, där det finns många finsk.talande. 

Utbyggnaden av kabelnät med större kapacitet för mottagning av TV
program satte igång i Sverige i o<.:h med att vissa europeiska TV-företag 
började använda satelliter för sändningar till allmänheten. 

Enligt uppgifter från kabelnämnden kunde den I januari 1991 ca 
I 500 000 bostäder nås av satellitsändningar. Siffran motsvarar ca 45 % 
av landets hushåll. 

Vid sidan av de större kabelnäten finns sådana nät som omfattar 
högst 100 hostäder. Antalet hushåll som är anslutna till sådana nät eller 
till anläggningar för individuell mottagning av satellitsändningar kan 
uppskattas till några hundra tusen. 

Verksamheten med sådana kabelsändningar som inte innebär vidare
sändning av sändningar från satelliter, s.k. egensändningar, har utveck
lats långsamt. Det finns för närvarande lokala kabelsändarföretag på 19 
orter. Dessutom har möjligheten att upplåta kanaler för egensändningar 
utnyttjats i ett 50-tal fall. Oe upplåtna kanalerna används mest för att 
sända rullande textinformation, s.k.. kabeltext. Program av annat slag fö
rekommer i blygsam omfattning. 

Kabellagstiftningen bygger på att det krävs tillstånd av kabelnämnden 
för att vidaresända programkanaler från satelliter samt för egensänd
ningar eller upplåtelse av kanalutrymme för sådana sändningar i kabel
nät som når fler än IUO bostäder. 

Kravet på tillstånd gäller emellertid inte för vidaresändning av rund
radiosändningar. Enligt ett beslut av kabelnämnden i februari 1989 skall 
mcdclcffek.tsatelliten Astra vid tillämpningen av kabellagen behandlas 
som en rundradiosatellit. I ett beslut den 29 november 1990 har nämn
den gjort samma bedömning av bl.a. satelliterna Eutelsat Il, Horisont 

och Tele-X. Den praktiska följden av nämndens beslut är att ett stort an
tal satellitsända program numera kan vidaresändas i k.abelnät utan k.rav 
på tillstånd. 

Radiolagsutredningen har i uppdrag att föreslå en kabelsändningslag
stiftning som är så utformad att regler för vidaresändning av satellitpro
gram förblir effektiva oavsett från vilken kategori av satelliter program
men sänds ut. 

2.3 TV-utredningen 

I TV-utredningens betänkande (SOU 1989:73) TV-politik.en presenteras 
tre huvudalternativ för hur reklamfinansiering av svensk television 

skulle k.unna anordnas. Samtliga förutsätter att de reklamfinansierade 
programmen sänds ut i ett rikstäckande nät från mark.sändare och upp
fyller i demokratisk ordning fastställda k.rav på kvalitet o<.:h omväxling. 

Det första alternativet innebär att reklamsändningar inleds av Sveri
ges Television. Reklaminslag kan sändas i den ena av fiiretagets två ka
naler eller i båda. 
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Enligt det andra alternativet delas Sveriges Television upp i två före
tag, en för varje k.anal. Det ena företaget lämnar Sveriges Radio
koncernen och sänder helt reklamfinansierade program, medan det 
andra stannar k. var i koncernen och sänder avgiftsfinansierade program 
utan reklam. 

Utredningens tredje alternativ innebär att ett fristående programföre
tag sänder TV-program me~I reklam i en nyupprällad rikstäckande tred
je kanal. Sveriges Television fortsätter sina avgiftsfinansierade sändning
ar utan reklam i två kanaler. 

I det alternativ där reklaminslagen skulle förekomma i Sveriges Tele
visions sändningar förutsätts ingen ändring av nu gällande programreg
ler hortsett från all förhudet mot all medge i..ommersiell reklam mot ve
derlag upphävs och att det klargörs att kraven på opartiskhet och saklig
het inte skall gälla för reklaminslagen. 

I de bål.la alternativ uär reklamsänuningarna skall skötas av ell före
tag utanför Sveriges Radio-koncernen föreslås au kraven på program
verksamheten i mycket skall överensstämma med vad som i dag gäller 
för Sveriges Television. Ett reklamfinansierat TV-företag bör emellertid 
inte åläggas långtgående för pi i ktelser när det gäller att t.ex. tillgodose 
olika minoritetsintressen eller fullgöra folkhildningsuppgifter. 

Enligt utredningen hör kretsen av ägare till ell fristående TV-fiiretag 
ha sådan sammansättning att ingen åsiktsriktning kan dominera. Det är 
en fördel om ägarna kan hämtas från olika områden i samhället. 

Ett fristående TV-företag hör få sitt sändningstillstånd för en begrän
sad tidsperiod. Utredningen anger sex till åua år som en lämplig första 
avtalsperiod. 

Rek.laminslagen~ innehåll avses vara underkastat gällande marknads
föringslagstiftning. Särskilda regler föreslås emellertid för reklam till 
barn och för viss åsik.tsreklam. 

En helt reklamfinansierad TV-kanal föreslås få sända högst sex mi
nuter reklam per timme. Rek.laminslagen hör i första hand placeras i 
block mellan programmen men det hör under vissa förutsättningar vara 
tillåtet att avbryta program med reklam. 

Om Sveriges Television skulle få sända betald reklam kan rek.lam
miingden vara mindre, kanske tre minuter i timmen. Det finns då enligt 
u1redningen inte anledning all frångå principen att reklaminslagen sk.all 
placeras mellan programmen. 

2.4 Radiolagsutredningen 

I delbetänk.andel (SOU l4Q0:7) Lagstiftning för reklam i svensk. TV har 

radiolagsutredningen behandlat vissa av de lagstiftningsfrågor som föran
leds av TV-utredningens betänkande. 

Ln särskild lag om annonser i televisionen föreslås. I lagen, som 
skal I gälla för ett programföretag som sänuer reklam mot vederlag, reg
leras vad som får törek.omma i annonser, annonsvolymen och hur an-
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nonser får sättas in i sändningarna. Särskilda restriktioner för reklam 
till barn föreslås. 

Utredningen förordar m;kså flera andra lagändringar, till vilka jag 
återkommer i del följande. Jag vill emellertid redan här peka på den 
ändring som föreslås av dcn s.k. demokratibestämmelsen i radiolagen. 
I>ctta förslag har inte med TV-reklamfrågan alt göra, utan syftet är fram

för allt att klargöra vad regeln bör betyda när det gäller bevakning av 
vissa händelser. 

2.5 Regeringens proposition om en 
yttrandefri hetsgru nd lag 

Regeringen beslutade den 22 november 1990 en propos1L1on om en yt
trandefrihetsgrundlag ( prop. 1990/91 :64 ). De nya bestämmelserna före
slås träda i kraft den I januari 1992. 

Grundlag.~förslaget gäller yttrandefriheten i radio, TV. filmer, video
gram m;h ljudupptagningar m.m. I förhållande till tryckfrihetsföronl

ningen (förordningen omtry<.:kl 1988:1448) utgiir l<1gfiirslaget en helt 
självständig text. 

Portalbestämmelsen i förslaget säger au varje svensk medborgare gen

temot det allmänna är tillförsäkrad rätt att i ljudradio, television och 

vissa liknande överföringar. filmer, videogram och andra upptagningar 
av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar. 
åsikter och känslor i vilket ämne som helst (I kap. I § första stycket). 

Yttrandefriheten enligt lagförslaget har till ändamål all säkra ett friu 
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och elt frilt konstnärligt 
skapande. I den får inga andra hegränsningar göras än de som följer av 
den föreslagna grundlagen (I kap. I § andra stycket). 

Förslaget slår fast att varje svensk medborgare m;h svensk juridisk 

person har räl! att sända radioprogram genom tråd (3 kap. I § första 
stycket). Rätten att sända radioprogram på annat sätt iin genom tråd får 
däremot regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och 
villkor för all sända (3 kap. 2 § första stycket). 

I specialmotiveringen till sistnämnda mreskrift anförs (s. 116) att i 
ordet villkor inbegrips ett sådant system med avtal mellan staten och 
tillståndshavarna som finns i dag. 

l'iir radio och TV som massmedier innebär i övrigt förslaget all det 
tillskapas generellt tillämpliga regler som till grundlagens nivå höjer de 
från tryckfrihetsrätten hämtade principerna om censurförhud för myn

digheter och andra allmänna organ. ensamansvar och källskydd, be

gränsning av möjligheterna till kriminalisering samt särskild rättegångs

ordning med tillgång till jury. När grundlagen träder i kraft kommer 
den därmed alt ersätta kärnan i gällande föreskrifter i radioansvarighets

lagen ( 1966:756) och övriga lagar av motsvarande innehiird. 

Grundlagen skall vara tilliimplig på sändningar av radioprogram som 

är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjiilp

medel (I kap. 6 § första stycket). Däremot skall grundlagsskyddet inte 

3 Riksduge11 1990191. i sam/. Nr J..IY 
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omfatta kommunikationsradio m;h liknande icke massmediehetonad an

viindning av radiofrekvenser eller trådnäl. 

Grundlagen skall gälla häde markhundna sändningar och sådana sa

tellitsändningar som utgår från Sverige ( 1 kap. 6 '§ första stycket), t.cx. 

uppliinkar till en satellit från svenskt territorium. Hireskrifterna om en

samansvar och kiillskydd m.m. kommer därmed - i motsats till vad som 

är fallet med bestämmelserna i nulioansvarighetslagen - att kunna giilla 

också sändningar av satellitsändande prngramfiiretag. 

I vissa avseenden öppnar grundlagen för en reglering vid sidan av 

denna genom vanlig lag. 

1-iir del fiirsla skall vad som siigs i I kap. 8 och 9 ** tryckfrihetsfiir
ordningcn om att föreskrifter i lag får meddelas i fråga om upphovs

mäns rättigheter. annonser om alkohol eller tobak, krcditupplysnings

vcrksamhct och tillvägagångssiitt fiir anskaffande av uppgifter utan hin

der av grundlagen giilla också i fråga om radioprogram. filmer och ljud

upptagningar (I kap. 12 §första stycket). 

I Iänvisningen till I kap. 9 § tryckfrihetsförordningen innchär hl.a. 

att det är möjligt att lag.~tifla om förbud mol att vid marknadsföring av 

alkohol eller tohak använda kommersiella annonser i ljudradio- och 

TV-program. 

Grundlagens andra öppning gäller att del i lag får meddelas föreskrif

ter om förhud i övrigt mol kommersiell reklam i radioprogram eller 

om villkor för sådan reklam. Detsamma gäller föreskrifter om förhud 

mot och villkor för annan annonsering och sändninj!, av program, som 

helt eller delvis bekostas av annan än den som bedriver programverk

samheten ( 1 kap. 12 §andra stycket). 

1 specialmotiveringen till 1 kap. 12 §andra stycket anfiirs (s. l 13) att 

regleringen. i styckets första mening iippnar fiir en miijlighel alt genom 

lag avgiira om reklam skall få förekomma i inhemsk radio och TV och 

att reglera villkoren fiir sådan reklam inom de ramar som hestäms av 

grund lagens syfte . 
• En illustration till styckets innehiird ger enligt propositionen radio

lagsutrcdningens betänkande (SOU 1990:7) Lagstiftning för reklam i 

svensk TV. De föreskrifter som föreslås i dctra hetiinkande sku lie, anför 

fiiredragande statsrådet. i grundlagens mening utgöra villkor för reklam 

i radioprogram. 
Med uttrycket kommersiell reklam avser grundlagsfiirslagel rent af

färsmässiga meddelanden som syftar till att friimja avsättning av varor el

ler tjiinstcr m.111; diircmot faller inte under detta hegrcpp reklam som iir 

inriktad på att hihringa allmiinhcten vissa allmiinna värderingar eller 

påverka människors hcteendc i viss riktning. I specialmotiveringen an

förs (s. 114) att till den senare sonens rd.lam, som i dagligt tal hrukar 

kallas åsiktsannonsering, hiir kunna hiinfiiras t.ex. meddelanden från 

politiska partier. Det ullalas att del hiir finnas rniijlighet att i lag medde

la föreskrifter även om sådan reklam. I sammanhanget hänvisas till 

sou 1990:7 s. 192-199. 
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Uttrycket annan annonsering anges hygga på hegreppshildningen i 
den europeiska TV-konventionen och i det aktuella hetänkandet av ra
d iolagsutred ni ngen. 

Slutligen uttalas om I kap. 12 §andra stycket att föreskriften när det 
gäller sponsring lämnar samma utrymme för reglering i vanlig lag som i 
fråga om kommersiell reklam och annan annonsering. 

2.6 Regeringens proposition om ändring 
radioansvarighetslagcn m.m. 

I septemher 1990 hörjade Nordisk Television All sändningarna av sina 
program via Tele-X-satelliten ("TV 4"). 

1 en framställning till justitiedepartementet den 3 augusti 1990 har 
holaget hemställt att regeringen snarast vidtar åtgiinlcr för att för riksda

gen föreslå en lagstiftning som innehiir att siindningar från TV 4 kom

mer att omfattas av samma yttrandefrihetsrättsliga regler som gäller för 
de företag som har tillstånd att sända enligt radiolagen. Enligt bolaget 

skulle det vara olyckligt om denna fråga fick sin liisning först i samband 
med en framtida mer övergripande revidering av den yttrandefrihets
rättsliga lagstiftningen. 

Svenska journalistförbundet har i en framställning till justitiedepar

tementet den 29 augusti 1990 också framfört krav om lagstiftning i äm
net. 

Med anledning av framställningarna har regeringen den 31 januari 

1991 hes lutat en proposition om erforderliga lagändringar ( prop. 
1990/91 :94 ). Propositionen hygger på en inom justitiedepartementet 

upprättad promemoria den 2 decemhcr 1990 med förslag till ändringar i 
radioansvarighetslagen och lagen ( 1978:487) om pliktcxemplar av skrif

ter och ljud- och hildupptagningar. Vid ett möte i justitiedepartementet 
den 12 decemhcr 1990 framförde företrädare för vissa myndigheter samt 
företag och organisationer synpunkter på promemorians innehåll. 

Propositionen innebär bl.a. att det görs ett tillägg i I § första stycket 
radioansvarighetslagen om att lagen gäller - förutom yttrandefriheten i 
ljudradio- och televisionsprogram (radioprogram) som svenskt program
företag får sända med stöd av tillstånd enligt 5 § första eller andra 
stycket radiolagen - också yttrandefriheten i radioprogram till allmänhe
ten som förmedlas från annat svenskt programföretag genom satellit
sändning som utgår från Svt:rige. 

I propositionen föreslås vidare ändringar i radioansvarighetslagen 

med utgångspunkt från ett förslag av radiolagsutredningen om att vissa 

delar av fi.irnnlningcn (1967:226) om tillämpningen av radioansvarig
hetslagt:n hör inarhetas i lagen, varav kan följa att förordningen som så

dan upphävs. 

Propositionens förslag till ändring i pliktexemplarslagen går ut på att 

även satellitsändande företag som måste göra s.k. referensupptagningar 
av program enligt radioansvarighetslagen hör vara skyldiga att - sedan de 
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hcvarat upptagningarna i sex månader - liimna dessa som pliktcxcmplar 

till arkivet för ljud och hild. 

l>c aktuella lagiindringarna fiirc~lås träda i kraft den I maj 19'11. 
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3 Vissa huvudprinciper mina förslag 

3.1 En bred politisk lösning 

Under Jen senare delen av 1980-talct har vi kunnat iaktta en snabb ut
veckling både när det gäller satellitsänd TV och i fråga om marksänd 
TV i utlandet. 

Som jag har berört tidigare sänds ett 80-tal programkanaler ut från 
satellit över Europa. Det finns ett stort antal specialkanaler med inrikt
ning mot särskilda intresseområden. Flera nationella TV-företag ligger 
bakom redigerade satellitprogram med del bästa ur den egna produktio
nen. l'ör de reklamfinansierade underhållning.~kanalernas del märks en 
tyngdpunktsförskjutning i riktning från de tidigare "all-europeiska" pro
grammen till programkanaler som vänder sig till enstaka länder eller 
språkområden. 

I många länder har det skett förändringar inom den nationella televi
sionen. Förändringarna har i allmänhet inneburit att reklamfinansie
ring har kommit all spela en större roll i den marksända televisionen. I 
några länder har de programpolitiska följderna av en intensiv konkur
rens mellan olika reklamfinansierade TV-företag kommit till klart ut
tryck i form av ett utslätat programutbud, som främst är inriktat på un
derhållning. 

I de nordiska länderna finns n:klamfinansicrad TV sedan lång tid i 
Finland och Island. I Danmark inleddes sändningar i en delvis reklam
finansierad andra TV-kanal så sent som år 1988. I Norge pågår förhere
delserna för att starta en ny reklamfinansierad TV-kanal. 

Även inom ljudradions område har det skett förändringar i vår om
värld, men dessa har haft mindre omfattning än för televisionens del. 
Det förekommer satellitsända ljudradioprogram. men betydelsen av des
sa är begränsad eftersom de satelliter som används inte medger rörlig 
mottagning. I den allmänna debatten i Sverige har det framförts förslag 
om olika nya former av ljudradiosändningar. 

Ett ställningstagande till TV-reklamfrågan i Sverige har, som tidigare 
har berörts, förberetts genom två utredningars arbete. TV-utredningens 
betänkande (SOU 1989:73) TV-politiken har en mer principiell inrikt
ning, medan radiolagsutrcdningen behandlar lagstiftning.~frågorna i he
tänkandet (SOU 1990:7) Lagstiftning för reklam i svensk TV. Remissbc
handlingen av utredningarnas förslag, liksom den offentliga debatten, vi
sar all TV-reklamfrågan i vissa avseenden fortfarande är kontroversiell. 

Med hänsyn till den betydelse som radion och televisionen har för 
möjligheten att utnyuja yttrandefriheten är det angeläget all politiska 
beslut om villkoren för radio- och TV-verksamhet kan fattas under så 
stor politisk enighet som möjligt. Ämnesområdet är även tekniskt och 
lagstiftning.~mässigt komplicerat. Av dessa skäl har, som jag nämnt, före
varande proposition utarbetats i samverkan med en heredningsgrupp 
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som innehåller representanter för de partier som är representerade i Prop. 1990/91: 149 
riksdagen. 

Utifrån överläggningarna i heredningsgruppen giir jag bedömningen 
att de förslag som jag i det följande kommer att lägga fram i allt väsent
ligt hör kunna få stöd av en bred majoritet i riksdagen. Detta innehär gi

vetvis inte att åsikterna överensstämmer på varje punkt eller att de som 

har andra uppfattningar än mina skulle avstå från att framföra dessa när 

ärendet behandlas i riksdagen. Vad jag syftar på är emellertid att hered

ningsgruppens diskussioner ger mig anledning all förmoda att det finns 

en bred samstämmighet i fråga om alla viktiga punkter i förslaget. 
De förslag som jag lägger fram innebär hl.a. att det blir möjligt att 

använda reklam som inkomstkälla för svensk marksänd telvision och att 
ett fristående programföretag skall kunna börja sända marksänd TV med 
reklam fr.o.m. slutet av innevarande år. Den nödvändiga lagstiftningen 
föreslås träda i kraft den I juli 1991. 

Förslagen herör också villkoren för Sveriges Radio-koncernens verk
sam het. 

De nuvarande avtalen mellan staten och Sveriges Radio-koncernens 

olika företag gäller till utgången av juni 1992. Med hänsyn till att Sveri

ges Radio-koncernens räkenskaper fr.o.m. år 1990 redovisas per kalen
derår hör den nuvarande avtalsperioden förlängas med eit halvår till ut
gången av år 1992. De nya avtalen kommer alltså att hörja gälla den 1 

januari 1993. 

Genom att de innevarande avtalen förlängs behöver inte riksdag och 

regering ta slutlig ställning till villkoren för Sveriges Radio fiir den 
kommande avtalsperioden förrän under år 1992. Bl.a. med hänsyn till 
att förutsättningarna för Sveriges Radio-koncernen hör kunna över

blickas när beslut om en fristående reklam-TV-kanal fattas iir det emel
lertid önskvärt att vissa riktlinjer för tiden efter den 1 januari 199J an

ges redan nu. 
Mina förslag och bedömningar innehåller följande huvuddelar. 
* Inkomster från marknaden för TV-reklam i Sverige skall bidra till 

att finansiera svensk marksänd television. 
* Ett programföretag som är fristående från Sveriges Radio

koncernen ges rätt att sända annonsfinansierade TV-program i ett nytt 

rikstäckande nät civ marksändare. 

* Hir all marksänd televisionen skall gälla krav pli kvalitet och ett 
mångsidigt programutbud. 

* Sveriges Radio-koncernens uppdrag förblir oförändrat. Sändningar
na sk.all ske i två kanaler för television och fyra kanaler för ljudradio. 

Organisationen skcill förenklcis och effektiviseras. 

* Sveriges Radio-koncernens verksamhet finansieras i huvudsak med 

TV-avgiftsmedel. Koncernens sändningar skall inte innehålla betalda an
nonser. Finansieringen tas upp till prövning inför medelstilldelningen 

fiir år 1996. 
* Avtalen mellan staten och reklam-TV-företaget resp. Sveriges 

Radio-koncernen hör löpa på sex år. Reklam-TV-företagets avtalstid bör 
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inledas i slutet av år 1991 eller under år 1992. Sveriges Radios avtal bör Prop. 1990/91:149 
gälla fr.o.m. den I januari 1993. 

* Sändarnätet för rundradio får en ny huvudman. Finansiering.~sättet 
förändras. 

* Myndighetsuppgifterna inom rundradions område samordnas. 
* De tekniska förutsättningarna för utökade sändningar av ljudradio 

och television utreds. 
I de följande kapitlen kommer jag all närmare behandla de olika frå

gorna. I detta sammanhang vill jag anföra vissa prin.cipiella motiv för 
mina ställningstaganden. 

3.2 Reklaminkomster skall finansiera svensk 
television 

Det nuvarande förbudet mot reklam som en metod att finansiera TV i 
Sverige har sin grund i bl.a. de oönskade effekter som förknippas med 
sådana sändningar. Som exempel kan nämnas att reklam i etermedierna 
har anseus hota dag.~tidningarnas ekonomi, all reklam i TV i jämförelse 
med annan annonsering uppfattas som påträngande och informations
fallig och att, som utländska erfarenheter visar, reklamfinansiering kan 
leda till ett utslätat programutbud och till "all programföretagens obero
ende hotas. 

Sedan några år tilhaka använder emellertid olika företag satelliter för 
att nå den svenska allmänheten med reklamfinansierade TV-sändningar. 
För närvarande kan ca 45 % av de svenska hushållen ta emot dessa. 

Den pågående utbyggnaden av kahelnät kommer säkerligen att med
föra au antalet bostäder där det är möjligt att ta emot satellitprogram 
ökar ytterligare något. Effekterna av TV-reklam kommer sålunda att 
framträda även vid ett bibehållande av nuvarande förhud mot reklamfi
nansierade sändningar i marknätet, låt vara kanske inte med samma 
styrka som i det fallet att marksändningar med reklam når hela folket. 

De flesta satellitsända programkanaler har en utformning som är an
passad till verksamhetens kommersiella syfte. De har en tonvikt på un
derhållning.~program av olika slag, och de syftar till att locka den puhlik 
som är auraktiv för annonsörerna. Någon motsvarighet till de krav som 
i de flesta länder ställs pä den marksända televisionen finns inte för sa
tellitkanalerna. 

Ett medel för att dra en stor publik till en TV-kanal är att förvärva 
ensamrätt att sända intressanta sportevenemang, nyare filmer ()(;h popu
lära TV-serier. I en situation med flera reklamsändande TV-företag är 
kampen om det mest attraktiva programstoffet ett viktigt inslag i kon
kurrensen mellan företagen. 

För TV-publikens del får denna konkurrens betydelse främst om det 
inte är möjligt för alla att ta emot de attraktiva programmen. Om I.ex. 
en stor idrottstävling sänds i en satellitkanal i stället· för i den marksän
da televisionen kommer de TV-tittare som saknar tillgång till satellitpro
gram inte att kunna följa tävlingen i TV. Det spelar däremot ingen roll 
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för publiken om ett visst program sänds i den ena eller andra marksän- Prop. 1990/91:149 
da kanalen, förutsatt att moltagning.~möjligheterna är desamma för alla 
kanaler. 

I takt med att kabelnäten byggs ut kan de satellitsämlande program
företag som har framgång hos publiken förväntas få tillgång till allt stör
re resurser för alt förvärva program. Genom all det inte ställs kulturpo
litiskt grundade krav på dessa företag kan de dessutom anslå en stor del 
av de ökade resurserna till att anskaffa just program inom de mest pu
blikattraktiva kategorierna. l'ör Sveriges Television kommer en sådan si
tuation all innebära svårigheter. Företagets förpliktelser omfallar både 
att sända populära program till en stor publik och all tillgodose önske
målen hos mindre grupper. Om inköpskonkurrcnscn driver upp priser
na på de mest puhlikdragandc programmen kommer företaget att få det 
allt svårare all fullgöra sina förpliktelser mot håde stora och små grup
per bland publiken. 

Utöver vad jag redan har sagt anser jag därför all jag kan sammanfat
ta utvecklingen i följande ordalag. En betydande del av Sveriges befolk
ning kommer att nås av TV-reklam från satelliter. De reklamsändande 
företagens programtablåer kommer att vara sammansatta utifrån kom
mersiella hänsyn, och de kommer inte att följa några nationellt fastställ
da riktlinjer vad gäller I.ex. förekomst av program av svenska upphovs
män eller om svenska förhållanden, eller vad gäller att det skall sändas 
nyhets- och aktualitetsprogram. Sveriges Television kommer att få allt 
större svårigheter all fylla sin uppgift alt sända ett omväxlande program
uthud till hela svenska folket. 

Mot den här bakgrunden finner jag det befogat all förespråka en så
dan omläggning av TV-politiken all reklamsändningar tillåts i marknät. 
I fråga om marksändningar från sändare här i landet kan svenska poli
tiskt valda organ få inflytande över att programverksamheten i väsentli
ga avseenden motsvarar de önskemål som bör ställas på en nationell TV
kanal vad beträffar mångfald, kvalitet och balans. Även med sådana för
pliktelser bör en marksänd TV-kanal kunna bli så attraktiv för annonsö
rerna alt reklamintäkterna kommer att kunna bekosta en kvalitativt in
riktad programverksamhet. Det blir då rn..:kså på ett helt annat sätt än 
vid ett fortsatt reklamförhud i marksändningar möjligt att motverka de 
oönskade följderna av TV-reklam. 

3.3 En ny rikstäckande TV-kanal 

Reklaminkomster kan användas på olika siitt i den marksända televisio
nen. En möjlighet är att låta reklaminkomster tillsammans med avgifts
medel finansiera den befintliga televisionen. En sådan blandad finansie
ring är sedan länge den vanliga i Europa. Om en sådan ordning inför
des i Sverige skulle resurserna för den befintliga televisionen kunna 
ökas, TV-avgifterna sänkas eller bådadera. TV-tittarna skulle kunna dra 
fördel av längre sändningstid, mer påkostade program eller lägre TV
avgifter. Antalet TV-kanaler skulle emellertid förbli oförändrat, åtmin-
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stone under bästa sändning.~tid och för de tittare som inte kan ta emot Prop. 1990/91: 149 
satellitprogram. De satellitsändande programföretagen skulle spela en li-
ka viktig roll som hittills för de TV-tittare som kan ta emot program-

men. De problem som följer av att vissa intressanta program skulle för-
behållas tittare med tillgång till satellitprogram skulle kvarstå oförän-
drat. 

Mot denna bakgrund förordar jag att reklamintäkter används för att 
bekosta ytterligare en TV-kanal. Sändarnätet för den nya kanalen bör 

snabbt byggas ut så att sändningarna kan tas emot i alla befolkade delar 
av landet. 

Ett viktigt skäl för mitt förslag iir att ökade valmöjligheter på så sätt 
blir tillgängliga för hela befolkningen. Det ökade urval som reklamfi
nansieringen för med sig hlir inte bara förbehållet de hushåll som är ka

helanslutna eller som har kostat på sig en egen parabolantenn. 
Denna lösning innebär också att de problem som kan bli en följd av 

att olika programföretag skaffar sig ensamrätt till de mest åtråvärda pro

grammen blir mindre omfattande. Om olika marksändandc TV-företag 
kämpar om t.ex. det mest attraktiva sportmaterialet kommer resultatet 
inte att bli att vissa grupper bland publiken utestängs från sådana TV

program som de tidigan: har kunnat se. 

Ett annat viktigt skäl för att inrätta ytterligare en TV-kanal är att det 

på så sätt blir möjligt att låta ett från Sveriges Radio-koncernen friståen
de programföretag inleda TV-sändningar i Sverige. 

Genom att ett nytt programföretag kan verka under full redaktionell 
och programmässig självständighet miijliggörs ökad mångfald. Händelser 

och skeenden kan belysas från nya synvinklar. Det nya programföreta
get kommer att kunna organisera verksamheten med utgångspunkt i da
gens teknik och prmluktionsförhållanden. och kan utveckla journalisti

ken och programpolitiken utifrån egna förutsättningar. H>rekomsten av 
ett nytt programföretag som i viktiga avseenden kommer att arbeta un
der likartade villkor som Sveriges Television biir också kunna få en sti
muleramte inverkan på det sistnämnda företaget. 

3.4 Krav på kvalitet och ett mångsidigt programutbud 

Möjligheten att sända television är en begriinsad nationell resurs. Det är 
naturligt att den som får tillgång till denna möjlighet också tar på sig ett 
ansvar för hur möjligheten används. 

Som samlingsbeteckning för de villkor som hittills har gällt för den 

svenska televisionen används benämningen "programverksamhet i all
mänhetens tjiinst". Innebörden har av TV-utredningen sammanfattats 

under ruhrikerna "Geografisk rättvisa". "Redaktionellt oheroende", 

"Mångfald och balans" m:h "Ett omväxlande programutbud av god kva

litet". Måkt är att, inom de begränsningar som resurstillgån!!, och siind

ningstid sätter upp, ge hela publiken tillgång till ett intressant program
utbud. I detta ingår att fungera som en arena där åsikter bryts och diir 
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olika infallsvinklar prövas samt att sända program som vänder sig till så- Prop. 1990/91:149 
väl stora som små grupper inom publiken. 

Jag vill understryka att ansvaret att tillgodose mindre gruppers in
tressen inte är liktydigt med att endast betjäna små grupper av särprägla
de individer. De flesta människor torde på vissa områden ha smak och 
intressen som överensstämmer med majoritetens medan de på andra 
områden har önskemål som inte delas av så många andra. I realiteten 
ingår alla medborgare i ett stort antal minoriteter. Ett programutbud 
som präglas av mångfald tillgodoser därför behovet av omväxling hos en 
majoritet inom publiken. Dessutom finns det givetvis TV-tittare som på 
grund av t.ex. funktionsnedsättningar eller bristande kunskaper i sven
ska behöver särskilda åtgärder för att kunna följa programmen. 

Utländska erfarenheter visar att reklamfinansierade tclevisionsföretag 
som arbetar helt på den kommersiella marknadens villkor tenderar att 
sända ett ensidigt programutbud med tonvikt på underhållningsprogram 
som i första hand syftar till att vid varje tillfälle dra största möjliga pu
blik. Mindre publikgruppers intressen tillgodoses inte. Ett programut
bud som anpassas till annonsfinansieringens förutsättningar innebär 
därför att TV-tittarna får mindre möjlighet att välja mellan program av 
olika slag. 

Enligt min mening bör ett reklamfinansierat TV-företag vars sänd
ningar når hela befolkningen ha goda förutsättningar att uppfylla vill-
1<.or för programverlr.samheten som går utöver det som kan uppfattas 
som optimalt från kommersiell synpunkt. Villkor av detta slag kan gälla 
I.ex. ett omväxlande programuthud, som innehåller program av olika 
slag och som vänder sig till olilr.a delar av 11ubliken. l'inansieringssättet 
innebär emellertid att ett reklamfinansierat TV-företag inte kan uppfylla 
lika långtgående krav som ett programföretag som finansieras med avgif
ter. 

Genom att såväl reklam-TV-företaget som Sveriges Televisions sänd
ningar skall uppfylla villkor av angivet slag i fråga om programverksam
heten kommer emellertid de samlade TV-sändningarna över marknätet 
att fungera i allmänhetens tjänst. När det gäller den större delen av pro
gramutbudet kommer ansvaret för att så sker att vara delat mellan Sve
riges Television och reklam-TV-företaget. I fråga om vissa programtyper 
och publikgrupper kommer ansvaret emellertid att som hiuills odelat 
åvila Sveriges Television. 

Av del sagda fiiljer att kraven på Sveriges Televisions programverk
samhet även i fortsättningen kommer att vara lika omfattande som för 
närvarande. Det innebär bl.a. att programutbudet sir.all vara omväxlande 
och ta hänsyn till de skiftande behov, intressen och förutsättningar som 
finns i befolkningen, varvid även mindre gruppers intressen skall tillgo
doses. Det skall finnas utrymme för en mångfald av olika åsikter och 
meningsriktningar och för ett mångsidigt utbud av program på svenska 
språket och med svenska artister och svenska upphovsmän. 

för att dessa ambitioner skall uppfyllas behöver Sveriges Television 
sända program av många olika slag, t.ex. nyhetsprogram, sportprogram, 
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underhållningsprogram av olika slag, kultur- Ol:h debattprogram, harn- Prop. 1990/91:149 
program samt program om religion och vetenskap. Sveriges Television 
måste också ta särskild hänsyn till språkliga och etniska minoriteter och 
till olika grupper av handikappade. 

Även om tillkomsten av ett nytt programföretag innebär att Sveriges 
Televisions uppgifter i vad avser en del av programverksamheten kom
mer att delas med det nya företaget kommer inte Sveriges Televisions 
ansvarsområde att bli smalare än vad det är i dag. Det kommer alltså 
fortfarande att omfatta allt från nyhetssändningar och populära under
hållningsprogram till t.ex. särskilda program för hörselskadade perso
ner. Sveriges Television kan dock vid utformningen av sin program
verksamhet ta hänsyn även till vad det nya programföretaget sänder. 

3.5 Sveriges Radio-koncernens finansiering 

Det kan anföras skäl för att såväl ett nytt TV-företag som Sveriges Tele
vision får rätt att finansiera sina sändningar genom att sända betalda an
nonser. Ett argument är att en större del av den möjliga reklaminkom
sten då utnyttjas för TV-ändamål, ett annat är att det kommer att bli lät
tare att finansiera resursförstärkningar till Sveriges Radio-koncernen. 
Ännu ett argument är att behovet av TV-avgiftsmedel kan bli lägre om 
Sveriges Radio-koncernen delvis kan finansieras med reklam. Ett ytterli
gare argument är att konkurrens mellan flera reklam-TV-företag leder 
till gynnsammare villkor för annonsörerna. 

För egen del anser jag inte att Sveriges Television, åtminstone inte 
för närvarande, bör få möjlighet att sända betalda annonser. Det främsta 
skälet för min uppfällning är att reklamfinansiering kan hota program
verksamhetens integritet. 

Det nya fristående TV-företaget kommer att ha en självständig ställ
ning i förhållande till Sveriges Radio men kommer att vara beroende av 
reklaminkomster för all finansiera verksamheten. Utländska erfarenhe
ter tyder på att finansiering med reklam påverkar programpolitiken i 
särskilt hög grad i en situation då flera inhemska TV-företag tävlar om 
inkomsterna från den nationella reklammarknaden. I de länder där 
man har en sådan situation leder konkurrensen mellan olika program
företag till att programmen anpassas till en minsta gemensam nämnare 
för publiksmaken. Konkurrens på TV-reklammarknaden innebär visser
ligen att annonsörerna får flera TV-företag att välja mellan men medför 
att publikens valmöjligheter krymper. Om det däremot finns TV-företag 
som är oberoende av reklaminkomster och som därför inte tvingas ta 
hänsyn till annonsörernas önskemål, måste ett reklamfinansierat TV
företag kunna mäta sig med det reklamfria företaget för att kunna hc
hålla publikens förtroende och därmed sina inkomstmöjligheter på sikt. 

Jag vill också peka på svårigheterna att, i varje fall i nuvarande kon
junkturläge, finansiera två TV-kanaler med reklam. Det finns också en 
risk för att dagspressen, som redan känner av vikande annonsinkomster. 
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skulle få stora svårigheter om en stor del av annonseringen överfördes Prop. 1990/91:149 
till televisionen. 

Om Sveriges Television skall behållas som ett reklamfritt företag blir 
det emellertid nödvändigt att på andra sätt se till att Sveriges Radio
koncernen får tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna full
göra sitt uppdrag. I det sammanhanget bör man bl.a. ta hänsyn till att 
den ökade inköpskonkurrensen har medfört kraftiga prisstegringar på 
vissa typer av programmaterial. 

Eftersom vi i Sverige inte har erfarenhet av TV-reklam i stor skala 
går det inte att med full säkerhet bedöma hur stora resurser som kan 
tillföras svensk television från TV-reklam marknaden. De uppskattningar 
som har gjorts har använt olika metoder och utgått från olika antagan
den i fråga om vilka villkor som skall gälla för reklamsändningarna. De 
har därför givit olika resultat. 

Man kan emellertid konstatera all ett TV-företag som får tillgång till 
ett rikstäckande nät av marksändare kommer att få en avsevärd konkur
rensfördel i form av högre befolkningstäckning i förhållande till de pro
gramföretag som utnyttjar satellit. Enligt min bedömning bör man där
för kunna räkna med att reklamsändningar i en TV-kanal efter en upp
byggnadsperiod skulle kunna ge en årlig inkomst i storleksordningen 
uppemot 1,5 miljard kr. 

Jag drar därav slutsatsen att inkomsterna från reklam i TV inte bara 
kommer att vara tillräckliga för att möjliggöra ytterligare en rikstäckan
de marksänd TV-kanal utan att det även kan komma att vara möjligt att, 
utan att ge avkall på kvalitetskraven, avlänka en del av reklaminkomst
erna i form av en koncessionsavgift för att finansiera en del av Sveriges 
Radios verksamhet. 

En koncessionsavgift från den mark.sända reklamfinansierade televi
sionen bedöms för närvarande komma all kunna avkasta ungefär 300 
milj.kr. per år sedan verksamheten kommit i gång. Om dessa inkomster 
tillförs rundradiokontot bör de tillsammans med en måttlig realhöjning 
av TV-avgifterna möjliggöra all Sveriges Radio får ett reformbelopp av 
tillräcklig storlek. 

Svårigheterna att förutse hur reklamintäkter och kostnader kommer 
all utvecklas innebär emellertid all mina beräkningar med nödvändig
het måste bli osäkra. Det är därför knappast välbetänkt att nu låsa finan
sieringsförutsättningarna för en så lång period som det är tänkt att avta
len skall gälla. Jag förordar därför att finansieringen tas upp till pröv
ning efter en lämplig tidsperiod, förslag.wis i samband med medelsbe
räkningen för år 1996. Om det vid en sådan kontrollstation visar sig all 
den nu föreslagna finansieringsmetoden inte ger tillräckliga resurser för 
att Sveriges Radio skall kunna uppfylla sina åtaganden bör man enligt 
min mening på nytt pröva frågan om rätt för Sveriges Television att sän
da annonser mot betalning. 
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4 Lagstiftningsfrågor med tanke på i första 
hand reklamfinansierade TV-sändningar i 
marknätet 

4.1 Allmänna synpunkter 

4.1.1 Behovet av lagstinning och lagstitlningens karaktär 

Radiolagsutredningen har ansett att införandet av reklamfinansierad te

levision motiverar ny lagstiftning i ett flertal hänseenden. Ingen remiss
instans har uttryckt någon annan mening än utredningen, vars förslag i 

stort sett har tagits emot väl. 

Sedan utredningens betänkande offentliggjordes har regeringen lagt 
fram propositionen med förslag till yttrandefrihetsgrundlag för hl.a. ra

dio Ol:h TV (prop. 1990/91:64). Jag har beskrivit delar av förslaget tidi

gare (se avsnitt 2.5). 
Reklamfrågan motiverar ny lagstiftning främst med hänsyn till radio

lagcns krav om att ett programföretag,.<> sän1lning.-;rätt skall utövas opar

tisk.I (6 § första stycket radiolagen). Kravet på opartiskhet betyder enligt 

radionämndens praxis bl.a. att ett programföretag bör vara försiktigt 

med att sända program eller programinslag som innebär ett reklamheto
nat gynnande av en viss produkt eller ett visst fiirclag. 

Genom lagstiftning måste således åstadkommas att kravet på opar
tiskhet förlorar sin betydelse när det gäller bedömningen av reklamin
slagen i en reklamfinansierad television. 

De normer som behövs fiir reklamfinansierade TV- sändningar i 

marknätet hör utformas så att vårt land i den delen kan uppfylla kraven 
i den europeiska TV- konventionen (jfr nästa avsnill). Regler av detta 
slag gäller yttrandefriheten i den mening som regeringsformen (om
tryckt 1988: 1·144) avser. 

Varje medborgare är gentemot del allmänna tillförsäkrad yttrandefri

het och informationsfrihct (2 kap. I § regeringsformen). Yttrandefrihe
ten beskrivs i regeringsformen som en frihel att i tal, skrift eller bild el
ler på annat sätt meddela upplysningar samt ut1rycka tankar, åsikter och 

känslor. Med informationsfrihet avses friheten all inhämta och ta emot 

upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. 
Regeringsformens yttrandefrihetshegrepp är vidsträckt. I princip har 

del samma omfallning som motsvarande begrepp enligt artikel 10 i den 
europeiska konventionen om skydd fiir de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. Regeringsformens föreskrifter om yttran

defriheten gäller diirfiir även den kommersiella reklamen. 
Yttrandefriheten får begränsas, men regeringsformen kräver, bortsett 

från ell par fall som här saknar intrcssc. all della sker genom lag (2 kap. 

12 §första stycket första mcningen regering,.~formen). På grund av den

na föreskrift uttalades i lagrådsremissen all det får anses all avtalshestäm-

Prop. 1990/91:149 

• 

• 
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melser. som begränsar företagets yttrandefrihet i de tillståndspliktiga Prop. 1990/91: 149 
sändningarna, måste ha stöd i lag (jfr prop. 1977178:91 s. 230 och Ds U 
. 1987:2 s. 111-115 Ol.:h 134-137). 

Lagrådsremissen byggde därför på den hittills tillämpade ordningen, 

enligt vilken det - förutom reglerna i radiolagen - finns ett avtal mellan 

staten och varje programföretag, i vilket det materiella innehållet i före

tagets sändningar regleras. 

l.agrådet uttalar att avtalsregleringen av yttrandefriheten i programfö

retags sändningar härrör från tiden före radiolagens koncessionssystem 

och tillkomsten av regering.~formen med dess utbyggda skydd för yttran

defriheten. Ordningen med lagföreskrifter om avtalsreglering av yttran

defriheten har godtagits av riksdagen efter regeringsformens tillkomst. 
L1grådet finner det emellertid inte berättigat att anse all en konstitutio

nell praxis etablerats härigenom. Yttrandefrihetshegränsningar genom 

avtal, vare sig de medges i lag eller ej, saknar stöd i regeringsformen. 
Numera bör också beaktas att det kan bli aktuellt all koncessionssyste
met skall tillämpas på programföretag som finansiellt är _oberoende av . 

det allmänna och att sådana system ger vida styrningsmöjligheter, när 
grunderna för tillståndgivningcn inte är rättsligt fastlagda. 

Ett godtagande av avtalslmlningcn får vidare enligt lagrådet en preju

dicerande verkan med räckvidd också för mindre stabila förhållanden 

än de nu rådande. 
Lagrådet ställer sig därför synnerligen tveksamt till ett ytterligare be

fästande av avtalsordningen så som föreslås i remissen. Det står klart att 

lagrådet skulle ha avstyrkt ordningen om förslag framförts att nu etable

ra den. särskilt mot bakgrund av den förstiirkning av skyddet för yttran

defrihe1en som förslaget till yltrandefrihetsgrundlag syftar till. 
I sammanhanget vill lagrådet nämna all nu gällande rundradiokon

cessioner enligt 5 § radiolagen inte har meddelats genom regering.sbeslut 
i vanlig ordning utan intagits i avtal som ja!!, träffat med programföreta
gen med stöd av regeringens bemyndigande. All avtala om koncession är 
enligt lagrådet en egenartad och fiir vårt riittssystcm främmande metod; 
meddelandet av koncession i cl! administrativt system är ett offentlig
riittsligt förvaltningsbeslut som skall kunna kontrolleras och i förekom

mande fall överprövas i den ordning som gäller fiir sådana beslut. 
Lagrådet har även erinringar mol den lagtekniska lösningen i lag

rådsremissen, enligt vilken flertalet av de nya bestämmelserna skulle 

samlas i en särskild lag om annonser i televisionen. 

Vall angår lagrådets synpunkter på frågan om all ta in yttrandefri

hetshegränsande bestämmelser i avtal mellan staten och programföreta

gen vill jag anföra följande. 
I det år 1986 t i Il lagrådet rem illeradc grund lag.~förslaget gällande yll

ra ndefri heten i andra medier lin tryckta skrifter föreslog.~ bl.a. följande 

hestiimmelsc (lo kap. 3 §första stycket). 
I lag får fiiresk.rivas all sådant tillstånd att sända program i eter- eller 

trådsändning som omfallar hela landet eller en del av detta får ges en
bart till någon eller några svenska juri1liska personn (programföretag). I 
sådant fall får villkor för sändning.~11crksamhetcn 01.:kså bestämmas ge-
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nom avtal. Villkor som avser hegränsning av yt1randefriheten skall där- Prop. 1990/91: 149 
vid ha stöd av lag enligt I § andra stycket. 

I 986 års lagrådsremiss gav således uttryckligt stöd för konstruktionen 

med avtal mellan staten ochprogramföretagen, i vilka det materiella in

nehållet i sändningar regleras. I ~1grådet hade inte något att invända mot 

en sådan on.lning (se prop. 1986/87:151 s. 301 och 312). 

Den proposition med förslag till yttrandefrihetsgrundlag som nu be

handlas av konstitutionsutskollet innehåller i 3 kap. 2 § första stycket 

en hestämmelse om att riitten att sända radioprogram på annat sätt än 

genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om till

stånd och villkor för att sända. 

I propositionens förslag till lagtext nämns således inte ordet avtal. 

I den allmlinna motiveringen säger emellertid föredragande statsrådet 

följande (prop. 1990/9 I :04 s. 81 ). 
Oet koncessionssystem vi nu har haseras delvis på avtal mellan staten 

och programföretagen. Den i lagrådsremissen år 1986 framlagda tanken 
på att i grundlag klargiira all ett sådant system är tillåtet kan sägas ha le
gat väl i linje med en strävan som på skilda sätt kom till synes i remis
sen. Den strävan gick ut på att grundlagen skulle hli i viss mening neu
tral. 

Neutraliteten skulle avse den utveckling av möjligheterna till rund
radioverksamhct som kunde komma att äga rum i landet. Grundlagen 
skulle inte innehära ett ställningstagande till förmän för någon av de oli
ka uppfatlningar som förekommer i frågor om hur sådan radioverksam
het hör vara ordnad. Härigenom skulle en llehatt om radions framtida 
användning kunna fortgå utan inslag av argumentering på konstitutio
nella grunder därför att grundlagen inte föreskrev en viss ordning. 

Den nya grundlagen bör enligt föredraganden (se anförd prop. s. 82) 

inte lägga fast någon viss ordning för hur ljudradio- och TV

verksamheten i landet skall organiseras. Det innehär all grundlagen hiir 

lämna öppet för sådana regler som hiir kunna finnas när verksamheten 

bedrivs av ett företag med en såilan särstäHning som i dag tillkommer 

Sveriges Radio. Grundlagen hör fiiljaktligen hl.a. ge utrymme för lag

stiftning som gäller avial mellan staten och dem som får tillstånd att 

siinda. 
Vid sin granskning av deua grundla)!,.~ärende hösten 19<JO hade lagrå

det inga synpunkter på systemet med avtal mellan staten och program-
fiiretagen. ' 

Riksdagen har vid två tillfällen efter tillkomsten av regeringsformens 

nuvarande regler godtagit gällande ordning med avtal mellan staten och 

programföretagen, nämligen vid ändring av radiolagen 1978 (prop. 
1977/78:CJI, KrU 2·1. KlJ 2 y) m;h i samhand med behandling 1986 av 

frågor om Sveriges Radios verksamhet (prop. 1985/8b:lJ9, KrU 21, KU 

14 y). Jag är i motsats till lagrådet benägen alt anse att denna ordning 

får anses godtagen såsom förenlig med regeringsformen. Vidare är i sam

manhanget av intresse all motiven till fiirslaget till ytlrandefrihetsgrund

lag tydligt visar, all avsikten har varit alt inte lägga hinder i vägen för all 

staten och ett programfiiretag i fortsättningen kommer överens om vill

koren fiir företagets siindningsrätt. 

Goda skiil talar fiir en sådan hållning. Niir det giiller markhundna 

TV-sändningar finns del med dagens teknik endast utrymme för två yl-
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terligare rikstäckande kanaler utöver de två som Sveriges Television sän- Prop. 1990/91: 149 
der. Den mångfald i meningsriktningar som på grund av den grundlags-
fästa etablering.-;friheten är realiserbar för de tryckta mediernas del kan 

därför i varje fall för överskådlig framtid inte åstadkommas inom televi-

sionen. Med hänsyn till detta bör de företag som får tillstånd att sända 
vara beredda alt åta sig vissa förpliktelser som staten saknar anledning 

att vilja stlilla på de tryckta medierna. Sådana förpliktelser kan I.ex. syfta 

till att säkerstiilla att en programkanal speglar en mångfald av mening.-;-

riktningar. Det är inte i alla avseenden lämpligt att sådana förpliktelser 

formuleras som generella föreskrifter. 
Avtalen mellan staten och programföretagen är i strikt juridisk me

ning "villkor för att sända" snarare än egentliga avtal. Motiven till den 
föreslagna yll randefri hetsgru nd lagen godtar uttryckligen såsom vi Il kor 
för att sända ett sådant system med avtal mellan staten och tillståndsha
varna som finns idag (se prop. 1990/91:04 s. 116). 

Mot den nu angivna bakgrunden är omständigheterna enligt min 

mening inte sådana, att man bör frångå lagrådsremissens uppläggning i 
det här aktuella hänseendet. Jag delar emellertid lagrådets uppfattning 

att sändningstillståndet inte bör ha formen av ett avtal mellan staten och 

programfiiretaget. Sändningstillstånden bör i fortsättningen meddelas ge

nom offentligrättsliga förvaltningsbcslul. 

När del gäller de lagtekniska aspekterna på den reglering som behövs 
har jag med anledning av lagrådets yttrande kommit till slutsatsen att 

det är all föredra att direkt i radiolagen reglera vad som bör gälla om 
annonstiden i televisionen framför att utforma en särskild lag om detta. 
Mitt förslag in nehär därför all rad iolagen t i I Iförs ett antal paragrafer. 
Det uppstår då ett hehov att på vissa punkter ändra lagtexten redaktio
nellt i förhållande till lagrådsremissens förslag. Vidare bör rubriker sät
tas in fiire vissa paragrafer. 

Om de i lagrådsremissen föreslagna reglerna och deras motiv säger 
lagrådet att de i hiig grad förlitar sig på hegrepp och tolkningar som har 
utvecklats inom å ena sidan marknadsrätten och marknadsdomstolcn 
och å andra sidan radiorätten och radionämnden. Lagrådet anser att det 
har blivit en vidlyfrig, svårgenomtränglig och i hög grad begrepps- och 

motivstyrd reglering. Det finns enligt lagrådet anledning all räkna med 

att det kommer att uppstå tolkningssvårigheter och spänningar mellan 

principerna. 
Härtill kommer enligt lagrådet all regleringen i olika delar avviker 

från den europciska TV- konventionen, vilket torde komma att leda till 

nya spänningar när konventionen har trätt i krafl och hiirjar tillämpas. 

Jag vill kommentera dessa synpunkter något. 

Förhållandet mellan tryckfrihetsrätten och reklamen har behandlats 
cn rad lagstiftnings- och utredningssammanhang under det här år

hundrade!. Särskilt efter tillkomsten av 1431 års lag mot illojal konkur

rens har ämnct tilldragit sig ständig uppmärksamhet. Ämnet känneteck

nas av att tolkningssvi\righeter föreligger och av all det råder spänningar 
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mellan olika principer (se t.ex. rättsfallen NJA 1975 s. 589 och 1977 s. Prop. 1990/91: 149 

751). 

Regt:lsystemet för radio och TV är på viktiga punkter inspirerat av 

tryckfrihetsrätten. Samtidigt bedrivs rundradiovcrksamheten i huvudsak 
inom ramen för ett dominerande och icke reklamfinansierat företag, 
Sveriges Radio. Uppgiften nu är att ändra regelsystemet så att också re
klamfinaniserad television kan hli verklighet. I>etla innebär ofrånkomli
gen att tolknin~svårigheterna och spänningarna från det tryckfrihets

rättsliga området överförs till radiorätten. Vad lagrådet säger om en 

begrepps- och motivstyrd reglering hör ses mot denna hakgrund. 

Jag ser det för min del snarast som en fördel att de föreslagna regler

na följs av så utförliga motiv som här sker. Diirigenom torde eventuella 

tolknin~svårigheter hli mindre än om motiven ·till lagstiftningen var 
mera knapphändiga. 

Vad gäller TV-konventionen har jag redan nämnt att vi hör utforma 

regleringen så att vårt land när det gäller reklamfinansierade TV
sändningar i marknätet kan uppfylla konventionens krav. Därmed är 

emellertid inte sagt att våra regler måste vara identiska med konventio
nens regler. Konventionen är inte ett instrument för att harmonisera 
staters inhemska rätt eller över huvud taget avsedd att nödvändigtvis bli 
en del av en stats inhemska rätt. Detta framgår särskilt av två bestäm
melser i konventionen: 

- Artikel 28 tillårer uttryckligen en stal att 1illämpa mer restriktiva 

och detaljerade regler än dem som föreskrivs i konventionen i fråga om 

programtjänster, som sänds av rättssuhjekt eller med tekniska hjälpme

del som konventionsstaten har jurisdiktion över. 
- Artikel 5: I .~om ålägger de sändande staterna att "genom lämpliga 

åtgärder av sina hehöriga organ" uppfylla konventionens krav. 

Lagrådet har inte haft något att erinra mot de remitterade förslagen 

vad gäller radioansvarighetslagen, lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk, lagen ( 1978:763) med vissa hestämmelser 
om marknadsföring av .alkoholdrycker och I.agen ( 1978:764) med vissa 
bestämmelser om marknadsföring av tohaksvaror. 

Däremot har lagrådet ansett att det inte är påkallat att ändra lagen 
( 1982:460) om ansvarighet för närradio, lagen ( 1982:521) om ansvarig
het för radio- och kassettidningar och lagen ( 1985:11157) om ansvarighet 
för lokala kahelsändningar. Vad gäller lagarna om ansvarighet för närra
dio och lokala kahelsändningar innebär förslaget till yttrandefrihets

grundlag i sak detsamma som de remitterade förslagen. Med hänsyn 
härtill anser jag att man i denna del kan avstå från lagändringar trots att 

yttrandcfrihetsgrundlagen avses träda i kraft först den I januari 1992. 

Jag delar lagrådets uppfattning i fråga om att lagen om ansvarighet för 

radio- och kasscltidningar inte hör ändras. 
Vad gäller reklamfrågan är mina förslag i prirn.:ip begränsade till te

levisionen. Tre undantag finns dock. 
Det första har avseende på förhudet för myndigheter och andra all

männa organ i 8 § radiolagen all ingripa med ccnsuråtgänlcr mot sänd-

..\ Riksdagen /990i9/. I sam/. Nr 149 

49 



ningar (se avsnitt 4.2.1). Denna paragraf gäller liksom radiolagen i öv- Prop. 1990/91:149 
rigl hådc ljudradio och TV. Hir att marknadsdomslolcn inle skall anse 
sig riirhindrad all meddela vitesriirhud mol olillhörlig TV-reklam, före-
slår jag alt del i paragrafen 'tas in en hänvisning till marknadsförings-

rällslig lagstiftning. Effekten av en sådan hänvisning blir att marknads-

domstolen också kan förhjuda otillbörlig reklam i ljudradio. 

Del andra undantaget, där mina förslag på reklamområdet även avser 

ljudradio, giiller vad som enligt radiolagen i fortsättningen \lör förstås 

med reklam (se avsnilt 4.2.2). Om man skall införa en ultrycklig re

klamdefinition i radiolagen, bör den inlc skilja mellan ljudradio och te

levision, utan det naturliga är i slällel all en sådan regel får betydelse för 

alla företag som är programförelag i nuliolagens mening, även t.ex. Sve
riges Riksradio All som bara sänder ljudradioprogram. 

Som det lredje undantaget, där min inställning också gäller ljudra

dio, kan hetraklas vad jag föreslår i fråga om möjligheterna att på mark
nadsföring.~rällslig väg molverka alkohol- och lohaksreklam (se avsnitl 
4.6.2). Gällande lag.~liftning om dclla har en i prim;ip generell utform

ning och tar - tro1s den hittillsvarande politiken alt inte tillåta reklamfi
nansierade sändningar i radio eller TV - sikte på bl.a. reklam i dessa 

medier. Mol denna hakgrund anser jag all ändringar i lagstiftningen inte 

heller hör skilja mellan radio och TV. 

4.1.2 Vissa kommentarer med anledning av remissutfollet på 
radiolagsutrcdningens betänkande 

Fråg1m om ullryckliga ri:l..lamfiirbud när dä gäller ri:J../am i '/'V 

Innan jag går närmare in på cnskildhclerna i del regelverk som ja!!, fiire
slår vill jag kommentera några synpunkter som har framfiins vid re
misshehandlingen av radiolag.~utredningens betänkande. 

Vissa remissinstanser har re~l krav på ell antal ullryckliga reklamför
hud jusl niir del giiller reklam i TV. Uikemedclsreklam har närnnls, li
kaså ki.insdiskrirnincrande reklam och sådana tecknade serieprogram i 
TV som fungerar som en sons marknadsföring lill harn. Konsurncntver
kel har för sin del också efterlys! en möjlighet att l1lägga cll reklam- TV
förelag alt sända tillrällalägganden (heriktigande av vilseledande mark

nadsföring). 

Med anledning av synpunkter av delta slag vill jag hciona vad jag nu 

ser som min uppgift. Det iir att föreslå de lagändringar som hehiivs for 
all del markhundna sändningsnälel skall kunna användas fiir reklamfi
nansierade TV-sändningar. Den lagstiftning av marknadsfi.iring.-;rättslig 
art som giiller för reklam i allmänhel, kommer därmed all kunna till

ämpas även på reklam i TV. Däremot menar jag inle all del hiir vara en 

fiirutsältning fiir reklamfinansierade TV-sändningar· i marknii1el all man 

mera allmän! ser över den marknadsföringsrältsliga lagsliflningen. 

Jag kan emellertid upplysa ntl stalsrädel Walls1röm inom kon avser 
all hegära regeringens hcrnyndigande all tillkalla en särskild utredare för 

all se över marknadsfiiringslagen. Enligt vad jag har inhäm1a1 kommer 
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en av uppgifterna i detta utredningsarbete att gälla marknadsföringen i Prop. 1990/91:149 
olika nya medier som inte spelade någon nämnvärd roll hos oss när 
1970 års lag om otillbörlig marknadsföring kom till. 

Vad gäller läkemcdelsreklamen vill jag härutöver tillägga alt läkeme
delsbranschen har egna regler om marknadsföring av läkemedel.I Enligt 
dessa regler får information om läkemedel endasl avse sådana läkemedel 
som har registrerats hos läkemedelsverket, som sedan den I juli 1990 är 
den ansvariga myndigheten på läkemedelsområdet. Vidare anges alt in
formation till allmänheten om receptbelagda läkemedel endast får ske i 
den utsträckning som läkemedelsverket medger det. En särskild nämnd, 
Nämnden för l:ledcimning av l..äkemedelsinformation (NBL), kan pröva 
om en marknadsföringsåtgärd strider mot reglerna. 

Reklam i TV vänder sig till en stor och allmän publik. Det kan där

för inte förutses att läkemedelsverket kommer alt utnyllja sin möjlighet 
enligt de utomrältsliga reglerna all tillåta reklam till allmänheten förre
ceptbelagda läkemedel, om det är fråga om TV-reklam. Jag har inhämtat 
att verkets möjlighet att tillåta reklam till allmänheten för receptbelagda 

läkemedel snarare är avsedd alt kunna användas när det gäller reklam i 
exempelvis tidskrifter som vänder sig till särskilda grupper som lider av 
en viss sjukdom. 

Jag har också inhämtat att företagen inom läkemedelsbranschen no
ga följer del utomrättsliga regelverket. Med hänsyn till dessa regler be
höver man säledes inte hefara all det i den marksända televisionen kom
mer att giiras reklam för rece1>tbelagda läkemedel. Trots den europeiska 
TV-konventionens regel om förbud mot reklam i TV för sådana läkeme
del som är recepthclagda i del sändande landet (artikel 15:3) anser jag 
därför att vi inte hehiiver lagstifta vad giiller läkemedelsreklam i TV. 

l'råg'1f1 um ra1ifika1iu11 a1· den europl'i:>ka TV- konventionen 

Med anledning av vad en remissinstans har yttrat förtjänar det även au 
nämnas att det i delta sammanhang inte är aktuellt alt ta ställning till all 
lagstiftning som behövs för att Sverige skall kunna tillträda TV
konvenlionen. Frågan om ratifikation av konventionen och vilken lag
stiftning som är nödvändig och mest lämplig från denna synpunkt får 
bedömas sedan radiolagsutredningen har avgett förslag i ämnet. Det för
hållandet att de av mig förordade markhundna reklam-TV-sändningarna 
kommer all kunna tas emot även i grannländerna - och således bli 
gränsöverskridande i konventionens mening (se artikel 3) - medför dock 

att man vid lagstiftningens utformning hör la den hänsyn till konventio
nen som behövs. 

I Regler för läkemedelsinformation, antagna av l.äkemedelsindustri
föreningen och Representanlfiircningcn fiir U1ländska h1rmacevtiska 
Industrier, gällande fr.o.m. den I januari 1990. 
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Fiirhållandl'I mellan ett reklamfi11ansicral TV-före1ag ol'h minonsörerna 

l·:n remissinstans, Stockholms tingsrätt, har tagit upp frågan hur det 
skall kunna undvikas att annonsörer får ett hestiimmande inflytande 

(iver programverksamheten. Tingsrätten anser alt den frågan är väsentlig 
och hör utredas niirmare. 

Jag delar uppfattningen alt en v1isentlig fråga som inte hör förbigås 

giiller förhållandet mellan ett reklamfinansiernt TV-företag och dess an
nonsörer. 

En av grundstenarna i den svenska demokratiska samhällsstrukturen 

iir existensen av självständiga massmedier. Genom all pressen och eter

medierna står fria i förhållande till mäktiga grupper i samhället kan de 

sätta fingret på problem och dra igång dehatter även när de makthavare 
som herörs helst vill slippa publicitet. Genom att massmedierna fung
erar på detta sätt fiirhättras medborgarnas miijligheter att hålla sig infor

merade och därmed deras förmåga till väl underbyggda valhandlingar. 
Ln av de viktigaste uppgifterna för den statliga massmediepolitiken är 

att skapa sådana förhållanden att massmediernas oberoende inte hotas. 
Den lagstiftning som gäller till skydd fiir yttrandefriheten i vårt land 

innehiir hl.<1. att utgivaren av en tidning ensam ansvarar för tidningens 
innehåll. Motsvarande ordning giiller fiir programföretagens sändningar 

och i princip iiven i övrigt på radio- od1 TV-området. På 1.Jctta område 

har det också vidtagits andra i\tgiirder fi\r att säkerställa mediernas ohe

roende. Beträffande Sveriges Radio-koncernen kan I.ex. nämnas att fi
nansieringsförutsättningarna hestiims fiir lång tid och att efterlevnaden 

av bestämmelserna för sändningsriillens utövande övervakas av ett organ 
som står fritt i förhållande till såväl bolagets ägare som den politiska 

makten. 
Reklamfinanserade TV-sändningar gör att frågan om annonsörernas 

inflytande kommer i förgrunden. 
För den som annonserar i en reklamkanal utgör de program som 

sänds det nödvändiga lockbetet fiir att publiken skall nås av reklambud

skapet. En annonsörs bedömning av programmen baseras därför på i 
vilken utsträckning dessa fiirmår allrahera den puhlik som annonsören 
önskar komma i kontakt med. Detta hehöver inte vara liktydigt med att 
programmen når en stor publik. I vissa fall kan det fiir en annonsör va

ra mera fördelaktigt att nå en i absoluta tal mindre men mer köpvillig 

puhlik än en större puhlik, vars kiipbenägenhet är lägre i fråga om den 

aktuella produkten. 

Annonsörer kan också på annat sätt ha synpunkter på programverk
samheten. Ett program som tar upp ett kontroversiellt iimne vilket kan

ske framstår som mycket stötande för delar av publiken. kan leda till att 
tittare får negativa assm:iationer även till produkter som annonseras i 

anslutning till programmet. Hir annonsörerna är program av detta slag 
mindre önskvärda. Särskilt kan detta gälla program som kritiskt grans

kar den verksamhet som viktiga annonsörer bedriver. 

Vad som har sagts nu visar att annonsörers inflytande kan ta sig oli

ka uttryck. Inflytandet kan giira sig gällande indirekt genom att det re-

Prop. 1990/91:149 
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klamheroende TV- företaget anpassar sin programtahlå efter vad företa- Prop. 1990/91: 141) 

get tror medför ökad efterfrågan på annonstid. Men inflytandet kan 
också vara mer 1lirekt och ta sig uttryd. i att annonsiirer för fram och 

får gehör för synpunkter på bestämda program. Den mest långtgående 

formen av annonsörsinflytande föreligger antagligen när programföreta-
get överlåter urvalet av program till särskilda fiirmcdlingsföretag som le-
vererar clt programinnehåll med redan insatta reklaminslag. 

Ett starkt heroende av annonsörer kan uppenharligen komma i kon
flikt med det krav som hör gälla att även den reklamfinansierade televi
sionen skall verka i allmänhetens tjänst. En inriktning på den mest köp
villiga puhliken kan leda till all t.ex. äldre personer. som ofta ser 

mycket på TV, nedprioriteras som målgrupp för programvcrksamheten. 

Om hänsynen till annonsörerna medför all programföretaget undviker 
kontroversiella program avhänder sig företaget möjligheten att använda 

det unika hildmedium som televisionen är för atl uppmärksamma orätt

visor och hrister i samhället. 

Jag är medveten om de risker som finns för att den reklamfinansiera

de lelevisionen visar alltför stor lyhördhet för annonsörernas önskemål 

och diirmed eftersätter skyldigheterna mot puhliken. Jag är också be
redd all vidta åtgärder för att motverka en sådan ulveckling. Det kan bli 

fråga om åtgärder av olika slag. 
Ett grundläggande krav på ett programförclltg som har rätt att sända 

rikstiickande TV-program med reklam från marksändare hör vara att fö
retaget tar det odelade ansvaret för sändningarnas innehåll. Som jag har 
nämnt innebär gällande ordning all den som är utgivare i fråga om ett 

program ensam ansvarar för sändning.sinnehållct. De närmare hestäm

melserna om detta finns i radioansvarighetslagen. Vidare är i detta sam
man hang av hetydclse att det i radio lagen föreskrivs att varje programfö

retag ensamt avgör vad som skall förekomma i en sändning som företa
get anordnar med stöd av sändningstillståndct (5 § tredje stycket första 

meningen radiolagen). Denna föreskrift har hittills hetytt mest genom 
att den utgjort ett stöd när ett programföretag har velat värja sig mot 
otillhiirliga påtryckningar från staten eller andra maktgrupper. Jag vill 
emellertid understryka att föreskriften, för ett programföretag som är 
heroende av reklamintäkter, också hör anses innehära att företaget skall 
slå vakt om sin integritet i förhållande till annonsörerna. 

Också på andra sätt hör det radiorättsliga regelverket kunna spela en 
positiv roll för att motverka att programsättningen helt anpassas till an
nonsörernas iinskemål. Vad jag här tänker på är de krav i fråga om pro

gramutbud m.m. som hiir ställas på företaget för alt det skall få sänd
ningsrätt. 

Gällande avtal mellan staten och programföretagen inom Sveriges 

Radio-koncernen innehåller långtgående krav i fråga om t.ex. nyhetsbe
vakning, kultur, program för små och s1ora puhlikgruppcr, program 

med svenska upphovsmän och svenska artister och program för handi

kappade och språkliga minoriteter. Ht företag som skall få sina inkom

ster från försiiljning av reklamtid hiir inle vara ~kyldig1 alt giira långtgå-
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ende åtaganden till förmån för minoritetsgrupper, men i princip hör en- Prop. 1990/91: 149 
ligt min mening också ett reklam-TV-företag åta sig förpliktelser i fråga 
om programutbudet. På så sätt kan det undvikas all kiipsvaga grupper 
blir utan program i reklamtelevisionen. 

Även i en situation med marksänd reklamtelevision hör TV-tittarna 
ha tillgång till ett reklamfritt alternativ. Reklamfri TV och reklam-TV 
kommer således all konkurrera om tittarna. Förekomsten av sådan kon
kurrens är viktig för att förehygga att annonsörerna sk.affar sig inflytan

de över reklam-TV-företagets programverksamhet. En reklamfri TV
kanal behöver inte maximera sin publik för att tillmötesgå olika annon
sörers intressen. Inte heller behöver en sådan kanal överväga om inne
hållet i ett kontroversiellt program kan stöta hon presumtiva annonsii
rcr. 

Ett TV-företag som på rätt sätt utnylljar den frihet som det innebär 
att inte behöva jaga reklamintäkter, kommer att kunna utforma ett 
självständigt, intressant och omväxlande programutbud med vilket pu
bliken kan jämföra rek.lam-TV-företagets program. Publiken blir där
med inte hänvisad till de reklamfinansierade sändningarna om dessa till 
följd av annonsörsberoende framstår som försik.tiga, utslätade eller för

utsäghara. Ett reklamfinansierat TV-företag som vill hehålla sin ställning 
hos publiken och sina utsikter till långsiktig överlevnad har alltså skäl 
att söka undvika att hänsynen till annonsörerna leder till ett följsamt 

och ointressant programutbud. 
Sammanfattning.o;vis menar jag att man inte hör negligera riskerna 

för att ett reklamfinansierat TV-företag hlir beroende av annonsörerna. 
Som jag har anfört hör det emellertid finnas goda möjligheter att mot
verka att beroendet av rek.lamintäkter påverkar programföretagets själv
ständighet eller leder till stora anpassningar av programutbudet. 

lkgrt•ppct radioprogram 

Kahelnämnden har i sitt remissyttrande uttryck.! farhågor för att vissa 
regler som radiolagsutredningen föreslagit kan k.ringgås av det skälet all 
en del ullryck som utredningen laborerar med inte definieras. 

Bl.a. påpek.ar nämnden att begreppet radioprogram i radiolagen är 
oklart, eftersom del kan vara svårt all i ett visst fall avgöra om det ri)r 

sig om ett eller flera program. 

Det är riktigt att man av definitionen av begreppet radioprogram i 
radiolagen irlle får något svar på frågan om en viss utsändning består av 
ett eller flera program. För lagstiftaren var detta helt ovidkommande 

när radiolagcn sk.revs år 1966 och begreppet radioprogram definierades. 
Sverige är inte unikt i detta hänseende. Situationen är praktisk.I taget 

densamma i de länder som redan har reklam i TV. omgärdad av mer el

ler mindre stränga regler för inplaceringen. I utlandet har man uppen
harligen kunnat leva med den föreliggande oklarheten hos programbe
greppet. Eventuella problem bör därför kunna bemiistras. Utgångspunk
ten bör rimligen vara hur ett programföretag självt viiljer all presentera 

sitt programutbud. Vad programföretaget presenterar som ett program 
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hör alltså normalt kunna hclraklas som cll program. Jag noterar i dctla Prnp. 1990/91:149 
sammanhang all ingcl av TV-företagen hland rcmissinslanscrna har gjorl 
några invändningar mol radiolag.~utredningens förslag i det här avseen-

det. 
Jag ålerkommer till hcgreppct radioprogram längre fram (se avsnill 

4.5.3). 

Minimitiden för en l'iss annons 

Ell par av de regler som radiolagsutredningen har föreslagit finner jag 
vara mindre lämpliga. t·:n av dessa gäller all en annons inte skall få vara 
korlan: än 20 sekunder. Alla remissinstanser som kommenterat det för
slaget har rest invändningar och ansell all del in1c biir införas någon så
dan regel. Jag har lagil intryck av dessa synpunkter och delar de flesta 

av de aktuella remissinstansernas inställning all del inte finns tillräckli

ga skäl alf föreskriva någonling om minimitiden fiir en annons. 

Jag vill lillägga all frånvaron av en regel av delta slag inle hetyder all 

en annons får vara hur korl som helst. Av marknadsföringslagcn följer 

ett krav på att reklam skall vara läll all identifiera. Jag föreslår också i 

detta syfte flera särskilda regler (se avsnitten 4.2.3. 4.4.3 och 4.5.2). Med 

hänsyn till detla anser jag inlc all man hehöver hefara några olägenheter 
av att del saknas en regel om minimitiden för en viss annons. 

4.2 Utgångspunkterna för lagstiftningen 

4.2.l Liksom annan reklam !Jör TV-reklamen övervakas inom ramen för 
marknadsföringslagens system 

Milt förslag: TV-reklamen skall övervakas inom ramen för 
mark nadsfiiri ng.~lagcns syslcm. 

l'.ll tillägg giirs i del lagrum som fiircskrivcr förhud för myn

dighcler all censurera radio- och trådsändningar (8 § radiola
gen). Oen nya lydelsen klargör all föreskrifterna i marknadsför
ingslagen (I 975: 1418), lagen ( 1978:763) med vissa bestämmelser 

om marknadsföring av alkoholdryck.er, lagen ( 1978:704) med 
vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvan>r och pro
duktsäkerhetslagen ( 1988:1604) gäller också i fråga om sådan 

marknadsföring som sker i radio eller TV. 
Ccnsurfiirhudel i radiulagcn skall i fortsällningen belecknas 

som J<) §. 

Radiolagsulredningens förslag (betänkandet s. 149 ff. och 236) över

ensstäm mer i sak med mill förslag bortsett från all det i radiolagens cen-
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surförbudshestämmelse inte görs någon hänvisning till produktsäker- Prop. 1990/91:149 
hetslagen. 

Remissinstanscrna: Förslaget all TV-reklamen skall övervakas inom 
ramen för marknadsföringslagens system stöds av Stockholms tingsrätt, 

radionämnden, konsumentverket, Industriförbundet, Svenska Arhetsgi

varefiireningen (SAF), Grossistförbundet Svensk Ilandet, Sveriges Mark

nadsförbund, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Internationella llan

delskammarens Svenska Nationalkommitte, Nordisk Television AB, 

Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd och Riksidrottsför

bundet. 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Industriför
bundet, SAi; och Grossistförbundet Svensk Handel tillstyrker förslaget 

att inskränka censurförbudet i 8 § radiolagen. Enligt radionämnden bör 

det denna paragraf hänvisas även till produktsäkcrhetslagen 
( 1988: 16114). Socialstyrelsen anser all det i radiolagen måste tas in en be
stämmelse av vilken framgår att ett förhud mot alkohol- och tohaksre

klam inte ens formellt strider mot nuvarande censurförhud. Stockholms 
tingsrätt kan inte tillstyrka utredningens förslag i fråga om 8 § radiola

gen. Enligt tingsrättens uppfattning tillåter radiolagen redan i sin nuva
rande utformning ingripanden enligt marknadsföring.-;lagen. 

Skälen för mitt förslag: Radiolagsutredningen har med instämmande 

av de flesta remissinstanscrna ansett att reklamen i den marksända tele

visionen bör övervakas inom ramen för marknadsföringslagens system. 

Liksom i fråga om reklam i allmänhet betyder detta att konsumentver
ket/KO har ställningen som övervakande och ingripande organ och att 
marknadsdomstolcn är exklusiv domstol i mål enligt bl.a. generalklau

sulen mot otillbörlig marknadsföring i '.! § marknatlsföringslagen 
(1975:1418). 

Som har antytts tidigare (avsnitt 4.1.'.!) har även jag uppfattningen att 
marknadsföringslagens system är lämpligt för övervakningen av TV
reklamen. Jag delar således utredningens och de flesta remissinstanser
nas syn i denna fråga. 

Jag återkommer till vissa aspekter på marknadsföringslagen längre 
fram (avsnitt 4.6. l ). 

Radio/agens censurförbud 

Rådande förbud för myndigheter och an!fra allmänna organ att på 

radio- och trådsäntlningsområtlet tillgripa censuråtgärder innebär hl.a. 
att en myndighet inte får förbjuda någon radiosändning på grund av 

dess innehåll (8 § första stycket radiolagen). För att detta censurförhud 
inte skall hindra marknadsdomstulen från att meddela vilcsfiirbud mot 

radio- eller TV-reklam som bedöms vara otillbörlig eller hindra domsto

len från att vid vite förbjuda alkohol- eller tohak.sreklam i radio eller 
TV har radiolagsutrcdningen föreslagit all del görs elt tillägg i la?,texten. 

Den nya lydelsen skall klar?,Öra all föreskrifterna i marknadsföring.~la
gen, la?,en ( 1978:7<>3) med vissa bestämmelser om marknadsfiiring av al

koholdrycker (alk.oholrcklamlagen) och lagen ( 1978:76'1) med vissa he-
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stämmelscr om marknadsföring av tobaksvaror (tohaksreklamlagen) gäl- Prop. 1990/91:149 

ler också i fråga om sådan marknadsföring som sker i radio eller TV. 

De juridiska remissinstanserna har med ett undantag - Stockholms 

tingsrätt - tillstyrkt utredningens förslag eller lämnat det utan erinran. 

Radionämnden, som tillhör de tillstyrkande instanserna, har ansett att 

det i 8 § radiolagen också hör hänvisas till produktsäkerhetslagen 

(1988:1604). Stockholms tingsrätts uppfattning är däremot att radiolagen 

redan i sin nuvarande utformning - liksom tryckfrihetsfiirordningen -

tillåter ingripanden enligt marknadsföringslagen. 

Jag gör mot denna hakgrund följande hediimning av hehovet att i ra

diolagens censurförbudshestämmelse erinra om all den marknadsför

ingsrättsliga lagstiftningen också skall gälla för sådan marknadsföring 

som sker i radio och TV. 

Radiolagen innehåller regler av två slag. Dels finns i 1-4, 8, 10 och 

11 §§ regler som tar sikte på alla slag av trådlösa överföringar ("radio

sändningar" ). Dels finns i 5-7 §§vissa regler som uteslutande gäller ra

dio och TV som massmedier. Regler av det senare slaget är t.ex. kravet 

på tillstånd av regeringen för rätt att sända radioprogram i rundradio

sändning, kravet att ett programföretags sändningsrätl skall utövas opar

tiskt och sakligt samt regeln all radionämnden i efterhand granskar om 

så har varit fallet. 

För radio och TV som massmedier gäller också en särskild yttrande

frihetsrätlslig lagstiftning, utformad efter mönster av tryckfrihetsförord

ningen. För de företag som är programföretag i radiolagens mening 

finns de särskilda yttrandefrihetsrättsliga hestämmelserna i radioansva

righetslagen. 

Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar. En central regel i 

förordningen förbjuder myndigheter m;h andra allmänna organ att till

gripa censuråtgärder: del får inte förekomma någon tryckningen föregå

ende granskning av skrift eller något förbud mot tryckning därav (I 

kap. 2 §första stycket tryckfrihetsförordningen). 

Detta censurförhud anses inte hindra att marknadsdomstolen med 
stöd av marknadsfiiring.~lagen meddelar vitesförbud mot otillhi.irlig kom

mersiell reklam i I.ex. en tidning. l>ct heror på tryckfrihetsförordning

ens yttrandcfrihetsbegrepp. Vilket yttrandefrihetshegrepp tryckfrihets

förordningen har får man klart för sig när man sätter sig in i syftet med 
förordningen. 

Tryckfrihetsförordningens syfte kommer till uttryck i I kap. I § i 

förordningen. Av bestämmelsen framgår att tryckfriheten såsom den ga

ranteras av förordningen syftar till att säkerställa ett fritt mcning.~uthyte 

och en allsidig upplysning. Om ett meddelande i tryckt skrift är lag.~tri

digt i något annat hänseende än såsom ett överskridande av gränserna 

för yttrandefriheten, är däremot gängse uppfattning att tryckfrihetsför

ordningen inte hindrar ingripande mot meddelandet med stöd av vanlig 

lag. Fn gärning anses exempelvis kunna hestraffas som hedrägeri eller 

svindleri även om den har begåtts genom meddelande i tryckt skrift. I 

rättspraxis har ansetts att meddelande i tryckt skrift om vinstnummer i 
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ell ulländskl lotteri utan hinder av try1.:kfrihetsföronlningen kan leda Prop. 1990/91: 149 
till straff för hroll mol lotteri lagstiftningen (NJA 1961 s. 715). 

I överensstämmelse med det sagda anses det falla utanför tryckfri
hetsförordningens syfte att skydda näringsidkares ekonomiska intressen 
(se t.ex. prop. 1986/87: 151 s. 4ti L). Del i förordningen föreskrivna cen
surförhudet för myndigheterna tolkas därför så att det inte hindrar att 
marknadsdomstolen vid vite förhjuder otillbörlig kommersiell reklam i 
en tryckt skrift (se prop. 1970:57 s. 130 f. och prop. 1986/87: 151 s. 53). 

Radioansvarighetslagen använder sig av samma yttrandefrihetshe
grepp som tryckfrihetsförordningen (se prop. 1966:156 s. 54). 

De resonemang som måste föras i fråga om det tryckfrihetsrättsliga 
skyddets utsträckning kan emellertid inte utan vidare överföras till cen
surförhudet i 8 § radiolagen. Tre omständigheter klargör delta. 

H>r det första är alt märka lagsliftarens avsikt alt med censurförbudet 
värna om radioprogrammens integritet (se prop. 1966: 1411 s. 33). Begrep
pet radioprogram definieras i radiolagen som en radiosändnings eller 
trådsändnings innehåll, om detta beslår av annat än, utom angivande av 
namn eller källa, enkla meddelanden om tid, väderlek, nyheter eller dy
likt. Som radioprogram anses således inte enkla meddelanden. Vid ra
diolagens tillkomst underströks emellertid (se anförd prop. s. ]7) att 
meddelanden verkligen måste vara enkla för all en sändning.~ innehåll 
inte skall betraktas som radioprogram, och del sades siirskill, att medde
landena inte får inramas av I.ex. musik eller reklam. 

1:ör rätt att här i landel sända "radioprogram i rundradiosändning" 
krävs tillstånd av regeringen (5 § första stycket radiolagen). Med rundra
d ios.:'ind ni ng avses en särsk i Id kategori sändningar vars adressat är all
mänheten. Kravet på tillstånd av regeringen gäller således endast den 
massmedichetonade användningen av radio och TV. På grund av vad 
som ullaladcs vid radiolagcns tillkomsl om hcgrcppel radioprogram får 
emellertid som sådan sändningsverksamhet som i princip kräver till
stånd av regeringen anses bl.a. reklam i rundradiosändningar. 

Vid sin tillkomst innebar radiolagen att ett företag gavs "ensamrätt" 
att sända radioprogram i rundradiosändning, dvs. hl.a. reklam i sådana 
sändningar. Samtidigt etablerades genom avtal den ordningen mellan 
staten och programföretaget - dvs. Sveriges Radio - att företaget i sänd
ningar.na inte fick medge kommersiell reklam mot vederlag. Radiolagen 
måsle emellertid tolkas så :itt den tryggade Sveriges Radios ställning 
gentemot myndigheterna. Sändningsförhud skulle en myndighet inte 
kunna rikta mot något radioprogram, inte heller mot reklam. 

Radiolagens censurförbud förhindrar således mer effektivt än censur
förbudet i tryckfrihetsföronlningcn att en myndighet förbjuder viss puh
licering; som har nämnts lämnar tryckfrihetsförordningen den möjlig
heten öppen när det gäller att ingripa mot meddelanden i rent kom
mersiella sammanhang. 

Den andra omständigheten som hör underslrykas i fråga om det ra
diorättsliga censurförbudet är dess ordalydelse. l'n myndighet får inte 
förhjuda någon radiosändning på grund av dess innehåll. Med radiosänd-
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ning förstås enligt radiolagen ljud, bild eller annat meddelande som Prop. 1990/91:149 
sänds med hjälp av elektromagnetiska vågor vilkas frekvenser är lägre 
än 3 000 gigahertz och vilka uthreder sig i rymden utan särskilt anonl-
nad ledare. 

Censurförbudet skyddar därmed inte hara radio och TV som mass
medier utan också radion som ett medel för tvåvägskommunikation. I 
fråga om kommunikationsradio och liknande gäller ingen särskild ytt

randefrihetsrättslig lagstiftning efter tryckfrihetsrättsligt mönster. Vid en 

tolkning av censurförbudet på detta område saknar man därför även 

rent formellt anledning all låta sig influeras av sådana resonemang som 
måste föras när det gäller frågan om det tryl:kfrihetsrättsliga skyddets ut

strlickning. 

Hir det tredje bör man vara klar över det radiorättsliga censurförbu· 

di:ts 1illl..umsthistoria. Från hörjan var avsikten all censurförhudet skulle 

tas in i radioansvarighetslagen (se betänkandena ISOU 1962:271 Radions 
juridiska ansvar och ISOU 1905:581 Radioansvarighetslag). Under lag

stiftning.-;arhetets gång flyttades emellertid hestämmelsen till radiolagen. 
Som motiv för detta anfördes (se prop. 1966:149 s. 34) att regeln var av 
hetydelse inte hara för rundradions programverksamhet. Principen om 

yllrandefrihet i radio ansågs kräva att inte heller innehållet i andra 

sändningar än sådana som förhehiills det företag som gavs ensamrätt att 
sända rundradio utsattes för förhandsgranskning av myndighet eller he

lades med sändningsförbud. 
Lagtekniskt sett är således det radioriittsliga censurförhudet helt fri

gjort från radioansvarighetslagen. 
Självfallet har det tryck fri hetsrättsl iga censu rförhudet tjänat som fii

rehi Id för det radiorättsliga. Detta hör dock inte tas till intäkt för en in

skränkande analog tolkning av del radiorättsliga censurförbudet som 
har sin grund i ett tryckfrihetsrättsligt resonemang. En myndighet bör 
inte tolka en skyddsbestämmelse för den enskilde av det slag som radio

lagens censurförbud utgör genom analogi från ett rättsområde, om detta 
får till följd att bestämmelsens räckvidd inskränks i förhållande till or
dalydelsen. 

Av nu anförda skäl kan jag inte komma till någon annan slutsats än 
att censurförhudet i 8 § radiolagcn såsom det är formulerat utgör ett 
hinder mot meddelande av vitesförbud som gäller otillhörlig reklam i 
radio och TV. 

Censurförbudet bör emellertid inte få den praktiska konsekvensen 
vid ett öppnande av den marksända televisionen för reklamfinansiering, 

att marknadsdomstolen anser sig förhindrad att meddela vitesförbud 

mot otillhörlig TV-reklam. Som radiolagsutredningen har föreslagit kan 

detta förebyggas genom att det i lagrummet tas in en hänvisning till 

marknadsför i ngsrättsl ig lagstiftning. 
Man kan säga att det finns två olika slag av sådan lagstiftning om 

man ser den från yttrandcfrihctsrättslig synpunkt: lag.<;tiftning som inte 

gör intrång på det område som täcks av tryckfrihetsförordningens och 
radioansvarighetslagens yttrandcfrihctsbegrepp och lag.<;tiftning som gör 
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sådant intrång. Såsom lagstiftning av det förra slaget får betraktas mark- Prop. 1990/9l:149 
nadsföringslagen och till samma kategori hör räknas produktsäkerhets-
lagen. 

Från marknadsföringslagen och produktsäkcrhctslagcn skiljer sig 

alkohol- och tohaksreklamlagarna. Denna lagstiftning, som jag återkom
mer till längre fram (se avsnitt 4.6.2), inkräktar på det område som 

täcks av tryckfrihetsförordningens och radioansvarighctslagens yttrande

frihetshegn:pp. Vilket yttrandefrihetsbegrepp som tryckfrihetsförord

ningen har får man som jag har nämnt klart för sig när man beaktar 
syftet med förordningen sådant detta kommer till uttryck i 1 kap. 1 § i 
förordningen. Det enda som ligger utanför 1lctt::i skyddssyfte är sådana 
meddelanden som är av utpräglat kommersiell natur och som har rent 

kommersiella förhållanden till föremål. Generella förbud mot reklam 

har ansetts inte säkert falla utanför det tryckfrihetsrättsliga området. 
Diirför har det ansetts nödvändigt att i tryckfrihetsförordningen ge stöd 

för alkohol- och lohaksreklamlagarna (I kap. 9 § punkt I tryckfrihets

förordningen; jfr prop. 1986/87:151 s. 48 och 5.~). Marknadsföringslagen 
m;h produktsäkerhetslagen anses däremot vara förenliga med tryckfri

hetsförordningen fastän förordningen inte ger något positivt stöd för 

denna reglering. 

Enligt radiolagsutredningen hör det i 8 § ra11iolagen hänvisas till, 

förutom marknadsföringslagen, alkohol- och tohaksreklamlagarna. 
Stockholms tingsrätt har invändningar också mot detta förslag. Tingsrät

ten kan inte se något behov av en sådan hänvisning; ett sådant stadgande 
finns ju inte i 1 kap. 2 §tryckfrihetsförordningen. 

Detta kan jag inte finna vara någon vägande invändning mol den fö
reslagna hänvisningen. Tryckfrihetsförordningen behi)ver naturligtvis 

inte i sin censurförbudsbestämmelse hänvisa till akohol- och tohaksre
ldamlagarna, när föronlningen på annan plats har en sådan hänvisning 
(I kap. 9 §punkt I tryckfrihetsförordningen). 

Med hänsyn till vad som nu anförts har jag samma uppfällning som 
de flesta remissinstanserna inklusive radionämnden om till vilken 
marknadsföringsdittslig lagstiftning det hör hänvisas i radiolagens cen
surförhudshestämmelse. Av denna paragraf hör således framgå att före
skrifterna i marknadsfiiringslagen, alkohol- och tobaksreklamlagarna 
samt produktsäkerhetslagen gäller även i fråga om sådan marknadsför
ing som sker i radio och TV. 

Senare kommer jag all hehandla TV-reklamen och barnen (avsnitt 

4.7). Jag föreslår där alt det i radiolagen tas in vissa regler som får anses 
vara av i första hand marknadsföringsrättslig art. Med hänsyn till detta 
vill jag erinra om den praxis som marknadsdomstolen har utvecklat och 

som innebär att en marknadsföringsåtgärd som strider mot annan lag

stiftning än marknadsföring.slagen kan betraktas som lagstridig också en

ligt marknadsföring.~lagens generalklausul mot otillbörlig marknadsför
ing (om detta se närmare avsnitt 4.10.2). 
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Min avsik.t med att i radiolagens censurförhudsbestämmelse hänvisa Prop. 1990/91:149 
till mark.nadsföringslagen är att ge utrymme för denna praxis ock.så när 
det gäller sådan marknadsföring som sker i radio eller TV. 

Genom att utforma hänvisningen i radiolagens censurförhudsbestäm
melse på det sätt som här förordas förebygger man enligt min mening 
att bestämmelsen får oönskade effekter på det mark.nadsföringsrättsliga 

området. 

4.2.2 Begreppet reklam 

Mitt förslag: Enligt radiolagen (I §)sk.all med rek.lam förstås ett 
radioprogram som är avsett att främja en näringsidkares avsätt

ning av en vara. en tjänst eller någon annan nyttighet. Detta be

grepp sk.all ersätta det nuvarande uttryck.el kommersiell reklam 
i radiolagen. 

Radiolagsutredningens förslag överensstämmer med mitt förslag (he

tiink.andet s. 153 ff.). 

Remissinstanserna: Rernissinstanserna ansluter sig på del hela laget 
till utredningens förslag t:ller lämnar det utan erinran. Kritiska syn

punkter framförs emellertid från några håll. Kritiken gäller huvudsakli

gen detaljer. 
Skälen för mitt förslag: I flera olika regelverk. finner man reldamhe

grepp som har betydelse för de företag som är 1>rogramföretag i radiola
gens mening. 

Enligt generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring i 2 § mark.

nadsföringslagen kan mark.nadsdomstolen, om en näringsidk.art: vid 

marknadsföring av en vara, en tjänst eller någon annan nyttighet företar 
reklamåtgärd eller annan handling, som genom att strida mot god affärs
sed eller på annat sätt är otillhörlig mot konsumenter eller näringsidka
re, förhjuda näringsidkaren all fortsätta med detta eller att förela annan 
liknande handling. 

På grund av denna föreskrift har varje programföretag anledning att 
heakta vad som förstås med att en näringsidkare 1•id mark11albföri11g a1· 
1•ara, 1jäm1 eller a1111a11 11y11ighe1 /Ört'lar reklamåtgärd eller a1111an lza111tling. 

Radiolagen innehåller ett hemyndigande för regeringen att träffa av
tal med ett programföretag om att företaget inte får sända kummcrsicll 
reklam (b § tredje stycket 3 radiolagen). Med stöd av detta hemyndigan

de har mellan staten och varje programföretag avtalats all företaget i111c 
mol 1•e1frrlag får nwdg1• kommasicll reklam i program dia prugrami11slag. 

Den europeiska TV-konventionen har en särskilu definition av re
klam (artikel 2 f). Reklam hetyder här varje offentligt meddelande som 
är avsell alt främja avsätlning, ink.iip eller uthyrning av t:n vara ellt:r 

tjänst. all l!,ynna en sak eller ide eller all åstadkomma något annat av an

nonsören önskat resultat. för vilket sändning.~tid har upplåtits åt annon
sören mot betalning eller annat vederlag. 
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När det gäller radiolagen hör i detta sammanhang också nämnas kra- Prop. 1990/91:149 
vet att ett programföretag skall utöva sändningsrätten oparli~·kt (6 § för-
sta stycket radiolagen). Som tidigare nämnts (se avsnitt 4.1.1) innebär 
detta enligt radionämndens praxis bl.a. att ett programföretag bör vara 
försiktigt med att sända program eller programinslag som innebär ett rl'-
k/ambetonul gynnande av en viss produkt eller ett visst företag. 

Slutligen vill jag peka på vad den europeiska TV-konventionen me
nar med ~ponsorskap och hur konventionen skiljer mellan reklam och 
sponsorskap. Det senare hegreppet definieras i artikel 2 g) såsom med
verkan av en fysisk eller juridisk person, som inte är engagerad inom 
radio eller television eller med att framställa audiovisuella verk, i att, di
rekt eller indirekt, finansiera ett program i syfte alt därmed främja sitt 
namn, varumärke eller anseende. 

Sponsorskap är således ett sätt att marknadsföra sponsorns namn, va

rumärke eller anseende till skillnad från de konkreta produkter som 
sponsorn marknadsför; marknadsföring av det senare slaget som sker 
mot vederlag utgör reklam i konventionens mening. 

A1u1l..11uti4öri11gslugcns reglering 

Särskild vikt bör tillmätas regleringen i marknadsföring.~lagen. Huruvi
da marknadsföring sker mot vederlag eller inte är ovidkommande för 

frågan om tillämpligheten av tlenna lag. Lagen gäller således även en nä
ring,sidkares marknadsföring av varor eller 1jänster i den egna verksam
he1en. 

Tillämpningsområdet är emellertid med tanke på tryckfrihetsförord
ningen hegränsat till marknadsföringsåtgärder som är av utpräglat kom
mersiell natur och som inte avser nyhetsförmedlingen eller åsiktsbild
ningen i samhället (se prop. 1970:57 s. 66); de reklamåtgärder som 
marknadsföringslagen avser är i enlighet hiirmed sådana som syftar till 
all främja avsättningen av varor, tjänster eller andra nyttigheter. 

Vad som har sagts nu innebär all åsiktsreklam och liknande faller 
utanför tillämpning.~området. Detsamma är fallet med inköps- och and
ra anskaffningsfrämjantle åtgärder som rik1as "bakåt" mol leverantörer. 
kreditgivare eller arbetssökande; som marknadsdomstolen har framhål
lit i sitt remissyllrantle över radiolagsutredningens hetänkande förekom
mer det emellertid att annonser är av s.k. blandad typ som faller delvis 

utanför och delvis under lagens tillämpning.~område. Marknadsdomsto
len är givetvis kompetent till den del man i budskap av detta slag kan 

särskilja marknadsföringen från tlet övriga innehållet. 
De företag som iir programföretag har. som radiolag.rnlredningen på

pekar, ett särskilt skäl att observera regleringen i marknadsföring.~lagen. 
Det har att göra med att radioansvarighetslagcn gäller för företaget. 

Radioansvarighetslagen innehär all missbruk av yttrandefriheten i ra
dioprogram kan medföra ansvar och sk.adeståndsskyldighet endast när 
gärningen innefattar yttrandcfrihctshrolt (:2 § radioansvarighetslagcn). 
Orden "ansvar och skadeståndsskyldighct" hör som utrctlningen fram
håller inte uppfattas bokstavligt u1an lagrummet bör anses hindra också 
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att det meddelas vitesförbud mot handlingar som ligger inom det i lagen Prop. 1990/91:149 
behandlade området (jfr i fråga om tryckfrihetsförordningen prop. 
I 'J70:57 s. 65). 

En jämförelse mellan mark11ad~föri11gslagms reglering och gällande 
radiorättsliga re/...lambcgn:pp 

Radiolagsucredningen jämför det rcklamhegrepp som fiiljer av mark

nadsföringslagen med uttrycket kommersiell reklam i radiolagen och 

avtalet mellan staten och varje programföretag. Jämförelsen görs i ljuset 

av radionämndens beslut den 2 fehruari 1989 i fråga om underhåll
ningsprogrammet "Zick Zack" i Sveriges Televisions sändningar (SA 
44/89). 

Radionämnden prövade här hl.a. om programföretaget hade överträtt 

avtalshcstämmelsen om förhud att medge kommersiell reklam mot ve
derlag i program eller programinslag. 

Ect inslag i programmen gällde direktsändning av AB Tipstjänsts 

dragningar i bolagets båda spel Lotto och Joker. Radionämnden uttalade 

att detta i hög grad var ägnat all främja avsättningen av Tipstjänsts pro

dukter och ansåg att den exponering som Tipstjänst och dess spel fick i 
programmen var att betrakta som kommersiell reklam i radiolagens och 

avtalets mening. 
Som radiolagsutredningcn framhåller var "Zick Zack"-programmen 

underhållningsprogram där olika artister framträdde. Radionämndens 

ställningstagande i fallet kan jämföras med den bedömning av mark

nadsföringslagens räckvidd som högsta domstolen gjorde i det s.k. Hclg
Extra-målet (NJA 1975 s. 589). I detta rättsfall yttrade domstolen om en 
tidnings löpsedel att en sådan inte utan vidare kan jämställas med en 
sedvanlig annons eller eljest kan sägas vara av utpräglat kommersiell na

tur med rent kommersiella förhållanden till föremål. Oomstolen skrev 

om den i målet aktuella löpsedeln att den, trots att den på ett missvisan
de sätt antydde tidningens innehåll, utgjorde ett led i tidningens nyhcts
förmedling. Frågan om ingripande mot löpsedeln för att vara oriktig el
ler vilseledande kunde därför inte prövas enligt marknadsföring.~lagen 

utan föll inom ramen för tryckfrihetsförordningens ansvarssystem. 
l'.nligt radiolagsutredningen förefaller radionämndcns beslut i "Zick 

Zack"-fallet illustrera att uttrycket kommersiell reklam i radiolagen och 

programföretagens avtal med staten täcker något mer än vad som är 
möjligt au föra in under llet reklambegrepp som följer av marknads
föri ng.~lagen. 

Rudiolagsutredningrns fiirslag och l'issa l'id rm1issb1:ha11dli11gcn framförda 
synpunkter 

Radiolag.~utredningen har ansett det i princip vara ägnat lllt komplicera 

tillvaron för programföretagen all behöva hålla reda på två olika in

hemska reklamhcgrcpp. Utredningen anser dock att olägenheterna inte 

hör överdrivas och framhåller all radiolagens uttryck kommersiell rc-
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klam i dag är av avgjort större intresse för ett programföretag än det re- Prop. 1990/91:149 
klamhegrepp som följer av marknadsföringslagen av det skälet att inget 
programföretag får finansiera sändningar med reklam. 

Om det skall ske en ändring i detta hänseende finns det dock enligt 
utredningen goda skäl att rnan helt håller sig till del reklambegrepp som 
följer av marknadsföring.~lagen. 

På i huvudsak de nu angivna skälen har utredningen föreslagit att re
klam vad gäller alla programföretags sändningar skall definieras som ett 
radioprogram som är avsett att främja en näringsidkares avsättning av en 
vara, en tjänst eller någon annan nyttighet. 

lnnehörden av definitionen diskuteras av utredningen särskilt mot 

hakgrund av tre speciella företeelser på TY-området, nämligen dird.:ta 
säljerbjudanden eller liknande ( 11 1eleshopping11

), namngivande av en ~pon
sor och 1•aruexponering ("product placement"). 

Säljerbjudanden och liknande som förekommer i teleshopping anser 
utredningen utan tvivel vara reklam i den föreslagna definitionens me
ning. 

Den distinktion som TV-konventionen giir mellan reklam och spon
sorskap bedömer utredningen knappast ha någon relevans när det gäller 
vad som från mark.nadsföringslagens synpunkt skall anses vara reklam. 
Namngivande av en sponsor torde enligt utredningen mycket väl kunna 
vara reklam enligt den föreslagna definitionen av reklam. Därför anser 
utredningen att man i det radiorättsliga regelverk.cl på något säll hehii
ver kunna skilja mellan reklam mot vederlag i allmänhet och del för
hållandet att ell sponsrat program sänds och sponsorn namnges. 

Varuexponering i TV innehär all det i vanliga nyhets- eller under
hållningsprogram förekommer en markant fokusering av en produkt el
ler etl varumiirke som inte för tittaren framstår som motiverad med 
hänsyn till något informativt eller underhållande syfte hos programföre
taget. 

El! exempel skulle k.unna vara ett frågesportprogram i TV, där vins
terna utgörs av TV-apparater. Man k.an i ett sådant fall inte rik.ta någon 
kritik. mot programföretaget om del låter TV-bilden göra etl hastigt svep 
över apparaterna. Om emellertid programföretaget på el! påtagligt och 
fiir sammanhanget omotiverat säll låter bilden fokusera TV-apparaterna 

är det fråga om varuexponering. 
Utredningen säger om insmugen varuexponering av detta slag att så

dan knappast ens i uppentiara fall är reklam enligt den fiires.lagna defi

nitionen av detta begrepp. 
Utredningens nu redovisade överväganden har kommenterats av 

ganska fä remissinstanser. 
Stm;k.holms tingsriill delar uppfattningen all det mest ändamålsenliga 

är all använda marknadsföring.~lagens definition av reklam. 
Marknadsdomstolen påpekar att det centrala i marknadsföringslagcn 

är begreppet marknadsföring, vilket avser såväl reklam i traditionell me
ning som andra mark nadsföri ngsåtgänler. Rek lamhegreppet definieras 
inlt:. Motiven till lagen ger exempel på marknadsföring som inte är re-



klam (bl.a. prop. 1970:57 s. 72 ff.). Enligt domstolen torde utredningens Prop. 1990/91:149 
definition av reklam närmast motsvara vad som i marknadsföringslagen 
förstås med marknadsföring. Begreppet reklam i radiolagen synes alltså 
få en vidare innebörd än vad reklambegreppet har i motiven till mark-
nadsföringslagen. 

Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd vill understryka 
nödvändigheten av klara avgränsningar mellan reklam och andra typer 
av program. Både sponsring och varuexponering mot vederlag försvårar 

sådana gränsdragningar och bör i princip inte få förekomma. 
Enligt Sveriges Marknadsförbund hör lagstiftningen använda sig av 

den europeiska TV-konventionens reklamhegrepp. Förbundet anser att 
alla aktörer fårsvårigheter av att marknadsföringslagen har ett reklambe
grepp, TV-konventionen ett annat och radiolagen ett tredje. 

l'..ll nytt reklambegrepp för programförc11.1.gc11 

H'lr min egen del anser jag till en början att det radiorättsliga reklambe
grepp som skall definieras bör vara gemensamt för alla programföretag. 
Reklambegreppet bör därför vara detsamma för TV-sändande program
företag och programföretag på ljudradiosidan. Samma reklambegrepp 

bi'>r också gälla oavsett om programföretaget bar rätt att finansiera sänd
ningar med reklam eller inte. 

På grund av det anförda anser jag liksom radiolagsutredningen all re
klamdefinitionen bör tas in i radiolagen. 

Niir det gäller definitionens innehåll ligger naturligtvis den tanken 

nära att man hör knyta an till TV-konventionens reklambegrepp. Av 
flera skäl anser jag emellertid att detta skulle vara mindre lämpligt. 

För att Sverige skall kunna tillträda TV-konventionen krävs inte att 
vår lagstiftning anammar konventionens reklambegrep(>. Vad som krävs 
är att vi kan uppfylla konventionens krav när uet gäller exempelvis re
klamens volym och inplacering. Med reklam avses då givetvis reklam i 
konventionens mening. Däremot liiggcr sig inte konventionen i på vil
ket sätt vi uppfyller dess krav. 

Konventionens reklamhegrepp bryter skarpt mot vad som följer av 
det svenska yllrandefrihetsrättsliga regelverket. 

Jag har tidigare (avsnitt 4.2.1) föreslagit all det görs ett tillägg till cen
surförbudet i radiolagen som klargör all i fråga om marknadsföring gäl
ler föreskrifterna om marknadsföring i olika lagar. Om man gör så 
kommer programföretagen att tvingas ta hänsyn till denna reglering 
oavsett vad som i radiolagen lägg.~ in i begreppet reklam. 

Jag vi 11 här också påpeka att jag kom mer all föreslå vissa särregler i 
fråga om TV-reklam ot:h yngre harn (avsnitt 4.7). Oessa regler är delvis 
av marknadsföring.~rättslig art, och reglerna avses i den delen kunna till

ämpas av konsumentverket/KO ot:h marknadsdomstolen. 
Konsumentverket/KO och marknadsdomstolen är organ, vars kom

petens i marknadsföring.~rättsligt hänseende i princip baserar sig på 
marknadsföring.~lagcns tillämpningsområde. Detta tillämpningsområde 

5 Riksdagen 1990191. I sam/. Nr J.19 
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kan i princip inte utvidgas, eftersom gränserna för det bestäms av tryck- Prop. 1990/91: 149 
fri hetsförordn ingens yttrandefrihetshegrepp. 

TV-konventionens reklambegrepp gäller däremot ett flertal företeel
ser utanför det marknadsföringsrättsliga området. Som nyss nämnts om
fallar ju konventionens reklambegrepp även t.ex. åsiktsreklam. 

Ell eventuellt införande i radiolagen av konventionens reklambe
grepp skulle naturligtvis inte utvidga konsumentvcrket/KO:s och mark
nmlsdomstolens kompetens till åsiktsreklamens område. En sådan åt
gärd skulle emellertid ge intrycket att verket och domstolen. i fråga om 
reklam i TV hade en kompetens som de inte har när det gäller reklam i 
andra medier. 

Med hiinsyn till vad som nu har anförts är min uppfattning all man i 
fråga om vad som skall läggas in i begreppet reklam i radiolagen hellre 

bör knyta an till marknadsdomstolens kompetensområde enligt mark
n;ulsföringslagcn än till TV-konventionen. 

Vid marknadsföring.~lagens tillkomst ullalades som jag har visat att 
lagens tillämpningsområde skulle begränsas till marknadsföring.~åtgärder 
som är av utpräglat kommersiell natur och som inte avser nyhetsför
medlingen eller åsiktsbildningen i samhället. Uttalandet om detta gjor
des med tanke på tryckfrihetsförordningen. 

Däremot sades inte någonting om marknadsför i ng.~lagens relation till 
underhållning och förströelse. I förgrunden för sådana tryckta medier 
som dagstidningarna står givetvis nyhetsfiirmedling och åsiktsbildning. 
För radio och TV förhåller det sig inte sjiilvfallet likadant. Däremot kan 
man i fråga om dessa medier alltid säga att de som en viktig uppgift har 
- vid sidan av nyhetsförmedling och åsiktsbildning - att skänka under
hiillning och förströelse. 

Med hänsyn till vad som har sagts nu anser jag att den rimligaste 
tolkningen av marknadsföring.~lagen på radio- och TV-området är, all 
underhållning och förströelse behandlas på samma sätt som nyhetsför
medling och åsiktsbildning. Inslag som sänds på grun1I av sitt underhåll
ningsvänle bör således anses avse just underhållning, även om de skulle 
kunna ifrågasättas utgöra marknadsföring. 

Som exempel på vad jag menar vill jag hänvisa till radionämndens 
beslut om "Zick Zack"-programmen i Sveriges Televisions sändningar. 
Jag har niimnt att det i dessa fall rörde sig om underhiillningsprogram, 

där olika artister framträdde. Att programföretaget direktsände Tips

tjänsts Lotto-dragningar berodde uppenbarligen på dessa inslags nyhets
och underhållningsvärde, och det kan inte antas att programföretagets 
syfte med inslagen var att öka Tipstjänsts inkomster. Den omständighe
ten att radionämnden fann att exponeringen av Tipstjänst och dess spel i 
programmen var att betrakta som kommersiell reklam från radiolagcns 
synpunkt, hetyder därför enligt min mening inte alt det rönte sig om 
marknadsföring i marknadsföringslagens mening. 

Av vad jag nu har sagt följer att ett programinslag av denna typ inte 
bör anses utgöra reklam utifrån det nya reklamhegrepp i radiolagen som 
jag föreslår. Radiolagcns reklamdefinition bör begränsa sig till närings-
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itlkares marknadsföringsåtgänler som är av utpräglat kommersiell natur Prop. 1990/91: 149 
och som gäller annat än nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningen i 
samhället och inte heller avser underhållning eller förströelse. 

Genom all göra på detta sätt kan man avvara radiolagens nuvarande 
uttryck kommersiell reklam. 

Det centrala i marknadsföringslagen är, som marknadsdomstolen har 
påpekat, hcgreppet marknaihföring. Jag håller med domstolen om all 
radiolagsutredningens definition av reklam närmast motsvarar vad som i 
marknadsföring.-;lagen förstås med marknadsföring och att begreppet re
klam enligt utredningens förslag därmed synes få en vidare innebörd än 
vad själva reklambegreppet har enligt motiven till marknadsföringsla
gen. 

Jag Il.an docll. inte se att detta har några negativa följder. Marknads
domstolens kompetens när det gäller marll.nadsföring i radio och TV 
hör ju gälla allt som marknadsföring.~lagen avser med marknadsföring, 
och med uttrycket reklam i radiolagen syftar jag på detsamma. 

Med hänsyn till marll.nadsdomstolens påpell.ande har jag övervägt att 
i stället för reklam tala om marll.nadsföring. Min uppfallning är emel
lertid all detta inte skulle medföra någon fördel; ordet reklam är så inar
betat när det gäller TV-reklamfrågan all det har ell värde all kunna hål
la sig till detta uttryck. 

Om det rör sig om reklam mot vederlag eller inte saknar betydelse 
för reklamhegreppets innehönl. Det täcker även ett programföretags re
klam för varor eller tjänster som gäller den egna verksamheten, I.ex. en 
av företaget utgiven programtidning Gfr radionämndens beslut den 25 
maj 1989, SB 222/89). 

Säljerhjudanden och liknande som förekommer i teleshopping får 
anses vara reklam i reklamhegreppets mening. 

Namngivande av en sponsor kan vara marknadsföring enligt mark
nadsföringslagen och går därmed in under begre1>pet reklam. Som ra
diolagsutredningen har uttalat skapar detta ett behov av att på något sätt 
i det radiorättsliga regelverket skilja mellan reklam mot vederlag i all
mänhet och det förhållandet att ett sponsrat program sänds m:h spon
sorn namnges. 

Ett säll att lösa detta prohlem är all, som utredningen har föreslagit, 
acceptera att namngivande av en sponsor kan utgöra reklam och i avta
let mellan staten och programföretaget skilja ut vad som under vissa för
utsättningar och i viss form är tillåten sponsring till skillnad från re
klam mot vederlag i övrigt. 

Ett annat siitt skulle kunna vara att i radiolagens reklamdefinition 
uttryckligen ange all den inte omfattar namngivande av en sponsor. 

Jag har övervägt all göra på det senare sättet. Jag har emellertid fun
nit all i fråga om tillkännagivande av sponsorskap också annat än själva 
namngivandet av sponsorn kan kräva särskild reglering. Genom att från 
reklamdefinitionen endast undanta namngivandet av sponsorn skulle 
man därför inte vinna något väsentligt. Jag återkommer till sponsorfrå
gan längre fram (se avsnitt '1.'l.2). 
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Av de skäl som nu har redovisats anser jag att det i radio lagen bör Prop. 1990191: 149 
införas den definition av reklam som radiolagsutredningen har föresla-
git. Som reklam hiir således anses ett radioprogram som är avsett att 

friirnja en näringsidkares avsällning av en vara, en tjänst eller någon an-

nan nyttighet. 

Närmare om det a1•sä1111it1g)frä111jat11fr sy/tel 

Radioprogrammet skall vara "avsett att främja" avsättningen av den ak
tuella varan etc. Att den annonserande näringsidkaren har delta syfte 
kan tas för givet. Detta är doc.:k inte det väsentliga från radiorättslig syn
punk1. D..:t väsentlign är i stället att programföretaget inte kan anses ha 
något annat syfte med sändningen. Det rör sig således inte om reklam, 

om programföretaget sänder programmet i ett uppenbart informativt 

syfte. Givetvis förutsätter doc.:k detta att informationen inte inskränker 

sig till sådant som var, när, hur oc.:h till vilket pris TV-tittaren kan skaffa 

sig en viss produkt. 

Man hehiiver inte tveka om hur det förhåller sig med programföreta

gets motiv i de fall då företaget får betalt av annonsiiren. Att programfö

retaget har ett reklamsyfte med sändandet kan emellertid stå klart också 
då företaget inte erhåller några pengar. Jag tänker här på del fallet att 
programinslaget gäller en produkt av vars försäljning företaget har eko

nomisk fördel. Ell praktiskt exempel kan vara en programtidning som 
företaget ger ut. Reklam i radio eller TV kan oc.:kså de uppgifter vara 
som förekommer i anslutning till Sveriges Utbildningsradios program 

om hur lyssnare och tittare kan beställa kurshiic.:kcr och liknande. 
Niir del i övrigt gäller att hediima programfiirctagets handlande i så

dana fall då företaget inte erhåller något vederlag för siindandct, kom
mer man in på bl.a. vem som framför det aktuella budskapet. Att någon 
yttrar sig i ett programföretags sändningar oc.:h för egen del har ett av
siit1 ni11gsfrämjande syfte med vad som siigs, I.an vara en omständighet 

som i förening med andra hör bestämma hur man bedömer programfö
retagets agerande. 

Till en hörjan gäller det att fastställa den medverkandes syfte. En be

tydelsefull omständighet är givetvis om denne har tagit emot pengar för 
att framföra sitt budskap. Om så har sket! m.:h om budskapets effekt är 
avsättningsfrämjandc kan man knappast komma till annat resultat än att 

den medverkande har det relevanta syftet. 
Om detta står klart hlir nästa fråga om programföretaget med insla

get kan anses ha något motstående informativt eller underhållande syfte 

som bör anses uppväga den medverkandes avsättningsfrämjande syfte 
och medföra, att programinslaget - trots den medverkandes syfte - inte 

hör anses utgöra reklam från programfiiretagcts synpunkt. 

De konsumentupplysande programmen i TV kan här tjäna som ex
empel. Även om en medverkande i ett sådant program bakom ryggen 

på programföretaget tar emot pengar av tillverkaren av en produkt som 

programmet uppmärksammar i positiva onlalng, föranleder i allmänhet 
inte detta någon annan bedömning än att programföretagets syfte med 
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programmet är rent informativt, dvs. det rör sig inte om ett radiopro- Prop. 1990/91: 149 
gram som är avsett att främja en näringsidkares avsättning av en vara, en 
tjänst eller någon annan nyttighel. Hir alt ett avsättningsfrämjande ytt-
rande som någon råller mot betalning i ett programföretags sändningar 
skall bestämma synen på företagets agerande krävs enligt min mening 
att man kan anse att företaget inte har något informativt eller underhål-
lande syfte med programinslaget. 

Om man måste anse att det från programföretagets sida saknas ett 
syfte av detta slag blir nästa fråga att dra en gräns mellan såtlana metl
verkande, vilkas yttranden har hetydelse niir det gäller att bedöma pro

gramföretagets handlande och medverkande, vilkas yttranden principi
ellt sett inte bör påverka synen på företagets agerande. Till den förra ka
tegorin anser jag att arbetstagare hos programföretaget hör liksom i öv
rigt personer som är kontraktsenligt knutna till programföretaget eller 
ett detta närstående företag. 

Vidare bör till denna kategori räknas ledamöter av programföretagets 
el ler ett närstående företags styrelse. Vad gäller Sveriges Television bör 
t.ex. till den aktuella kategorin räknas inte bara programföretagets egna 
styrelseledamöter utan också s1yrelseledam(iterna i övriga bolag inom 
Sveriges Radio-koncernen, modcrholaget Sveriges Ratlio inräknat. 

Jag anser således att en person som hör till lien aktuella kretsen av 
anställda, frilansmedarbetare, styrelseledamöter m.fl. alltid bör anses fö
reträda programföretaget om vederbörande i 11rugramföretagets sänd
ningar.mot betalning yttrar något som har en avsättningsfrämjantle ef
fekt. Ett sådant programinslag kan tlärför mycket väl utgöra reklam i 
det föreslagna reklambegreppets mening. Om tlet i ett sådant fall rör sig 
om otillbörlig reklam mot konsumenter eller näringsidkare, kan där
med marknadsdomstolen förhjuda programföretaget att betlriva sådan 
eller liknande marknadsföring. 

Om direkta säljerbjudanden i TV och sponsring har jag talat tidigare. 
Jag har tläremot inte behandlat varuexponering i TV utifrån det före
slagna reklamhegreppet. 

Särski/1 om 1•arucxponcring i TV 

Varuexponering i TV iir en form av smygreklam, och den europeiska 
TV-konventionen gmltar inte att ett programföretag sänder smygreklam 
mot vederlag. Varuexponering i TV b(ir diirför motverkas. 

Som har nämnts innehiir radiolagens krav på opartiskhet enligt ra
dionämndens praxis all ett programföretag bör vara försiktigt med all 
sända program eller programinslag som innebär ett reklambetonat gyn
nande av en viss produkt eller ett visst företag. I princip hör denna till
ämpning kunna träffa iiven varuexponering i TV. 

Den historiska bakgrunden till kravet på opartiskhet är emellertid 
den reklamfria public servi1.:e-radion 01.:h televisionen. Med tanke på all 
det nu är aktuellt att introducera kommersiell television i marknätet an
ser jag att opartiskhelskravct hiir kompletteras med ett ullryckligt för
bud mot att i programvcrksamhcten gynna kommersiella intressen mot 
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vederlag eller annars på ett otillhiirligt sätt. Jag tar upp detta senare (av- Prop. 1990/91: 149 
snitt 4.9.1). 

Däremot kan enligt min mening inte insmugen varuexponering i TV 
särskiljas klart från nyhetsförmedling, åsiktsbildning eller underhållning 

på ett sådant sätt att man kan säga att det rör sig om reklam utifrån det 
föreslagna reklamhegreppct i radiolagcn. 

4.2.3 Begreppet annonstid i televisionen 

Mitt förslag: Enligt radio lagen (I §) skall med a1111ur1stid i tclc1•i
sic111en förstås sändningstid i televisionen som inleds och avslutas 

av en särskild ljud- och bildsignatur som markerar att den som 

sänder under den angivna tiden i huvudsak gör detta på upp

drag av andra. 

Radiolagsutredningens förslag (betänkandet s. 163 ff.) definierar be

greppet annonstid på ett sätt som i sak överensstämmer med mitt för

slag. Utredningen definierar vidare hegreppet annons som ett televi
sionsprogram som sänds under annonstid. 

Rcmissinstanserna: Utredningens förslag godtas eller lämnas utan 

erinran av de flesta remissinstanserna. Kritiska synpunkter framförs 
emellertid från några håll. Bl.a. anser vissa instanser att förslaget om en 
särskild ljud- och hildsignatur inte är tillräckligt för att uppfylla. kravet 

att reklamen skall vara lätt att identifiera. 

Skälen för mitt förslag: Fnligt tryckfrihetsförordningen gäller hl.a. att 

man i vissa fall inte som tryckfrihetsbrott skall betrakta tillkännagivande 
"i annons eller annat sådant meddelande" (7 kap. 2 § tryckfrihetsförord
ningen). Mcu annat sådant mcddclandc menas enligt förarbetena till för
ordningen (prop. 1948:230 s. 174) vissa sedvanliga notiser, som på 

grund av sitt innehåll har samma uppgift som annonser; jfr Eek, Nya 
tryckfrihetsförordningen, llM8, s. 98. Vad som är att hetrakta som re
daktionell text bör således inte anses utgöra annonser eller liknanue 

meddelanden. 
I tryckfrihetsförordningen förekommer också uttrycket kommersiell 

annons (I kap. 9 §punkt I tryckfrihetsförordningen). Det anges där att 

utan hinder av förordningen gäller vad i lag är stadgat om förhud mot 
kommersiell annons i den män annonsen används vid marknadsföring 

av alkoholhaltiga drycker eller tohaksvaror. Motiven (prop. 1973:123 s. 

46) klargör att redaktionell text inte berörs av bestämmelsen. 

För televisionens del behöver man kunna göra en motsvarande dis

tinktion. 

Artikel 13 i den europeiska TV-konventionen visar hur man för tele
visionens vidkommande kan dra en gräns mellan reklamen m:h de 

egentliga programmen. Bl.a. anges där att reklamen skall kunna identi
fieras tydligt som reklam ol:h klart skiljas från övriga inslag i program-
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tjänsten genom optiska eller akustiska medel samt att reklamen i prin- Prop. I ')1)0/91: 149 
eip skall sändas i block. 

Som rauiolagsutredningen har framhållit är den som annonserar i te
levisionen i allmänhet någon som står utanför TV-företaget och som har 

uppdragit åt företaget att sända det aktuella inslaget. 
Utredningen har mot denna bakgrund föreslagit att lagstiftningen 

skall definiera uttrycken annonstid och annons. Med annonstid biir en

ligt utredningen förstås sändningstid som inleds och avslutas av en sär
skild ljud- och hildsignatur som markerar att programföretaget under 
den angivna tiden i huvudsak sänder på uppdrag av andra. Annons defi
nierar utredningen rent formellt som ett televisionsprogram som sänds 
under annonstid. 

Lnligt utredningen bör ett reklam-TV-företag endast under annon

stid i den angivna meningen ha rätt att sända reklam mot vederlag. 
Utredningens förslag har resulterat i kritiska kommentarer från en 

del remissinstanser. 
Kahelnämnden har ansett all det inte framgår hur det fallet skall be

diimas att ett programföretag har sänt reklam e.d. utan att det förekom

mit någon särskild ljud- och hildsignatur. Vidare säger nämnden att om 

det särskiljande för annonstiden är all programföretaget under denna tid 

huvudsakligen sänder på uppdrag av andra, hör i konsekvens härmed 
"iivrig tid" anses vara tid då programföretaget sänder utan någons upp
drag, dvs. på eget initiativ. 

Sanna Satellite AB har utifrån sin verksamhet med att driva pro
gramkanalen "Nonlic Channel" synpunkter på definitionen av annon
stid. Bolaget uppger att det i denna kanal på uppdrag av andra sänds 
även vanliga program, inte endast reklam. Sändningstid upplåts åt före
tag, organisationer m.fl. som vill informera i t.ex. politiska, religiiisa, 

fackliga, vetenskapliga eller kulturella angelägenheter. Bolaget finner 
därför annonstidsdefinitionen olycklig och föreslår att annonstid förkla

ras vara säni.Jningstid, som inleds och avslutas av en särskild ljud- och 
hildsignatur som markerar att programföretaget under den angivna ti
den i huvudsak sänder "reklam". 

Till de instanser som inte är niijda med förslaget om den särskilda 
ljud- och hildsignaturen som skall inleda och avsluta annonstiden hör 
socialstyrelsen, konsumentverket och svenska kyrkans centralstyrelse; de 
båda senare anser all det i hild under hela tiden som ett reklaminslag 
pågår skall finnas en tydlig reklammarkering. 

Enligt vad Sveriges Reklamförhund uppger använder rcklamhran
schen beteckningen annons för marknadsföring i tidningar, trycksaker 

e.d. Förbundet anser att det skulle vara mer ändamålsenligt att i stället 
för annons tala om "reklamfilm". 

Som framhållits tidigare (se avsnitt 4.1.1) har jag på grund av de syn

punkter lagrådet haft kommit till slutsatsen au man inte hör utforma 

någon särskild lag om annonser i televisionen utan att man bör ta in 

reglerna direkt i radiolagen. På grund härav hiir uttrycket "annonstid i 

televisionen" definieras i radiolagen. 
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Liksom radiolag.o;utredningen anser jag att kännetecknande för sådan Prop. 1990/91:149 
tid kan anses vara att programföretaget "i huvudsak sänder på uppdrag 
av andra". Detta betyder inte att det kommer att råda något förbud för 
programföretaget att under annan tid än annonstid sända program på 
uppdrag av andra. Regeln säger bara att annonstiden är tid då program-
företaget i huvudsak sänder på uppdrag av andra. 

Typiskt för annonstiden i televisionen är uppenbarligen just detta. 
Det är därför en fördel om, på det sätt som utredningen har föreslagit, 
definitionen antyder all programföretaget identifierar sig svagare med 
vad det sänder under annonstiden än med sändningarna under övrig tid 
(jfr mitt förslag i avsnitt 4.11.2). Det nu sagda skulle enligt min mening 
inte framgå tydligt om annonstiden i televisionen heskrevs som sänd
ningstid under vilken programföretaget i huvudsak sände "reklam". Re
klam kan ju även vara programföretagets egen reklam. 

Liksom utredningen anser jag au ett reklam-TV-företag endast under 
annonstid i televisionen bör ha rält att sända reklam mot vederlag. Jag 
skall snart utveckla detta närmare (avsnitt 4 . ."t3). Jag vill emellertid re
dan här kommentera kabelnämndens uppfattning att det inte framgår 
hur det fallet skall hedömas att reklam-TV-företaget har sänt reklam e.d. 
utan att någon särskild ljud- och hildsignatur förekommit. Jag är inte av 
samma mening som nämnden. Det riir sig i de aktuella fallen antingen 
om reklam mot vederlag eller om gratisreklam eller annat reklambeto
nat gynnandc. I det förra fallet skulle sändandct vara en överträdelse av 
den nyss berörda regeln att reklam mot vederlag endast får sändas under 
annonstid. Råde i det fallet och vid gratisreklam eller annat reklambeto
nat gynnande skulle också inslaget få bedömas utifrån radiolagens krav 
att sändningsrätten skall utövas opartiskt; liksom radiolagsutredningen 
anser jag nämligen att kravet på opartiskhet bör gälla även ett TV
företag som står utanför Sveriges Radio-koncernen (se avsnitt 4.3.1, jfr 
avsnitt 4.9. I). 

Vid remisshehandlingcn har väckts förslaget att programföretaget en
dast under annonstid skall ha rätt all sända "reklam eller program som 
någon har uppdragit åt företaget all sända". Jag behandlar även denna 
fråga i avsnill 4.3.3. 

Jag delar utredningens uppfallning att annonstiden i televisionen hör 
inledas och avslutas av "en särskild ljud- och hildsignatur" som mark
erar sändningstidcns karaktär. Jag kan emellertid delvis förstå de remis
sinstanser som anser att själva ljud- och hildsignaturcn inte är tillräcklig 
för all uppfylla kravet att reklamen skall vara lätt att identifiera; därmed 
är inte sagt att det är nödvändigt all gå så långt som till att kräva att det i 
bild under hela sändningstiden för en annons skall synas att program
met är en annons. Jag återkommer till della längre fram (avsnitt 4.4.3). 

För tydlighetens skull vill jag också framhålla att tillämpligheten av 
marknadsföringslagen givetvis inte är beroende av all en sändning om
ges av den föreslagna ljud- och hildsignaturen. Marknadsfiiringslagen 
gäller allt sändningsinnehåll som i denna lags mening är marknadsför
ing oavsell om det rör sig om sändning under annonstid eller annan tid. 
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I lagrådsremissen definierades i överensstämmelse med utrednings- Prop. 1990/91:149 
förslaget annons som ett televisionsprogram som sänds under annonstid. 

Lagrådet har påpekat att en sådan definition är uteslutande formell. I 
det allmänna språkbruket torde ordet annons ha en förhåilamlcvis klar 
innebörd och bl.a. i tryckfrihetsförordningen används det utan någon 
hegreppsbestämning. Behovet av en definition i nu förevarande sam
manhang synes inte särskilt starkt. 

Däremot synes enligt lagrådet remissens förslag till definition leda 

till konflikt med det allmänna språkbrukets användning av ordet an
nons. Även tillkännagivanden utanför den särskilt markerade annonsti
den kan framstå som annonser i vanlig bemärkelse, exempelvis i kurs
program uppgifter om litteratur med prisangivelse och beställningsad
ress etc. 

Lagrådet förordar därför att definitionen av annons bortfaller. 
Jag delar lagrådets uppfattning att det inte behövs någon uttrycklig 

definition av annons. 

4.3 Ett reklam-TV-företags grundläggande 
skyldigheter i sändningarna 

4.3.1 Opartiskhet och saklighet i programverksamheten 

Min bedömning: Ett reklamfinansierat TV-företag som ges rätt 
att sända från marksändare bör vara skyldigt att utöva sänd
ningsrätten opartiskt och sakligt med beaktande av att en vid
sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i televi
sionen. 

Radiolagsulredningcns bedömning överensstämmer med min bedöm
ning (betänkandets. 165 ff.). 

Remissinstanserna: Utredningens bedömning behandlas uttryckligen 
av fem instanser, Stockholms 1ingsriit1, Industriförbundet, Svenska Ar
hetsgivareförcningen, Grossistfiirhundet Svensk Handel och Sveriges fri
kyrkoråd/De fria kristna samfundens råd. Samtliga tillstyrker bedöm
ningen. 

Skälen för min bedömning: Hir programföretagen inom Sveriges 
Radio-koncernen giiller all s.'indningsrätten skall utövas opartiskt och 
sakligt. Därvid skall beaktas att en vidsträckt yttrandefrihet och infor
mationsfrihet skall råda i ljudradion och televisionen (6 § första stycket 
rad iolagen ). 

Kravet på opartiskhet innebär all olika åsiktsriktningar skall få kom
ma till tals och halanseras på ett rättvist sätt. Av kravet på saklighet föl
jer att uppgifter och påståenden i programmen skall vara korrekta. Hän
visningen till att det i ljudradion och televisionen skall råda en vid-
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sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet har av radionämndcn U(lp- Prop. l 990/91: 149 
fattats som en uppmaning all inte tolka kraven på opaniskhet och sak-
lighet så strängt att det går ul över yttrandefriheten och informationsfri-
heten. Kraven på opartiskhet och saklighet kompletteras av hestämmel-
ser i avtalen mellan staten och programföretagen om att felaktiga sak-
uppgifter skall beriktigas när detta är påkallat och om att den som har 
befogat anspråk på all bemöta ett påstående skall beredas tillfälle till 
genmäle. 

Samtliga de nämnda kraven kan ses som uttryck för all radio och TV 
är betydelsefulla medier och en hela svenska folkets angelägenhet. Där
för hör varken ett programföretag självt eller någon viss grupp kunna 
utnyllja företagets siindningar för alt ensidigt driva egna meningar i 
kontroversiella frågor. 

Om ett eller flera fristående reklamsändande TV-företag inräuas ökar 

möjligheterna att komma till tals i TV. Publikens valmöjligheter ökar 
också. Det är emellertid inte troligt att mer än elt fåtal TV-kanaler kom
mer all vända sig till publiken i vårt land. Det finns flera skäl till delta. 

1:iir den marksända televisionens del utgör knappheten på sänd
ningsfrekvenser en begränsande faktor. Inom ramen för de frekvenser 
som i internationella förhandlingar har tilldelats Sverige är det med nu
varande teknik möjligt att som mest etablera två rikstäckande TV- kana
ler utöver de två som redan finns. 

Vid satellitsändningar är de tekniska hegränsningarna mindre fram
trädande än vid marksändningar. 

Den uppmärksamhet som knappheten på sändningsfrekvenser har 
fått tenderar emellertid att undanskymma vad de ekonomiska realiteter
na hetyder. TV-verksamhet är mycket kostnadskrävande och därför be

roende av stora marknader. De ekonomiska realiteterna torde därför 
även med hänsyn tagen till sat~llitsändningarna leda till all endast ett få
tal ytterligare TV-företag kommer att kunna bedriva sådan sändnings
verksamhet som vänder sig till svensk puhlik. 

På grund av vad som nu har anfi_irts är min uppfauning all varje en
skild rikstäckande mark.sänd TV-kanal kommer att utgöra ett betydelse
fullt medium för information, debatt och kritik. Begränsningarna i frå
ga om sändningsmöjligheter gör det angcliiget att olika meningsriktning
ar kan komma till tals i en ny TV-k.anal lika väl som i dem som sänds i 
dag. Den som äger eller leder ett företag. som har rätt att sända riks
täckande TV, bör därför inte kunna utnyttja sin ställning för att ensidigt 
propagera för egna ståndpunkter eller hindra andras uppfattningar att 

komma till ullryck.. 
Av dessa skäl anser jag - liksom radiolagsutredningen och de remis

sinstanser som har kommenterat utredningens bedömning - att också ett 
nytt och reklamfinansierat TV-företag bör vara skyldigt att i program
verksamheten iaklla kraven llå opartiskhet och saklighet. I det avseendet 
bör det inte råda någon skillnad mellan programföretagen inom Sveri
ges Radio-koncernen och ett nytt TV-sändande företag. 
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Kravet på opartiskhet tar enligt raJionämndens praxis sikte på främst Prop. 1990/91:149 
fyra företeelser: I) Kritik som en klart utpekaJ part inte ges tillfälle att 
hemöta. 2) Ensidig hehandling av ett visst ämne eller en viss händelse. 
3) Värderande uttalande av programleJare eller liknande med~·erkande 
i en kontroversiell fråga. 4) Reklamhetonat gynnande av en viss produkt 
eller ell visst företag. 

Utredningen har resonerat särskilt om företeelsen reklamhetonat 
gynnande och ansett att också ett helt eller huvudsakligen reklamfinan

sierat TV-företag i själva programverksamhetcn hör vara skyldigt att 
undvika att sända inslag av denna art. 

Utredningens ställningstagande har inte föranlett några kommentarer 
vid remisshehandlingen. Jag ansluter mig till utredningens uppfattning. 

I själva programverksamheten bör det således åligga ett reklamfinan
sierat TV-företag att följa radiolagens krav på opartiskhet och saklighet 
på samma sätt som programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen 
är skyldiga att göra. 

4.3.2 Ingen diskriminering av annonsörer 

Mitt förslag: Ett TV-företag som får finansiera sändningar med 
reklam skall inte få diskriminera någon som begär att företaget 
skall sända en annons. En föreskrift om delta skall tas in i ra
diolagen ( 12 §). 

Radionämnden skall genom granskning i efterhand övervaka 
om programföretaget iakttar bestämmelsen. 

Diskriminering.~förbudet skall inte hindra au programföreta
get utformar en egen annons1>0li1ik om att företaget inte tar 
emot annonser för vissa varor eller tjänster. 

Radiolagsulredningcns förslag i\vercnsstämmer i sak med mitt förslag 
(betänkandets. 176 ff.). 

Remissinstanserna: l>e flesta remissinstanserna ansluter sig till försla
get eller lämnar det utan erinran. Till de tillstyrkande instanserna hör 
näringsfrihetsombudsmannen (NO). Radionämnden anser alt den före
slagna bestämmelsen kan leda till åtskilliga tillämpningssvårigheter och 

att del är nödvändigt att hithörande frågor belyses ytterligare under det 
fortsatta lag.~tiftningsarbetel. Svenska Tidningsutgivareföreningen anser 
inte alt det finns härande skäl all införa den föreslagna bestämmelsen, 

som skulle stå i motsatsställning till 3 § radioansvarighetslagen. Industri
förvaltnings All Kinnevik motsäller sig bestämt förslaget, som bolaget 
finner vara en inskränkning i programutgivarens räll all bestämma över 

vad som skall sändas. Stockholms tingsräll kritiserar förslaget från mot
sall utgångspunkt och anser att del är alltför vagl. 

Skälen för mitt förslag: Mellan konkurrcnslagstiftningen och det y1t
randefrihctsrä11sliga regelverket råder en motsättning när det gäller möj
ligheterna alt komma till rätta med s.k. annonsvägran. Den renodlade 
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formen av annonsvägran föreligger när en näringsidkare, som önskar Prop. 1990/91: 149 
göra reklam för varor eller tjänster i ett massmedium, förvägras detta 
med följd att hans näringsverksamhet försvåras. 

Konflikten mellan de håda regelverken visar sig i alt annonsvägran, 
trots att sådan kan hetraktas som en konkurrenshegränsning med skad
lig verkan, inte kan kommas åt med stöd av konkurrenslagstiftningen. 
Orsaken till detta är den reglering som finns i yttrandefrihetsrätten om 
en utgivares befogenheter. Således föreskrivs att uppdrag att vara utgiva
re för en periodisk skrift skall innefatta hefogenhet att öva inseende 
över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll så att intet dä
ri får införas mot utgivarens vilja. Inskränkning i den hefogenhet, som 
sålunda tillkommer utgivaren, är utan verkan (5 kap. ] § andra stycket 
tryckfrihetsförordningen). En motsvarande reglering gäller för de före
tag som är programföretag i radiolagens mening; ingenting får sändas 
mot programutgivarens vilja (3 §första stycket radioansvarighetslagen). 

Jag kan också konstatera att hestämmanderätten för utgivaren av en 
periodisk skrift enligt rättspraxis gäller även i fråga om kommersiella 
annonser (se marknadsdomstolens hes lut 1974:4 ). 

Radiolagsutredningen har uttalat all ett programföretag som använ
der marknätet för rikstäckamle TV-sändningar med reklam torde hli ett 
betydligt starkare annonsorgan än de flesta tidningar. Denna bedömning 
har inte ifrågasatts vid remissbehandlingen, och jag delar den. 

Mellan pressens verksamhet oc;h programföretagens råder principi
ellt betydelsefulla skillnader bl.a. i så måtto att radiolagen kräver att ett 
programföretag.~ sändningsrätt utövas opar1isk1 oc;h all det ankommer 
på en särskild statlig myndighet, radionämnden, att i efterhand granska 
orn villkoren för programföretagets sändningsrätt iakttas. 

Man kan ställa frågan vad kravet på opartiskhet betyder när det gäl
ler annonsvägran. Radionämnden skulle inte kunna låta bli att ta ställ
ning till detta om t:ll företag som ville annonsera ansåg sig vara utsatt 
för diskriminerande behandling oc;h hegänle nämndens prövning av 
programföretagets handlande. 

NO har i sitt remissyttrande över radiolagsutredningens betänkande 
som sin uppfattning uttalat, all annonsvägran i TV i framtiden kan 
komma all hli t:Lt ofta förekommande och i många fall även allvarligt 
problem. Enligt NO framstår det som än viktigare i framtiden att an

nonsvägran skall kunna förhindras på konkurrensrättsliga grunder. NO 
förordar en översyn av frågan i syfte att finna ett sätt som kan tillgodose 
det allmänna intresset håde av skydd för yttrandefriheten och av en 

fungcrantle konkurrens. 
NO har härefter i ett heslut i ett enskilt ärende (1Q90:262) åter givit 

uttryc;k för uppfattningen all en översyn av frågan hör komma till stånd. 
Mot den angivna bakgrunden kan man enlig1 min mening inte förbi

gå det problem som annonsvägran på TV-området skulle kunna utgöra, 
001 det ansvariga företaget var ett företag med sänllningsrätt enligt rallio
lagen. Den kritik som vid remissbchandlingcn har framförts mot radio
lagsutredningcns .förslag och som hottnar i att det bör gälla samma reg-
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ler för TV som för tidningar, bortser enligt mening från att det inte är Prop. 1990/91:149 
samma regler som gäller. 

Utredningen har inte resonerat om annonsvägran utifrån radiolagens 
krav på opartiskhet. I stiillet har utredningen föreslagit att det införs en 
särskild lagbestämmcbe, enligt vilken ett reklam-TV-företag inte får dis

kriminera någon som begär att företaget skall sända en annons. Vidare 
innebär utredningens förslag att radionämnden i efterhand skall granska 
om programföretaget har iakttagit bestämmelsen. 1-'iirslaget har till

styrkts av NO med kommentaren att det sträcker sig längre än konkur

renslagen ( 1982:729) eftersom det omfattar alla som önskar annonsera, 

inte endast näringsidkare. St()(;kholms tingsrätt anser ä andra sidan att 

förslaget är alltför vagt, och tingsrätten vill även ifrågasätta om en 

granskning av radioniimnden är ett tillräckligt verksamt medel för att 
motverka att diskriminering sker. 

För min egen del anser jag att man knappast har något annat val än 

att som utgångspunkt ta det befintliga regelverket för programföretagen. 

Ett viktigt inslag i detta är radionämndens granskning av hur ett företag 
har utövat sin sändningsrätt. Om ett programföretag har gjort sig skyl
digt till annonsviigran hör således radioniimnden kunna slå fast att så 

har skett. För att nämnden skall kunna göra detta krävs givetvis att det 

finns en regel som säger att det inte får förekomma annonsvägran i TV. 

Jag är inte främmande för att radionämndcn sl<.ulle kunna dra vissa 
slutsatser vad gäller annonsvägran utifrän radiolagens krav på opartisk

het. Samtidigt står klart att kravet på opartiskhet inte har utformats för 
detta ändamål. Oavsett vilka slutsatser som kan dras av opartiskhetskra

vet anser jag därför au det hör finnas en särskild i lag föreskriven skyl
dight:t för ett marksiindande reklam-TV-företag att inte diskriminera nå
gon som begär att företaget skall sända en annons. 

Marknadsdomstolen prövade år 1974 en fråga om annonsvägran från 

tidningen Lands sida (domstolens beslut llJ7·J:.1). Tidningen, ägd av lant

brukets förening.~rörelse, hade vägrat att ta in en annons av ett företag 
som ville sälja konstgödsel till lantbrukarna i konkurrens med företag 
som tidningens ägare kontrollerade. Marknadsdomstolens majoritet an
såg emellt:rtid att domstolen inte kunde vidla någon åtgärd med hänsyn 
till regeln om den ansvarige utgivarens ställning enligt tryckfrihetsför
ordningen. 

Om ett reklam-TV-företag uppträder pä motsvarande säll föreligger 
enlig! min mening ett typexempel på vad som hiir förstås med att företa
get har diskriminerat någon som begärt att företaget skall sända en an

nons. 1 ett sädant fall bör alltså radionämnden kunna slå fast att diskri
m i neri ngsförhudet har överträtts. 

Viigran att ta in en annons behöver dock inte i första hand vara re

su llatet av en önskan att försvåra niiringsutövningen för den som vill an

nonsera. En tidning kan ofta ha välgrundade redaktionella skäl för att 

inte vilja ta in en annons. Även om vägran att införa en annons skulle 
klart försvåra en företagares niiringsutiivning kan man många gånger in-
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te anse att tidningens vägran är från allmän synpunkt otillbörlig Ufr Prop. 1990/91:149 
Martenius, Konkurrenslagstiftningen, 1985, s. 261 ). 

Även ett reklam-TV-företag måste ha rätt att utforma sin egen an

nonspolitik. Det måste stå företaget fritt att avgöra att det inte vill ta 
emot annonser för vissa varor och tjänster. Det är emellertid naturligt 

att företaget då bemödar sig om ett konsekvent uppträdande. 

fallet med tidningen Land illustrerar å andra sidan att vägran att ta 

in en annons inte behöver ha något samhand mell TV-företagets redak
tionella inriktning utan främst kan bero på ekonomiska hänsynstagan

den. Företaget kan I.ex. vilja ta hänsyn till en annonsör som annonserar 
för betydande belopp och som skulle kunna flytla över sitt. TV
reklamkonlo till ett satellitsändande TV-företag. Man kan också tänka 
sig en annonsvägran som beror på att TV-företaget tar hiinsyn till den 

ekonomiska verksamheten hos ett företag som står TV-företaget nära 

ekonomiskt. Vidare kan man tänka sig att direkta påtryckningar mot 

TV-fi>retaget resullerar i en annonsvägran. 

1:rån konkurrensrättslig synpunkt finns det anledning all tala om an

nonsvägran endast i sådana fall då någons näringsutövning försvåras. 

Grunden för det radiorättsliga diskriminering.~förbudet är förvisso ett 

konkurrensrättsligt synsätt. Tillämpningen av hestiimmelsen avses emel

lertid ankomma på radionämnden, som sysslar med hell andra frågor än 
de myndigheter som är verksamma på det marknadsrättsliga området. 

Det skulle därför te sig konstlat att avgränsa det radiorättsliga diskrimi
neringsförbudet så att det endast skulle gälla i de fall .då någons närings

utövning försvåras. Särskilt tydligt är å andra sidan all man kan ha an
ledning all tala om en överträdelse av det radiorättsliga diskriminerings
förbudet då någons näringsutövning har försvårats. 

Om radionämnden finner att diskriminering.~förhudet har iiver1rät1s 
hiir detta lcda till att reklam-TV-företaget åläggs att i programverksam

heten redogiira för nämndens heslut (jfr 7 § andra stycket radiolagen). 
Hiljden av ett fällande beslut av radionämnden hlir däremot inte att TV
fiirewget tvingas siinda annonsen. 

Jag utgår emellertid från att reklam-TV-företaget lägger sig vinn om 
att inte missbruka sin ställning. 

4.3.3 Vad som bÖr skilja annonser från andra program 

Mitt förslag: Staten skall få träffa avtal med ett programföretag 
om skyldighet för företaget att endast under annonstid i televi

sionen sända reklam mol vederlag eller program mot betalning. 

En föreskrift om detta tas in i radiolagen (7 §andra stycket 
punkt 2). 

Radiolagsutrcdningens förslag överensstämmer i sak med milt förslag 

(betiinkandct s. 179 ff.). 
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Rcmissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de Prop. 1990/91:149 
flesta remissinstanserna. Kabelnämmlen uttalar dock all del är mycket 

vanskligt att visa all vederlag har utgåll; det biir därför övervägas att slo-

pa vedcrlagskritcrict så att förekomst av reklam kan bedömas enbart ut-
ifrån hur programmet har tel! sig för publiken. Svenska Tidningsutgiva-
reföreningen (TU) påpekar att utredningens förslag innebär att en 
åsiktsannons får sändas utanför annonstid, om delta sker utan vederlag. 
TU anser all en sådan sammanhlandning ;iv annonser och program inte 

hör få ske. Delta kan motverkas om tlet i radiolagen anges alt tlet får av-
talas om skyldighet för programföretaget att "endast untler annonstitl 

sända reklam eller program som någon har uppdrngit åt företaget alt 

sänd;i". 
Skälen för mitt förslag: Reklam-TV-diskussionen gäller om ett eller 

flera programföretag skall få miijlighet att finansiera sändningar med re

klam. I dag får inget programföretag giira detta. 

Det nu sagda visar sig i det radiorällsliga regelverket genom den be

stämmelse i avtalet mellan staten och varje programföretag som säger alt 

företaget inte mot 1•ederlag får medge kommcrsil'/I reklam i program eller 
programinslag. 

För programföretagen gäller således inte ni'lgot kategoriskt förhud 
mot att sända vad som i någon mening är reklam. Vad som har sagts nu 

förändras inte av del förhållandet all radiolagen ställer kravet all el! pro
gramförelags sändningsrält skall utövas opaniskt. Visserligen innehär 

kravet på opartiskhet enligt radionämndens praxis all cll programföretag 

hör vara försiktigt med all sända program eller programinslag som inne
här ett reklambetonat gynnande av en viss produkt eller ett visst företag. 

Lkt var dock inte utifrån reklamaspekten som opartiskhetskravet be
handlades när det lagfästes i samband med nuvarande radiolags till

komst år I 1166 (se prop. 1966: 149 s. 2<J f.J. 

Genom att det nu är aktuellt all öppna den marksända televisionen 
fiir reklamfinansierade siindningar, måste vissa ändringar giiras i det be
fintliga regelverk.el. Ändringarna hör samtidigt inte vara stiirre iin som 
betingas av ändamålet. För programföretagen på ljutlradiosidan bör reg
leringen i princip inte ändras alls. De icke reklamfinansierade program
företagen bör således inte heller i fortsiittningen principiellt sett förhju
das annat iin att sända reklam mot vederlag. 

E11 rd..lam-TV-Jörctag bör 011las1 1111dn a111w11s1id lia rätt all sända reklam 
mot w~dcrlag 

När det gäller etl TV-företag, som får finansiera sändningar metl reklam, 

bör regelverket tillgodose de krav som den europeiska TV-konventionen 

ställer. För det första måste konventionens reklambegrepp observeras. 

Som har niimnts tidigare (avsnitt ·1.2.2) iir detta reklambegrepp å ena si

dan vidsträckt genom att det i motsats till marknatlsföringslagcn inklu
derar I.ex. åsiktsn:klam och å den andra snävt genom att det endast gäl
ler si\dana meddelanden som programfiirewget sänder mot vederlag. För 
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det andra bör hänsyn tas till artikel 13 i konventionen. Där anges hl.a. Prop. 1990/91:149 
att reklamen skall kunna identifieras tydligt som reklam och genom op-
tiska eller akustiska medel klart skiljas från övriga inslag i programtjäns-

ten. 

Även TV-konventionen fäster således särskild vikt vid reklam som 

sänds mot vederlag. Konventionen kräver i enlighet med den terminolo

gi som har använts tidigare (avsnitt '1.2.3) att reklam mot vederlag hän

visas till sändning under annonstid i televisionen. Däremot kräver inte 

konventionen att ett programföretags egenreklam eller annan gratisre
klam skall hänvisas till annonstiden. 

En helt annan sak är det nya reklambegrepp som jag föreslår i radio
lagen. Det hör motsvara vad marknadsföring.~lagen förstår med mark

nadsföring. Begreppet reklam förutsätter därför inte någon vederlags

transaktion. Marknadsföring.~lagen är som jag har nämnt tillämplig på 

allt sändningsinnehåll som är marknadsföring i lagens mening oavsett 
om det är fråga om sändning under annonstid eller annan tid, och som 

exempel på i dag förekommande marknadsföring i radio od TV har jag 

nämnt reklam för Sveriges Uthildning.~radios kursböcker och liknande i 

anslutning till uthildning.~program i radio och TV. Jag ser ingen anled

ning att ett icke reklamfinansierat programföretag skall vara· förhindrat 
alt ägna sig åt detta slag av reklam i sändningarna, givetvis under förut

sättning att det inte är fråga om otillbörlig marknadsföring mot konsu

menter eller näring.~idkare. 

Att till annonstiden för ett TV-företag, som får finansiera sändningar 

med reklam, styra allt som kan hetecknas som reklam skulle mot bak
grund av det anförda inte vara rimligt. Vad som kan styras till annonsti
den bör i princip endast vara den reklam som företaget sänder mot ve

derlag; vederlaget hlir då också det tydligaste tecknet på att programmet 
verkligen gäller reklam, dvs. är avsett att främja avsättningen av den ak
tuella varan etc. 

1::.ventuella svårigheter att slå fast att 1>rogramföretaget har erhållit ve
derlag för att det sänt viss reklam hiir enligt min mening kunna bemäst

ras genom att staten i avtalet med programföretaget utverkar att företa
get hlir skyldigt att tillhandahålla behövligt granskning.~material; en så
dan bestämmelse finns i avtalen mellan staten och programföretagen 
inom Sveriges Radio-koncernen, och såsom denna bestämmelse är for
mulerad bestämmer radionåmnden vilket granskningsmaterial nämnden 

har behov av. 

När ett programföretag sänder reklam mot vederlag utgår vederlaget 

till programföretaget eller eventuellt en juridisk person genom vilken 

det sker en sammankoppling mellan vad annonsörerna betalar m:h pro

gramföretagets inkomster. Om vederlaget utgår till någon annan handlar 

det inte om att programföretaget sänder reklam mot vederlag. Enligt 

min mening bör det motverkas att ett programföretag i den vanliga pro

gramverksamheten siinder reklam också när det är någon annan än pro

gramföretaget som upphär vederlaget. Bl.a. av detta skäl behandlar jag 

senare (se avsnitt ·1.9.1) frågan om en uttrycklig skyldighet för ett pro-
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gram företag all inte mot vederlag eller annars på ell otillbörligt sätt gyn- Prop. 1990/91: 149 

na ett kommersiellt intresse i programverksamheten. 

Del räcker inle all 1ill annunslide11 hänvisa reklam mol 1•etlerlag 

Eftersom det nya reklamhcgreppet i radiolagen hör ha den innehörd jag 

nyss angett kommer utanför det att i princip falla dels åsiktsreklam dels 

inköps- och andra anskaffningsfrämjande åtgärder som riktas "bakåt" 

mot leverantörer, kreditgivare eller arbetssökande. 
På grund av delta är det inte tillräckligt att i det svenska radiorättsli

ga regelverket ha en regel som säger all programföretaget endast under 

annonstid har rätt all sända "reklam mot vederlag". Regeln är otillräck
lig för att tillgodose TV-konventionens krav, eftersom reklam endast syf

tar på marknadsföring i marknadsföringslagens mening. 
Som nämnts har en rernissinstans föreslagit att programföretaget en

dast under annonstid skall ha rätt att sända "reklam eller program som 

någon har uppdragit åt företaget att sända". Hirslaget har motiverats 

med att det annars är möjligt att i viss utsträåning siinda åsiktsannonser 

utanför annonstiden. 
Jag har tidigare (avsnitt 4.2.3) föreslagit all man som annonsti<l be

tecknar sändningstid i televisionen då programföretaget "i huvudsak 
sänder på uppdrag av andra". Samtidigt har jag sagt att detta inte inne

bär något förhud för programföretaget att under annan tid än annonsti<l 

sända program på uppdrag av andra. 
Frågan är då om det ändå bör gälla ett sådant förhud. Jag anser inte 

det. 
Även om i allmänhet initiativet till vad som offentliggörs i ett pro

gramföretags sändningar härrör från programföretaget självt ligger det i 

sakens natur att motsatsen kan gälla. Programmet Anslagstavlan i Sveri
ges Televisions sändningar gäller I.ex. genomgående programinslag som 

utomstående har uppdragit åt programFiiretaget att sända. 
Det är inte alltid Sveriges Televisions ensak att sän<la program av det

ta slag. I avtalet mellan staten och programföretaget heter det att företa
get är skyldigt att på begäran av statlig myndighet sända meddelande 

som är av vikt för allmänheten. Sådana meddelanden kan I.ex. behöva 
sändas i en katastrofsituation då det är motiverat att en myndighet infor
merar allmänheten orn utrymningsvägar m.m. 

Programföretaget skall enligt avtalet se till all myndighetsmeddelan
den ges en liimplig utformning och att de inte genom sin omfallning el

ler på annat siill inverkar menligt på programverksamheten. 

Något skäl att kräva att program av delta slag sänds endast under an

nonstid finns givetvis inte. 
Min uppfattning är således att det inte skulle vara lämpligt att dra 

den skarpa skiljelinje som den ifrågasatta regeln gör mellan program 

som någon har uppdragit åt programföretaget att sända och andra pro
gram. Mot regeln talar också de tillämpningssvi\righeter som kan förut

ses; till frågan om åsiktsannonser återkommer jag (se avsnitt 4.4.4): 

6 Riksdagen 1990191. I sam/. Nr /.19 
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Hänsynstagandet till TV-konventionens reklambegrepp kräver emel- Prop. 1990/91: 149 
lertid som nyss har angetts att programföretaget tillhålls något mer än 
att endast under annonstid sända "reklam mot vederlag". 

Den regel som behiivs hör vara ett i lag givet hemyndigande för rege

ringen att sluta avtal med programföretaget av ett visst innehåll. 
Radiolagsutredningens förslag till föreskrift innehär att det i radiola

gen tas in en regel enligt vilken det i avtalet får hestämmas om skyldig
het för programföretaget att endast under annonstid sända "reklam mot 

vederlag eller program mot helalning". 
Med vederlag menar utredningen varje form av vederlag. inte endast 

pengar. Något krav på att vederlaget har en viss storlek finns det enligt 

utredningen inte anledning att ställa.Med att program siinds mot hetal

ning menar däremot utredningen all TV-företaget erhåller ett nettotill

skott av pengar på grund av programmets sändande. l'rån detta' skiljer 
utredningen att en utomstående, t.ex. en sponsor, har hekostal en större 
eller mindre del av ett programs produktionskostnader. 

Lit programs produktionskostnader kan enligt utredningen vara av 

olika slag, I.ex. 
- crsiillning fiir rätten att sända ett skyddat vt:rk eller all siinda från 

ett offentligt evenemang. 

- ersättning till medverkande artister, idrottsmiin och liknande, 
- kostnader fiir utrustning och teknisk pt:rsonal fiir inspelning, 

redigering m.m., 

- kostnader fiir programtransporter, I.ex. via rndioliink. 
Om en utomstiiendes bidrag uppgick till hela dt:t belopp som pro

gramföretaget annars hade fött lägga ut för att sända programmet skulle 
alltså företaget få tillgång till programmet utan nf1gon som helst kostnad. 

Om den utomstående betalade ännu mera fiir programmet, skulle pro
gramföretaget även få ett bidrag till sina allmänna kostnader. I den de
len kan det enligt utredningen inte anses riira sig om exempelvis spons
ring, utan i stlillel sänds då programmet mot hetalning. 

Vad utredningen anfört om uttrycken vederlag resp. program som 
slinds mot hetalning har inte föranlett några invändningar vid remisshe
handlingen. Jag ansluter mig till utredningens resonemang i dessa delar. 

Mot den här hakgrunden gör jag följande bedömning av om det med 
hänsyn till TV-konventionens reklamhegrepp är tillräckligt med ett lag

bemyndigande som gör all man till annonstiden kan hänvisa - förutom 

reklam mot vederlag - program som sänds mot hetalning. 

De flesta program som en annonsör vill hetala för att få sända kom

mer säkerligen att kunna betecknas som reklam, dvs. det kommer att 
röra sig om hudskap som sänds med avsikten all vara säljfrämjande. Av 

särskild betydelse är diirfi.ir att regler 1 ngen hänvisar reklam mot vederlag 
till annonstiden. Samtidigt är detta inte tillräckligt. Regelverket måste 

också kunna styra exempelvis ell rekrytcringshudskap, som någon beta
lar filr att få siint. till annonstiden. Detta åstadkoms om, som radiolags

utredningcn har föreslagit. det i radiolagcn tas in en regel enligt vilken 
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det i avtalet också får bestiimmas om skyldighet för programföretaget att Prop. 1990/91:149 
endast under annonstid sända "program mot hetalning". 

Bl.a. av det skälet att vi i Sverige ännu inte har någon reklamfinan
sierad marksänd TV är det naturligt att ordet vederlag i avtalen mellan 
staten och programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen uppfattas 
på det sätt som radiolagsutredningen gjort, dvs. så att även den minsta 
ersättning i pengar eller annan form räknas som vederlag. 

TV-konventionen talar i sitt reklamhegrepp om att "sändningstid har 

upplåtits åt an nonsiiren mot hetalning eller annat vederlag". Detta ut
tryekssätl leder närmast tankarna till formlig reklamfinansiering, dvs. 
till att TV-företaget på grund av att det sänder reklam erhåller ett netto
tillskott av resurser. 

Med hänsyn till uet anförda anser jag att man inte hehöver gå längre 
för att tillgodose TV-konventionens krav, än att man heslutar om ett så
uant laghemyndigande för regeringen att träffa avtal som jag nyss angett. 

Den definition av reklam som jag tidigare (avsnitt 4.2.2) har föresla
git skall tas in i radiolagen kan, som jag har påpekat, i och för sig omfat

ta även namngivande av en sponsor. I avtalet mellan staten och pro
gramföretaget får det därför klargöras all lämnande av uppgift om att 
det i fråga om ett visst program har förekommit sponsorfinansiering fal
ler utanför den nu aktuella regleringen; sådana uppgifter skall således 
inte hänvisas till annonstiden. 
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4.4 Några huvudpunkler fråga om annonser under 
annonstid i televisionen 

4.4.1 Annonserna och radiolagens krav på opartiskhet och saklighet 
111.111. 

Mitt förslag: Radiolagens krav på opartiskhet och saklighet skall 

inte gälla vad som sän<.ls under annonstid i televisionen. 

l'.n föreskrift om detta skall tas in i rndiolagen (b § fjlinle 

stycket). 

Radiolagsulrcdningens förslag (hetänkandet s. 182 Il) överensstäm

mer till stiirsta delen med mil! förslag. Det innebär dock också alt radio

lagens demokratihcstämmclse inte skall giilla för annonser i hcmärkel
sen televisionsprogram som sänds under annonstid. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag liimnas genomgående utan 

erinran såvill angår att kraven på opartiskhet och saklighet inte skall 
gälla för annonser. lktriiffande demokratibestämmelsen påpekar juri<.lis

ka fakultetsnämnden vid Stockholms universitet att det i den marknads
föringsrättslign lagstiftningen inte finns något remedium mol exempelvis 

kiinsdiskriminerande reklam. Enligt nämnden torde del vara påkallat 
med ett specifikt förhud mot diskriminerande reklam. Radionämn<.len 

och Oheroende Filmares 1:örbund anser all de värderingar som demo

kratihcstämmelsen värnar om hör priigla iiven vad som sänds under an

nonstid. Det är I.ex. angeläget att det inte heller under sådan tid får fö

rekomma inslag som ger uttryck för ras- eller könsfördomar. 
Skälen för mitt förslag: Enligt radiolagen skall ett programföretags 

sändningsrätt utövas opartiskt och sakligt. Vidare åligger det företaget alt 
i programverksamheten hiivda det demokratiska statsskickets grundideer 
samt principen om alla människors lika värde och den enskilda männi
skans frihet och vänlighet (demokratihestämmelsen). 

Det ligger i sakens natur all en annons som gäller reklam för en vara 
inte kan vara opartisk i förhållande till de varor som marknadsförs av 

konkurrerande företag. I saklig i.iverensstämmelse med radiolag.~utrcd

ningen anser jag därför att kravet pä opartiskhet inte gälla sådana an

nonser som sänds under annonstid i televisionen. 

Aven förslaget att kravet på saklighet inte skall gälla annonser har 

godrngils vid remisshehandlingen, och jag iir av samma mening som ut

redningen oc.:h rcmissinstanserna. Som u1rcdningen har betonat kom

mer fiir annonser med reklam all gälla det marknadsfiiringsrättsliga kra

vet pf1 vederhäftighet i marknadsfiiringen. 
Radiolagens demokratihestämmelse iir. som utredningen framhåller. 

en modifikation av kravet på opartiskhet. 
I lagrådsremissen uttalades diirför all del systematiskt sell skulle vara 

liimpligasl om förslaget att kravet på opartiskhel inte skulle gälla annon-

Prop. 1990191:149 
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ser rcsu lterade i att detsamma hlcv fallet med demokratihestämmelsen. Prop. 1990/91: 149 
Samtidigt framhölls att det av demokratihestämmclsen följer vissa skyl-
digheter för ett programföretag. som enligt föredraganden horde åvila 
företaget även i fråga om annonstiden. 

/.agrådet uttalar sig klart för att demokratibestämmelsen hör gälla 
även reklamverksamheten. 

Jag återkommer till demokratibestämmelsen senare (se avsnitt 4.9.3). 

Med hänsyn till vad jag lagrådet anfört finner jag emellertid inte anled
ning att föreslå något undantag från demokratibestämmelsen beträffande 
vad som sänds under annonstid i televisionen. 

4.4.2 Under annonstid i televisionen bör det få förekomma tre olika 
typer av program 

Mitt förslag: Under annonstid i televisionen för ett reklamsän
dande TV-företag får det endast förekomma 

I. reklam och andra program som någon har uppdragit åt 
programföretaget att sända, 

2. programföretagets reklam för egen kommersiell verksam
het. och 

3. programglimtar. 
r:n föreskrift om detta skall tas in i radiolagen (8 §). 

Radiolagsutrcdningens förslag överensstämmer i sak med mitt förslag 
(betänkandets. 186 ff.). 

Remissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de 
flesta remissinstanserna, bl.a. Stockholms tingsrätt, Industriförbundet, 
Svenska Arbetsgivareföreningen. Grossistförbundet Svensk Handel och 

Sveriges frikyrkoråd/Oe fria kristna samfundens råd. Radionämnden 
och Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) anser att det under an
nonstid inte hör få sändas programglimtar. TU motiverar sin ståndpunkt 
med att de redaktionellt utformade programmen hör hållas klart åtskil
da från reklam och andra program som någon har uppdragit åt pro
gramföretaget alt sända (jfr avsnitt 4 .. 1.3). Kadionämnden pekar på den 
konsekvens som förslaget har att en programglimt inte hchöver uppfylla 
radiolagens krav på opartiskhet och saklighet. Nämnden kan inte dela 
utredningens synsätt att man kan bortse från denna konsekvens hl.a. 
därför att det program som programglimten är ett sammandrag av kom
mer att bedömas utifrån de nämnda kraven. Det förekommer att nämn
den anser att en programglimt är partisk eller osaklig utan att själva 
programmet är det. Någon nämnvärd olägenhet synes enligt nämnden 
inte uppkomma av om programglimtar inte får förekomma under an
nonstid. I stället för att "fylla ut osåld reklamtid" kan ju programföreta
get korta annonstiden och sända programglimten omedelhart efter den 
siirskilda ljud- och hildsignatur som markerar annonstidens slut. 
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Barnmiljörådet uttalar att det inte sällan visas programglimtar som Prop. 1990/91:149 
innehåller mycket action och våld. Rådet anser det viktigt att program-
glimtar utformas utifrån att även barn ser dem. 

Skälen för mitt förslag: I föregående avsnitt har jag föreslagit att ra
diolagens krav på opartiskhet och saklighet inte skall gälla för annonser 
som sänds under annonstid i televisionen. Delta motiverar att man stäl
ler upp restriktioner för vad som får sändas under annonstid. Om man 
inte gjorde det skulle programföretaget kunna använda annonstiden för 
att kringgå de för den vanliga programverksamheten gällande 
opartiskhets- och saklighetskraven. 

Ett reklam-TV-företags huvudsakliga inkomst kommer att utgöras av 
de belopp som annonsörer betalar för att företaget särnlcr deras annon
ser. Den helt övervägande delen av annonserna under annonstid kom

mer därför med största sannolikhet att gälla betalda meddelanden från 
utomstående. 

Det skulle emellertid vara föga rimligt om regelverket endast medgav 
att det under annonstiden fick förekomma reklam och andra program 
som någon hade uppdragit åt programföretaget att sända. Ingen remiss
instans har heller bestritt att programföretaget hör ha rätt all göra egen
reklam och sända annonser för t.ex. en av företaget utgiven programtid
ning. 

Enligt min uppfattning är 1lc1 mot denna bakgrund som man hör he
diima om programföretaget under annonstiden också skall ha rätt att, 
som radiolagsutredningen föreslagit, sända programglimtar. 

Utredningen har använt delta uttryck för att beteckna korta sam
mandrag av program som programföretaget avser att sända vid ett senare 

tillfälle. F.n programglimt är visserligen ofta av delta slag men inte all
tid. Jag anser all som prngramglimtar snarare bör betecknas program 
som till övervägande delen består av korta avsni11 av program som pro
gramfiiretaget avser all sända vid ett senare tillfälle. 

Som har framgåll anser radioniimnden och TU all ell reklam-TV
företag inte bör ha räll att sända prngramglimtar under annonstiden. 

All ett programföretag sänder programglimtar beror naturligtvis på 
all företaget diirigenom vill vikka lyssnares och tittares intresse för de 
kommande programmen. Man kan därför jämföra programglimtar med 
det förhållandet all det på en biograf visas - utöver den annonserade 
långfilmen - utdrag ur en kommande film. Enligt lagen ( lQ72:2oo) om 
skatt på annonser och reklam (reklamskallelagen, oml ryckl 1984: 156) 

betraktas en sådan filmvisning som reklam i den lagens mening. Det rör 

sig dock inte om skallepliktig reklam, eftersom, när del gäller reklam 
som återges genom visning av film, det inte föreligger skalleplikt om re
ldamen avser "kommande verksamhet av det slag som he1lrivs där relda
men offentliggörs" (6 § .l reklamskattelagen). 

Obestridligen har således programglimtarna en reklameffekt för pro
gramföretaget. För ett reklam-TV- företag är detta mera påtagligt än an
nars, eftersom uppgiften hiir inte hara är att väcka tittarnas intresse utan 
även annonsörernas. Radionämndens och TU:s uppfaltning i den här 
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frågan hetyder därför att man skulle tvingas skilja mellan reklam-TV- Prop. 1990/91:149 
företagets reklam för egen kommersiell verksamhet och programglim-
tarna, fastän på sätt och vis också de senare kan sägas utgöra reklam för 
egen kommersiell verksamhet. Enligt min uppfattning är det emellertid 

knappast möjligt all från programföretagets reklam för sin verksamhet 
försöka skilja ut reklam som gäller särskilda kommande program. 

Däremot kan man skilja mellan annonser och andra program. I del 
följande föreslår jag (avsnilt 4.4.3) att det av en annons som sänds under 

annonstid i televisionen alltid skall framgå i vems intresse sändningen 

sker. Om detta förslag och även förslaget om en särskild ljud- och hild

signatur i hörjan och slutet av annonstiden genomförs hehöver TV

tittarna in1e sväva i tvivelsmål om vad som är annonser och vad som 
hör till den egentliga programverksamheten. På det sättet tillgodoses en

ligt min mening häst TU:s synpunkter i den här frågan. 

Även när det gäller farhågorna för partiska och osakliga program

glimtar menar jag att frågan hör ses utifrån perspektivet att den helt 

övervägande delen av annonserna kan antas komma all gälla betalda 
meddelanden från utomstående. 

Man hiir dessutom vara klar över det samband som råder mellan vad 
som hehandlas i detta avsnitt saml frågorna om högsta tillåtna annon

svolym (se avsnitt '1.5.1) och om den kortaste annonstiden vid ett givet 
tillfälle (se avsnitt 4.5.2). Reglerna om högsta tillåtna annonsvolym 
kommer med all sannolikhet att innebära ett stark! incitament för pro

gramföretaget att i första hand vilja sända programglimtar utanför an

nonstiden. Å andra sidan kan man även ml'.! mitl förslag all den kortas

te annonstiden skall begränsas till en minut tänka sig fall där program
företaget inte skulle kunna sända vissa annonser vid ett givet tillfälle. 

om det inte också fick sända programglimtar för att fylla upp tiden. 

Med hänsyn till vad som nu har anförts anser jag, liksom radiolags

utredningen, all reklam-TV-företaget under annonstid bör ha rätt att 

sända även programglimtar. 
Vad gäller risken för programglimtar med våldsinslag vill jag peka 

på att jag längre fram (se avsnitt 4.<l.S) fiireslår en ullrycklig regel som 
gäller skyldighet att ta hänsyn till televisionens särskilda genomslag.~
kraft. Fnligt min uppfattning bör det således i radiolagen föreskrivas att 
det i avtalet mellan staten och programföretagel får bestämmas om skyl
dighet fiir företaget att "ta hänsyn till ljudradions och televisionens sär
skilda genomslagskraft när del giiller programmens ämnen och utform

ning samt tiden för sändning av programmen". 
Föreskriften avses ge stöd fiir avtalshestämmelser som åliiAAer ell pro

gramföreiag att även under annonstid visa varsamhet när det gäller att 

I.ex. sända våldsinslag. 

87 



4.4.3 Annonser som sänds under annonstid i televisionen och 
grundsatsen om reklamidentifiering 

Mitt förslag: l\v en annons som sänds under annonstid i televi
sionen sk.all framgå i vems intresse sändningen sk.er. I annonser 
som sänds mot hetalning eller annat vederlag får det inte upp
triida personer som spelar en framträdande roll i televisionspro
gram som huvudsakligen handlar om nyheter eller nyhetsk.om
mentarer. 

röresk.rifter om detta sk.all tas in i radiolagen (9 §). 

Radiolagsutredningcns förslag (betänkandets. 190 ff.) innebär att det 

av en annons som någon har uppdragit åt programföretaget att sända 
sk.all framgå vem uppdragsgivaren är, om det inte står k.lart i vems in
tresse annonsen sänds. Enligt utredningens förslag får det i annonser 
med reklam inte uppträda personer som spelar en framträdande roll i 
telcvisionsprogram som huvudsakligen gäller nyheter eller nyhetsk.om
mentarer. 

Rcmissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de 
flesta remissinsianserna. Konsumentverket uttalar att informationen om 
annonsörens identitet bör innehålla uppgifter som gör det möjligt för 
TV-tittaren all lätt ta kontakt med näringsidkaren. Fnligt lndustriför
hundct, Svenska Arhetsgivareföreningen (Sl\I;) och Grossistförbundet 

Svensk. Handel förefaller utredningen att något ha sammanhlandat prin
cipen om reklam-/annonsidentifiering med kravet på sändarangivelse, 

varmed förstås att det k.lart skall framgå vem annonsören är. En sådan 
identitetsupplysning kan ges i klartext med namn/firma eller på annat 
sätt, t.ex. genom att ett känt varumärke visas. För kommersiella förhål
landen kan marknadsföringslagen tillämpas, men en utvidgning av kra
vet till andra annonser fordrar särskild föreskrift. Det kan därför vara 
rationellt all införa en regel härom som omfattar alla slags TV
annonser. Den bör kunna formuleras enklare än som skell och även av
se TV-företagets egna annonser. 

lndustriförhundet, SAF och Grossistförhundet Svensk Handel har in

te något att invända mot utredningens förslag i fråga om att det i annon
ser med reklam inte sk.all få .uppträda personer som spelar en framträ
dande roll i televisionsprogram som huvudsakligen handlar om nyheter 

eller nyhetsk.ommentarer. Enligt Sveriges Mark.nadsförhund behiivs det 
inte någon regel om nyhetspresentaliirer och liknande. Del hefintliga re
gelverket är tillräckligt; förbundet hänvisar till artikel 11 i Internatio

nella llandelskammarens Grundreglcr för reklam. Konsumentverk.cl 
anser å andra sidan all gruppen av diskvalificerade personer hör utökas 
till alt omfalla även andra programmeuarhetare. 11åde Svenska kyrkans 
centralstyrelse och Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd 
vill också gå längre än utredningen; de menar all även meuverkan i hl.a. 

Prop. 1990/91:149 
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samhällsprogram bör diskvalificera från rätt att uppträda i annonser Prop. I 990/91: I 49 
med reklam. 

Skälen för mitt förslag: Vad den europeiska TV-konventionen avser 
med reklam har angetts tidigare (avsnitt 4.2.2). Delta reklamhegrepp är 
å ena sidan vidsträckt genom att det i motsats till marknadsföringslagen 
inkluderar I.ex. åsiktsreklam och å andra sidan snävt genom att det en
dast gäller sådana meddelanden som programföretaget sänder mot ve
derlag. 

När det gäller reklam i konventionens mening ger den hl.a. uttryck 
för principen om reklamidentifiering. I artikel 13 föreskrivs nämligen 
att reklamen skall kunna identifieras tydligt som reklam och klart skil
jas från övriga inslag i programtjänsten genom optiska eller akustiska 
medel. 

Jag har tidigare (avsnitt 4.2.3) varit inne på frågan om att annonsti
den i televisionen skall inledas och avslutas av en särskild ljud- och 
bildsignatur. Milt förslag i delta hänseende är motiverat med hänsyn till 
artikel 13 i TV-konventionen. Som har framgått är emellertid vissa re
missinstanser inte tillfredsställda med förslaget; de anser att det i bild 
under hela den tid som det sänds reklam skall synas en reklammar
kering. 

I fråga om de allra flesta annonser står det enligt min mening utan 
vidare klart i vems intresse de sänds. Det framgår genom t.ex. de pro
duktnamn eller varumärken som visas. All kräva att reklam-TV
företaget hela tiden skall förse bilden med en särskild annonsmarkering 
- I.ex. ordet annons - framstår därför enligt min mening som överdrivet. 

Prim:ipen om reklamidentifiering i fråga om annonstiden bör emel
lertid komma till uttryck också i vissa andra avseenden än vad som föl
jer av mitt förslag om den inledande och avslutande ljud- och hildsigna
turen. 

Utredningen har i delta hänseende föreslagit att det av en annons 

som någon har uppdragit åt programföretaget au sända skall framgå 
vem uppdragsgivaren är, om det inte står klart i vems intresse annonsen 
sänds. Mot förslaget har vid remissbehandlingen invänts all en regel dels 
horde omfatta alla slag av TV-annonser - även programföretagets egna -
dels borde kunna formuleras enklare än vad utredningen har gjort. 

Jag kan ansluta mig till delta. Man bör kunna föreskriva generellt att 
del av en annons skall framgå i vems intresse den sänds. Som har påpe
kats vid remisshehandlingen kan detta framgå I.ex. genom att annonsö
rens namn eller firma anges eller genom alt ett känt varumärke visas. 

Som en aspekt av grundsatsen om reklamidentifiering får vidare an

ses, att vissa personer som identifieras klart med den vanliga program
verksamheten inte utnyttjas för att förhöja trovärdigheten i reklambud
skapen. 

Den europeiska TV-konventionen föreskriver i detta hänseende (arti
kel 13:4 ), au personer som regelhundel presenterar nyhetsprogram eller 
nyhetskommenterande program inte får framträda i reklam i gränsöver
skridande TV-sändningar, varken i ljud eller hild. 
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På den här punkten innebär utredningens förslag som nämnts att det Prop. 1990/91: 149 
annonser med reklam inte skall få uppträda personer som spelar en 

framträuande roll i televisionsprogram som huvudsakligen gäller nyhe-
ter eller nyhetskommentarer. 

Eftersom konventionens bestämmelse är en uttrycklig restriktion, 
hör enligt min mening det svenska regelverket uppta en motsvarande 
inskränkande regel. 

Med tanke på TV-konventionens reklamhegrepp skulle en däremot 
svarande regel inte uppnås om den angavs ta sikte på "annonser med re
klam", eftersom med reklam avses marknadsföring i marknadsföringsla
gens mening. I stället anser jag att den regel som hehiivs hör gälla "an
nonser som sänds mot hetalning eller annat vederlag". 

Vad angår de personer som hör omfattas av regleringen uppvisar re

missutfallet en något splittrad bild. 
Till en början gäller del alt avgöra i vilka kategorier av program som 

framträdande kan medföra alt personen i fråga går miste om att få upp
träda i annonser. Konventionen hegränsar sig här till nyhetsprogram 
och nyhetskommenterande program ("news and current affairs pro
grnmmes"), och utredningens förslag följer samma linje. Vissa remissin
stanser vill gå längre. Svenska kyrkans centralstyrelse anser att reglering
en även bör omfatta samhällsprogram och andra program där trovärdig
heten kan ifrågasättas om personen också uppträder i sådana annonser 
som del är fråga om. Enligt Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfun
dens råd bör regleringen gälla såväl nyhets- m:h nyhctskommenteramlc 
program som samhällsorienterande program i övrigt där TV-tittarna 
måste kunna ställa höga krav på ohjektivitet och integritet. 

Det är inte bara i det nu aktuella hänseendet som TV-konventionen 
ställer upp särskilda regler för nyhetsuthudet. l'.nligt artikel 7:.~ skall 
programföretaget se till att nyhetsprogram återger fakta och händelser 
rättvisande och främjar den fria åsiktsbildningen. Artikel 14:5 föreskri
ver att hl.a. nyhetsprogram och nyhetskommenterande program som är 
kortare än 30 minuter inte får avbrytas av reklam. Och artikel 18::! slår 
fast att det inte får förekomma sponsorskap i fråga om nyhetsprogram 
eller nyhetskommenteramlc program. 

l>en regel som bör införas om att personer som framträder i vissa ka
tegorier av program inte får uppträda i annonser hör naturligtvis kunna 
tillämpas på ett förutsebart säll. Detta skulle hli svårt om regeln omfatta

de många olika programkategorier, samtidigt som andra förekommande 
programkategorier lämnades utanför regleringen. Nyhetsprogram och 
nyhetskommenterandc program kan emellertid någorlunda lätt avgrän

sas från andra program. När det gäller nyhetskommenterande program 
heter det i den förklarande rapporten till TV-konventionen att därmed 
avses strikt nyhetsrelaterade program. såsom kommentarer till nyheter, 
nnalyser av nyhetsutvecklingcn och politiska ställningstaganden till ny
hctshändelser. 
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Av nu an fön.Ja skäl anser jag liksom utredningen att de aktuella pro- Prop. 1990/91: 149 
gramkategorierna hör hegränsas till nyhetsprogram och nyhetskommen-
terande program. 

För att underlälta lösande! av eventuella gränsdragning.~problem bör 
man dessutom inte kräva mera än alt programmet till sin huvudsakliga 
inriktning är ett program av det aktuella slaget. Ett enstaka nyhetsinslag 
i ett program som i övrigt handlar om andra saker än nyheter bör inte 
medföra att programmet anses vara ett nyhetsprogram. 

Vad slutligen angår arten av den medverkan som hör anses vara dis
kvalificerande, drar konventionen gränsen vid att en person regelbundet 
presenterar program, och utredningens förslag giillcr personer som spe
lar en framträdande roll i programmen. 

Jag anser att utredningens förslag på den här punkten är lämpligt ut
format, och mitt förslag ansluter sig till det. Den medvt:rkan som avses 
är således den som i första hand nyhetsreportrar och programledare sva
rar för. 

I enlighet med det nu anförda innehär mitt förslag att det i annonser 

som sänds mot hetalning eller annat vederlag inte får uppträda personer 
som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakli
gen handlar om nyheter eller nyhetskommentarer. 

4.4.4 Annonser som gäller politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i 
intressefrågor på arbetsmarknaden 

Mitt förslag: Annonser som sänds under annonstid i televisio
nen skall inte få syfta till att vinna stöd för politiska eller re
ligiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arhetsmarknaden. 

En föreskrift om detta tas in i radiolagcn ( 10 §). 

Radiolagsutredningens förslag (betänkandet s. 192 ff.) innehär i lik
het med mitt förslag ett principiellt förhud mot det aktuella slaget av 
åsiktsannonser. Utredningen föreslår dock att en annons skall få vara 
avsedd att främja uthredningen av en åsikt i en politisk fråga, om 

I. annonsen sänds inför ett val till riksdagen eller med anledning av 
att det förestår en sådan rådgivande folkomröstning som avses i rege
ringsformen, 

2. programföretaget och samtliga i riksdagen företrädda partier eller 
företrlidare för samtliga linjer i folkomröstningen är överens om villko
ren för sändandet av annonser och 

3. annonsen sänds i enlighet med de överenskomna villkoren. 

Rcmissinstanscrna: Utredningens förslag har fått ett blandat motta

gande. Nordisk Television AB kan från sin utgångspunkt acceptera för
slaget som bolaget anser vara väl genomtänkt. Svenska kyrkans central
styrelse gör den tolkningen att det föreslagna förbudet inte hindrar 
Svenska kyrkan eller andra trossamfund från att annonsera kulturella 
evenemang eller tjänster eller att informera om insamlingar om bistånd. 
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Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd tillstyrker det före- Prop. 1990/91:149 
slagna förbudet men uttalar att det är angeläget att skilja mellan å ena 
sidan annonser som innehåller ett religiöst budskap och å andra sidan 
annonser från kyrkor och andra religiösa organisationer med informa-
tion om t.ex. evenemang, insamlingar eller verksamhet. Enligt Sveriges 

Reklamförbund vore det allvarligt om I.ex. ett politiskt parti med stor 
hudget på grund av regelns utformning fick möjlighet att utnyllja re-
klamutrymme till "smygpropaganda". Förbunuet föreslår all regeln får 
lyda: "Annonser som avser åsikter i politiska, religiösa eller fackliga frå-
gor får inte sänuas." 

Flera remissinstanser menar att förslaget skulle göra att det hlcv svårt 
att dra en gräns mellan tillåtna och otillåtna annonser. Till dessa instan
ser hör hovrätten för Nedre Norrland, samhällsvetenskapliga fakultets
nämnden vid Göteborgs universitet, Lantbrukarnas Riksförhund och 
Sveriges Marknadsfiirhund. Köpmannaförbundet, som också har denna 
uppfattning, anser att ett förbud skulle innebära en inskränkning i yll
randcfriheten och att åsiktsreklam bör kunna tillåtas enligt '<issa fasta 
regler. Även enligt ln<lustriförbun<lct, Svenska Arbetsgivareförcningen 

(SAi·") och Grossistförhundet Svensk Handel bör det vara tillåtet med 
TV-annonsering i politiska, religiösa och fackliga frågor. Organ isat io
nerna uttalar all rätten att framföra åsikter utgör själva innehörden av 
yttrandefriheten och är en del av demokratins innersta kärna. Mycket 
starka skäl måste därför till för att motivera ett förbud i ett visst medi
um. Också Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) och Industriför
valtnings AB Kinnevik motsätter sig det föreslagna förbudet; TU menar 
att <let mcu pressen som förebild bör överlåtas åt programföretaget och 
programutgivaren att ta ett ansvar för att annonsering i TV sker på ett 
etiskt godtagbart sätt. Det gäller även åsiktsannonsering. 

Ett antal remissinstanser har invändningar mot utredningens förslag 
om att ge riksdagspartierna inflytande över möjligheten till politisk an
nonsering vid val och folkomröstningar. Dessa instanser är hovrätten 
för Nedre Norrland, samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göte
borgs universitet, Industriförbundet, SAF, Grossistförbundet Svensk 
llandcl, TU, Kinnevik, Svenska kyrkans centralstyrelse och Sveriges fri
kyrkoråd/De fria kristna samfundens råd. Enligt Industriförbundet, SAF 
och Grossistförbundet Svensk Hanuel kan detta förslag medföra ett från 
demokratiska utgångspunkter osunt schackrande om yttrandefrihetens 
omfattning och villkor. TU vänder sig meu skärpa mot förslaget. Svens
ka kyrkans centralstyrelse anser tlet vara fel att ge de politiska partierna 
rättigheter som förmenas andra folkrörelser och organisationer. 

Skälen för mitt förslag: Etermedierna skiljer sig från andra medier 
för nyhctsförmedling, information och reklam genom att etablerings
möjligheterna är begränsade. För <le tryckta me<liernas del följer av eta
hleringsfriheten enligt tryckfrihetsförordningen att det finns mycket sto

ra möjligheter all nå ut med opinionsyttringar. Snart sagt var och en 
som vill ge spridning åt ett budskap kan finna möjlighet till detta i en 
tidning eller i annan tryckt form. 
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Den viktigaste orsaken till att situationen är annorlunda för eterme- Prop. 1990/91: 149 
dierna är knappheten på radiofrekvenser. Delta medför med nuvarande 
teknik en oundviklig begränsning av det antal ljudradio- och TV-

kanaler som samtidigt kan tas emot på en plats. Även då frekvensknapp-
heten är mindre påtaglig, t.ex. för sändningar med hjälp av satelliter, le-

der det omfattande resurshchovet. framför allt för TV, till all i praktiken 
endast etl mindre antal programtjänster kommer att vända sig till publi-
ken i ett visst land eller språkområde. 

När antalet programtjänster är begränsat uppstår oundvikligen frågan 
vem som skall bestämma över de tillgängliga informations- och påver
kansmöjligheterna. Frågan får särskild betydelse genom den genomslags
kraft som främst TV-mediet besitter. 

I Sverige har vi sökt lösningar som innebär alt många olika åsikter 

skall speglas i etermedierna. Däremot har vi inte valt att bjuda ut rätten 
att sända på en marknad, eftersom delta skulle leda till att tillgången till 

medierna förbehölls de mest resursstarka grupperna i samhället. 
Mångfalden i etermedierna uppnås på två principiellt olika sätt. 

Inom närradion delas den för varje sändare tillgängliga sändningsii

den upp mellan de olika sammanslutningar som har rätt att bedriva 

närradiosändningar. Varje sammanslutning kan sedan fiira fram sina 
meningar under sändningstiden. Genom att många olika sammanslut
ningar använder närradion kommer den samlade sändningsverksamhe
ten att 1fräglas av mångfald i åsikter och värderingar. Ingen sammanslut
ning hind ras att föra fram sitt budskap. 

En ordning där ett stort antal organisationer var och en för fram sina 
uppfattningar kan fungera lokalt, men den skulle bli ohanterlig på riks
planet. Dessutom finns det risk för konflikter mellan å ena sidan ra

dions och televisionens funktioner som medier för nyhetsförmedling, 

information, kritik och debatt, och å den andra mediernas övriga upp

gifter, I.ex. att förmedla underhållning, folkbildning och konstnärliga 
upplevelser. 

Det förhållningssiill som har utvecklats för tffogramförelagen inom 
Sveriges Radio-koncernen innebär i stället att företagen skall utöv::i sin 
sändningsrätt opartiskt och sakligt under beaktande av att det i radio 
och TV skall råda en vidsträckt yllrandefrihet och informationsfrihet. 
Kravet på opartiskhet innehiir hl.a. all programledare och liknande 
medverkande i sändningarna inte skall propagera för egna åsikter i 
kontroversiella frågor, att ämnen och händelser skall ges en allsidig be
lysning och att parter skall ha möjlighet att bemöta kritik. Partiska pro

gram s!..all "balanseras" av andra program. Kravet på att det skall råda 

en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet i radio och TV har 

av radionämnden uppfattats som en uppmaning all inte tolka kraven 

på opartiskhet och saklighet så strängt att yttrandefriheten inskränks. 

En särskild regel säger att den som har befogat anspråk på att bemöta ett 

påstående skall heredas tillfälle till genmäle. 

Som jag förut har anfört (avsnitt 4.3. l) bör också ett helt eller hu

vudsakligen reklamfinansierat TV-företag vara skyldigt att utöva sänd-
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ningsrätten opartiskt och sakligt. Undantag från dessa krav hör endast Prop. 1990/91:149 
gälla för annonserna. Även den reklamfinansierade televisionen avses 
alltså hclysa olika sidor av den pågående kultur- m:h samhällsdehaltcn 
på ett balanserat sätt oc.:h utan att själv ta ställning i kontroversiella frå-
gor. En genmälesrätt motsvarande vad som gäller för Sveriges Televi-

sions sändningar bör finnas för den som har angripits eller pekats ut i 
siindningarna. Liksom fallet är i dag hör därmed olika åsikter och me-
ningar få goda möjligheter att speglas oc.:h föras fram i televisionen. 

Ingen enskild grupp hör kunna utnyttja mediet till att oemotsagt föra 
fram sina uppfattningar eller förhindra att meningsmotståndare kom-
mer till tals. 

Jag har tagit del av svaren på en enkät i juni 1990 om förekomsten 
av politisk TV-reklam i samband med val som den europeiska radio
unionen (EBU) gjort hos sina medlemsföretag på begäran av Yleisradio 
i !'inland. Enkätsvaren visar att det i ett flertal länder i Europa gäller 
särskilda restriktioner för främst politisk TV- reklam. Så är fallet i ex
empelvis Danmark, Frankrike, Irland, Schweiz, Storbritannien och 
Österrike. De europeiska länder som accepterar politisk TV-reklam är 
främsr Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien och Tyskland (de ty
ska programföretagen är skyldiga att i viss utsträckning upplåta reklam
tid gratis för politiska partier). 

Reglerna i Danmark innebär att det i TV inte får göras reklam "för 
ekonomiska intressegrupper samt religiösa och politiska åskådningar". I 
Norge har Stortinget i oktoher I 990 fattat beslut om reglerna för reklam 
i norsk TV. Reglerna innebär att det inte får göras reklam "för livssyn 
eller politiska budskap". I Finland har man däremot nyligen beslutat att 
tillåta politisk reklam i TV fr.o.m. den 6 juni i år. 

Med hänsyn till det anförda oc.:h till vad jag har sagt tidigare finner 
jag det motiverat att behandla frågan om ett uttryckligt förhud i svensk 
marksänd television mot sådana annonser som syftar till att vinna stöd 
för politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbets

marknaden. 
Ett sådant annonseringsförbud skulle innehära en av det allmänna 

föreskriven begränsning av yttrandefriheten i programföretagets sänd
ningar. Därför får ett sådant förhud inte strida mor föreskrifterna i 2 
kap. 12 och 13 §§ regeringsformen om skydd för yttrandefriheten och 

i nformationsfri heten. 
Regeringsformen medger att yttrandefriheten och informationsfrihe

ten begränsas genom lag. I·.n begränsning får emellertid göras endast för 
att tillg()(Jose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 
Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödviindigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett den oc.:h den får inte heller sträcka sig 
sa långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktshildningen såsom en av 
folkstyrelsens grundvalar. En begränsning får inte giiras enbart på grund 
av politisk, religiös. kulturell eller annan sådan åskåuning. 
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Yttrandefrihelen och informationsfriheten får hegränsas med hänsyn Prop. 1990/91: 149 
lill rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet. en-

skilds anseende, privatlivets helgd eller förehyggandet och beivrande! av 
brott. Friheten att yttra sig i näringsverksamhet får också hegränsas. I 
övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfrihcten 
ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det. Vid bedömandet av 
vilka begränsningar som får ske skall särskilt beaktas vikten av vidaste 

möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska. religiösa, fack-

liga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter. 

De skyldigheter som enligt vad jag nyss anfört också ett reklamfinan
sierat TV-företag bör ha heror dels på att TV-mediet har stor genom
slagskraft. dels på att tillgången till sändningstid är hegränsad. 

Också dessa skyldigheter innebär hegränsningar av den i regerings

formen grundlagsfästa yttrandefriheten. Syftet med att ålägga företaget 
dessa skyldigheter är att säkerställa möjligheten till en allsidig debatt i 

televisionen. Detta ansågs i lagrådsremissen vara ett sådant särskilt vik
tigt skäl som enligt regeringsformen får föranleda att yttrandefriheten 

begränsas. 

r:öredraganden menade nämligen att den balans som de nyss nämnda 

reglerna avser att åstadkomma skulle brytas om programföretaget fick 

rätt att sända sådana annonser som syftade till att vinna ~tiid fiir politis

ka eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arhctsmarkna

den. Vid sidan av att sådana annonsers uppdragsgivare hade möjlighet 
att få sina uppfattningar helysta i den vanliga programverksamheten 
skulle de kunna föra fram sina meningar även på annonsplats. Någon 
genmälesrätt i ett sådant sammanhang är knappast tänkbar. i varje fall 
inte annat än i form av en hetald annons, vilket skulle försvära fiir re
surssvaga aktörer att komma till tals. 

Om del var tillåtet att sända detta slag av äsiktsannonser skulle alltså 
de mest resursstarka grupperna och organisationerna få ökade miijlighe

ter att hedriva opinionshildning och propaganda i TV, en utväg som in

te stod till huds för ekonomiskt svagare grupper. Det samlade resultatet 
av en sådan ordning skulle bli att TV-mediet i ökad grad kom under 
kontroll av de opinionshildare som förfogade över de största ekonomis

ka resurserna. Den offentliga debatten skulle därmed i ökad utsträck
ning styras av olika aktörers möjligheter att köpa sig sändning.~tid. 

Enligt föredragandens mening skulle detta minska möjligheterna till 
en allsidig debatt och därmed vara till nackdel för demokratin och yt
trandefriheten i samhället som helhet. 

En omständighet som också underströks är att marknadsföringslagen 
inte medför några restriktioner för åsiktsreklamen, varför spelregler 

närmast skulle saknas fiir sådana annonser om de fick förekomma i den 
marksända televisionen. 

1-"iiredraganden ansåg därför att det i den marksända televisionen inte 

honle få förekomma annonser som syftar till att vinna stöd för politiska 

eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden. 
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Enligt lagrådet gör uppbyggnaden av skyddet för de grundläggande Prop. 1990/91: 149 
fri- och rättigheterna i regering.~formen det angeläget all vad som be-
tecknas som "särskilt viktiga skäl" granskas från rent rättsliga synpunk-
ter. Allt som i och för sig kan anses förnuftigt och välmotiverat kan inte 

utan vidare tillåtas passera, ens om det skulle i sak lämnas obestritt av 
del stora rlertalet. Det måste vara fråga om skäl med en speciell tyngd. 
Vad uet ytterst gäller är alt inte skapa olyckliga prejudikat som kan åbe-

ropas i andra, oförutsedda sammanhang. 
Vad som i remissen sägs om resursstarka och mindre resursstarka 

grupper vill lagrådet inte tillägga någon speciell tyngd i detta samman
hang. Att förbudsrcgeln genomgående och uteslutande skulle få den 

åsyftade verk.an är inte säkert. Oct kan räcka med att från det politiska 
området erinra om att nya partibildningar möter svårigheter av olika 

slag som är inbyggda i konstruktionerna av systemen för riksdagsval och 

kommunalval och för statligt och kommunalt partistöd. 

Iögonfallande är emellertid att regeringsformen i omedelbar anslut

ning till uttrycket "särskilt vik.tiga skäl" slår fast att vid bedömande av 

vilka begriinsningar som får ske "sk.all särskilt beaktas vik.ten av vidaste 

möjliga yllrandefrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och 

kulturella angelägenheter". Ett speciellt förbud mot vissa slags annonser 
i politiska, religiösa och fackliga frågor ter sig enligt lagrådet mot den 
bakgrunden inte naturligt. 

Lagrådet vill således framhålla att det i remissen föreslagna annonse
ringsförbudet inger betänkligheter med hänsyn till 2 kap. 13 § rege

ringsformen. 
Min egen uppfattning är all jag i det här fallet inte anser att det går 

att avgöra vad som skall betraktas som "särskilt viktiga skäl" uteslutande 

från rent rättsliga synpunkter. Regeringsformen riktar sig ju i en fråga 
av detta slag till riksdagen såsom lagstiftare (jfr lagrådet i prop. 

1984/85:199 S. 77). 

I sak vidhåller jag uppfattningen i lagrådsremissen. Om det skulle 
vara tillåtet med åsik.tsannonser av här åsyftat slag skulle de mest resurs
starka grupperna och organisationerna få möjlighet att oemotsagda an
vända TV-mediet för opinionsbildning och propagantla. Någon motsva
rande möjlighet för ekonomisk! svagarare grupper skulle inlc föreligga. 

TV-mediet skulle i ökad grad komma under kontroll av de opinions

bildart: som förfogar över de största ekonomiska resurserna. Delta skulle 
minska m(ijligheterna till en allsidig debatt och därmed vara till nackdel 
för demokratin och yttrandefriheten i samhället som helhet. Att motver

ka detta är enligt min mening ett sådant särskilt viktigt skäl som åsyftas i 

n:gcri ngsformcn. 

Jag vill emellertid betona all jag endast viindcr mig mot all det under 
annonstid i televisionen skall sändas annonser vars syfte just 1ir all vinna 

stiid fiir politiska eller religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor på 
ar11ctsmarknadcn. Den föreslagna regleringen avses inte hindra att t.cx. 

organis;itioncr eller samfund annonserar om evenemang eller om in

samlingar till hjiilpvcrksamhct. Jag vill m:kså betona all mitt förslag är 



begränsat till att gälla annonser under annonstid i televisionen och att Prop. 1990/91: 149 
jag inte tar upp frågan om restriktioner mot au ett reklamfinansierat 
TV-företag ställer sändning.~tid till förfogande för valprogram av politis-
ka partier. I lur en valrörelse skall speglas av ett sådant TV-företag bör 
liksom motsvarande frågeställning för programföretagen inom Sveriges 
Radio-koncernen avgöras självständigt av företaget inom ramen för gäl-
lande regelverk, i främsta rummet radiolagens krav på opartiskhet. 

Om en annons går ut på något annat än au vinna stöd för en åsikt av 
det åsyftade slaget träffas den inte av det föreslagna förbudet. En annons 
för en bok som förfäktar en viss politisk åsikt bör t.ex. inte anses syfta 
till att vinna stöd för den i boken förfäktade åsikten, utan en sådan an
nons får i stället anses gälla marknadsföring av boken i fråga. 

En annons är således oantastlig utifrån den nu diskuterade bestäm
melsen så snart den gäller marknadsföring i marknadsföringslagens me
ning. Den föreslagna bestämmelsen bör enligt min mening också rent 
generellt förstås så att programföretaget, om man med fog kan anlägga 
olika synpunkter på frågan om tillåtligheten av en viss åsiktsannons, in
te skall vara förhindrat att sända annonsen. När det gäller frågan om 
svårigheter att dra gränser mellan tillåtna och otillåtna åsiktsannonser 
anser jag därför att man inte bör överdriva problemen. 

Heträffande den politiska åsiktsannonseringen har radiolagsutred
ningen föreslagit ett särskilt undantag från det principiella förbudel. Ut
redningens uppslag att detta förbud skall kunna brytas inför val och 
folkomröstningar under förutsättning av medverkan från partierna i 
riksdagen har emellertid föranlett invändningar, och jag delar på denna 
punkt de kritiska remissinstansernas uppfattning. Jag är således inte be
redd att förorda något undantag av detta slag till förmån för de etablera
de politiska partierna, utan enligt min mening biir m:kså förbudet mot 
annonser som syftar till att vinna stöd för politiska åsikter ha en gene
rell utformning. 

4.5 Annonsvolymen och hur annonser bör få sättas in 
i sändningarna 

4.5.1 Högsta tillåtna annonsvolym 

Mitt förslag: Av en programtjänsts sändning.~tid per dygn skall 
högst tio procent få avse annonser under annonstid i televisio
nen. Denna andel beräknas särskilt för tiden mellan kl. 18.00 
och kl. 24.00. 

Inom en sändningstid av en timme mellan hela klm:kslag 
skall annonser få förekomma under högst åtta minuter eller, i 
rena undanta~~fall, tio minuter. 

7 Riksdagen 1990191. I sam/. Nr 149 
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I avtalet mellan regeringen och programföretaget får det be
stämmas att högsta tillåtna sändningstiden för annonser under 
annonstid i televisionen skall vara kortare än vad som nyss har 

sagts. 

Föreskrifter i de aktuella hänseendena skall tas in i ralliola
gen ( 13 § ). 

Radiolagsutredningcns förslag (betänkandet s. llJ9 ff.) innehåller i 
sak samma föreskrifter som mitt förslag bortsett från att förslaget till 
timregel endast medger att det sänds annonser under åtta minuter. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de 
flesta remissinstanserna, hl.a. samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

vid Göteborgs universi1et, Lantbrukarnas Riksförbund, Nordisk Televi

sion AB och Svenska kyrkans centralstyrelse. Nordisk Television uppger 

att bolaget vid planeringen av TV 4 har utgått från en annonstid om i 

genomsnitt sex minuter i timmen ( IO '}u av sändningstiden), som man 
funnit ger tillräckliga intäktsmöjligheter för en fullviinlig TV-kanal. Ju

ridiska fakulletsniimnden vid Stm.:kholms universitet ifrågasätter lämp

ligheten av att lagfästa cll så detaljerat system vad gäller annonsinslagens 
fördelning över programtiden och framkastar tanken att detaljreglering

en skulle kunna ske i ett avtal mellan regeringen och programföreiagel. 
Industriförbundet, Svenska Arhetsgivarefiireningen och Grossistförbun

det Svensk I landcl anser all lagen hiir iiverensstämma med den europe

iska TV-konventionen så att 15 % sändning.~tiden får avse reklam och 
även övriga normer i artikel 12 i konventionen kommer att gälla. Till 

förmån för en reglering som inte går längre än TV-konventionen uttalar 
sig också I>agligvaruleverantiirers Hirhund; konkurrensen om reklam
investeringarna skulle inle ske på lika villkor om en svensk markbase

rad kanal reglerades hårdare än satellitkanalerna. Konsumentverket 
hänvisar i stället till att verket har ställt sig bakom NLK-rapporten 
llJ8lJ:5 med gemensamma nordiska konsumentkrav pt1 TV-reklam till 
barn och unga. Där framförs åsikten att ingen reklam hiir få siindas före 
kl. 20. 

Skälen för mitt förslag: I den europeiska TV-konventionen finns i ar

tikel 12 bestämmelser om den hiigsta tillåtna sändningstiden för reklam. 

I luvudrcgeln är att reklamtiden inte får överstiga IS procent av den dag

liga sändningsliden. Denna andel kan dock öka till 20 procent för att 

inkludera sådana former av reklam som direkterbjudanden till allmän
heten om avsättning, inköp eller uthyrning av varor eller tillhandahål

lande av tjiinster (tclcshopping). förutsatt att siindning.~tiden fiir punkt

reklam ("spol advertising") inte överstiger 15 procent. 
Siindningstiden för punktreklam under en given entimmesperiod får 

inte överstiga 20 procent. Hir teleshopping får siindnings1iden inte iivcr
sriga en timme per dag. 

Prop. 1990/91: 149 
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Artikel 28 i konventionen bör också uppmärksammas. Den säger au Prop. 1990/91:149 
ingenting i konventionen hindrar en stal från au tillämpa mer restrikti-
va och t.letaljerade regler än konventionens i fråga om programtjänster, 
som sänds av rät1ssubjekt eller med tekniska hjälpmedel som staten har 
jurisdiktion över. 

Vad som har sagts nu hetyt.ler å ena sidan au vi är fria au för ett 
reklam-TV-företag bestämma en lägre annonsvolym än vad konventio
nen tillåter och å den andra au vi inte kan bestämma en högre annon

svolym än vad som följer av konventionens bestämmelser om högsta 
tillåtna sändningstid för reklam. 

I lur stor annonsvolym ett reklam-TV-företag hör få ha i sina sänd
ningar beror på hur man gör intresseavvägningen mellan dem som be
rörs av frågan. 

Den som ser på TV måste ta del av programmen allteftersom de 
sänds ut. En tidningsläsare kan däremot snabbt bilda sig en uppfällning 
om vad som står i tidningen, hoppa över de delar som inte intresserar 
och läsa återstoden i vilken ordning som helst. En tidning kan därför 
innehålla en mängd annonser utan att detta framstår som störande. I en 
TV-sändning märks däremot redan en relativt liten annonsvolym. 

Publikens intresse är au få följa TV-programmen så ostört som möj

ligt. Ju större annonsvolymen är, desto mera störs man som tittare. Det 
nu angivna intresset talar för en liten högsta annonsvolym. 

För ett TV-företag som skall finansiera sin verksamhet med reklam
inkomster är den tillåtna annonsvolymen en av de faktorer som hestäm
rner intäktsmöjligheterna. Programföretaget har därmed intresse av en 
stor högsta annonsvolym. Också publiken kan emellertid ha intresse av 
en stor annonsvolym, eftersom ökade annonsinkomster ger programfö
retaget möjlighet au sända påkostade program. 

Ett TV-företags möjligheter alt få annonsinkomster bestäms inte en
bart av annonsvolymen. Även annonstidens fördelning under dygnet 

och hur annonser får sättas in i sändningarna har betydelse för inkomst
möjligheterna. 

TV-publikens storlek varierar starkt under dygnets timmar. Unuer 
bästa sänuningstid på kvällen kan ett enstaka program ses av mer än 30 
procent av befolkningen. medan andelen TV-tittare under andra Lider 
kan vara begränsad till några få procent. Eftersom det finns etl starkt 
samband mellan andelen Litlare och priset på annonstid har programfö
retaget elt intresse all koncentrera annonseringen till de tider på dygnet 
då många ser på TV. Detta skulle emellertid vara mycket störande för 
tittarna. 

Radiolagsutredningens förslag i det här avseendet innebär att regle
ringen inte tar i anspråk hela det utrymme som TV-konventionen läm
nar. De flesta remissinstanserna har godtagit förslaget eller lämnat det 
utan erinran. Enligt min mening utgör förslaget en rimlig kompromiss 
mellan de motstående intressen som finns. Det biir således vara tillräck
ligt all medge att JU procent av sändningstiden - eller i genomsnitt 6 mi
nuter per timme - får utgöras av annonser. Jag ser inte någon anledning 
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au därutöver avsäua tid för direkta säljerbjudanden eller liknande. Såda- Prop. 1990/91: 149 
m1 program får rymmas inom den tillåtna annonstiden. 

Genomsnillet bör avse sändningstidcn som helhet. Som sändning.~tid 

bör inte räknas tid då det endast sänds testbild eller något liknande, med 

eller utan musik. För att motverka att annonserna förskjuts från t.ex. 

dagtid till hästa sänllning.~tid under kvällen förordar jag dessutom lik

som utredningen att högst 10 procent av sänllningstillen mellan kl. 
18.00 och 24.00 skall få avse annonser. 

Inom dessa ramar bör reglerna möjliggöra en viss flexibilitet. Sänd

ningstiden för annonser bör således under en enskild timme kunna 
överstiga tio procent (sex minuter). Med timme avser jag då tiden mel
lan två hela klockslag, exempelvis mellan kl. 20.00 och 21.00. 

Den av utredningen föreslagna maximitiden för annonser under en 

timme - åtta minuter - bör inte hara ses mot bakgrund av 10 %-gränsen 

i fråga om hela sändningstiden. Förslaget har också ett samband med 
vad utredningen föreslår om annonsers inplacering i sändningarna. Jag 

tar upp detta närmare i det följande (se avsnitt 4.5.3). Redan här vill jag 

emellertid nämna att jag förordar en mer restriktiv linje än utredningen 

när det gäller rätten att avbryta program med annonser. Mitt förslag in

nebär att ett programföreiag som regel endast kommer att kunna sälla 
in annonser mellan olika program. I förhållande till utredningens för

slag begränsar detta programföretagets möjligheter att bestämma när un
der sändning.~tiden annonser skall sättas in. 

Min nu redovisade inställning motiverar en något större flexibilitet i 
regelsystemet än vad som ligger i utrellningens förslag om den högsta 

annonstiden under en timme. 

Oftast hör det visserligen vara tillräckligt att programföretaget kan 

sända annonser upp till åtta minuter i timmen. Om annonser måste sät
tas in mellan programmen kan emellerlid programtahlån vid enstaka 
tillfällen giira det försvarbart att 8-minutersgränsen iivcrskrids. Regle
ringen bör därför medge att det kan ske sådana överskridanden. Endast 

i rena undantagsfall bör dock detta vara möjligt. Och det hör inte någon 
gång vara tillåtet att under en timme sända annonser mer än 10 minu
ter. 

Så länge vi inte har någon reklamfinansierad television i marknätet 
vilar i viss mån alla antaganden om effekterna av olika regler på giss

ningar. Jag kan därför tänka mig att det efter en tid, då vi har fått mer 

erfarenhet, är lämpligt alt se över vissa regler. Jag är inte heller främ
mande för att man i det konkreta fallet kan ha anledning alt utforma 

regleringen mer restriktivt än vad jag hittills har sagt. Utredningen har 

mot den bakgrunden föreslagit en föreskrift om att det i avtalet mellan 

staten och programföretaget får bestämmas att hög.~ta tillåtna sändnings
tiden för annonser skall vara kortare än vad som följer av de ovan be

handlade reglerna. I lagrådsremissen uttalades alt del i sak inte fanns an

ledning till någon annan uppfauning än utredningen. Hiredraganden 

ansåg det emellertid vara onödigt med ett uttryckligt bemyndigande av 

detta slag. 
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Detta motiverades med att det kunde anses tillräckligt att radiolagen Prop. 1990Nl:149 
innehåller ett bemyndigande för regeringen att träffa avtal med ett pro-
gramföretag om skyldighet för företaget att inte sända reklam mot ve-
derlag eller program som någon annan har hekoslat hell eller delvis. Ln 

avtalshestämmelse med stöd av detta hemyndigande angavs inte behöva 
ta i anspråk hela det utrymme som hemyndigandet lämnar. Med stöd av 
detta skulle därför kunna åstadkommas exempelvis att reklamvolymen i 

ett programföretags sändningar begränsades i förhållande till vad som 

följer av de tidigare behandlade reglerna. 

Lagrådet förordar emellertid liksom utredningen att möjligheten till 

hegränsningar uttryckligen markeras i lagen. Jag kan instämma i detta. 
Konsumentverkets uppfattning att det inte bör få sändas någon re

klam i TV före kl. 20 betingas av verkets syn på att televisionen inte hör 

få utnyttjas för reklam som vänder sig till harn. Denna fråga skall jag 

hehandla för sig längre fram (avsnitt 4.7). 

4.5.2 Den kortaste annonstiden i televisionen vid ett givet tillfälle 

Mitt försl:tg: Annonstiden i televisionen vid ett givet tillfälle 

skall inte få understiga en minut, sedan sändningstiden för den 

särskilda ljud- och bildsignaturen har frånräknats. 
En föreskrift om detta skall tas in i radio lagen ( 14 § ). 

Radiolagsutredningcns förslag (betänkandet s. 205 f.) innebär att an

nonstiden vid ett givet tillfälle skall vara minst två och får vara högst sex 
minuter, sedan ljud- och bildsignaturen frånräknats. 

Rcmissinstanscrna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de 
flesta remissinstanserna. Regeln om två minuter som minimitid kritise
ras dock av Industriförbundet, Svenska Arbetsgivareföreningen, Gros
sistförbundet Svensk Handel, An nonsiirfiiren ingen, Sveriges Marknads
förbu nd och Nordisk Television. Annonsiirfiireningen uttalar att kortare 
annonstider än två minuter möjliggör en slagkraftigare exponering av 

enskilda ann<inser. Likaså underlättas möjligheterna till exponering av 
endast en eller ett fåtal annonsörers reklambudskap. Detta är i vissa fall 
ett starkt an nunsörsi ntresse och hör t i lli"ltas. Fn I igt Nordisk Television 

skulle den föreslagna två- minutersgränsen enbart leda till onödiga lås
ningar i programtablån. 

Skälen för mitt försl:tg: Jag kan se två skiil fiir att reglera den kortaste 

annonstiden vid ett givet tillfälle. Det ena har att göra med principen 
om reklamidentifiering. 

Som nämnts tidigare (avsnitt 4.1.2) anser jag i motsats till radiolags

utredningen all del inte .hör föreskrivas någonting om minimitiden för 
en viss annons. Utredningen föreslog att en annons inte skulle få vara 

kortare än 20 sekunder. Mitt förslag hindrar således inte att det siinds 

även kortare annonser. 
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En enda korl annons kan emellertid för TV-tittarna vara svår att Prop. 1990/91: 149 
uppfatta som annons även med heaktande av förslaget om en särskild 
ljud- och hildsignatur för all omge annonstiden. 

Det andra skälet att bestämma en undre gräns för annonstiden vid ett 
givet tillfälle har att göra med all det är önskvärt all antalet annonsav
hrotl kan begränsas, eftersom varje avhrott måste anses vara ett störande 
inslag för tittarna. 

Även när det gäller den nu hehandlade frågan hör den europeiska 
TV-konventionen beaktas. Dess bestämmelser om reklamens form och 
presentation finns i artikel 13. 

Konventionen föreskriver all reklamen skall kunna identifieras tyd
ligt som reklam och khut skiljas från övriga inslag i programtjänsten ge
nom optiska eller akustiska medel. Särskilt anges att reklamen i princip 
skall sändas i block. 

För att man skall kunna tala om ett annonshlock måste annonssänd
ningen gälla i vart fall tvi\ annonser. Den förklarande rap1>0rten till 
konventionen anger att det i undantagsfall bör vara möjligt att inte sän
da reklam i block, t.ex. i fråga om enstaka långa annonser eller om pro
gramföretaget inte har sålt tillräckligt med reklamtid för att kunna sän
da reklam som block. 

Enligt min mening är det lämpligt all det svenska regelverket på ett 
tydligt sätt ger uttryck för principen att annonser skall sändas i block. 
Därför anser jag, liksom radiolagsutredningen, att det behövs en regel 
om vad som får vara den kortaste annonstiden vid ett givet tillfälle. Jag 
anser dock inte att denna tid behöver vara så lång som två minuter, 
utan det hör räcka att tiden är en minut. 

Den föreslagna utformningen av regeln hindrar naturligtvis inte att 
det under en-minutstiden endast sänds en annons. 

Enligt min mening är det inte nödvändigt att föreskriva någon sär
skild högsta annonstid vid ett givet tillfälle. En övre gräns avses gälla än
då, eftersom jag föreslår att det under en timme mellan hela klockslag 
skall få sändas annonser under i princip högst nita minuter (se föregåen
de avsnitt). 

4.5.3 Allmänna krav på hur annonser får sättas in i sändningarna 

Mitt förslag: Annonser under. annonstid i televisionen skall sät
tas in mellan programmen. Annonser skall dock få avbryta ett 
program, om de sätts in 

I. i pauser i sportprogram, diir det förekommer längre pau
ser, eller i pauser i program som avser föreställningar eller eve
nemang med pauser för publiken, 
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2. mellan delar i program, som hcstår av olika avslutade delar 

och där varje del som föregås eller följs av annonser varar minst 

20 minuter. 

Föreskrifter om detta sk.all tas in i radiolagen ( 15 §). 

Radiolagsutredningcns förslag (betänkandet s. 207 ff.) överensstäm

mer delvis med mitt förslag, nämligen när det gäller huvudregeln all an

nonser skall sättas in mellan programmen od1 undantagsregeln om rätt 

att sätta in annonser i pauser i s1>ortprograrn m.m. Mitt förslag om rätt 

att sätta in annonser mellan delar i vissa program har ingen uttrycklig 

motsvarighet i utredningens förslag. 

Utredningens förslag innehåller till skillnad från mitt förslag ock.så 

en föreskrift som är särskilt avsedd fiir clt helt eller huvudsakligen re

klamfinansierat TV- företag. Utredningen har ansett att ett sådant före

tag enligt avtalet med staten hör ha en principiell rätt att avhryta pro

gram med annonser. Bland utredningens villkor för annonsavhrott 

märks att avhrott måste ske med varsamhet och under hänsynstagande 

till programmets karaktär och publikens i11öjligheter att uppleva detta, 

att annonser inte sk.all få avbryta ett program som är konare än 20 mi

nuter och att ett program som hestår av.en film som är längre än 45 mi

nuter skall få avbrytas av annonser en gång. 

Rcmissinstanserna: Utredningens förslag har fått ett hlandat motta

gande. Lantbrukarnas Riksförhund finner reglerna vara väl avvägda bå

de från puhlikens och programföretagets synpunkt. Också Sveriges 
Marknadsförhund, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Nordisk. Te

levision godtar uttryckligen förslaget. 

Stiftelsen Svenska 1-'ilrninstitutet instämmer i den föreslagna huvud

regeln att annonser skall placeras i pauser mellan programmen. 
Enligt l>agligvaruleverantiirers Fiirhunds hestämda åsikt hiir regle

ringen vara densamma oavselt om del reklamsändande TV-företaget blir 

Sveriges Television eller ett från Sveriges Radio-koncernen friståen<le fö

retag. Även Sveriges Reklamförhund har denna uppfattning. Sveriges 

Radio vill, för det fall att det hlir tillåtet med annonssändningar för så

väl Sveriges Radio-koncernen som andra företag, framhålla det angeläg
na i att i så fall samma regler kommer att gälla för samtliga företag. 

Radionärnnden uttalar att den föreslagna regleringen förefaller vara 

synnerligen invecklad och svår att övervaka. Samhällsvetenskapliga fa

kultetsnämnden vid Göteborgs universitet anser att förslaget är ytterst 

korn pi i cerat. 

Industriförbundet, Svenska Arhetsgivarcföreningen och Cirossistför

hu ndet Svensk Handel uttalar alt man när det gäller att avhryta ett pro

gram med annonser i stort sett hiir kunna hålla sig till den europeiska 

TV- konventionens normer. Hirslaget driver detaljcringen ett gott stycke 

längre och har en ganska hyråkratisk karaktär. Enligt Köpmannaför-

Prop. 1990/91:149 
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hu ndel ter sig den föreslagna regleringen överdriven och väl hyråkra- Prop. 1990/91: 149 
tisk. 

En ganska stor grupp remissinstanser anser att det inte alls bör vara 

tillåtet att avhryla ell program med annonser. Uland dessa märks social
styrelsen, juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, kon
sumentverket, Sveriges Radio, Tjänstemännens Centralorganisation, 
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KL YS), 
Svenska Tealerförhundel, Svenska Journalistförbundet och SIF- kluh
hen vid Sveriges Radio-koncernen. Till förmån för en stor restriktivitet 
då del gäller alt avbryta program med reklam uttalar sig också Filmin
slitutet och Svenska kyrkans centralstyrelse. Sveriges frikyrkoråd/De fria 
kristna samfundens råd anser att det är en viktig kulturpolitisk angelä
genhet all upplevelser av I.ex. fi I mer, konserter, opera- eller teaterfiire
släl I ningar inte störs och splittras .av reklaminslag. Några av de nu 
nämnda instanserna menar all reklamsändningar endast bör få ske på i 
förväg tillkännagivna tider. 

Ett argument som framförs mol annonsavhroll i program är att såda
na strider mot den ideella rätt till sina verk som upphovsmännen har 
enligt upphovsrättslagen. Vissa remissinstanser vänder sig speciellt mot 
att det föreslås vara tillåtet all avhryta filmer med annonser. Bland dessa 
instanser märks juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, 
Filminstitutel, Svenska Regissiirsföreningen, Svenska Teaterförhundet, 
KLYS och Oheroende Filmares H>rhund. Organisationerna anser att 
hl.a. upphovsrällsliga skäl med särskild styrka talar mot annonsavbroll i 
filmer. 

Skälen för milt förslag: I utlandet förekommer två huvudmodeller 
för hur reklam får sättas in i ell TV- företags sändningar. Den ena inne
här att reklam endast får sättas in mellan programmen och eventuellt i 
längre pauser i vissa typer av program. Enligt den andra modellen får 
pågående program avbrytas med reklam, vanligen med vissa hegräns
ningar i fråga om Lex. program som behandlar särskilda ämnesonuå
den. 

För sådana TV-företag som har ell mer eller mindre amhitiöst puhlic 
service-uppdrag gäller ofta all företaget endast får sända reklam mellan 
programmen, medan friare regler brukar gälla för andra TV-företag. 
Undantag från vad som har sagts nu förekommer emellertid, Lex. i Stor
hritannien, där den reklamfinansierade televisionen skall uppfylla om
fattande kvalitetskrav samtidigt som program får avbrytas av reklam un
der vissa förutsättningar. 

Den europeiska TV-konventionens regler om hur reklam får sättas 
in i sändningarna finns i artikel 14. Huvudregeln iir all reklamen skall 
sändas mellan programmen. Konventionen godtar emellertid principi

ellt att reklam sätts in i ett program, om detta sker på ett sådant sätt att 
programmets integritet m:h värde och rättighetshavarnas intressen inte 
skadas. 

I program som hestår av självständiga delar samt i sportprogram och 
på liknande sätt sammansatta program som avser evenemang eller före-
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ställningar med pauser får reklam sättas in endast mellan delarna eller i Prop. 1990/91: 149 
pauserna. 

Om andra program än sådana som består av självständiga delar e.d. 
avbryts av reklam bör det gå minst 20 minuter mellan varje avbrott. 

En mera restriktiv reglering gäller i fråga om vissa typer av program, 

där sändning.-;tiden är längre än 45 minuter. De åsyftade programmen är 

audiovisuella verk såsom biograffilmer och filmer som har gjorts för att 
visas i TV (med undantag av serier, underhållningsprogram och doku
mentärer). Ett sådant program får avhrytas av reklam en gång för varje 

hel 45-minutersperiod. Ytterligare ett avhrott får ske om den samman
lagda sändningstiden med minst 20 minuter överstiger två eller flera he
la 45-minutersperioder. 

Reklam får inte sättas in i någon utsändning som gäller en guds

tjänst. Inte heller får llet ske rcklamavhroll i program som är kortare än 

30 minuter om det rör sig om nyhetsprogram, nyhetskommenteran<.le 

program, dokumentärer, religiösa program eller barnprogram. 
Artikel 28 i konventionen hiir också beaktas. Som tidigare nämnts 

anges där att konventionen inte hindrar en stat från att tillämpa mer re

striktiva och <.letaljerade regler än lo.onventionens i fråga om program

tjänster, som sänds av rättssuhjekt eller med tekniska hjälpmedel som 

staten har jurisdiktion över. 
De av ra<.liolagsutredningen föreslagna restriktionerna i fråga om an

nonsavbrott sträcker sig i några avseenden längre än TV-konventionen. 

Ul.a. innebär förslaget ett absolut förhud mot avbrott i barnprogram och 
nyhetsprogram. I förhållande till konventionen hegränsar också försla

get antalet tillåtna annonsavbrott i långfilmer. 
Som har framgått uppvisar remissinstansernas inställning en stor 

spännvidd; medan vissa uttryckligen go<.ltar utre<.lningsförslaget anser 
andra att det inte alls hör vara tillåtet att avbryta program med annon

ser, och några av de senare anser dessutom att reklaminslag endast bör 

få sändas på fasta, i förväg tillkännagivna tider, en inställning som moti
veras med att TV-tittarna hör kunna välja om de vill ta del av reldamcn 
eller inte. En särskilt kritisk inställning framkommer när det gäller för
slaget att filmer och andra dramatiska verk skall få avbrytas av annon

ser. 
Jag har tidigare (avsnitt 3.1) givit den allmänna bakgrunden till var

fiir jag anser att <.Jet nu bör kunna komma till stånd reklamfinansierade 
sändningar i den marksända· televisionen. Som jag har konstaterat sker 

redan reklamsändningar till svensk publik via satellit. Jag har dragit 

slutsatsen att det i denna situation är bättre att tillåta reklamsändningar 
i marknätet än att upprätthålla det i dag rådande förbudet mot reklamfi

nansierade sändningar där. Bl.a. blir det i fråga om TV-reklam i mark

sändningarna lällare all motverka oiinskmlc effekter av reklamen än vad 

fallet är med den reklam som förckommer i satellitkanalerna. 

Ln ordning för den marksiinda televisionen som endast medgav att 

reklaminslag fick sändas på i fiirviig tillkännagivna tider skulle enligt 

min mening gå alltför långt i restriktivitet med tanke på vad som gäller 
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för satellitkanalerna. Även om jag har förståelse för bevekelsegrunderna Prop. 1990/91: 149 
hos de remissinstanser som förespråkar en ordning med fasta reklamti-
der, anser jag således att en sådan reglering inte skulle ta lillrikklig hän-
syn till ett marksändande TV-företags konkurrenssituation. 

1-ör mig står i stället valet mellan att antingen godta principen au 
programföretaget får avhryta program med annonser eller att inta mot
satt grundhållning utan att för den skull gå så långt som lill att kräva 
fasta annonstider. 

Vid det ställningstagandet vill jag mot bakgrund av remissutfallet fäs
ta särskild vikt vid puhlikens möjligheter till ostörd upplevelse av pro
grammen. TV- littarna lorde i de flesta fall uppfatta annonsavhrott som 
mycket störande. I en film förtar avhrotten verkan av den dramatiska 
handlingen och gör det svårare att följa programmet. Jag har stor förstå
else för att upphovsmän till filmer och andra verk ogillar detta. 

Därmed är inte sagt att en lagstiftning som medger annonsavhroll i 
program utan vidare strider mot upphovsmannens ideella rätt till sitt 
verk enligt upphovsrättslagen. Att generellt säga all annonsavhroll i pro
gram strider mot upphovsmannens ideella rätt leder enligt min mening 
alltför långt. Och iiven om lagstiftningen medgav annonsavhroll i pro
gram, skulle nalurligtvis en upphovsman vara i sin fulla rätt all hävda 
att konkreta fall av sådana avbrott kränkte hans ideella rätt. 

Utländska exempel visar att puhliken intar en negativ attityd till re
klamavhrott. I USA, där TV-kanalerna i stor utsträckning avbryter pro
gram med reklam, är ett av argumenten vid marknadsföring av betal
TV-tjänster just frånvaron av reklam i sändningarna. I reklamhranschen 
diskuteras med oro de framväxande företeelserna "zipping" och "zap
ping". I det förra fallet handlar del om att de som videohandar program 
spol<ir fi.irhi reklaminslagen när de i efterhand lar del av programmet. 
Den andra företeelsen innehär att TV-tittaren med hjälp av fjärrkontrol
len hyter kanal så snart ett reklamavbrott inträffar. Enligt min mening 
tyder delta slag av tittarbeteende på all annonsplaccring i programmen 
kanske inte iir så effektiv från annonsörernas synpunkt som man ibland 
föreställer sig. 

Mot denna bakgrund anser jag all annonsavhrott inte bör få äga rum 
i så slor utsträckning som skulle bli fallet om radiolagsutredningens för
slag följdes. Som har påpekats vid remisshchandlingen måste utredning
ens förslag också betecknas som kom11licerat. Det är en fördel om reg
lerna kan göras enklare. 

llu1•udrcgel11 bör 1•ara all a1111v11scr säus in mellan pmgrammen 

I luvudregeln för hur annonser får sättas in i sändningarna bör som ut
redningen har föreslagit vara, att detta skall ske mellan programmen. En 

siidan placering av annonserna stör inte nämnvärt puhlikens upplevel
ser av programmen. De tittare som önskar se annonserna kan göra det, 
medan de som under annonstiden hellre vill göra något annat kan göra 
del utan att gii miste om sammanhanget i ett program. 
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Oen aktuella regeln gör att man måste kunna ta ställning till när ett Prop. 1990/91:149 
TV-program börjar och slutar. 

Som nämnts tidigare (avsnitt 4.1.2) har kabclnämnden pekat på att 
begreppet radioprogram i radiolagen är oklart så till vida, att det kan va
ra svårt att i ett visst fall avgöra om del rör sig om ett eller flera pro
gram. 

Man bör som jag redan har varit inne på inte överdriva svårigheterna 
på detta område. Utgångspunkten bör vara hur programföretaget väljer 
att presentera sill programutbud. Vad programföretaget presenterar som 
ett program biir normalt kunna betraktas som ett program. 

Ett sådant synsätt står enligt min mening i god samklang med all
mänt språkbruk som med ett program får anses förstå en avgränsad del 
av sändning.~tiden, vilken presenteras under en särskild rubrik och be
handlar ett på ell visst sätt sammanhållcl tema. Exempelvis torde det i 
allmänhet inte finnas anledning att uppfalla cll enstaka artistframträ
dande eller en enstaka kortfilm eller intervju i ett program med skilda 
inslag som ell separat program. 

Del bör finnas 1•issa möjliglu:u:r all a1•bry1a program med annonser 

~ven om man håller hårt på prim:ipen all ta stor hänsyn till publikens 
önskemål om att inte störas av annonser saknas del enligt min uppfatt

ning skäl att vara kategorisk. 
Liksom radiolagsutredningen anser jag nämligen att det bör vara till

åtet att sätta in annonser i pauser i spvrtprogram, där det förekommer 

längre pauser och i program som avsl'r fnr11ställningar l'ller evenemang med 
pausa för publiken. Jag syftar t.ex. på pauserna mellan perioderna i 
ishockey- eller fotbollsmatcher och på sådana pauser där publiken på 
en teater eller i en konsertsal lämnar lokalen för att sträcka på benen. 

När kabelnämnden pekat på all begreppet radioprogram i radiolagen 
är oklart har nämnden särskilt beri.irt svårigheten att i samband med s.k. 
hlandprogram avgöra vad som iir ett program m:h vad som iir delar av 
ett längre program. 

Uppmärksamhet i delta sammanhang förtjänar således också det för
hållandet all programföretaget sänder långa block där det förekommer 
längre inslag av helt olika karaktär. I fråga om Sveriges Television har 
det t.ex. förekommit alt sändningarna under en hel kväll hållits sam

man under en gemensam rubrik och av en enda presentatör. Innehållet 
i sändningen har emellertid varit sammansatt ungefär som under en 
vanlig programkväll. Barnprogram har t.ex. sänts tidigt på kvällen, ny

hetssändningar har salts in på de vanliga tiderna. vissa serier har åter
kommil på ungefär samma tider vecka efter vecka osv. 

Mellan sådana självständiga inslag bör det enligt min mening i prin

cip vara tillåtet all placera annonser. Denna räu bör framgå genom en 
uttrycklig föreskrift. 

Som har nämnts föreskriver den europeiska TV- konventionen att 

det i allmänhet hör förflyta minst 20 minuler mellan två rcklamavhrott. 
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Utöver vad jag tidigare har föreslagit anser jag därför att annonser Prop. 1990191: 149 
bör få sättas in mclla11 delar i program, som består a1• olika al'slutadc de-
lar och där l'arjc del som föregås eller följs al' annonser ~·arar minsl 20 mi-
nuter. Jag vill också hänvisa till att jag längre fram föreslår vissa särreg-
ler med tanke på barnen och TV-reklamen (se avsnitt 4.7). 

4.6 Vissa marknadsföringsrättsliga normer 

4.6.1 Marknadsföringslagcn och reklam i TV 

Min bedömning: I stort sett hiir TV-reklamen hanteras utan 
marknadsför i ngsrättsliga särreglcr. 

Radiolagsutredningens bedömning överensstämmer med min hedöm
ning (betänkandets. 216 ff.). 

Remissinstanserna: Utredningens bedömning delas uttryckligen av 
bl.a. Stockholms tingsrätt, juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms 
universitet. lndustriförhundet, Svenska Arhetsgivarefiireningen, Gros
sistförbundet Svensk Handel, Internationella llandelskamm11rens Sven
ska Nationalkommitte och Nordisk Television. Juridiska fakultetsnämn
den vid Stockholms universitet påpekar att otillbörlighetsnormen i ge
neralklausulen i 2 § marknadsföringslagen är flexibel och möjliggör en 
nyanserad tillämpning som hl.a. heaktar skillnader mellan olika reklam
medier i fråga om påverkan på mottagaren. Sannolikt kommer praxis 
att etablera relativt stränga kriterier på TV-reklamområdet. Enligt Inter
nationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitte kommer TV
rcklamcn sannolikt att ge upphov till en del specifika tolkningsprohlcm 
när det gäller marknadsföringslagen. I sådana frågor kan då Internatio
nella I landelskammarens Grund regler för reklam erbjuda en ändamål
senlig utgång.<>punkt. 

Stockholms ting.<>rätt och Annonsörföreningen har uppfatlningen att 
informationsskyldigheten enligt 3 § marknadsföringslagen inte hör 
sträcka sig lika långt för TV-reklam som för reklam i tryckta skrifter. 

Enligt barnmiljiirådet är skyddet för barn i marknadsföringslag.<>tift
ningen otillräckligt och rådet kräver att lagstiftningen ses över. 

Konsumentverket anser att det bör finnas möjlighet att ålägga ett 
reklam-TV-företag att sända tillrättalägganden (beriktigande av vilsele
dnnde marknadsföring). 

Skälen för min bedömning: I 8 § radiolagen föreskrivs att ingen myn

dighet får förbjuda en radiosändning på grund av dess innehåll. Jag har 
tidigare föreslagit att tillämpningsområdet för denna föreskrift skall an
passas till den regel som har varit dess förebild, nämligen censurför
hudet i l kap. 2 §tryckfrihetsförordningen (avsnitt 4.2.1). 
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Om della förslag genomförs kommer det inte längre all finnas något Prop. 1990/91: 149 
hinder all i fråga om reklam i radio och TV tillämpa generalklausulen 

mot otillbörlig marknadsföring i 2 § marknadsföringslagen. Ett genom-
förande av förslaget leder därför till att marknadsdomstolen får möjlig-

het att vid vite förbjuda sådan reklam i radio eller TV som bedöms vara 
otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. 

Oen nämnda generalklausulen är enligt radiolagsutredningen och de 
flesta remissinstanserna ett tjänligt instrument för att hantera TV

reklamen. Jag delar denna uppfattning och noterar i det sammanhanget 

vad juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har uttalat 
om all rättspraxis sannolikt kommer att etablera relativt stränga kriteri
er på TV-reklamområdet. 

Marknadsföringslagen innehåller en särskild generalklausul om in
formationsskyldighet i reklam (3 §). Radiolag.-;utredningen har gjort be

dömningen att även den bör kunna få en ändamålsenlig tillämpning när 

det gäller reklam i TV. Inte heller detta har ifrågasatts vid remisshe

handlingen. 
Genom den praxis ~om marknadsdomstolen kan utforma får det visa 

sig vilken omfattning en informationsskyldighet i rt:klam i TV har jäm

fört med i annan mediereklam. Jag noterar att två remissinstanscr utta

lat att informationsskyldigheten inte bör anses vara lika långtgående på 

TV-reklamområdet som när det gäller reklam i tryckta skrifter. Själv 

kan jag om detta endast konstatera att frågan gäller hur lagstiftning skall 
tillämpas i konkreta fall som inte kan komma under regeringens be

dömning. Jag saknar därför anledning att uttala mig närmare i frågan. 

Däremot vill jag instämma i radiolagsutredningens slutsats att det i 
stort sett hör vara möjligt att klara sig utan marknadsföringsrättsliga sär
regler för TV-reklamen. Likaså anser jag - i likhet med utredningen - att 
det på två områden är motiverat att göra s.'irskilda överväganden. Jag syf
tar dels på reklam för alkohol m;h tobak, dels på reklam som vänder sig 

till barn. 
Innan jag går över till dessa frågor vill jag påminna om vad jag tidi

gare (avsnitt 4.1.2) har bedömt vara min uppgift i detta sammanhang, 
niimligen att föreslå de lagiindringar som behövs fiir att det markbundna 

sändningsniitet skall kunna användas för reklamfinansierade TV

sändningar. Däremot har jag inte menat att en förutsättning för detta 
hör vara att man mera allmänt ser över den marknadsfiiringsrättsliga 
lag.~tiftningen och överväger all i denna införa nya institut, t.ex. av det 

slag som konsumentverket har efterlyst. 
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4.6.2 Ingen alkohol- eller tobaksreklam i radio eller TV 

Mitt förslag: I radioansvarighetslagen anges att utan hinder av 
den lagen gäller vad som föreskrivs i annan lag om förbud mot 
kommersiell annons i den mån annonsen används vid mark
nadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. 

I alkohol- och tobaksreklamlagarna tas in nya bestämmelser 
som innebär all det vid marknadsföring av en alkoholdryck 
resp. en tobaksvara är förbjudet att använda en kommersiell an
nons i ljudradio- eller televisionsprogram. 

Radiolagsutredningens förslag (betänkandet s. 228 ff.) överensstäm
mer med mitt förslag såvitt gäller radioansvarighetslagen. 

Även utredningen har föreslagit att det tas in nya bestämmelser i 
alkohol- och tobaksreklamlagarna; utredningen har dock begränsat det 

föreslagna förbudet mot kommersiella annonser till att gälla televisions
program som ett programföretag sänder med stöd av tillstånd enligt 5 § 

första stycket radiolagen. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag tillstyrks eller lämnas utan 
erinran av Stockholms tingsrätt, socialstyrelsen, juridiska fakultets
niimnden vid Stockholms universitet, samhällsvetenskapliga fakultets
nämnden vid Götehorgs universitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Sanna 
Satellite AB, Svenska kyrkans centralstyrelse och Sveriges frikyrko
råd/LJe fria kristna samfundens råd. Sanna Satellite AB uppger att det 
för "Nordic Channel" finns ett särskilt programråd, som övervakar att 
bl.a. reklam för alkoholdrycker och tobaksvaror, men även reklam som 
eventuellt kan anses stötande. ej sänds. Socialstyrelsen betonar vikten av 
att så långt möjligt motverka också s.k. dold reklam för alkohol och to
bak. Som exempel nämns att tohaksindustrin är en av de största sponso
rerna av biltävlingar. 

Skälen för mitt förslag: Det förhållandet att det nu bör kunna kom
ma till stånd reklamfinansierade TV- sändningar i marknätet betyder 
mllurligtvis inte att jag anser att det biir sändas alkohol- eller tobaksre
klam i TV. Tvärtom får det anses vara starkt motiverat att det inte före
kommer någon sådan reklam. Vad beträffar tohaksvaror följer f.ö. av 
den europeiska TV-konventionen att en konventionsstat inte får ha nå
gon reklam för sådana varor i gränsöverskridande TV- sändningar (arti
kel 15:1 ). 

I vårt land gäller sedan år 1979 vissa generella föreskrifter om mark
nadsföring av alkoholdrycker m:h tobaksvaror. Reglerna finns i lagen 
( 1978:763) med vissa hestämmelser om marknadsföring av alkohold

rycker (alkoholreklam lagen) och lagen ( 1978:76-1) med vissa bestämmel
ser om marknadsföring av tohaksvaror (tobaksrcklamlagcn ). 

Reklamlagarna stiiller ett grundläggande krav på siirskild måttfullhet 
vid marknadsföring av alkohol och tobak. Detta innd1iir att en reklam
ellcr annan marknallsföringsåtgärll inte får företas som är påträngande 

Prop. 1990/91: 149 
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eller uppsökande eller som uppmanar till bruk av alkohol eller tobak Prop. 1990/91: 149 

(2 § första stycket alkoholreklamlagen resp. 2 § tohaksreklamlagen). En-

ligt motiven (prop. 1977178:178 s. 31) är reklam· irnllio och TV exempel 

på sådana reklamformer som anses vara påträngande m.m. 

Reklamlag3rna är anknutna till marknadsföring.~lagen på det sättet 

att en marknmlsföringsåtgänl som strider mot lagarna anses vara otill
börlig mot konsumenter vid tillämpning av marknadsföring.~lagens ge

neralklausul mot otillbörlig marknadsföring (3 § alkoholreklamlagen 

resp. 4 § tohaksreklam lagen). 

Alkohol- och tobaksrekl3mlagarna har också sill intresse med hän

syn t i Il det yll randefri hetsrättsliga regelverket. 

Radioa11svarighetslage11 bör ändras 

Med det yttrandefrihetsrättsliga regelverket avser jag - förutom reglerna i 

2 kap. I, 12 och 13 regeringsformen - för det första hestämmelserna i 

tryckfrihetsförordningen. För llet andra syftar jag pi\ den särskilda an

svarighetslagstiftning som finns på radio- m:h TV-området, särskilt ra

dioansvarighetslagen. 

Alkohol- och tohaksreklamlagarna innehåller specialregler i fråga 

om kommersiella annonser i tryckta periodiska skrifter. Sådana annon
ser får i princip inte avse spritdrycker. vin eller st:irkiil (2 § andra 

styc.:ket alkoholreklamlagen). Något motsvarande.: förhud gäller inte i frå

ga om tohaksvaror. Det krävs dock att en tohaksannons återger en sådan 

varningstext och innehållsdeklaration som skall finnas på en tobaksva

ras fiirpac.:kning enligt lagen (1975:115·1) om varning.~tcxt och innehåll

sdcklaration på tohaksvaror (3 § tohaksrcklamlagcn). 

Reglerna rörande kommersiella annonser i tryc.:k föregicks av att det 

år 1974 infördes stöd för en sådan reglering i I kap. 9 § tryckfrihets
förnnlningen. Där slås i punkt l fast all urnn hinder av förordningen 
gäller vad i lag är stadgat om förhud mot kommersiell annons i lien 

män annonsen används vid marknadsföring av alkoholhahiga drycker 
eller tohaksvaror. 

Tryckfrihetsförordningen tillåter således all en förhudslagstiftning 

riktar sig mot kommersiella annonser som används vid marknadsföring 
av alkohol eller tobak. 

I radioansvarighetslagen finns ingen motsvarighet till hestämmelsen i 

I kap. 9 § punkt !tryckfrihetsförordningen. Radiolagsutredningen har 

föreslagit all en sådan hestämmelse skall införas. och c.Je flesta remissin

stanscrna är positiva till förslaget. Jag är av samma mening. 

Min uppfallning är således all det av radioansvarighetslagen bör 

framgå, all utan hinder av den lagen gäller vad som föreskrivs i annan 

lag om förhud mot kommersiell annons i den mån annonsen används 

vid marknadsföring av alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror. 

Liksom bestämmelsen i tryckfrihetsförordningen hlir det i delta fall 

lagar fråga om en ramhestämmelse. 

I tryckfrihetsförordningen används uttryc.:ket kommersiell annons 

främst för all markera var gdinsen går mellan vad som omfallas av och 
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vad som kan falla utanför förordningen "så att journalistiken inte drab- Prop. 1990/91:149 
bas" (prop. 1973:123 s. 46). 

För tidningarnas del skiljer man som bekant mellan annonser och 
redaktionell text. Tryckfrihetsförordningens bestämmelse om möjlighet 
att förbjuda kommersiella annonser innebär att den redaktionella texten 
är tryggad av förordningens regler. 

Med att en annons är kommersiell avses, sades det vid tillkomsten av 
tryckfrihetsförordningens bestämmelse, att annonsen är ett medel för 
marknadsföring av en vara. Meddelandet i annonsen skall vara sådant 
att det av innehållet framgår att meddelandet är avsett att främja avsätt
ning av en vara. Detta betyder bl.a. att s.k. åsiktsannonsering i fråga om 
alkohol och tobak faller utanför tillämpningsområdet. 

Mot denna bakgrund uppkommer frågan vad som hör förstås med 
uttrycket kommersiell annons i den föreslagna bestämmelsen i radioan
svarighetslagen. 

Till en början vill jag fästa uppmärksamheten på vissa skyldigheter 
som jag i det föregående har ansett att ett reklamsändande TV-företag 
hör ha. Jag har föreslagit att företaget endast under den siirskilt mark
erade annonstiden i televsionen skall ha rätt att siinda reklam mot 
vederlag (4.3.3). Vidare har jag ansett att för den egentliga prngramvcrk
samheten hör gälla hl.a. kravet på opartiskhet (4.3.1 ). 

Jag vill också hämisa till ett förslag som jag snart kommer till, näm
ligen att det hör införas en uttrycklig regel om att ett programföretag i 
programverksamheten inte mot vederlag eller annars på ett otillbörligt 
sätt får gynna ett kommersiellt intresse (4.9.1). 

Om dessa förslag genomförs kommer ett reklamsändandc TV-företag 
att ha ytterst begränsade möjligheter att under annan tid än annonstid 
sända vad som kan framstå som reklam för alkohol od tohak. 

Det kan också finnas anledning att erinra om mitt förslag till regle
rint fiir de icke reklamfinansierade programföretagen. l·.11 sådant företag 
avses över huvud taget inte ha någon rätt att siinda reklam mot vederlag 
(se avsnitt 4.3.3). Liksom hittills bör för dessa programföretag också kra
vet på opartiskhet gälla allt som företaget sänder. 

Vad som nu har anförts visar att man inte har något större behov av 
att kunna betrakta ett vanligt ljudradio- eller TV-program som en kom
mersiell annons i radioansvarighetslagen mening. Endast i undantagsfall 
hör vad som förekommer i ett vanligt program kunna göra programmet 
till en sådan annons. Eventuell alkohol- och lllhaksreklam i de vanliga 
programmen hör i de allra flesta fall kunna motverkas med hjälp av reg
lerna för själva programverksamheten. 

Program som sänds under annonstid i TV, dvs. under tid som omges 
av den siirskilda ljud- och bildsignatur som jag föreslår, kommer emel
lertid oftast att vara kommersiella annonser. Hir att betraktas som en så
dan annons kan det dock som redan antytts inte vara något absolut vill
kor att programmet sänds under annonstid i den angivna meningen. Jag 
kan I.ex. tänka mig att vad som siigs av en person som på- och avannon
serar cl\ program kan vara att anse som en kommersiell annons. 
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Hänsyn måste emellertid också tas till de direktsända programmen. I Prop. 1990/91:149 

fråga om sådana program befinner sig den som har utsetts till program-

utgivare i en annan situation än utgivaren av en tidning (jfr prop. 

1906:156 s. 44). I ett direktsänt program kan det ju inte uteslutas att vad 

som sägs kommer som en överraskning för programutgivaren. Vad som 
förekommer i uirektsändning har också rent innehållsmässigt i de allra 
flesta fall sådan karaktär att parallellen med tidningarnas reuaktionella 

text leder till att man här inte har anleuning att tala om kommersiella 

annonser. I fråga om att motverka eventuell alkohol- och tohaksreklam 
i uirektsändningar får man därför i princip förlita sig på ue radiorättsli-

ga reglerna. 
Det anförda leder till att uttrycket kommersiell annons i rauioansva

righetslagen hör kunna få en innebörd som sakligt sett stämmer väl 

överens med motsvarande uttryck i tryckfrihetsförordningen. Regelver

ket kommer därmed även i fortsättningen att trygga vad som i radio o<.:h 

TV får anses motsvara tidningarnas redaktionella text. 

Alkoholreklam lagen giillcr marknadsföring av "alkoholdrycker". 

varmed förstås sprit, vin, starköl och öl. I tryckfrihetsförordningens be

stämmelse om möjlighet att förbjuda kommersiella annonser talas det 
inte om alkoholdrycker utan om "alkoholhaltiga drycker", som är ett 

vidare begrepp, eftersom det även omfattar även t.ex. cider och lättöl. 
Anledningen till detta iir föreskriftens karaktär av ramhestämmelsc. 

Det har ansetts att det i det sammanhanget inte funnits anledning att ge 

uttryck för några närmare alkoholpolitiska överväganden (se prop. 

1973:123 s. 45). 

Man bör kunna resonera på motsvarande siitt i fråga om bestämmel

sen om kommersiella annonser i radioansvarighetslagen. Även i dessa 

bestämmelser bör det talas om "alkoholhaltiga drycker". 

Ändringar i alkohol- och tobaksrcklamlagarna 

Om det skall vara möjligt att på marknadsföringsrät1slig väg motverka 
alkohol- och tohaksreklam i radio och TV krävs - utöver att radioansva
righetslagen ändras - nya föreskrifter i alkohol- och tohaksreklamlagar

na. Som radiolagsutredningen har föreslagit bör sådana föreskrifter ut
formas efter mönster av vad som nu står i 2 § andra stycket alkoholre

klamlagen. 
Utredningen har fiireslagit all det vid marknadsföring av en alko

holdryck resp. en tohaksvara skall vara förbjudet att använda en kom

mersiell annons "i televisionsprogram som ett programföretag sänder 

med stöd av tillstånd enligt 5 §första stycket radiolagen". 
Denna avgriinsning innebär all reglerna skulle gälla dels enbart TV

pn>gram, dels enbart program som sänds av Sveriges Television, Sveriges 

Utbildningsradio och ett nytt marksändande TV-företag. Däremot skulle 
reglerna inte gälla ljudradioprogram och inte heller kabelsända pro

gram. Utredningen motiverade delta bl.a. genom all hänvisa till all 

kommersiell reklam inte får sändas i närradio (I O § första stycket närra

diolagen I 1982:4591) och att tillstånd att bedriva s.k. egensändningar i 
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kahel kan återkallas om tillståndshavaren har medgett kommersiell re- Prop. 1990/91: 149 
klam i siind ni ngarna eller gjort reklam för egen kommersiell verksam-

het i dessa (23 §andra stycket I lagen I 1985:6771 om lokala kahelsänd-
ningar). Den konklusion som utredningen drog hlev att det över hela 

linjen finns radiorättsliga hestämmclser som fiirhjuder kommersiell re-

klam i sändningar och att dessa regler träffar även alkohol- och tohaks-

reklam. 

Min uppfattning är emellertid att man hiir la ett bredare grepp om 

delta ämne än vad radiolagsulredningen har gjort. Jag kan t.ex. inte se 

någon anledning att reglerna skall varn hegränsade till marksändningar, 

utan jag finner det naturligt att man kan ingripa på marknadsförings

rättslig väg även mot alkohol- och tohaksreklam som sänds från satelli

ter. 1-'ör det talar hl.a. att det inte finns några föreskrifter som förhjuder 

kommersiell reklam i satellitsändningar. 

Den lämpligaste lösningen får därför anses vara, all man i alkohol

och tobaksreklamlagarna helt generellt föreskriver att del vid marknads

föring av en alkoholdryck resp. en tohaksvara är förbjudet att använda 

en kommersiell annons i ljudradio- eller telcvisionsprogram. Om man 

gör så kommer lagarna att hli tillämpliga på alla slag av program och 

oavsett om dessa sänds i marknätet, i kahel eller från satellit. 

M arl..11ad4öri11gslags1ifminge11s 1illii111p11111g:>11111 råd1· 1 ·id 
mark11ud~fiiri11gså1garder som liar in1crna1io11dl ankny1ni11g 

Mitt förslag innchär således i motsats till radiolagsutredningens förslag 

att KO och marknadsdomstolen också skall kunna ingripa mot alkohol

och tohaksrcklam i satellitsändningar. Särskilt med hänsyn till detta bör 

helt allmänt frågan beröras vilket tilliimpning.~område den marknadsför
ingsriittsliga lagstiftningen kan anses ha när det gäller marknadsförings

åtgärder med internationell anknytning. 

Departementschefen log, upp detta i förarbetena till 1970 års lag om 

otillbörlig marknadsföring, men vad som konkret hehandlades var re

klam i utländska tidningar, inte TV-sändningar. Departcmentsd1cfen yt

trade följande om generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring 

(prop. 1970:57 s. 92 f.). 
Generalklausulen är inte formellt hcgränsad till vad som sker i Sve

rige. 
Vad beträffar frågan om dess tillämpning på marknadsföringsåtgärder 

med internationell anknytning vill jag anföra följande. I luvudsyftet med 
den föreslagna lagstiftningen är att sörja för att vi~sa normer iakttas 
inom reklam och marknadsföring på den svenska marknaden. Avgi\ran
de för om generalklausulen skall tillämpas på en viss åtgärd hör därför 
vara om åtgärden är inril<.latl på en svensk publil<.. Var ålgiinh.:n har 
företagits är där·em•>t i pri111.:ip utan bet~delse. Generalklausulen hör så
lunda kunna tillämpas exempelvis i fraga om reklammaterial som har 
producerats i utlandd och därifrån distrihuerats till mottagare i Sverige. 
Detta hör gälla vare sig reklamen är särskilt inriktad på Sverige eller 
vänder sig till en internationell publik, därihland den svenska. Om där
emot reklamen i och för sig avser bara en viss utliindsk marknad hi\r ge
neralklausulen inte anses tillämplig. Det hör sålunda inte vara möjlig1 
all ingripa mot en annons i en utländsk tidning. vilken inte primiirt är 
avsedd för spridning i andra länder, även om vissa exemplar av tidning-
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en skulle förekomma här i landet. Oet nu sagda gäller även åtgärder Prop. 1990/91:149 
som vidtas av svenska företag. 

Del sagda innebär att generalklausulen i m:h för sig kan tillämpas 
även på handlingar som företas utanför Sveriges gränser. De praktiska 
möjligheterna att i sådana fall nå den ansvarige med delgivning a'i ett 
vitesföreläggande eller att verkställa ett beslut om utdömande av vite 
torde emellertid vara begränsade. 

Beträffande reklam i TV kan av detta uttalande dras en alldeles be
stämd slutsats: generalklausulen mot otillbiirlig marknadsföring är inte 
tillämplig på TV- reklam som inte kan tas emot i Sverige utan bara av 
TV- tittare i andra länder. 

Så snart TV-reklam kan tas emot i Sverige hör man enligt min me
ning ställa frågan om reklaminslaget kan anses rik1a1 till Sverige eller till 
en internationell puhlik, däribland den svenska. Vid en sådan bedöm
ning har man inte anledning all fästa avgörande vikt vid huruvida sänd
ningen som sådan enligt internationella telt:konventionens regelsystem 

är avsedd all tas emot i Sverige eller kan tas emot här endast på grund 
av tekniskt ofrånkomligt "överspill". Vid bedömningen hlir därmed frå

gor av typ radiofrekvens, slag av satellit och sändningens styrka bara nå
gra - ofta kanske mindre väsentliga - tolkningsdata hlaml andra. 

Heträffande reklam i utländska sändningar vill jag också helona, att 
det inte finns anledning att använda generalklausulen mot all reklam 
som skulle kunna träffas av den. I första hand finns Jet skäl för KO att 
uppmärksamma svenska annonsörers verksamhet med inriktning på 
den svenska marknaden. Och därnäst sådan reklam av utländska annon
sörer av vilken det framgår att svenska TV-tittare hör till målgruppen. 

En särskild omstänllighet som hör understrykas är den innebörd 

man hiir tillägga den europeiska TV- konventionen och all delta förhål
lande medför all vi bör iaktta försiktighet när det gäller all använda ge
neralklausulen mol reklam i utländska TV-sändningar. 

Konventionen innehär en maning till försiktighet i dt:t nu berön.la 

hänseendet beroende på del sätt som den har bestämt vilken stat som 
ansvarar för att konventionen följs. Konventionen lägger detta ansvar 
på den sändande staten (artikel 5). 

Sändande stal när del giiller satellitsändningar är i första hand den 
stat från vars territorium sändningen tlll satelliten sker. Om denna 
sändning sker från en stat som inte är bunden av konventionen är den 
stal sändande stat som upplåter frekvens eller transponder. Om inte hel
ler den staten är bunden av konventionen men programföretaget har sill 
säte i en konventionsstat, anses denna stat .. om sändande stat. 

I fråga om utländska satellitsändningar. diir sändningen till satelliten 

sker från utlandet. är del således i allmänhet någon annan stat än Sveri
ge som ansvarar för efterlevnaden av konventionens krav. 

t:u förbud mol en alkohol- dia 1<>baksannon.1· bör inte rik1a sig 11101 den 
.som endast vidan:sänder e11 sänd11ing 

En ofrånkomlig men underfiirstådl.l begränsning gäller i fråga om mitt 
förslag lill ändring i alkohol- och tobaksrcklarnlagarna om au det vid 
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marknadsföring av en alkoholdryck resp. en tobaksvara skall vara för- Prop. 1990/91: 149 
bjudet att använda en kommersiell annons i ljudradio- eller televisions-

program: man måste skilja mellan ursprungliga sändningar och vidare-

sändningar, dvs. samt"1dig och oförändrad återutsändning av andra siind-

ningar. 

Del föreslagna förbudet avscs kunna bli riktat mot I.ex. en annonse

rande näringsidkare. Ett förhud kan dock meddelas även andra (se 2 § 

andra meningen marknadsföring.slagen). I.ex. det programföretag som 

har satt samman det aktuella utbudet. Däremot får av allmänna rätts

gru ndsatser anses följa att ett fiirhuu inte kan rikta sig mot uen som en

dast passivt tar emot en sändning och vidaresänder den i I.ex. ett kahel

nät. Den som endast gör det har ju inget inflytande över sändningarnas 

innehåll. 

lirw1dregcln om måufullhl'l 

Innan jag lämnar alkohol- och tohaksreklamen vill jag uröja något vid 

det grundläggande kravet i reklamlagarna att särskild måttfullhet skall 

iakttas vid marknadsföring av alkohol och tobak. Uttryckligen säg.~ att 

detta innehiir att en reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd inte får 

vara påträngande eller uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol 

eller tohak, och jag har visat att motiven till lagarna som exempel på så

dana reklamformer som anses vara påträngande osv. nämner reklam i 

radio och TV ( prop. 1977178: 178 s. 31 ). Tanken har således varit att 

marknadsdomstolen redan på denna grund skall kunna meddela vites

förhud mot all alkohol- och tohaksreklam i radio och TV. 

Liksom radiolagsutredningen anser jag emellertid att ett sådant reso

nemang bortser från den innebörd som ratlioansvarighetslagen får anses 

ha. 

Radioansvarighetslagen har samma yllrandcfrihetshegrepp som 

tryckfrihetsförordningen. Vilket yllrandcfrihetshegrepp som 1ryckfri

hetsfiironlningen har får man klart för sig när man beaktar syftet med 

förordningen sådant detta syfte kommer till uttryck i främst I kap. l § i 

föronlningen. Det enda som ligger utanför detta skyddssyfte är sådana 

meddelanden som iir av utpräglat kommersiell natur och som har rent 

kommersiella förhållanden till föremål. Generella förbud mol reklam 

för vissa slag av varor har ansetts inte säkert falla utanför det tryckfri

hetsrättsliga området. l·ör att ingripande skall kunna ske mot ett sådant 

meddelande krävs därfiir stiid i förordningen (se prop. l ll8b/87: IS l s. 

53). Del är mot denna hak.grund som regeln i I kap. 9 § punkt I 

tryckfrihetsförordningen har kommit till. 

Enligt 2 § radioansvarighetslagen medför missbruk av y11randefrihe-

1en i radioprogram ansvar och skadeståndsskyldighel endast niir giir

ningen innefattar yttrandefrihetsbrotl. Som jag tagit upp tidigare (avsnitt 

4.2.2) har man inte anledning att tolka orden "ansvar och skade

ståndsskyldighel" snävt. utan det får anses att de inkluderar även vites

fiirhud inom det område som lagstiftningen hehandlar. Lftersom det in

te finns något stiid i radioansvarighetslagen fiir all marknadsdomstolen 
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har rätt att meddela vitessanktionerade förhud mot alkohol- eller to- Prop. 1990/91: 149 
baksreklam i radio och TV får det anses att domstolen saknar den rät-

ten. 
Heträffande bestämmelsen i I kap. 9 § punkt I tryckfrihetsföronl

ningen hör också framhållas att den hegränsar sig till att miijliggiira för
bud mot kommersiella annonser. Vad angår att motverka alkoholre
klam i tryckta skrifter kan därför marknadsdomstolcn agera endast om 

reklamåtgärden gäller en kommersiell annons. Om det inte är så saknar 
den grundlliggande regeln i alkoholreklamlagen om särskild mållfullhet 

hetydelse, eftersom det för denna regel inte finns något stiid i tryckfri
hetsförordningen. 

Det nu anförda betyder i fråga om sådan radio- och TV- verksamhet, 

för vilken gäller siirskild ansvarighetslag.-;tiflning, att marknadsdomsto

len inte har någon miijlighet all åberopa alkohol- och tohaksreklamla

garnas grund rege I om mått f u Il het. 
Jag håller med radiolagsutredningen om att det är motiverat med ett 

klarläggande om detta rned hänsyn till uttalandet i motiven till alkohol

och tohaksreklamlagarna om reklam i radio och TV. 

Vad till sist gäller frågan om olika former av dold reklam för alkohol 
och tobak, anser jag all de skyldigheter som jag tidigare nämnt att ett re

klamsändande TV-företag hiir ha, hör kunna spela en positiv roll. I den 

mån det är fråga om direktsändningar av t.ex. s1mrthändclser som äger 

rum utomlands, torde emellertid en viss exponering av varumärken 

m.m. inte kunna undvikas. 

4.7 TV-reklamen och barnen 

Mitt förslag: I radioansvarighetslagen införs en ny hestämmelsc 

(2 a §) om att utan hinder av den lagen gäller vad som fiire
skrivs i annan lag om förbud mot kommersiell annons i den 
mån annonsen används vid marknadsföring till harn. 

En annons med reklam som sänds under annonstid i televi
sionen skall inte få syfta till att fånga uppmärksamheten hos 
harn under 12 år. l·~n annons med reklam skall inte få förekom

ma under annonstiden omedelbart före eller efter ett program 
eller en del av ett program som huvudsakligen vänder sig till 

harn under 12 år. I annonser med reklam skall det inte få upp

träda personer eller figurer som spelar en framträdande roll i te

levisionsprogram som huvudsakligen vänder sig till harn under 
12 år. - Dessa bestämmelser skall tas in i radio lagen ( 11 § samt 

IS§ första stycket andra meningen). 

Radiolagsulredningens förslag (hctänkandct s. 219 ff.) överensstäm

mer i sak till största delen med mitt fiirslag. När det gäller vilken kate
gori av personer som en annons med reklam inte skall få vara inriktad 
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på all fånga uppmärksamheten hos tar utredningens förslag sikte på Prop. 1990/91: 149 
"yngre barn". Därmed avses åldrarna upp till 10 år. I övrigt gäller ut-
redningens förslag "harn", varmed avses åldrarna under 12 år. 

För det fall att det i avtalet mellan staten m:h etl programföretag be
stäms att program får avhrytas av annonser har utredningen föreslagit 
den särskilda regeln, att ett villkor för annonsavhrott skall vara att det 
inte rör sig om program som huvudsakligen vänder sig till barn. 

Någon ändring i radioansvarighetslagen har inte föreslagits av utred
ningen. 

Remissinstanserna: Meningarna bland rem issi nstanserna går starkt 
isär. Stockholms tingsrätt, Lantbrukarnas Riksfiirhund, Nordisk Televi
sion och Svenska Regissörsföreningen tillstyrker utredningens förslag att 
en annons med reklam inte skall få vara inriktad på alt fånga uppmärk
samheten hos yngre barn. Positiv till detta förslag är också Svenska kyr

kans centralstyrelse, dock med den kommentaren att regelverket ge
nomgående hör gälla barn upp till 12 år. 

Hovrätten fiir Nedre Norrland, radionämnden, Annonsiirföreningen 
och Sveriges Reklamförbund kritiserar att det görs skillnad mellan 
"yngre barn" och "harn"; detta hefaras kunm1 medföra tillämpning.o;svå
righeter. Också Industriförbundet, Svenska Arbetsgivareföreningen 
(SAF), Grossistförbundet Svensk Handel, Internationella llandelskam
marens Svenska Nationalkommitte och lndustriförvnllnings All Kinne
vik uttalar kritik på denna punkt. Ombudsmannen mol etnisk diskrimi
nering frågar sig om det inte vore rimligt att i TV-reklamsammanhang 
tillämpa den definition av barn som förekommer i FN:s barnkonven
tion, nämligen att barn är den som är under 18 år. 

Svenska Tidningsutgivareföreningen ifrågasii11er om det finns till

rikkliga skiil alt förbjuda reklam riktad 1ill yngre harn. Köpmannafiir
hundet, Annonsörföreningen, Sveriges Marknadsförhund och Kinnevik 
motsätter sig delta förslag. Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfun
dens råd anser tvärtom att förbudet hiir skärpas och föreslår alt en an
nons med reklam inte skall få vara inriktad på att fånga uppmärksam
heten hos barn (under 12 år), att reklaminslag inte skall få sättas in före 
ett bestämt klockslag, förslagsvis kl. 19.00, och alt all reklam i TV skall 
vara utformad så alt den tar hänsyn till barns m:h ungas särskilda käns
lighcl. Svenska kyrkans centralstyrelse uttalar att alla annonser i TV, vid 
vilken tid de än sänds, hör utformas med största hänsyn till hl.a. harn. 
Svenska Teaterförhundet och SU:-kluhhen vid Sveriges Radio
k.oncernen anser att det föreslagna förhudet hiir utvidgas till alt )!,älla re
klam riktad till barn och ungdomar. Social.styrelsen föreslår alt det in
förs en rad särskilda restriktioner vad gäller reklam till harn. delvis efter 

förehihl av Internationella llandelskammarens Råd om reklam till harn. 
Barnmiljörådet anser att det inte hör få förekomma någon reklam rik
tad till harn under 14 är, att ingen reklam hör få visas i TV före kl. 
21.00 och att de regler för reklam till barn och unga som har föreslagits 
i Nl·:K-rapporten 1989:5 "Konsumentkrav på TV-reklam 1ill harn och 
unga" hör gälla som miniminivå för all reklam i TV. 1 likhcl med den 
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nämnda rapporten anser konsument verket all det hör vara förhjudet att Prop. 1990/91: 149 
sända reklam i TV om reklamen är riktad till harn under 14 år. Efter-

som harn påverkas även av sådan reklam som inte speciellt vänder sig 
till dem hör reklam över huvud taget inte få sändas under tid då barn är 
en stor del av puhliken. Verket anser därför att det inte bi)r få sändas 
någon reklam i TV under tiden kl. 6 - 20. 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet delar utredningens uppfattning att 
annonser med reklam inte bör få förekomma under annonstiden ome

delbart fiirc eller efter ett program som huvudsakligen vänder sig till 

barn. Detta förslag tillstyrks också av hl.a. Svenska kyrkans centralsty

relse. Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd och Svenska 
Regissörsfiireningen. Sveriges Marknadsförhund instiimmer med tvekan 

i förslaget, medan Riksidrottsförbundet anser att det inte hör få före

komma reklam i anslutning till TV- program för mindre harn. lndustri

förhundet, SAF och Grossistförbundet Svensk Handel anser i stället att 

det hör prövas om inte placeringsreglcrna heträffande reklam till barn 
kan formuleras enklare. Utgångspunkten biir vara Internationella I-Ian
delskammarens Grundregler för reklam/Råd om reklam till barn. En li

knande hållning intar Köpmannaförbundet och Internationella Han

delskammarens Svenska Nationalkommittc. Svenska Teaterförbundet 

finner det å andra sidan vara otillräckligt att annonser med reklam inte 
skall få förekomma under annonstiden omedelbart före eller efter ett 

program som huvudsakligen vänder sig till barn. Förbundet anser att 

del hör vara förbjudet att sända reklam i anslutning till barn-. ungdoms

ocb familjeprogram. Samma uppfattning har SIF-klubhen vid Sveriges 

Radio-koncernen. 

Svenska kyrkans centralstyrelse tillstyrker förslaget att program som 

huvudsakligen vänder sig till barn inte skall få avbrytas av annonser. 

Stockholms tingsrätt, Lantbrukarnas Riksfiirhund, Nordisk Televi

sion och Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd tillstyrker 
förslaget att det i annonser med reklam inte skall få uppträda personer 
eller figurer som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som 
huvudsakligen vänder sig till harn. Sveriges Marknadsfiirbund yttrar om 
detta förslag att framför allt förväxlingsrisken biir väga tungt så all inte 
halva svenska skådcspclarkåren i onödan utesluts från att få medverka i 
reklaminslag. Industriförbundet, SAi' och Grossistfiirbundet Svensk 
llandcl menar att man med fördel hiir kunna iiverlämna åt programfö
retaget att ställa upp lämpliga normer och alt lagregleringen kan in

skränkas till vad den europeiska TV-konventionen kräver. Konsument

verket finner det å andra sidan inte tillfredsställande att endast personer 

som spelar en framträdande roll i harnprogram föreslås bli diskvalifice

rade från reklammedverkan; det hiir vara tillriickligt att personen eller 

figuren har anknytning till ett sådant program. 

Skälen för mitt förslag: Televisionen är ett medium med stor genom

slagskraft. Harn ser mycket på TV m:h har stor tilltro till vad de ser och 
hör. Frågan om TV-reklamen och barnen biir diirfiir ägnas särskild upp

märksam het. 
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l'örst kan konstateras att marknadsföring.~lagen gäller för all kom- Prop. 1990/91:149 
mersiell n:klam på den svenska marknaden. Lagen kommer därmed 
också att gälla reklam i svenska TV-program. 

Enligt generalklausulen i 2 § marknadsföring.~lagen kan marknads
tlomstolen, om en näringsidkare vid marknadsföring av en vara, tjänst 

eller någon annan nyttighet företar reklamåtgiird eller annan handling, 

som genom att strida mot god affärssed eller på annat sätt är otillhörlig 

mot konsument er eller näringsidkare, förbjuda näringsidkan:n att fort
sätta med delta eller att företa annan liknande handling. 

1 Iiinvisningen till uttrycket "god affärssed" syftar hl.a. på Internatio

nella I lantlclskammarens Grundregler för reklam, som i sin nu gällande 

lydelse antogs år 1987. 
I förarbetena till marknadsföring.~lagen (prop. 1970:57 s. 60) anförs 

alt generalklausulen redan från hörjan kunde få en hetytlande stadga om 

man till utgångspunkt för tillämpningen tog detta utomrättsliga norm

system. 
I Grundreglerna (artikel 13) anges au reklam inte får utnyttja harns 

naturliga godtrogenhet eller ungdomars hristande erfarenhet eller utsät
ta deras lojalitetskänsla för påfrestning. Reklam som riktas till eller är 
ägnad all påverka barn eller ungdomar får inte innehålla framställning i 

ord eller hild som kan medföra fysiska skadeverkningar eller påverka 

dem negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. 

Grumlreglerna innehåller ett särskilt avsnitt med Råd om reklam till 

barn. Med harn avses därvid personer som är under 14 år.eller som inte 

uppnått annan motsvarande åldersgräns, vedertagen i resp. land. 

I Råden betonas att reklam till barn skall kunna identifieras som re

klam, att reklam inte får framstå som överseende med bruk av våld och 

att den inte får undergräva sociala värderingar eller föräldrars auktoritet 
och ansvar. Reklamen får inte förleda harn att försälla sig i riskfyllda si
tuationer eller all söka sällskap med främmande personer eller beträda 
okända eller farliga platser. Inte heller får reklam innehålla direkta 
uppmaningar till barn att övertala andra att köpa den annonserade pro
dukten åt dem. Råden hetonar vikten av särskild aktsamhet för att re
klam inte skall anses vilseleda barn när det gäller t.ex. den annonserade 
produktens verkliga storlek och beskaffenhet. Prisuppgifter får inte ut

formas så att harn kan få en överdriven uppfattning om produktens 

verkliga vänte eller ge sken av att produkten uran vidare ryms inom 

varje hushållshudget. 

Grundreglerna ställer således upp restriklioncr för sådan reklam som 

riktas till harn, men de förhjuder inte reklam till harn. 

Vid prövning enligt generalklausulen i 2 § marknadsföring.~lagcn av 

om en framställning är 01illbörlig mol konsumcnlcr stiills speciellt höga 

krav på hederlighet och vedcrhäf1ighct när framställningen rikiar sig 

till grupper som kan antas vara mindre kritiska än konsumenter i all

män het, exempelvis barn eller sjuka personer ((HOJ>. I 970:S7 s. o9). 

Däremot ger lagen inte något stöd för all reklam till harn i ert visst me

dium, t.ex. TV, generellt skall anses vara otillhörlig. 
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Enligt min mening bör emellertid ett medium med så stor genom- Prop. 1990/91:149 
slagskraft som televisionen inte alls få användas för reklam som särskilt 
vänder sig till yngre harn. Yngre barn kan inte alltid skilja mellan re-

klaminslag och vanliga TV-program. Inte heller förstår de alltid att av-

sikten med reklaminslag är att locka till köp. Därmed tar de till sig re-
klamens budskap utan den skepsis som iildre barn och tonåringar lär sig 
utveckla. Samtidigt ser barn mycket på TV. Barnprogrammen får ofta 

mycket höga tittarsiffror inom de åldersgrupper som programmen vän-

der sig till. TV kan därför vara ett särskilt effektivt medium för reklam 

som syftar till att påverka yngre barn. Att använda televisionen på det 
sättet skulle emellertid strida klart mot barnens intressen. 

Vad jag har sagt nu betyder att jag i den här frågan har en annan 
uppfattning än de remissinstanser som anser att befintliga reklamregler 
är tillfyllest också när det gäller reklam i TV. Enligt min uppfallning 

hör följaktligen lagen om annonser i televisionen innehålla särskilda re

striktioner så att man kan motverka att den marksända televisionen blir 

ett medium för reklam som s.'irskilt har de yngre barnen som målgrupp. 
Innan jag går in på vilka regler som hör gälla vill jag behandla av

gränsningen av den åldersgrupp som reglerna b()r ta sikte på. 

Som framgår av vad jag tidigare har sagt innebär marknadsföringsla

gen att det ställs speciellt höga krav på hederlighet och vederhäftighet 

när en reklamåtgärd riktar sig till exempelvis harn. Något behov av yt
terligare restriktioner för reklam som i största allmänhet har harn som 
målgrupp finns därför enligt min mening inte. 

Den grupp harn för vilka det är motiverat med särskilda regler är 
harn som ännu inte har län sig skilja klart mellan reklaminslag och 
andra delar av en TV-sändning. I lagrådsremissen betecknades denna 

grupp av barn som "yngre harn". 
Lagrådel menar all uttrycket "yngre harn" är obestämt. Den bakom

liggande tanken torde enligt lagrådet vara att reglerna skall träffa annon
ser och program som huvudsakligen vänder sig till harn som ännu inte 
har kommit i puberteten. Enligt lagriidcts mening hör regeln i klarhe
tens intresse konkretiseras genom att en 12-årsgräns anges i paragraftex
ten. 

Jag delar lagrådets uppfattning i denna fråga. 
Som har framgått förespråkar vissa remissinstanser att reklam i TV 

med hänsyn till barnen inte skall få sändas före ett visst klockslag. De ti
der som nämns i sammanhanget är kl. 19. 20 och 21. 

Radiolagsutredningen har studerat konsekvenserna av regler av detta 
slag bl.a. genom att låta undersöka puhlikens ålderssammansättning vid 

olika tider på dygnet. Resultatet visar. föga överraskande, att det framför 
allt är under den tid då det sänds barnprogram som yngre barn utgör en 

stor andel av TV-publiken. Utredningen drar slutsatsen att man hör av

stå från att införa en regel om att reklaminslag inte skall få sändas under 

vissa tider på dagen. 
Jag har samma uppfatlning. 1-:!1 regel 0111 atl annonser med reklam 

inte fick sändas under vissa tider skulle försvåra TV-företagets miijlighc-
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ter att få tillräckliga inkomster och även kunna leda 1ill en stark kon- Prop. 1990/91:149 
centration av annonserna till övriga delar av dygnet. Samtidigt skulle re-
geln ha begränsad belydelse vad gäller· att motverka att den aktuella 
gruppen av barn blir påverkade av reklaminslagen. Jag anser att de reg-
ler som behövs för all motverka reklam med yngre barn som målgrupp 
hör utformas så all delta syfte framgår av reglerna. 

Först och fdimst behövs en föreskrift om all en annons med reklam 
inte får syfta till alt fånga uppmärksamheten hos harn under 12 år. 

Vid bedömningen av om detta syfte föreligger hör samtliga betydelse
fulla omständigheter beaktas. Dit hör t.ex. den annonserade varan eller 
tjänsten, annonsens utformning och det sammanhang där annonsen fö
rekommer. Regeln hör endast gälla annonser med reklam. Den hör allt
så inte hindra att man använder TV-annonser för att t.ex. lära barn upp
i råda i trafiken. 

Reklam kan vara särskilt riktad till den aktuella gruppen av harn 
även om själva reklaminslaget inte är speciellt ulformat med hänsyn till 
barnen. Om ett reklaminslag sänds vid ett tillfälle då det kan antas att 
dessa barn utgör en övervägande del av publiken måste man anta att av
sikten är att nå just dem med reklamhudskapet. Därför hör även den re
geln gälla all en annons med reklam inte får sättas in under annonsti
den omedelbart före eller efter cl! program som huvudsakligen vänder 
sig till barn under 12 år. 

Som jag har behandlat lidigarc (avsnitt 4.5.3) är min uppfattning att 
annonser i princip inte bör fä avbryta ett program. Om delta förslag ge
nomförs måste programföretagel, utan att del finns någon uttrycklig re
gel om detta, även avhålla sig från all göra annonsavbrott i program som 
vänder sig till barn under 12 år. Mitl förslag kräver således inle att detta 
anges ullryckligen. Med hänsyn till de s.k. blandprogrammen (jfr avsnitt 
4.5.3) hör dock uttryckligen anges också alt annonser inre får sättas in 
omedelbart före eller efter en del av program som huvudsakligen vän
der sig till barn under 12 år. 

Barnprogrammen i TV uppskattas mycket av barnen. Ln annonsör 
bör inte kunna dra fördel av detta förhållande för sina reklambudskap. 
Utredningen har för att motverka sådant föreslagi1 den regeln, att det i 
annonser med reklam inte får uppträda personer eller figurer som spe
lar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakligen vän
der sig till harn. 

Rcmissinstansernas reaktion är som har framgått blandad. Vissa till
styrker förslaget, medan andra ifrågasätter behovet av en regel. Konsu
mentverket efterlyser ytlerligare restriktioner. 

Min uppfattning är att det finns skäl för en reglering och att utred
ningens förslag är lämpligt avvägt. 

Jag har redan föreslagit en regel av liknande slag med tanke på 
grundsalsen om reklamidentifiering, nämligen att det i annonser som 
sänds mot hclalning eller annat vederlag inte får upptriida personer som 
spelar en framträdande mil i lelevisionsprngram som huvudsakligen 
handlar om nyheler eller nyhetskommentarer (avsni11 4.4.3). Delar av 
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vad jag har anfört i anslutning till denna regel bör kunna anses tillämp- Prop. 1990/91:149 
ligt för det nu aktuella förslaget. 

Regeln medför att inte bara medverkan i programföretagets egna 
barnprogram hlir annonsdiskvalificerande utan att samma sak kommer 
att gälla andra harnprogram i TV som tas emot i Sverige. 

Med de regler som nu har beskrivits anser jag att det skapas förutsätt
ningar för att hindra, att annonsörer i televisionen riktar sig särskilt till 
de yngre barnen utan all för den skull möjligheten till TV-reklam för 
andra målgrupper begränsas. Jag är naturligtvis medveten om all barn 
ser andra program än barnprogram och att yngre barn därför kommer 
att se de annonser som sänds i anslutning till dessa program. Jag anser 
emellertid inte att det finns något behov av att för de yngre barnens 
skull föreskriva särskilda regler vid sidan av marknadsföring.~lagen när 
det gäller sådan allmänt inriktad reklam i TV. 

I det föregående (avsnitt 3.6. l) har jag uttalat mig om generalklausu
len mot otillbörlig marknadsföring i marknadsföring.~lagen och därvid 

gjort bedömningen att den är ett tjänligt instrument för att hantera TV

reklamen. 
Jag utgår nämligen från att marknadsdomstolen, när den skall bedö

ma om en viss reklamåtgärd strider mot generalklausulen, fäster avseen
de vid det intryck framställningen gör samt tillmiitcr det betydelse att te
levisionen har stor påverkanskraft, att sändningarna vänder sig till en 
allmän publik i hemmen och alt barn oftast är en del av publiken. La
gen hör ge möjlighet till bedömningar som är anpassade till TV-mediets 
särart. Redan av nuvarande lagstiftning torde således följa att åtskilligt 
redan gäller av de särskilda restriktioner som vissa remissinstanser har 
förespråkat på detta område. 

Två av de regler som jag förordar får anses vara av i första hand 
marknadsföringsrlittslig art, nämligen regeln att en annons med reklam 
inte skall få syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år 
01.:h regeln alt det i annonser med reklam inte skall få uppträda perso
ner eller figurer som spelar en framträdande roll i televisionsprogram 
som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. 

Från yltrandefrihetsrättslig synpunkt hör dessa regler hetraktas på 
samma sätt som t.cx. regeln i 2 § andra sty«.:ket alkoholreklamlagen, som 
fiirhjuder kommersiella annonser för spritdry«.:ker. vin och starköl i 
tryckta periodiska skrifter. 1:ör denna regel finns stöd i tryckfrihetsför
ordningen (I kap. 9 §punkt I), och jag har i föregående avsnitt föresla
git att det i radioansvarighetslagen ges stöd för att i lag förbjuda alkohol
och tohaksannonscr i radio och TV. 

Jag anser därför konsekvensen bjuda att det av radioansvarighetsla
gen 01.:kså framgår. att utan hinder av den lagen gäller vad som före
skrivs i annan lag om förhud mot kommersiell annons i den mån an
nonsen används vid marknadsföring till harn. 

En sådan hestämmelse får liksom de tidigare behandlade bestämmel
serna i ansvarighetslagarna för radio och TV karaktären av ramhestäm
melse. 

123 



Med hänsyn till delta bör hestämmelsen i radioansvarighetslagen helt Prop. 1990/91: 149 
allmänt gälla marknadsföring till harn, varmed då får förstås vad som i 
rnarknadsföringssammanhang menas med harn, dvs. personer som är 
under 14 år. 

Vad som i det föregående har sagts om innehönlen av uttrycket kom
mersiell annons i radioansvarighetslagen är tillämpligt också i detta 
sammanhang. 

4.8 Annonser och liknande meddelanden sökbar 
text-TV 

Mitt förslag: Radiolagens hestämmclser om annonser som sänds 
under annonstid i televisionen skall inte gälla sök.har text-TV. 
En föreskrift om detta skall tas in i radiolagen (16 §). 

I lagen skall också utlryckligen föreskrivas att kraven på 
opartiskhet och saklighet inte skall gälla annonser och liknande 
meddelanden i sökbar text-TV (6 § fjärde stycket). 

Radiolagsutredningens förslag innehåller inte någon motsvarighet till 
mitt förslag. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har tagit upp frågan om 
kommersiell text-TV. 

Skälen för mitt förslag: Både utomlands och här förekommer det au 
TV-företag använder en del av TV- signalens överföringsmöjligheter för 
att sända särskild textinformation, text-TV. Text-TV har i huvudsak två 
användningsområden. I det ena fallet rör det sig om programtextning. 
Som exempel på text-TV i denna form kan nämnas all skådespelarnas 
repliker i utländska filmer textas och all del sänds annan textinforma
tion som komplement till vad som sägs i vanliga TV-program. Textning
en kan t.ex. vara en serviceåtgärd gentemot TV-tittare som har nedsatt 
hiirsel. 

Den andra typen av text-lV innehär att TV-företaget, vid sidan av de 
vanliga TV-programmen. sänder separata textade informationssidor som 
fyller hela TV-rutan. Sidorna är samlade i grupper efter ämnesområden, 
i.ex. utrikesnyheter, inrikesnyheter, sport, väder osv. TV-tittaren har en 
valmöjlighet när det gäller all ta del av sådant material. 

För att sända de textade sidorna används som regel outnyt1jat utrym
me i TV-signalen, det s.k. hildsläckningsintervallef. Textsändning av det
ta slag går till så att ell visst antal sidor sänds cykliskt. När den sista si
dan har sänts, upprepas alltså sändningen av den första sidan. 

l'ör alt kunna ta emot text-TV av det beskrivna slaget krävs en speci
ellt utrustad mottagare med en minnesenhel och en dekoder. Vidare 
krävs en knappsats för sidval m.m. TV-tittaren kan härigenom välja ön
skad sida. Informationssidorna är nämligen numrerade. 

124 



Det nu heskrivna slaget av text-TV anser jag att man lämpligen kan Prop. 1990/91: 149 
beteckna som siikhar text-TV. 

Sökhar text-TV är ett utpräglat nyhetsmcdium. Sveriges Television 

tillhandahåller numera dagligen ca 300 text- TV-sidor med nyheter, vä

der, programtablåer, börskurser m.m. 

Enligt en rapport av Sveriges Radios publik- och programforsknings
avdelning (PUB-rapporten "Så ser vi på text-TV", oktober 1990) har 49 

procent av befolkningen tillgång till siikhar text-TV och 42 procent av 

innehavarna tar dagligen del av sådan information. 

Kommersiell sökhar text-TV förekommer utomlands i bl.a. Finland, 
Irland, Italien, Schweiz m:h Storbritannien. 

Enligt min mening hör ett helt eller huvudsakligen reklamfinansie
rat TV-företag ha rätt att också i sökbar text-TV sända reklam mot ve

derlag. De regler som jag tidigare har föreslagit om annonser som sänds 
under annonstid i televisionen passar emellertid inte för sökbar text-TV. 

Begreppet annonstid i televisionen, som är att se mot bakgrund av bl.a. 

den europeiska TV- konventionens bestämmelser, förutsätter att det är 

fråga om vanliga TV-program som är inplacerade i en programtablå. 

Också reglerna om hög.~ta tillåtna annonsvolym förutsätter att det är frå

ga om en ordinär programtjänst. 

De flesta av de särskilda regler som jag har föreslagit om TV

annonser skulle heller inte vara motiverade i sökbar text-TV. Det beror 

på den betydande skillnad som råder mellan den rörliga bilden och ren 

text i fråga om mediets påverkanskraft. 
När det gäller marknadsföring i sökbar text-TV anser jag således att 

det är tillräckligt med den marknadsföringsrättsliga lag.~tiftning som 
finns kompletterad av mina förslag om att det i televisionsprogram inte 

skall få förekomma kommersiella annonser som gäller alkoholdrycker 
eller tobaksvaror. 

Av nu anförda skiil hör radiolagens regler om annonser som sänds 

under annonstid i televisionen inte gälla siikhar text-TV. 
För annonser och liknande meddelanden i sökhar text-TV hehiivs 

emellerlid en särskild regel: det måste stå klart att radiolagens krav på 
opartiskhet och saklighet inte heller gäller för sådana meddelanden: när 

det giiller annonser som sänds under annonstid i televisionen har jag be
handlat den frågan tidigare (se avsnitt 4.4.1 ). 

Frågan uppställer sig då vad som hiir förstås med annonser och li
knande meddelanden i siikhar text-TV. Jag anser att man med detta ut
tryckssätt hör fånga in motsvarigheten till vad tryckfrihetsförordningen 

syftar på när i den talas om att som tryckfrihetsbrott i vissa fal I inte 

skall anses tillkännagivande "i annons eller annat sådant meddelande" 

(7 kap. 2 §).Som jag har nämnt tidigare (se avsnitt 4.2.3) menas enligt 

förarbetena till förordningen med annal sådant meddelande endast vissa 

sedvanliga notiser. som på grund av sitt innehåll har samma uppgift 

som annonser. Vad ~om iir att betrakta som redaktiont:ll text i siikhar 

text-TV hiir i enlighet härmed inte anses utgöra annonser eller liknande 
meddelanden. 
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I radio lagen hör således föreskrivas att kraven på opartiskhet och Prop. 1990/91: 149 
saklighet inte skall gälla annonser och liknande meddelanden i sökbar 
text-TV. 

4.9 Vissa frågor som rör alla programföretag 

4.9.1 Gynnandc av kommersiella intressen i programverksamheten 

Mitt förslag: Ett programföretag skall inte ha rätt att mot veder
lag eller annars på ett otillhörligt sätt gynna ett kommersiellt in

tresse i programverksamheten. 
En föreskrift om detta skall tas in i radiolagen (6 § andra 

stycket första meningen). 

Radiolagsutredningens förslag iiverensstämmer med mitt förslag (he
tänkandet s. 160 och 169 f.). 

Rcmissinstanserna: Utredningens förslag stöds av juridiska fakultets
nämnden vid Stockholms universitet, lndustriförhundet, Svenska Ar
hetsgivareföreningen (SAF), Grossistförhundel Svensk Handel, Svenska 
Tidningsutgivareföreningen och Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna 
samfundens råd. lndustriförhundet, SAi' och Grossistförbundet Svensk 
llandel anför som skäl för sin ståndpunkt all olika former av förtäckt 
reklam hör motverkas med kraft. Enligt juridiska fakultetsnämnden vid 

Stockholms universitet kan tlet ifrågasättas om ordet "otillhörligt" är 
tillräckligt för all motverka s.k. produkt pla..:ement i den egentliga pro
grarnverksarnhetcn. Radionämnden har uppfallningen all den föreslagna 
föreskriften inte hchiivs; radiolagens krav på opartiskhet så som det hit
tills har tillämpats heträffande reklambetonat gynnande räcker full! ut. 

Skälen för mitt förslag: Den europeiska TV-konven1ionen innehåller 
vissa bestämmelser som har hetydclse för frågan om det finns anledning 
all infiira en uttrycklig regel som vänder sig 11101 all cll programföretilg i 
programverksamhetcn gynnar kommersiella intressen mot vederlag. 

Vad konventionen avser med reklam och sponsorskap har redovisats 
i avsnill -1.2.2. Jag vill oc.:kså hänvisa till avsnillen ·l.2.3, 4.5.1 och 4.5.2, 

diir jag har redogjort för artikel 13 i konventionen. Tidigare har jag 

dock inte nämnt artikel 13:3, enligt vilken det i gränsöverskridande TV
sändningar inte får förekomma smygreklam ("surreptitious advert
ising" ). Särskilt anges att det i program inte får förekomma sådan pre

sentation av varor och tjänster som sker i reklamsyfte. 
Jag vill i detta sammanhang också erinra om en av konventionens 

bestämmelser om sponsring, nämligen artikel 17:3, som säger att spons
rade program inte får uppmuntra till avsättning. inköp eller uthyrning 
av sponsorns eller tredje mans varor eller tjänster. särskilt inte genom 
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att i marknadsföring.~syfte göra särskilda hänvisningar till varorna eller Prop. 1990/91:149 
tjänsterna i programmen. 

Det står således klart alt de stater som hlir bundna av TV

konventioncn ikläder sig särskilda skyldigheter i fråga om sådant re

klambetonat gynnande av varor och tjänster som sker mot vederlag. 

Konventionen godtar inte att sådant gynnande sker i den egentliga pro
gramverksamheten. 

Gällande svenska regelverk förhjuder inte i klara verha att ett pro

gramföretag, som får finansiera sändningar med reklam, i programverk

samheten gynnar kommersiella intressen mot vederlag. Det är visserli
gen riktigt att radiolagens krav på opartiskhet såsom det tillämpas av ra

dionämnden innehär att programföretagen skall vara försiktiga med att 
sända program eller programinslag som innebär ett reklambetonat gyn

nande av en viss produkt eller ett visst företag. 

Kravet på opartiskhet tar dock huvudsakligen sikte på andra aspekter 
av programverksamheten än hetydelsen av att motverka att kommersiel

la intressen befordras i denna. Bakgrunden till detta krav är ju vår tradi

tion med reklamfri puhlic service-radio och television. Nu står vi inför 

något nytt, nämligen introduktionen av kommersiell television i mark

nätet. 
Med hänsyn till TV-konventionens bestämmelser och till vad som nu 

har anförts anser jag det vara lämpligt att införa en uttrycklig regel om 

att ett programfiiretag i programverksamheten inte får gynna ett kom

mersiellt intresse mot vederlag eller annars på ett otillbörligt sätt. 

Jag har tidigare (avsnitt 4.3.3) angett vad som menas med att ett pro

gramföretag sänder reklam mot vederlag. Som jag har hehandlat förut
sätter denna situation att vederlaget tillgodoförs programföretaget och 
inte någon annan. 

Också vid gynnande av ett kommersiellt intresse mot vederlag förut
sätts att vederlaget tillgodoförs programföretaget. 

Ett exempel på denna situation erhjuder radionämndens tidigare om
nämnda heslut den 2 februari 1989 i fråga om underhållningsprogram
met "Zick :I.ack" i Sveriges Televisions sändningar (SB 44/89). Till 

grund för dessa sändningar låg ett avtal mellan Sveriges Television och 
AB Tipstjiinst, enligt vilket Tipstjiinst till programföretaget skulle lämna 
ett "produktionsbidrag" om 225 000 kr. per program. Ett inslag i pro
grammen gällde direktsändning av Tipstjänsts dragningar i de båda spe
len 1.0110 och Joker. 

Radionämndens priivning gällde hl.a. om programföretaget hade 

iiverträtt hestämmelsen i företagets avtal med staten om att det inte får 

medge kommersiell reklam mot vederlag i program eller programinslag. 

Nämnden uttalade att dragningarna i Tipstjänsts spel var iignade att 

friimja avsättningen av detta företags produkter och fann att programfö

retaget hade medgivit kommersiell reklam mot vederlag i programmen. 

":t.ick Zack"-programmen var undcrhållningsprogram där olika ar

tister framträdde. Det nya reklambegrepp som jag föreslår i radiolagcn 

avses motsvara hegreppet marknadsfiiring i marknadsföringslagen. Som 
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jag har anfört får den rimligaste tolkningen av marknadsföringslagen på Prop. 1990/91:149 
radio- och TV-området anses vara, alt underhållning och förströelse be-
handlas på samma sätt som det i motiven till lagen uttryckligen anges 
att nyhetsförmedling m:h åsiktsbildning skall behandlas. 

Enligt min uppfattning skulle man med ett n:k.lambegrepp i radiola
gen som motsvarar begreppet marknadsföring inte kunna hävda att pro
gramföretaget i "Zick Zack"-fallet hade medgivit reklam mol vederlag. 
Tveklöst rör det sig dock om gynnande av ett kommersiellt intresse mot 
vederlag. 

När det giiller alt programföretaget annars på ett otillbörligt sätt får 
anses gynna ett kommersiellt intresse aktualiseras i första hand företeel
sen varuexponering i TV-program (".product placemcnl"). 

Varuexponering i TV kan naturligtvis förekomma såsom gynnande 
mot vederlag. l·:1t mera praktiskt fall är emellertid all programföretaget 

genom att det i ett program gynnar ett kommersiellt intresse slipper vis
sa utgifter som annars skulle ha belastat företaget. Programföretaget 
uppnår denna ekonomiska fördel genom att i programmt:t fokusera vis
sa produkter eller varumärken på ett sätt som har reklamvärde för en 
viss näringsidkare. 

Om det i ett program förekommer en markant fokusering av en pro
dukt eller ett varumärke och detta inte för titlaren framstår som motive
rat med hänsyn till något informativt eller underhållande syfte hos pro
gramföretagel kan man misstänka att företaget har haft ekonomisk. för
del av åtgärden. Oavsell hur det förhåller sig med den ekonomiska för
delen kan det emellertid finnas skäl för bedömningen all företaget i pro
gramverk.samheten på ett otillbiirligt sätt har gynnat ett kommersiellt in

tresse. 
Man hör dock. skilja mellan program som programfiirctaget självt har 

producerat och program till vilka företaget bara har k.iipl visning.~rätten, 
t.ex. långfilmer. När det gäller program av del senare slaget k.an det vara 
omöjligt för programföretaget atl undvika att en produkt fokuseras på 
ett sätt som har reklamvärde för en näringsidkare utan att inkräkta på 
programmet såsom ett upphovsrättsligt skyddat verk.. 

1:.tt exempel på ett otillbörligt gynnande av ett kommersiellt intresse 
skulle emellertid kunna vara ett frågesportprogram i TV, där vinsterna 
utgörs av TV-apparater. Som jag har nämnt tidigare (avsnilt 4.2.21 kan 
man i ett sädant fall inte rikta någon kritik. mot programföretaget om 
det li'1ter TV-bilden göra ett hastigt svep över apparaterna. Om emeller
tid programfiiretaget på ett påtagligt m:h för sammanhangel omotiverat 

sätt låler hi Iden fokusera TV-apparaterna är del fråga om varuexpone

rinr, av den arten att el! kommersiellt inlrcsse gynnas på ett otillbörligt 
siitt. Skulle i ställe! programledaren mark.era en paus i tävlandet och lå
ta programmet gå över till att uteslutande handla om TV-apparaterna, 
I.ex. genom att i positiva ordalag beskriva deras egenskaper o<.:h ange var 
man kan k.iipa dem. då har programmet ändrat karaktär till att gälla ren 
reklam. Därmed är inte sagt att det är fråga om otillhiirlig marknadsför
ing. Marknadsföringen kan vara invändningsfri från marknadsföringsla-
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gens synpunkt, t.ex. genom att uppfylla det krav på reklamidentifiering Prop. 1990191: 149 
som regelsystemet får anses innefatta. Men även om del rör sig om en i 
och för sig invändningsfri marknadsföring föreligger givetvis ett klart 
exempel på gynnande av ett kommersiellt intresse. 

Om gynnande av ett kommersiellt intresse på ett otillhiirligt sätt kan 
man också ha anledning att tala i vissa situationer då en medverkande i 
ett programföretags sändningar har yttrat sig på ell avsiillningsfrämjande 
säll om en produkt och av näringsidkaren fått hetalt för detta (jfr fram
ställningen i avsnitt 4.2.2). 

Det förhållandet all något som sänds hiir hetraktas som reklam med
för å andra sidan inte nödvändigtvis att ett kommersiellt intresse gynnas 
på ett otillbörligt sätt. Som exempel på vad som i dag kan vara mark
nadsföring i radio och TV har jag tidigare nämnt marknadsföringen av 
kurshöcker och liknande i anslutning till uthildningsprogrammen i ra
dio och TV. Jag har uttalat (avsnitt 4.3.3) att jag inte ser någon anled
ning att ett icke reklamfinansierat programföretag skall vara förhindrat 
att sända detta slag av reklam. 

När ett programföretag sänder reklam utan all de1ta anses stå i strid 
med radio lagens krav på opartiskhet, bör det si\ ledes inte anses vara frå
ga om att gynna ett kommersiellt intresse på ett otillhörligt sätt. 

4.9.2 Den grundläggande regleringen i lag om sändning av sponsrade 
program 

Mitt förslag: l'Ör att ett programföretag skall ha räl! all lämna 
uppgift om all det i fråga om ett visst program har förekommit 
sponsorfinansiering utan att delta strider mot kravet på opartisk
het och mol den föreslagna bestämmelsen om förbud mol gyn
nande av kommersiella intressen föreskrivs i en ny bestämmelse 

i radiolagen (o ~ andra stycket andra meningen! all programfö
retaget, i fråga om någon som har bekostat ett program helt eller 
delvis, får lämna uppgift om vem hidragsgivaren är. 

I'ör all ell programföretag skall kunna hli skyldigt att lämna 
uppgift om att sponsorfinansering har förekommit i fråga om ett 
visst program införs också en ny hcstämmclse i radiolagen (7 § 

andra stycket punkt .~)som säger att det i avtalet mellan staten 
och programföretaget fi\r hcstämmas om skyldighet för företaget 
all, om någon annan har hekostal ell program helt eller delvis, 
lämna uppgifl om vem hidragsgivarcn är. 

lfadiolagsutredningcns förslag överensstämmer med mitt förslag (be
tiinkandet s. 238 ff.). 

Rcmissinstanserna: lndustrifiirhundel, Svenska Arbetsgivareförening

cn och Grossistförhundct Svensk Handel delar uppfattningen all annon
sering och sponsorskap (sponsring) hör hehandlas som skilda företeelser 
och regleras på olika s.'itl. Riksidrollsfiirhundel anser att det i regler om 

9 Riksdagen 1990191. 1 samt. Nr 149 
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sponsorskap hör införas en förpliktelse för programföretaget att garante- Prop. 1990/91: 149 
ra rätt namn på det evenemang som sänds - även om det innehåller 
sponsorns namn, t.ex. Skandia Cupen. Enligt socialstyrelsen bör det i 
radiolagen tas in en uttrycklig bestämmelse om att ett programföretag 

inte får sända program som helt eller delvis har hekostats av någon vars 

huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av alko-

holdrycker eller tobaksvaror. Barnmiljörådet efterlyser ell förbud mot 

mot sponsring av harn- och ungdomsprogram. Juridiska fakultetsnämn-
den vid Stockholms universitet anser inte att den föreslagna lagregeln 
om bemyndigande att sluta avtal har fått en tillfredsställande utform-

ning. Det förefaller ovedersägligt att sponsrade program kommer att 
gynna kommersiella intressen. Det torde dlirfiir vara ett berättigat kon-
sumentkrav att uppgifter därom skall llimnas i anslutning till program-
met. 

Bakgrunden till mitt förslag: Vad den europeiska TV-konventionen 

förstår med sponsorskap har angetts tidigare (se avsnitt 4.2.2). Däremot 

har jag inte tidigare behandlat de materiella bestiimmelserna om spon
sorskap i konventionen. De innehär följande. 

När ett program eller en serie av program sponsras helt eller delvis, 
skall sponsorskapet tydligt framgå genom tillkiinnagivande på lämpligt 

sätt i bi'lrjan och/eller slutet av programmet (artikel 17: I). 
En sponsor får under inga omständigheter utiiva inflytande över ett 

sponsrat programs innehåll eller inplacering i programtahlån på ett så

dant siitt all del påverkar programföretagets ansvar och publicistiska 
oberoende med avseende på programmen (nrlikel 17:2). 

Sponsrade program får inte uppmuntra till avsättning, inköp eller 
uthyrning av sponsorns eller tredje mans varor eller tjänster, särskilt in
te genom att i marknadsfiiringssyfle göra särskilda hiinvisningar till va
rorna eller tjänsterna i programmen (artikel 17:1). 

Program får inte sponsras av fysiska eller juridiska personer, vars hu
vudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av sådana va

ror eller tillhandahållande av sådana tjänster, fiir vilka det inte får göras 

reklam enligt artikel 15 (artikel 18: I). l>e i artikel 15 avsedda varorna 
och rjiinsterna är tobaksvaror sam1 liikemedel och .sådan medicinsk he
handling som tillhandahålls endast mot recept av läkare i den sändande 
konvent ionsstatcn. 

Sponsorskap får inte förekomma i fråga om nyhelsprogram eller ny

hctskommenterandc program (artikel 18:2). 

U.1t'Jlur11:11 om spom;ring 

Som nämnts i inledningen har en sakkunnig i urhildningsdepartementet 

utrett vissa frågor om sponsring i Sveriges Radio-koncernens program 

oc.:h under hösten 1989 överliirnnal rapporten ( l>s l lJ89:65) Sponsring 
m.m. av Sveriges Radios program. 

l·:n av utgångspunkterna i detta utrcdningsarhele har varit TV

konventionens bestämmelser. Ln annan har varit giillande hestämmelser 
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som sätter gränser för arten och omfattningen av s.k. extern finansiering Prop. 1990/91: 149 
av ett programföretags sändningar. Dessa bestämmelser är 

- radiolagcns krav att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sak

ligt, 
- bestämmelsen i avtalet mellan staten och programföretaget att före

taget inte mot vederlag får medge kommersiell reklam i program eller 

programinslag. 
- avtalsbestämmelserna om s.k. sponsring.~förhud, som är formulera

de så, all om programföretagets rätt att sända ett visst program är bero
ende av att "någon annan än ett bolag inom koncernen utger ersättning 
till den som upplåter rätten", då får programmet eller programinslaget 
inte sändas. 

Förslagen i rapporten baserar sig på hediimningen att de nuvarande 
avtalsbestämmelserna om sponsringsförhud hör upphävas.För att det in
te skall strida mot kravet på opartiskhet i 6 § radiolagen att i sändning
en lämna uppgift om sponsorskap föreslås i rapporten en komplettering 
i denna paragraf, innebärande att ett prngramföretag i fråga om någon 
som har bekostat ett program helt eller delvis fär lämna uppgift om vem 
bidrag.~givaren är. Ett programföretag hör således inte längre av kravet 

på opartiskhet vara förhindrat att lämna sponsorsmeddelanden. Lagtex
ten har emellertid en vid innebörd och skiljer inte mellan olika slag av 
extern finansiering. 

I rapporten föreslås också ett nytt bemyndigande i 6 § tredje stycket 
radiolagen för regeringen att sluta avtal med ett programföretag. Enligt 
denna föreskrift skall programföretaget i ell avtal kunna hli skyldigt att, 
om någon annan har bekostat ett program helt eller delvis. lämna upp
gift om vem bidragsgivaren är. Syftet därmed är att åstadkomma en av
talshestämmelse som förpliktar programföretaget all, då ett sponsrat pro
gram sänds, lämna uppgift om sponsorn. Även här har den föreslagna 
lagtexten en vid innebörd. Det har motiverats med att det inte finns nå

gon anledning att i radiolagen skilja mellan sådan extern finansiering 
som är sponsring och annan extern finansierin11,. 

Rapporten skisserar två alternativ när det gäller sändning av sponsra
de program. 1-:nligt alternatil' I framgår del :w ett programföretags avtal 
med staten att företaget i princip inte får sända sponsrade program. Pro
gramföretaget skall dock få göra detta, om 

- programmet gäller ett evenemang som direktsänds och som också 
sänds direkt i andra länder, 

- programmaterialet har framställts av ett utländskt företag och det 
saknas anledning anta att sponsorshidraget har lämnats för att här i lan
det främja sponsorns namn, varumärke eller liknande. 

Programföretaget skulle emellertid inte få sända ett sponsrat pro
gram, om sponsorn bedriver verksamhet som gäller tillverkning eller 
försäljning av tohaksvaror, alkholllrycker eller läkemedel. 

Al1ana1i1• 2 skulle i större utsträckning ge ett programföretag möjlig

heter all träffa sponsring.~överenskommelser. Enligt avtalet skulle dock 
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inte programföretaget få sända ett sponsrat program, om programmet Prop. 1990/91: 149 
huvudsakligen 

- gäller nyheter, samhällsfrågor eller religiös förkunnelse, 
- vänder sig till harn eller till personer som hör till en språklig mi-

noritet. 
Även enligt detta alternativ skulle programföretaget vara förhindrat 

all sända ett sponsrat program. om sponsorn hedriver verksamhet som 
gäller tillverkning eller försäljning av tohaksvaror, alkoholdrycker eller 

läkemedel. 
Gemensamt för de två alternativen är att avtalet med staten skulle 

slå rast en skyldighet för programföretaget att omedelhart före och efter 
sändning av ell sponsrat program lämna uppgifl om vem sponsorn är. 
Detta föreslås ske genom alt företaget uppger sponsorns namn eller fir
ma. En särskild bestämmelse i avtalet föreslås om att lämnande av sådan 
uppgift inte skall betraktas som kommersiell reklam i radiolagens me

ning. 
Begreppet sponsrat program föreslås bli definierat i avtalet. Som ett 

sponsrat program betecknas ett program som programföretaget har 
framställt eller förvärvat och som någon annan har bekostat helt eller 
delvis för att därmed främja sitt namn, varumärke eller liknande. 

Remissu1fallc1 

Remissinstansernas inställning till förslagen i rapporten framgår av pro
memorian (Ds 1990:27) Remissyttranden över TV-politiken, betänkande 

av TV-utredningen, och Sponsring m.m. av Sveriges Radios program, 
rapport av en särskild utredare. 

När det gäller valet mellan de två alternativen för sändning av spons
rade program ger en majoritet av de remissinstanser som uttalar sig om 
detta sitt stöd för alternativ 2. 

Uadiolagsu1red11i11gl'll 

Radiolagsutredningen har tagit upp frågorna om sponsring av två skäl. 
För det första har det för utredningen gällt att hedöma vilken lagstift
ning som behövs för att Sverige i fråga om markhundna sändningar 
skall kunna efterleva kraven i den europeiska TV-konventionen. rör 
det andra har utredningen tagit upp sponsringen i relation till det av ut

redningen föreslagna reklamhegreppet i radiolagen. Utredningen har i 
den frågan ansett att man i det radiorättsliga regelverket på något säll 

biir kunna skilja mellan reklam mot vederlag i allmänhet och del för
hållandet att ett sponsrat program sänds och sponsorn namnges. 

Skälen för mitt förslag: Alhlcles oavsett hur man tar stiillg till frågor
na om sponsorfinansering av program hiir det göras vissa justeringar av 
nuv;:1rande regler fiir programföretagens sändningar så att ett företag kan 
uppfylla kraven i den curopciska TV-konvcntioncn. Särskilt tänkcr jag 
då på kravet att - när det är fråga om sponsring helt eller delvis av ett 
program eller en serie program - sponsorskapet skall framgå tydligt ge-
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nom tillkännagi•iande på lämplig! sätt i hörjan m:h/eller slutet av µro- Prop. 1990/91: 149 
grammet (artikel 17:1). 

Till en början hör således ses till att de radiorättsliga reglerna inte 
hindrar att ett programföretag lämnar uppgift om att sponsorfinansie

ring förekommit i fråga om ett visst program. Som ett hinder mot att så
dana uppgifter llimnas får uppfattas radiolagens krav på opartiskhet, ef

tersom det enligt radionämndens 1>raxis hl.a. innebär att ett programfö

retag hör vara försiktigt med att sända program eller programinslag som 

innehär ett reklambetonat gynnande av en viss produkt eller ett visst fö

retag. 
Denna innebörd av opartiskhetskravet kan i vissa sammanhang få 

mindre lämpliga följder. Kravet på opartiskhet hindrar inte niidvändigt
vis att ett programföretag sänder program vars produktion finansieras av 

sponsorer. Om programföretaget i ett sådant fall uppfattar kravet på 
opartiskhet som ett hinder mot att lämna sponsorsmeddelande innebär 
det att publiken hålls ovetande om den externa finansieringen. Jag anser 

del emellertid vara viktigt för TV-tittarna i deras egenskap av konsu

menter att de inte undanhålls information om att 1.ex. en viss varutill

verkare har bidragit ekonomiskt till ell program. Sådan information är 

en signal om att det finns anledning till vaksamhet när del gäller even

tuella positiva associationer till sponsorn i programmer. 

En fråga som uppkommer i fråga om rätten för ell programföretag 

att namnge en sponsor gäller hur man formulerar vad företaget.s rätt av
ser. Man skulle kunna begränsa sig till att föreskriva att programföreta
gets rätt gäller att namnge sponsorn, men en na~kdel med en sådan re

gel skulle vara att begreppet sponsorskap måste klargöras i lagstiftning
en. Ell skäl mot all i lag hestämma vad som skall anses utgöra sponsor
skap är nämligen del nya reklambegrepp som jag föreslår i radiolagen 

och som innebär att namngivande av en sponsor kan vara reklam (se 
avsnitt 4.2.2). 

1 lagrådsremissen ullaladcs därför att den sven~ka lagstiftningen inte 
skulle kunna åstadkomma någon motsvarighel till TV-konventionens 
hierarki enligt vilken något som räknas som sponsorskap inte anses ut
göra reklam. Detta problem borde enligt remissen lösas genom att avta

let mellan staten och programföretaget skilde ut vad som under vissa 

förutsättningar och i viss form är tillåten sponsring till skillnad från re
klam mot vederlag i övrigt. 

Som jag har nämnt tidigare (se avsnitt 4.1.1) har lui;rådc1 karaktärise
rat lagrådsremissens reglering som vidlyftig, svårgenomtränglig och i 

hög grad begrepps- och motivstyn.1. 

Som exempel niimner lagrådet behandlingen av sponsring. Det står 

enligt lagrådet klart att sponsring enligt TV-konventionens definition 

faller utanför reklambegreppet. Till grund för det remillerade förslaget 

ligger däremot föreställningen att tillkännagivande av sponsorns namn 

kan betrakta~ soin reklam. Till följd härav ges radiolagen en utformning 

som inte uppfyller konventionens artikel 17: I. I stället föreskriver det 

rcmilleradc förslaget att programföretaget får liimna uppgift om vem bi-



dragsgivaren är. Bristen i konventionsuppfyllelse avses tydligen botas ge- Prop. 1990/91: 149 
nom att det i radiolagen ö1>pnas en möjlighet att i avtal föreskriva om 
skyldighet för programföretaget att lämna sådan uppgift. Enligt lagrådets 
mening är den föreslagna regleringen otillfredsställandt: llels genom att 

remissen avstår från att, i en verksamhet som karaktäriseras av en väx-
ande internationalisering, tillämpa konventionens normer, dels genom 
att den förlitar sig på att det därigenom uppkomna problemet genom 
avtal skall kunna få en lösning som remissen för sin del inte mäktat an-
visa. 

När det gäller begreppet reklam i radiolagen har jag i det föregående 
(se avsnitt 4.2.2) argumenterat för att det hör motsvara vad som i mark
nadsföringslagen menas med marknadsföring. Bakgrunden till detta för
slag är förhållandet mellan tryckfrihetsrätten och reklamen och den 
omständigheten att regelsystemel för radio och TV har viktiga berörings
punkter med tryckfrihetsrätten. Jag menar helt enkelt att man inte kan 
göra på något annat sätt än vad jag har föreslagit, såvida man inteför ra
dions och televisionens vidkommande bestämmer sig för att bryta med 
vad som har uttalats i olika lagstiftningsärenden och i rättspraxis angå
ende tolkningen av tryckfrihetsföronlningen (om detta se t.ex. prop. 

1986/87:151s.47). 
Jag kan också konstatera att lagrådet inte har haft något alt invända 

mot mitt förslag till reklamdefinition. 
Namngivande av en sponsor kan vara marknadsföring enligt mark

nadsföringslagen. Därmed kan namngivande av en sponsor Ol:kså vara 
reklam enligt del föreslagna reklambegreppet. Lagrådets anmärkning att 
till grund för remissen ligger "föreställningen att tillkännagivande av 
sponsorns namn kan betraktas som reklam" går därför inte ihop med 

den godtagna reklamdefinitionen. Jag delar inte heller uppfattningen att 
det remitterade förslaget hrister i konventionsuppfyllelse. Artikel 5: I i 
TV-konventionen säger uttryckligen de sändande staterna skall uppfylla 
konventionens krav "genom lämpliga åtgärder av sina hehöroga organ"; 
en konventionsstal har således en betydande handlingsfrihet när del gäl
ler hur en förpliktelse skall uppfyllas. 

Vad gäller frågan om avtal mellan staten och programfiirdagen har 
jag angett min inställning tidigare (se avsnitt 4.1.1 ), 

När det gäller räuen att lämna sponsorsmeddelanden står jag av nu 
anförda skäl fast vid uppfattningen i lagrådsremissen att denna hör ha 
en vid innebörd m:h inte skilja mellan olika slag av extern finansiering. 
För att ett programföretag utan hinder av kravet på opartiskhet skall ha 

rätt att namnge en sponsor eller visa sponsorns varumärke bör således i 
radiolagen föreskrivas att företaget, i fråga om någon som har bekostat 
ett program helt eller delvis, får lämna uppgift om vem bidragsgivaren 

är. 
När det gäller att reglera skyldigheten för ett programföretag att upp

ge att sponsorsfinansiering har förekommit i fråga om ett visst program 
(artikel 17: I i TV-konventionen) kan man enligt min mening välja mel
lan reglering i lag eller avtal. En i lag föreskriven skyldighet i detta hän-
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seende skulle kräva att hegreppet sponsorskap klargjordes i lagstiftning- Prop. 1990/91:149 
en. Med hänsyn till vad jag nyss sagt anser jag att detta skulle vara mind-
re lämpligt. Jag anser i stiillet liksom den sakkunnige och senare radio-
lagsutredningen all den föreskrift som beh()vs h()r vara ell i lag givet be-
myndigande för regeringen att sluta avtal med programför<:taget av visst 
innehåll. 

På motsvarande sätt som heträffande rätten att lämna sponsorsmed
delanden bör även här lagtexten ha en vid innehörd och inte skilja mel

lan olika slag av extern finansiering. Avsikten med ett laghemyndigande 
av det angivna slaget iir sjiilvfallet all tillgodose TV-konventionens krav i 

artikel 17:1 om att sponsorskap skall tillkännages på liimpligt sätt i hör

jan och/eller slutet av programmet. I fortsättningen hiir det därför av av

talshestiimmelser mellan staten och prngramfiiretag framgå att företaget 

är skyldigt all lämna sponsorsmeddelanden. 
Av det sagda följer även all jag anser att de materiella regler som bör 

gälla för ett programföretag i fråga om sponsring hör framgå av avtalet 
mellan staten och företaget. Den legala grunden fiir sådana avtalshestäm

melser är nuvarande regel i radiolagen om att del i elt avtal mellan rege
ringen och programföretaget som villkor för sändningsriitten får tas in 

"föreskrift om förhud mot kommersiell reklam och mot program som 

hekostas av annan än programföretag" (6 § tredje stycket punkt 3 radio

lagen). Av närmast redaktionella skäl föreslår jag all denna regel skall 

ersällas av föreskriften all det i avtalet mellan staten och programföreta
get får hestämmas om skyldighet för företaget att "inte sända reklam 

mot vederlag eller program som någon annan har hekostat helt eller 
delvis" (se avsnill 9.1, specialmotiveringen till 7 § andra stycket punkt I 

radio lagen). 

4.9.3 Radiolagens demokratibestämmelse 

Mitt förslag: Radiolagens demokratihestämmelse formuleras om. 

Enligt hestämmelsens lydelse i fortsättningen skall programverk
samheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets 

grundidcer samt principen om alla människors lika värde och 

den enskilda människans frihet och vänlighet. 

Radiolagsutredningcns förslag (hetiinkandet s. 170 ff.) innehiir en 

mera utförlig omskrivning. Enligt utredningsförslaget skall ett program

företag sända program. i vilka företaget hävdar det demokratiska stats
skickets grundideer samt princi1>en om alla människors frihet och· vär

dighet. Vidare skall, när det i ell program förekommer inslag som moti

verar det. programföretaget hävda dessa principer i samma program el
ler i anslutning till programmet. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de 

flcsla remissinstanserna. En positiv inställning till förslaget har Sveriges 

Radio. Industriförbundet, Svenska Arhetsgivareföreningen och Grossist-

135 



förbu ndel Svensk Ilande I. Positivt är också Riksidrottsfiirhundt:t, som Prop. 1990/91: 149 
delar utredningens uppfattning all direktsända sportevenemang typiskt 
sett inte förmedlar något "odemokratiskt hudskap" till TV-tittarna. 
Stockholms tingsräll anser inte all vad utredningen har åberopat moti-
verar en lagändring. En kritisk inställning har också humanistiska 
utbildnings- och forskningsnämnden vid Giitchorgs universitet. 

Radionämnden avstyrker att bestämmelsen ändras. När det gäller frå
gan om den s.k. svarta lista som ett visst FN-organ upprättar över id
rottsmän som har framträtt vid evenemang i Sydafrika vidhåller nämn
dens majoritet sin ståndpunkt att sportevenemang 1lär sådan;i idrottsmän 
medverkar inte hör sändas i TV. Nämnden uttalar dock att det i denna 
fråga föreligger en principiell motsättning mellan nämnden och Sveri

ges Television som inte hör hli bestående. l>ärfiir delar nämnden utred
ningens uppfallning att riksdagen hör taställning 1ill hur frågan skall lö
sas för framtiden. 

Den av utredningen föreslagna lagtexten går enligt radionämnden 
långt utöver syftet med förslaget. Nämnden menar att programföretagen 
med förslagets utformning inte - som fallet är nu - skulle ha någon över
gripande skyldighet att fördöma rasism, våld och hrutalitet eller att häv
da jämställdhet mellan könen. 

Sveriges Radio invänder å andra sidan mol formuleringen att "pro
gramfiiretaget skall sända program i vilka företaget .. -" etc. l>emokrati
hestiin1melsen ligger till grund för den samlade programverksamhetcn 
och holaget anser inte att den bör manifesteras i särskilda enstaka pro
gram. Den föreslagna lydelsen ger dock utrymme fiir en tolkning som 

innebär att programföretagen skulle ha skyldighet att sända särskilda 
program om demokratins grundidcer. Därför föreslår Sveriges Radio 

följande formulering av första meningen: "Programvcrksamheten som 
helhet skall präglas av och verka för det demokratiska statsskickcls 
grundideer samt principen .. -"etc. 

Bakgrunden till mitt förslag: I>emokratihcstärnmelscn i radiolagcn 
(6 ~ andra stycket) innchär all ell programförctav, i programverksamhe
ten skall hävda det demokratiska statsskiekets grundidcer samt princi
pen om alla miinniskors lika vänlc och den enskilda människans frihet 
och värdighet. 

Mellan Sveriges Television och radionämnden råder oenighet om 
hur hestämmelscn bör förstås. Ocnighch:n g1illcr vilket förhållning.-;säll 
programföretaget hör inta till sportevenemang där del finns deltagare 

som har framträtt i Sydafrika och som har satts upp på den av ett FN

organ upprättade svarta listan över sådana idrottsmän. Radionämnden 
har ansett - under åberopande av att demokratihestämmclscn hl.a. inne
här att programföretagen i prov,ramvcrksam het en skall verka för all ras
fiin.lomar bekämpas - all Sveriges Television genom att sända program 
av detta slag handlat i strid mot hestämmclsen, en uppfattning som pro
gramföretaget inte delar. Sedan nämnden i ett heslut den I december 
1988 (SB 482/88) fällt programföretaget fiir sändandet av vissa tennis
malchcr skrev nämligen företaget den 22 i samma månad till regeringen 
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och bestred att det kunde anses ha åsidosatt sina skyldigheter genom de Prop. 1990/91: 149 
aktuella sändningarna. 

Radiolagsutrcdningen har också tagit upp ett annat beslut av radio
nämnden som rör demokratibestämmelsen. Detta heslut, som meddela
des den 13 oktober 1988 (Sil 410/88). gällde om det från bl.a. Sveriges 
Televisions sida hade förekommit tillräcklig bevakning av en nordisk 
kvinnokonferens med ett stort antal deltagare som ägde rum i Oslo som

maren 1988. 

I programföretagets sändningar förekom inte någon nyhetsrapporter

ing om konferensen. Ca en och en halv månad efter konferensen sände 

dock TV 2 en halvtimmes reportage om denna och ett 45 minuter långt 
samtalsprogram där några av konferensdeltagarna medverkade. I kanal I 
förekom inte något inslag om konferensen. Radionämnden utlalade att 

programföretagen genom demokratihestämmelsen har ålagts en skyldig
het att hl.a. aktivt främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt an
såg att Sveriges Televisions bevakning av konferensen var otillräcklig 
och att detta utgjorde en överträdelse av dcmokratihestämmelsen. 

Skälen för mitt förslag: Radiolagsutrcdningens förslag betyder att det 

i håda de nu redovisade hänseendena sker en utvidgning av programfö
retagens handlingsfrihet i förhållande till vad radionämndens praxis in

nebär. Den svarta listan över bl.a. idrottsmän som har framträtt vid eve
nemang i Sydafrika hör enligt utredningen inte ha någonting med de

mokratihestämmelsen att göra. Utredningen anser också att bestämmel

sen leder alltför långt om den innebär att det för ett programföretag kan 

föreligga hevakningsskyldighet även i fråga om en viss bestämd tilldra

gelse. 
I lagrådsremissen gick föredraganden på samma linje som utredning-

en. 

Lugråd1~1 uttalar att en regel av den karaktär som demokratibestäm
melsen har inte bör ändras över huvud taget annat än om speciella, star

ka skäl har framkommit. I remissen åberopas ett enstaka avgörande av 
radioniimndcn od1 cn därav föranledd mcningsmotsättning mellan 
nämnden och Sveriges Television. Detta är uppenbart otillräckligt. Lag

rådet avstår från att uttala sig i det enskilda ärendet; remissutfallet har 
lagrådet tolkat som främst en antydan om åsiktsläget i sakfrågan. Oavsett 
detta ger förslaget formellt sett underlag för en tvekan om grundläggan
de konstitutionella principer som lagrådel måste reagera mot. 

I.1grådet avstyrker den föreslagna ändringen. Tvärtom hör enligt la
grådets åsikt demokratibestämmelsen fö gälla även för reklamverksam
heten. Att några negativa verkningar skulle följa därav har inte visats i 

remissen. 
När det giiller den svarta listan är det riktig1 all det i lagrådsremissen 

endast åberopades ett avgörande av radionämnden till stiid för att ändra 

demokratihestiimmclsen. Radionämnden har dock även tidigare fattat 
beslut i samma riktning (se SOU 1990:7 s. 103 f.). Vidare har nämnden 

efter det att Sveriges Television givit tillkänna att företaget inte godtar 
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radionämndens nu berörda rällstillämpning i nera beslut vidhållit sin Prop. 1990191: 149 
praxis. 

Vi befinner oss alltså i en situation, där radionämnden vid återkom
m:mde tillfällen fattar beslut som ett programföretag inte respekterar 
och där enligt min mening nämnden har givit demokratibestämmelsen 
en innebörd som går utöver vad bestämmelsen rimligen bör innebära. 
Eflersom själva systemet med radionämndens efterhandsgranskning av 
programmen bygger på all programföretagen respekterar nämndens be
dömningar finner jag det därför nödvändigt att överväga en omformule
ring av bestämmelsen för att tydligare låta den räckvidd den enligt min 
mening bör ha komma till uttryck. 

Båda de av radiolagsutredningen föreslagna ändringarna innebär att 
del sker en utvidgning av yllrandefriheten i programföretagens verksam
het jämfört med radionämndens nuvarande praxis. Jag kan inte dela la
grådets uppfattning att demokratibestämmelsen över huvud taget inte 
bör ändras i det läge som nu har uppstått. För att utvidga yttrandefrihe
ten bör det inte krävas att de skäl som anförs har någon särskilt stor 
tyngd. En ändring av bestämmelsen är enligt min mening att klart före
dra framför att fortsälla med den situation som radionämndens praxis 
har resulterat i. 

Av anförda skäl ger mig lagrådets yttrande inte anledning att frångå 
uppfattningen i lagrådsremissen att demokratibestämmelsen hör omfor
muleras. 

Till en början hör i fortsättningen ett programföretag inte anses över
träda demokratibestämmelsen även om sändningar kan sägas innebära 
all företaget underlåter att medverka i bojkottaktioner mot t.ex. idrotts
män som har framträtt vid evenemang i Sydafrika. I sändningar av detta 
slag är det från demokratibestämmelsens synpunkt omständigheter vid 
sidan av det som sänds som står i blickpunkten. 

I situationer som dessa kan det enligt min mening inte bortses från 
att ett programföretag också har andra förpliktelser än sådana som följer 
av demokratibestämmelsen. Avtalet mellan staten och Sveriges Televi
sion anger I.ex. all programmen genom kvalitet, tillgänglighet och 
mångsidighet i skälig omfattning skall tillgodose skiftande behov och in
tressen hos landets befolkning. I fall av detta slag blir det därför nödviin
digt att göra en avvägning mellan de skyldigheter som programföretaget 
har enligt demokratibestämmelsen och vad som kan följa av andra be
stämmelser. t.ex. sådana som går ut på att programföretaget skall fästa 
vikt vid publikens intressen. 

När det gäller sporthändelser som direktsänds vill jag också peka på 
att det här som regel rör sig om offentliga tillställningar som anordnas 
av någon annan än programföretaget (jfr I § andra stycket andra me
ningen radioansvarighetslagen). Om demokratibestämmelsen anses ställa 
krav på all programföretaget agerar på ett visst sätt med tanke på en del
tagande idrottsman som företaget inte har någon kontraktsrelation med, 
hamnar företaget i en situation, där valet inte gäller huruvida företaget 
skall underlåta att sända det ena eller andra inslaget som ingår i ett pro-
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gram utan huruvida företaget har rätt att hevaka en faktisk händelse Prop. 1990/91: 149 
som bevakas av andra medier, I.ex. pressen. Från journalistisk och pu-

hlik synpunkt är det tämligen självklart att ett programföretag i förhål-
lande till staten biir ha full rätt att bevaka händelser sum det bland TV-
tiuarna finns ett stort intresse för, och jag ser detta som en viktig prin-
cip. Endast i extrema fall hör man enligt min mening ha anledning att 
säga alt det med hänsyn till radiolagens demokratihestämmelse är 
olämpligt att ett programföretag bevakar en viss händelse. 

Som jag har nämnt innebär i övrigt radiolag.~utrcdningens förslag au 

det med stöd av demok.ratibestämmelsen inte hör kunna krävas alt ett 
programföretag är hevakningsskyldigt i fråga om en viss bestämd tilldra
gelse. 

Det ligger i linje med vad jag nyss har sagt att demokratibestämmel

sen inte bör ruhha det förhållandet att ett programföretag skall ha stor 
frihet att i enlighet med allmänna journalistisl..a prim:iper bestämma 

hur det skall agera med tanke på en viss konkret nyhetstilldragelse. De

mokratihestämmelscn bör varken på det ena eller andra sättet beskära 
det redaktionella oberoendet och utrymmet för en självständig nyhets
värdering. Även om radionämnden hara en gång har ansett all demokra

tihestämmelsen överträtts på grund av otillräcklig bevakning av en be

stämd tilldragelse, anser jag mig därför ha anledning att ta upp denna 
fråga. Jag kommer därvid till samma slutsats som radiolagsutredningen 
all bestämmelsen leder alltför långt om den innehiir all hevakningsskyl

dighet kan föreligga även i fråga om en enskild nyhehtilldragelse. 

Av lagrådets yttrande över det remilterade förslaget drar jag slutsat
sen all man, om man st:r det som nödvändigt all ändra en så allmänt av
fattad föreskrift som demokratihestämmelsen, hiir ändra lagtexten så li
tet som möjligt. Enligt min mening bör man kunna åstadkomma den 

ändring som behövs genom att - i nära anslutning till vad Sveriges Ra

dio anfört - säga att programverksamheten skall som hd/11.•1 präglas al' 

det demokratiska statsskickets grundideer samt principen om alla män
niskors lika värde och <len enskilda människans frihel och värdighet. 

Som anförts tidigare (se avsnitt 4.4.1) håller jag med lagrådet om att 

det inte finns anledning att föreslå något undantag från dcmokratihe
stämmelsen heträffandc vad som sänds under annonstid i televisionen. 

4.9.4 Skyldighet att sända ett mångsidigt programutbud 

Mitt förslag: Staten skall få träffa avtal med ett programföretag 

om skyldighet för företaget att sända e11 mångsidigt programut

bud. 
En föreskrift on1 detta tas in i radiolagcn (7 § första styd;.et 

punkt 3). 

Radiolagsutrcdningcns förslag liverensstiimmcr med mitl förslag (lle
tiinkandct s. 271 f.). 
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Rcmissinstanscrna: Den enda remissinstans som har uttalat sig om Prop. 1990/91: 149 
förslaget är radionämnden, som tillstyrker det. 

Skältm IOr mitt IOrslag: I avtalen om programverksamheten mellan 

staten och programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen finns be

stämmelser om mångsidighet i programutbudet. 

Sveriges Televisions avtal anger exempelvis att programmen skall ge 

kunskaper och upplevelser, förmedla erfan:nheter samt skänka god un
derhållning. Programmen skall utformas så att de genom kvalitet, till

gänglighet och mäng.~idighet i skälig omfattning tillgodoser skiftande be
hov och intressen hos landets befolkning. Även mindre gruppers intres
sen skall i görlig mån tillgodoses. 

Det heter även att programuthudet som helhet skall präglas av folk
hildningsambitioner och att det skall utformas så att utrymme ges åt en 
mångfald av olika åsikter och mening.\riktningar och så au hänsyn tas 

till olika förutsällningar hos hefolkningen. Ett mångsidigt utbud av pro
gram på svenska språket skall tillhandahållas och svenska artister och 

verk av svenska upphovsmän skall i hetydande omfattning förekomma i 

televisionen. 

Vad som har sagts nu konkretiseras ytterligare genom au avtalet rä

knar upp särskilda skyldigheter fiir programföretaget i fråga om nyhets

fiirmedling. samhälls- och kultunlchatt, bevakning av makthavare, upp

levelseprogram, konstnärlig och kulturell förnyelse. hcvakning av kul
tur, religion, konst och vetenskap samt beträffande program för språkli
ga och etniska minoriteter samt handikappade. 

De berörda avtalsbestämmelscrna kan sägas uttrycka den "positiva" 
delen av public service-uppdraget. Bestämmelserna avses hindra ett pro

gramföretag från att t.ex. ge programverksamheten en ensidig inriktning 

rnot underhållningsprogram eller hilliga inköpta program. 
Lnligt radiolagsutredningcn kan förpliktelser av delta slag uppfattas 

som hegränsningar av ett programföretags yttrandefrihet. Utredningen 

har med hänsyn härtill ansell att det hör ges stöd i lag fiir förpliktelser
na genom att det i radiolagen föreskrivs alt staten får träffa avtal med ett 
programföretag om skyldighet för företaget att sända ett mångsidigt pro

gramuthud. 
Jag är av samma mening som utredningen. 

Uttrycket "cll mångsidigt programutbud" är a\lsctt att lo.unna täcka 
de olika "positiva" krav som finns i de nuvarande avtalen och som tar 

sik.le på att företagen skall sända program av många olika slag. 
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4.9.S Skyldighet att ta hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda 
genomslagskraft 

Mitt förslag: Stalen skall få träffa avtal med ett programförelag 
om skyldighet fiir förelaget all vid utövande av sändningsrätten 
la hänsyn till ljudradions oc.;h televisionens särskilda genom

slagskraft när det gäller programmens ämnen oc.;h utformning 

saml tiden för sändning av programmen. 

En fiireskrifl om delta las in i radiolagen (7 § första styc.:ket 

punkl 4). 

Radiolagsutredningens förslag iivere11ss1iimmer med mitt förslag (he-

1änkande1 s. 272 f.). 

Rcmissinstanserna: Den enda remissi11s1ans som har kommenterat 
förslaget är radionämnden. Nämnden anser att de värderingar som ra

diolagens demokratibestämmelse värnar om oc.:kså hör prägla vad som 

sänds under annonstid. För alt deua skall uppnås i del fallet alt dcmo

kratiheslämmelsen som sådan inte gäller fiir annonser har nämnden 

lansera! den lagtekniska lösningen au förevarande bestämmelse får avse 

oc.:kså dessa frågor. Den närmare avgränsningen av besliimmelsens till
iimplighet kan enligt nämnden vara svär alt göra i leorin oc.;h den bör 

iiverliimnas till den prakliska tillämpningen. Vägledande ultalanden av 

lagstiftaren vore dod. självfallet av ston viinle. 

Skälen för mitt förslag: Bakgrunden 1ill vad som här föreslås är att 
nuvarande avtal mellan st<lten oc.;h varje programfiirelag innehåller be

stämmelsen all förelagel skall bedriva programverksamheten med beak

tande av ljudradions resp. lelcvisioncns "centrala ställning i samhället". 
Avtalsbestämmelsen om televisionens centrala ställning i samhället 

lar enligt radionämndens praxis sikte på hl.a. mediets genomslagskraft. 
Bestämmelsen aklualiseras hl.a. då det i etl program förekommer vålds
skildringar eller sexuella framställningar. Med 1illiimpning av bestäm

melsen prövar oc.:kså nämnden t.ex. hur alkohol- och narkotikahruk 
speglas i programmen. 

Vad giiller sexuella framslällningar anses hiinsynen till medie1s ge

nomslag.~kraft medföra. all program som innehåller hildsekvcnser med 
mera avanc.:erade sexuella motiv som reg.cl inte kan visas under tidig 
kvällslid. l>eisamma gäller underhållningsprogram där del förekommer 

upprepade inslag av våld eller långvariga m:h pålrängande våldsskil

dringar. När sådana program sänds under sen kvälbtid hör de enligl 

nämnden föregås av någon form av introduktion som klargör inslagens 

karaktär. 
Denna praxis hiir kunna upprä1th;'\llas iiven i fortsiiltningen. Ett pro

gramföretags fiirplik1elser i enlighet hiirmed begränsar emcllenid 01vi

velaktigt yttrandefriheten i programverk~amhe1en, och något stöd i lag 
för detta finns inte. 

Prop. 1990/91: 149 
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Jag delar därför radiolagsutredningens uppfattning att ett programfö- Prop. 1990/91: 149 
retags förpliktelser på detta område hiir komma till tydligare uttryck än 
vad som nu är fallet och att det hör ges lagstöd för radionämndens aktu-
ella praxis. 

Givetvis kan numera mot den gällande avtalsformuleringen även in

vändas, att man inte gärna om var och en av de förekommande 

ljudradio- och TV- kanalerna kan säga att just den intar en "central 
ställning" i samhället. 

Som radiolagsutredningen anfört får det väsentliga i radionämndens 

nyss heskrivna praxis anses vara, att ett programföretag i programverk

samheten skall ta hänsyn till ljudradions resp. televisionens s.c'irskilda ge

nomslagskraft. 

Jag anser därför att del i radiolagen hör föreskrivas att det i avtalet 
mellan staten och ell programföretag får bestämmas om skyh.lighet för 

företaget att "ta hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda 

genomslagskraft niir det gäller programmens iimnen m:h utformning 

samt tiden för sändning av programmen". 

Med uttrycket "ljudradions och televisionens särskilda genomslags
kraft" avses all medierna vänder sig till hemmen och till en stor allmän 

puhlik, där alla åldrar är företrädda, samt alt programmen kan påverka 

lyssnare och tittare starkt. Det är därför naturligt att de ansvariga för 

sändningarna iakttar varsamhet med program som har sådan karaktär 

att man kan förstå att delar av publiken kommer att uppröras eller 
skräm mas. 

Kravet på varsamhet får dock inte drivas så långt att programföreta

gen sviker sin uppgift att meddela nyheter och stimulera till debatt. Det 

iir I.ex. rimligt alt bedömningen av våldsinslag är mindre restriktiv då 
det inte riir sig om undcrhållningsprogrnm utan om nyhctsförrncdling 
eller samhällshevakning. Även vid program av del senare slaget hör 
dock programföretagen ta hänsyn till sändningstiden och till att puhli

ken hör förheredas på vad som kommer. 
Mitt förslag innebär som tidigare nämnts (se avsnitt 4A. I) att dcmo

kratihestiimmelsen i radiolagen hiir gälla också vad som sänds under an
nonstid i televisionen. 

Den nu aktuella föreskriften avser delvis samma frågor. Sammanfatt

ningsvis anser jag att den hör ge stöd för a\'talshestämmelscr som ålägger 

ett programföretag att visa varsamhet när del gäller att t.ex. sända vålds

inslag eller inslag med sexualskildringar. program som kan verka 

skriimmandc på harn, program som på elt felaktigt sätl speglar hruk av 

alkohol eller narkotika och program som är uppcnhart kränkande mot 

ettdera kiinet eller mot människor med \'iss hudfärg. nationalitet eller 

rcliv,ion. 
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4.10 Nya uppgifter för radionämnden 

4.10.1 Radionämnden och reklam i svensk television 

Milt förslag: Radionämnden skall genom granskning i efterhand 

övervaka om clt prngramföretag som i televisionen sänder re

klam mot vederlag iakttar radiolagcns regler om annonser som 

sänds sänds under annonstid i televisionen. Genom sådan 
granskning skall nämnden också iivervaka om etl från Sveriges 

Radio-koncernen fristående TV-företag uti.ivar sändningsrä1ten i 

enlighet •iled radiolagen och avtalet mellan staten och företaget. 

Radiolagsutredningens förslag överensstämmer i sak med mitt förslag 

(betänkandets. 242 ff.). 

Remissinstanserna: Utredningens förslag om en utvidgad radio
nämndsgranskning tillstyrks uttryckligen av Stm.:kholms tingsrätt, radio

nämnden och Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens råd. Ra
dionämnden uttalar att det ter sig självklart att, om en fristående TV
kanal skall iaktta krav på opartiskhet och saklighet, radionämnden skö

ter granskningen av hur dessa krav efterlevs. Mer diskutabel! är vem 

som skall ha hand om nytillkommande granskningsuppgifter. friimst att 

annonsiircr c..:j diskrimineras och att föreskrifter om annonsvolym och 

hur annonser får sättas in efterlevs. llåda uppgifterna är emellertid före
triidesvis av radiorältslig art och synes främmande fiir marknad~domsto

len. All inriitta ett helt nytt granskningsorgan för dessa uppgifter kan in

te anses vara meningsfullt. Radionämnden är därför beredd att åta sig de 

tillkommande granskning.~uppgifterna. Statskontoret är av annan me

ning och :rnser att annonserna och annonsinnehållet hör granskas skilt 
från radionämndens granskning av hur kravet på opartiskhet efterlevs. 
Statskontoret uttalar att marknadsdomstolen hör svara för delta och att 
den föreslagna utvidgningen av radionämndens uppgifter skulle kräva 
alt niimndens sakkunskap kompletterades i fråga om marknadsfiiringsla
gcn och siirskilt dess generalklausul mol otillhiirlig marknadsföring. 

Liksom utredningen anser radionämnden att nämnden inte nu hör 
fä andra möjligheter till sanktion mot ett programföretag än den rätt 

niimnden har att slå fast att företaget har överträtt lag eller avtal. Uet 
hittillsvarande systemet har mt:d något undantag visat sig tillriick.ligt i 
fr11ga om programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen. och det 

kan antas att en fristående tredje TV-kanal blir så angelägen om sitt 

sändningstillstånd att förhållandena inte kommer att hli annorlunda be

triiffande ett sådant programföretag. Kahelnämnden cftel'l:yser däremot 

för lindrigare fall av regelövertriidclser mindre ingripande sanktioner än 
den miijlighct som staten i dag har att säga upp avtalet med ett program

förc1.1g. Nämnden vill framhålla möjligheten att införa nl'igon form av 

sanktionsavgift. Enligt Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfundens 
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råd visar erfaren heter från andra länder - Kanada och Storhritann ien Prop. 1990/91: 149 
nämns som exempel - att sanktioner för överträdelser av hestämmclser 

håde kan hehövas och utformas på ett effek1ivt sätt. Organisationerna 

anser det vik1igt att det finns kiinnhara sank1ioner för att de nya hestäm-

rnclserna skall få avsedd verkan. 

Skälen för mitt förslag: l>e regler som jag föreslår för ett reklam-TV

fiiretags sändningar innebär en påbyggnad av d<1gens radiorättsliga regel

verk. Som exempel kan nämnas reglerna all annonser inte får syfta 1ill 

all vinna stiid för politiska eller religiösa åsik1er (4.4.4), att annonstiden 

vid elt givet tillfälle inte får understiga en minut (4.5.2) och att annon

ser i princip inte får avhryta ell prngram (4.5 . .1). 

Det skulle inte vara meningsfullt all bestämma att ell TV-företag var 

skyldige att iaktta regler av detta slag om det inte vid kritik mot företagel 

fanns möjlighet att på ell objektivt sätt få fastslaget, om företaget hade 

följt reglerna eller inte. I fråga om vissa regler hör det visserligen vara 

enkelt att konstatera, om de har följts eller inte. Andra regler är där

emot av den arten att det kommer att krävas både erfarenhet och omdii

me för att tillämpa dem på ett sådant sätt, att de bedömningar som görs 
kan förvänias hli allmänt god1agna. 

AH bestämma. som jag föreslår, all också ett nyl\ m:h reklamfinansie

rat TV-förelag skall vara skyldig! all u1iiva sändningsrätten oparliskl och 

saklig!, skulleinle heller vara meningsfull!, om det inte fanns möjlighel 

a11 fä eflerlevnaden av reglerna kontrollerad. 

Samlliga de här nämnda reglerna motiveras av massmediepolitiska 

skäl. Vissa av reglerna har inte alls någonting gemensamt med de regler 

som marknadsdomstolcn tillämpar och på grund av vilka det i denna 

inslans ingår ledamöter som represenlerar I.ex. företagarin1ressen resp. 

konsument- och löntagarintressen (se 5 § lagen j l 97tH l 7 I om mark

nadsdomstol m.m.). Marknadsdomstolen hör därför inte tillämpa sådana 
n:gler som jag har pekal pä. Jag har i s1älle1 samma uppfattning som ra

diolagsu1redningen. nämligen all del hiir ankomma på radionämnden 

att tillämpa reglerna. 
När det gäller frågan om sankliuner mot överträdelser av rndioräusli

ga regler innebär utredningens förslaginte någon ändring i förhällande 

1ill nuvarande ordning, som hegränsar radionämndcns möjligheter till 

all slii fast all ett programfiiretag har ()verträtt heslämrnelser i radiolagen 

eller avtalet mellan staten och företaget; nämnden förfogar således in1e 

över några sanktioner. 

Som har framgåtl efterlyser vissa remissinsianser en ändring på den

n:1 punkl. 

Mitt förslag har samm:i innehi)rd som utredningens förslag. Som ra

dionämnden anfört har det hittillsvarande sy~temet med något undantag 

visal sig tillräckligt i fråga om programföretagen inom Sveriges Radio

konccrnen. 

Jag vill ocksi\ påminna om :itt jag har föreslagit en viss insnävning av 

tilliimpningsområdct fi\r radiolagens demokratibestämmelse (se avsnitt 

4.9.3). Om detta förslag genomförs elimineras det enda inslaget i dagens 
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radiorätlsliga regelverk där ett programföretag öppet har demonstrerat Prop. 1990/91: 149 
att det är av annan mening än radionämnden om hur långt företagets 
skyldigheter sträcker sig. 

Frågan om sanktioner mot överträdelser av radiorällsliga regler kom

mer i etl nytl läge om reglerna skall appliceras på ett helt eller huvud
sakligen reklamfinansierat TV-företag. Ett sådant företag kommer på ett 
annat sätt än vad som hittills har varit fallet med programföretagen 

inom Sveriges Radio-koncernen att ha etl ekonomiskt motiv för att bry

ta mot vissa regler. 

Till de ämnen på radio- och TV-området som det senare kan bli ak

tuellt att la upp hör därför frågan om att utforma lämpliga sanktioner 

för att säkerställa att även ell reklamfinansierat TV-företag efterlever 

regler av radiorättslig art. I det här sammanhanget - och med tanke på 

att det inte finns något beslutsunderlag - saknar jag dock anledning att 

diskutera detta närmare. 

4.10.2 Radionämndens ställning i förhållande till KO och 
marknadsdomstolcn 

Min bcd(imning: I första hand hör även den praktiska i)vervak

ningen av de föreslagna reglerna rörande TV-reklam som vänder 
sig till yngre barn ankomma på radioniimndcn. 

Radiolagsutredningens bedömning iiverensstiirnmer med min bedöm
ning (betänkandet s. 244 ff.). 

Remissinstanserna: Utredningens hediimning kommenteras av Stoek

hol ms tingsrätt, konsument verket, I nd ust rifiirhu ndet, Svenska Arbctsgi

varefiircn ingen och Grnssistfiirhu ndel Svensk I I andel. Rcmissinstanser

na godtar vad utredningen har anfiirt. 
Skälen för min bedömning: Det har varit en strävan från min sida att 

utforma de av reklamen betingade reglerna som mitt förslag innebär så, 
all det inte skall hehiiva uppstå några kollisionspunktcr mellan radio

nämndens tillämpning av dessa regler och den tillämpning av mark
nadsföringsrättsliga regler som ankommer på KO och marknadsdomsto

len. 
lk allra flestn regler som jag föreslår att radionämmlen skall tilläm

pa är därför av radioriittslig art. inte marknadsfiiringsrättslig. 

Det finns emellertid en skärningspunkt mellan rnarknadsfiiringsrät

ten och olika anllra rällsområden beroende på den praxis som mark

nadsdomstolen har utvecklat med stiid av marknadsföringslagens gener
alklausul mol otillhiirlig marknadsföring. Denna praxis innebär all en 

åtgärd som strider mot annan lags1iflning än marknadsföringslagen kan 

betraktas som lagstridig också enligt generalklausulen mot olillbörlig 
marknadsföring. Därmed blir också sådan marknadsföring otillhörlig 

marknadsfiiring i generalklausulens mening (lagstridighetsprincipen). 

10 Riksdagen 199019/. I sam/. Nr /./9 
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Som exempel på marknadsdomstolens praxis i nu herört avseende Prop. l 1N0/91: 149 

kan nämnas all del anses slrida mot den nämn1la generalklausulen att 

inte vid hemförsiiljning iiverliimna ångerhlankell (se hl.a. domstolens 

heslut 1973:3, 1 loliday Magic). En näringsidkare som underlåter detta 

kan enligt 2 § marknadsföringslagen förhjudas vid vite att fortsätta med 

att åsidosätta reglerna härom i hemförsäljning.~lagen ( 1981: 136 l ). 

Mot den hiir bakgrunden finns det anlednin!?, all kommentera några 

av de regler som jag föreslår. En av dessa regler iir att ett reklamsiindan

de TV-fiiretag endast under annonstid skall ha rätt att sända reklam mot 

vederlag (4 .. LH. l>clla ser jag som en radioriittslig regel, vars efterlevnad 

hiir övervakas av radionämnden. 

Jag har cmellcrlid i avsnitt 4.7 föreslagit vissa regler om TV-reklam 

till harn som får anses vara av marknadsföringsriittslig art snarare än ra

diorättslig. 

Bl.a. har jag fiireslagit all en annons med reklam inte skall fft syfta 

till att fånga uppmiirksamheten hos harn under 12 år och att det i an

nonser med reklam inte skall få upptriida personer eller figurer som 

spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakligen 

vänder sig till harn under 12 år. 

Jag kan inte komma ifrån all den marknadsfiiringsrättsliga lagstridig

helsprincipen skulle kunna leda till all en å1giinl som stred mot dessa 

regler kom att hetraktas som otillhörlig marknadsföring enligl mark

nadsföringslagen. I första hand anser jag emellertid att den praktiska 

iivervakningen även av dessa regler hör kunna ankomma på radionämn

den. 

Eftersom man beträffande de aktuella reglerna kan räkna med all så

viil radionämnden som KO och marknadsdomstolen kommer all anse 

sig hehiiriga som tillämpande organ. uppkommer frågan om radio

nämndcns roll i förhållande till de marknadsriittsliga organen. 
Det kan naturligtvis inte uteslutas att radionämndcn finner all en 

viss annons med harn som målgrupp giiller reklam, medan marknads

domstolen kommer till annat resultat. l>ct kan också tänkas att det mot
satta inträffar. 

Mot den här hakgrunden har jag iivcrviigt om det skulle kunna anses 

liimpligt eller t.o.m. behövligt att radioniimnden som underlag fiir sin 

hediimning fordrade in yttrande från konsumentverket. 

Jag anser emellertid att det i vart fall inte hör föreligga någon sådan 

skyldighet fiir radionämnden. Skiilet fiir detla iir att KO i sådana här frå

gor intar en partsställning. Min hediimning iir diirfiir alt radionämnden 

självständigt och utifrån den radioriillsliga definition av reklam som jag 

föreslår bör avgöra om en annons gäller reklam. 

Reklamdefinitionen är avsedd all anslu1a till begreppet marknadsfiir

ing i marknadsfiiringslagen och den praxis som efter tillkomsten av den

na lag har utvecklats av marknadsdomstolen och högsta domstolen. 

Med vad jag nu har sagt anser jag att det hiir vara möjligt att på ell 

smidigt sätt tillämpa de regler som jag föreslår i fråga om restriktioner 

mol reklam till harn. Det fiirhi'tllandet att radionämnden hiir anses ha 



det primära ansvaret för all i>vervaka reglernas efterlevnad innehär dock Prop. 191)0/91: 149 
inte all marknadsdomstolen skulle sakna hehörighet att ta upp en fråga 
om reglernas tillämpning, om frågan aktualiserades hos domstolen. 

Vad giiller övriga regler är naturlig1vis de ändringar som jag föreslår i 

alkohol- och tohaksreklamlagarna ('l.h.2) av marknadsfiiringsrättslig art. 

De föreslagna reglerna i avsnitt 4.5 om annonsvolym och hur annonser 
b(ir få siit1as in i sändningarna får dären101 anses vara av radiorällslig 

art. Övervakningen av hur dessa regler följs får diirför hli en uppgift för 

radioniimnden. 

4.IO.J Radionämndens tillgång till upplagningar av program 

Milt förslag: En ändring görs i 22 a § upphovsrättslagen, den pa

ragraf som behamllar rätten för radio- och televisionsföretag att 

göra s.k. referensupptagningar av program. I paragrafen klargiirs 

all ett sådant företag får göra referensupptagningar inte endast -

som nu - för att säkerställa framtida bevisning om innehållet i 
en utsändning utan också för att det behövs för all en statlig 

myndighel skall kunna fullgöra sina uppgifter niir det gäller att i 

efterhand utöva tillsyn över utsändningsverksamhetcn. 

I en ny bestämmelse i radiolagen föreskrivs följande. Lit pro
gramföretag skall på uppmaning av radioniimnden tillsliilla 

nämnden en sådan upplagning av ell program som fiirctagel är 

skyldigt att göra enligt de särskilda yttrandefrihelsrättsliga regler

na. Om programföretaget inte rättar sig efter en sådan uppma

ning, kan nämnden förelägga vite. 

Radiolagsutredningens förslag (hetänkandet s. 247 ff.) överensstäm
mer med mitt förslag såvitt gäller radiolagen. Utredningen har inte före
slagi1 någon lindring i upphovsrättslagen. 

Remissinstanserna: Utredningens förslag liimnas utan erinran av alla 
remissinstanser ulom Sveriges Radio, som i tydlighetens inlresse anser 

alt radionämnden endast bör kunna kräva in en upptagning i fråga om 
ett program som kan hänföras till ell 1liaricfiir1 granskning.~ärende. En

ligt holaget avlar med detta något av den upphovsrättsliga prohlcrnatik 

som är förenad med all upplagningar som överlämnas till radionämn
dcn utgör allmänna handlingar. 

Skälen för mitt förslag: RaJiolagsutredningens förslag är all se mol 

hakgru nd av vad som föreskrivs i 14 § närradiolagen (I 982:4SQ) och 

31 § lagen ( lll8S:h77) om lokala kahclsändningar. Enlig1 dessa bcs1äm

mclser skall en närradiosammanslutning resp. den som hedriver egen

sändningar i kahcl på uppmaning av närradionämndcn resp. kabel
nämndcn tillställa nämnden en sådan upplagning av ett program som 

avses i den i detta fall relevanta yllrandefrihetsrättsliga lag.~tiftningen. 

dvs. lagen ( 1982:'160) om ansvarighet för närradio resp. lagen 
( 1985:1057) om ansvnrighet för lokala kahelsändningar. Om vederhii-
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rande inte rättar sig efter en sådan uppmaning, kan nämnden förelägga Prop. 1990191:149 
vi1e. 

Radion1imn1lcns miijligheter all få tillgång till upplagningar av pro

gram grundar sig däremot helt på det avla I som giiller mellan staten och 

det aktuella prngramföretaget. Radiolagsutredningen har ansett att delta 

iir en hrisl i regelverkcl m:h alt radioniimnden hiir ges en lagfäst rätt all 

kriiva in upptagningar av ett prngrnmfiirciags program. Ingen remissin

stans har invänt mot detla synsätt. 

Som Sveriges Radio påpeka! har dock den fiireslagna regleringen 

upphovsriittsliga aspekter. Del finns diirför anledning all lägga märke 

till hur ett prngramföretags riitt m:h skyldighet alt giira upplagningar av 

program har reglerats. 

Ett radio- eller 1elevisionsfiire1ag som har riill att i u1sändning återge 

verk (en vidare kalegori än programföretag i radiolagens mening) har 

också rätt att göra s.k. referensupplagningar för att säkerställa framtida 

hevisning om innehållet i program. liar sådan upptagning dokumen

tarisk! värde. för den bevaras i arkiv som avses i lagen ( 11)7X:·IX7) om 

pliktexemplar av skrif1cr och ljud- och hilduppt;:igningar (22 a § fiirsta 

stycket upphovsriittslagcn). I andra stycket av samma paragrar t'iireskrivs 

all en sådan upptagning som avses i första stycket endast får u1nyt1jas för 

hevisiindamål, om ej annal fiiljer av 22 c §. Sistniimnda parngraf handlar 

om hl.a. all sådan! arkiv som siigs i 22 a § får framställa enstaka exem

plar av verket, om det iir pf1kalla1 från beredskaps- eller skyddssyn

punkt. 

Med utlrycket "fiir atl säkers1iilla framtida bevisning om innehållet i 

program" förstås enlig! mo1iven till regleringen (prop. 11)77/78:97 s. 

127) sådan skyldighet <1ll göm upptagningar som föreskriv.~ il>§ förord

ningen ( 1967:226) om tillämpningen av radioansvarighelslagen. 
Lnligt radioansvarighctslagen meddelar regeringen bestämmelser om 

skyldighet fiir ett prugramfiirelag <lll vidta ätgänler fiir att sälo.erstiilla 
framtida hevisning om innehållet i ra1lioprngram och faslslliller villko

ren för all enskild skall få ta del av sådan bevisning (I 0 § andra stycket 
radioansvarighetslagen). På grund hiirav föreskrivs i tillämpningsförord

ningen 1ill lagen att programfiire1agct skall omhesiirja upplagning av 

varje program som siinds och hevara ett upptaget program minst sex må

nader frän siindningen (h *l· Vidare föreskrivs (7 §)att JK har riitt att ta 

del av upptagning av radioprogram och få en ulskrift av vad som har yt

trats i prograrnmel och all programföretaget iir skyldigt att låla enskild, 

som anser att yttrandcfrihetshrott hegått.; mot honom eller alt han lidit 

skada på grund av sådan! hrott, hos företaget la del av del radioprogram, 

i vilket hrottel uppges ha fiirekommil. och få en utskrift av vad som yt

lrats i programmet. l>ella gäller dock ej, om del är uppenharl att den 

som hegiir att få la del av upptagningen eller att få en utskrift av vad 

som har yttrals i programme1 inte hcriirs av detta på sådan1 säll all han 

kan varn milisägande. 

l-.11 programföretag har således en rätt och en skyldighcl all referens

handa med hänsyn till den siirskilda yttrandefrihe1srättsliga regleringen i 
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radioansvarighetslagen. I iivrigl finns däremot ingen rätt att rcferenshan- Prop. 1990/91: 149 
da utan endasl riitten att giira s.k. efemära upptagningar (22 § fiirsta 

st yckel upp hovsriit tslage n ). 

En förutsättning för radionämndcns cftcrhandsgranskning av pro

gramfiiretagcns sändningar är givetvis alt niimnden har tillgång till upp

tagnin?,ar av programmen. Vad som till en hii1jan aktualiseras när det 

gäller en ulvidgad rätt att referenshanda iir således all delta får ske 

också för att tillgodose de behov som radionämndcn har för sin gransk

ningsverksamhct. Härutöver hör hänsyn 1as lill de krav som lagstiftning

en ställer på närradioniimnden och kahelniimndcn. 

Som nämnts har närradionämnden redan i dag en l::igli?, rätt ::itt krii

va in upptagningar av program. Närradionämndens uppgifter är att prö

va vissa frågor orn närradio och all utiiva 1illsyn iivcr närradioverksam

hetcn (se hl.a. 2-·1 och 1.1 §§ närradiolagen I 1 ll82:·1591l. 

Också kahclniimndcn har en laglig riill all kräva in upptagninga1 av 

program. Kahclniimndcns uppgifter är att priiva vissa frågor om lokala 

kahelsändningar och att utöva tillsyn iivcr verksamheten med lokalaka

helsändningar (se hl.a. '1 och 23 §§ lagen I 1985:h771 om lokala k::ihcl

siindningar lomtryckt 1985:105611. 

Den ifrågasatta utvidgningen av rä11en all referenshanda hör givetvis 

vara förenlig med de internationella förpliktelser som Sverige har åtagit 

si!!, genom sin anslutning till Bernkonventionen för skydd av litterära 

och konstniirliga verk. Konventionen ger inte uttryckligen ett radio- el

ler televisionsförctag någon ditt att ?,iira upptagningar av prngram ut

över vad som följer av artikel 11 his J om rätt för Bcrnunionens länder 

att i sin lag.~tiflning ge regler om sådana efemära upptagningar, som görs 

av radioförctag meu dess egna hjiilpmedel och för dess egna utsändning

ar. Som lagrådet uttalaue år 1978 vid tillkomsten av 22 a §upphovsrätts

lagen (se prop. 1977178:97 s. 158) står emellertid de referensupptagning

ar som det enligt radioansvarighetsla!!,ens tillämpningsförordning åligger 

ett programföretag att göra niira de efemära upptagningarna. Lagrådet 
uttalade även att det är allmänt erkänt att det är förenligt med Bernkon

ventionen att, utöver de i konventionen uttryckligen medgivn::i in

skriinkningarna i upphovsriitten, ?,iira även andra inskränkningar, om 

dessa iir av mindre hclydelsc och avser hl.a. kulturella ändamål (se SOU 

1956:25 S. 230). 
Låt mig i detta sammanhan?, också erinra om artikel 9:2 i Bernkon

ventionen, som säger all ell unionsland som i sin lagsliftning tillåter 

mångfaldigande av verk i vissa siirskilda fall, inte får godta att sådan! 

mångfaldigande giir intrång i det normala utnyttjandet av ett verk eller 

oskäligt inkräktar på upphovsmiinncns intressen. 

Den utvidgad..: riilt till rcfercnshandning som här diskuteras är av 

mycket blygsam omfattning. Jag anser att den iir förenlig med Hcrnkon

ventioncn. 

Med hänsyn till det anförda hiir det i 22 a § upphovsrättslagen före

skrivas att ett radio- eller lclcvisionsfiiretag av i paragrafen åsyftat slag 

har rätt att giira referensupptagningar 
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I. för all säkerställa framtida bevisning 0111 en utsändnings innehåll Prop. 1990/91:149 
och 

2. för att det behiivs fiir all en statlig myndighet skall kunna fullgöra 

sina uppgifter niir det gäller att i efterhand utöva tillsyn iiver utsänd

ni ngsverksamheten. 

Om 22 a § upphovsriiltslagen ändras på delta säll kommer man en

ligt min mening till riiua med den upphovsrällsliga problematik som 

Sveriges Radio har fäst uppmärksamheten på i fråga om en lagreglerad 

rärt för radioniimnden alt kräva in upptagningar av program. 

Under dessa omsliindigheter delar jag radiolagsutredningens slutsats 

alt det i radiolagen hiir föreskrivas att ell programföretag på uppmaning 
av radionämnden skall tillställa nämnden en sådan upptagning som fö

retaget är skyldigt ritt görn enligt de särskilda yttrandefrihctsrättsliga reg
lerna och all. om programföretaget inte rättar sig efter en sådan uppma

ning. nämnden skall kunna förelägga vite. 

Däremot anser jag inte att man biir ställa det kravet att en upptag

ning som nämnden vill ha tillgång till skall hänföra sig till ett diariefört 

granskningsärende. Fil sådant krav är utan reell innehiinl. Lit ärende 

uppkommer niimligen i och med all radionämnden begiir all få tillgång 

till en upptagning. Jag utgår från all nämnden inte giir det annat än då 

del finns befogad anledning. 

Fiir tydlighetens skull vill jag till sist 1>åpeka all den fiireslagna före

skriften om rätt för radionämnden au kräva in en upptagning av ett 

program inte avses ersätta vad som nu regleras i avtalet mellan staten 

och varje programföretag. Dessa bestämmelser tar sikte på inte bara 
upptagningar av program.utan giiller helt generellt sådant "mat1:rial som 

nämnden anser sig behöva för sin granskningsverksamhet"-

4.11 Radioansvarighetslagcn 

4.11.l R;1dioansvarighetslagen och ett nytt rcklamsändandc TV-företag 

Min hedömning: Radioansvarighctslagen hiir gälla också för 

siindningar av ell nytl reklamsändande TV-företag. 

Radiolagsutrcdningens bcdiimning iiverensstämmer med min bedöm

ning (heränkandet s. 250). 

Rcmissinstanscrna: Utredningens hcdiimning godtas uuryckligen av 

Swckholms tingsrätt. arkivet fiir ljud och hild (ALB) samt Sveriges Ra

dil>. i\LB konstaterar med tillfredssliillclse att etl gcnomfiiran1k av för
slaget leder till att också inneh[1llet i ett nytt TV-företags sändningar 

kommer att bevaras åt eftervärlden enligt vad som föreskrivs i lagen 

(I 1178:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och hildupptagningar. 
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Skälen för min bedömning: Rätt att siinda TV-program med stöd av P1'op. 19901') I: 149 

tillstånd enligt 5 §första stycket radiolagen har i dag endast Sveriges Te-

levision och Sveriges Uthildningsradio, som båda ingår i Sveriges Radio-

koncernen. Av detta följer all radioansvarighetslagen och förordningen 

(I IJ67:22<>) om tillämpningen av radioansvarighetslagcn giiller fiir siind-

ningarn11. 

I .iksom radiolagsutrcdningen anser jag all ocksii ett från Sveriges 

Radio-koncernen fristående TV-företag hiir fä sin siindningsrätt genom 

c11 tillstånd av regeringen enligt 5 § första stycket radiolagcn. Av det 

kommer att fiilja att radioansvarighctslagen blir tillämplig på fiirelagch 

~lindningar. l'iir siindningarna kommer diirmed all giilla principerna om 

straffrä11slig1 ensamansvar fiir programutgivaren samt om meddelar- och 

anonyrnitetsskydd fiir företagets medarbetare och utomstående som trä

der i fiirhi ndclse med fiiretagel. 

Denna reglering är givetvis hclydclscfull friin y11randefrihe1ssyn

punkt. I liir vill jag emellertid erinra om regeringens proposition med 

fiirslag till yttrandefrihctsgrundlag fiir hl.a. radio och TV (prnp. 

1990/IJ I :h·l ). Detta förslag, som hcskrivits kortfattat i avsnitt 2.5, innehål

ler generell! tilliimpliga regler om ensamansvar 111.m. fiir siindningar 

radio och TV. Som jag har nämnt föreslås den nya grundlagen träda i 

kraft den I januari 1992. 

Lnligt 11 §första stycket lagen ( 1978:487) om plil<.texemplar av skrif

ter och ljud- och hildupplagningar skall programfiirclag som har siind

ningsriitt på grund av 1ills1i\nd enligt 5 §första eller andra stycket radio

lagen av upptagning av ljudradio- eller tclevisionsprograrn lämna ell 

pliklexemplar till arkivet för ljud och hild (ALi!). Som har framhållits i 

Al.B:s remissyttrande leder etl genomfiirandc av vad jag hiir fiircsliir till 

all också innehållet i ett nytt TV-företags sändningar kommer att hcva

ras åt eftervärlden enligt plil<.texernplarslagen. Jag delar ALB:s uppfatt

ning att detta är positivt. 

Det kan tilliiggas att regeringen i prop. 19<10/IJI :<J.l om lindringar i ra

dioansvarighetslagcn m.m. föreslagit att även satcllitsändande företag 

som måste göra referensupptagningar av program enligt radioansvarig

hetslagcn hiir vara skyldiga all - sedan de hevaral upplagningarna i sex 

mänader - lämna dessa som plil<.lexemplar till Al.Il. 
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4.11.2 Det yUrandefrihel~rättsliga ansvaret för annonser och liknande 
meddelanden 

Mitt förslag: I radioansvarighetslagen införs en ny hestämmelse 

som innehiir all vad som fiireskrivs i 7 kap. 2 § tryckfrihctsfi.ir

ordningen om att gärningnr inte skall anses som tryckfrihets

hrntt. därför att de hegås genom meddelanden där del brottsliga 

iir dolt, också giil ler i fråga om 

I. reklamfinansierad television, 

2. siikhar text-TV. 

Vad som i den ;ingivna fiireskriften siigs om tryckfrihelshrotl 

skall diirvid i stället avse yllrandefrihetshroll. 

Radiolagsutredningens förslag ( hetänkandet s. 251 f.) iivercnsstäm

mcr i sak med mitt förslag honsell från alt det inte hehandlar siikhar 

1exl-TV. 

Remissinstanserna: Utredningens fiirslng lämnas uttryckligen utan 

erinran av Stockholms tingsräll och Sveriges Radio. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 1ryckfrihetsföronlningen gäller inte 

ansvaret fiir tryckfrihetshrotl obetingat i frågn om annonser. I 7 kap. 2 
§ i fiironlningcn föreskrivs nämligen all som tryckfrihetshrotl inte skall 

anses tillkännagivande i annons eller annat sådant meddelande. om det 

inte av meddelandets innehåll omedelbart framgår att ansvar för sådant 

hroll kan ifrågakomma. Är meddelandet i förening med en omständig
het, som inte omedelhart framgtir av meddelandets innehåll, straflharl. 

gäller föreskrifterna i allmiin lag om straff, ansvarighet och rättegång. 

Slutligen framgår av paragrafen att vad som har sagts nu m:kså g1illt:r i 
fråga om meddelande genom chiffer eller på annat säll, som är hemligt 

fiir allmänheten. 
Som har framhållits i lillernturen (Le!<., Nya tryckfrihetsfiironlning

en. 1448, s. 98) är grunden till den nu angivna regleringen all del i vissa 

fall inte iir miijligl för den trycUrihelsriilhligl ansvarige a11 uppliielo.a all 
innehttllel i en annons konstiluernr ett hro11. 1.ex. iirekriinkning. Som 

exempel 1<.an tas det riiusfall .;om Lek hänvbade till. NJA 19]4 s. 7. Det 

handlade om en fiidelseannons i en tidning. hir cit namngivet par som 

var nygifl 1illkiinnagav annonsen oriktigt "en gosses lyckliga fiidelse". 

Specialregleringen i lryckfrihchfiirontningcn giiller iiven om utgiva

ren i del enskilda fallet kände till annonsens s1raftharhe1: för sin rncd

vcrl<.an kan han då göras ansvarig enligt allmiinna regler. Om det där

emot av meddelandets innehåll nmedelhart framgiir. all det kan hli ak-

1uell1 med ansvar fiir lryckfrihetshroll. giiller i111e undanla)!,.;regeln: i 

h:ks hok nämns som exempel en annons i form av ctl poli1iskt upprop 

eller i vilken en utpekad person angrips. 

Som har nämnts giirs i hcsliimmelsen undantag rn,;l<.sii fiir "111eddcla11-

1k )!,enom chiffer eller p;"1 annat siitl. som iir hemligt fiir allmiinheten" 

Prop. 1990/91: 149 

152 



Aven genom chiffer till vissa personer k.an man tänka sig att ett äre- Prop. 199019I:149 
k.ränk.ningshrott kan hcgi\s. 

I radioansvarighetslagen finns ingen motsvarighet till bestämmelsen i 

7 kap. 2 §tryckfrihetsförordningen. 

l:Jtersom en liisning av TV-reklamfrågan nu är i sikte och vi kan rä

kna med att ett nytt programföretag snart kommer au bedriva reklamfi

nansierade sändningar anser jag all det yurandefrihetsrättsliga regelver

ket för televisionens vidkommande hiir skilja mellan om yttrandefri

hetshrott förekommer i annonser eller i den vanliga programverksam

heten. Ansvaret biir därvid utformas så all det iiverensstämmer med vad 

som gäller i fråga om ansvaret för tryckfrihetshrn11. 

På grund av del anförda delar jag radiolagsutredningens uppfattning 

all det i radioan!>varighetslagen hör las in en bestämmelse som från 

straffrättslig synpunkt klargiir skillnaden mellan annonserna och det öv

riga programutbudet. När det gäller en sådan föreskrifts avfauning anser 

jag att man som förebild kan använda en hestämmebe i förslaget till yt

trandefrihetsgrundlag (5 kap. 2 §,se prop. llJ<JO/tll :1>4 s. 10). Det inne

biir att hestiimmelsen i huvudsak hänvisar till 7 l<.ap. 2 § tryckfrihetsför

ordningen. 

Uttryckligen hör också anges att vad som föreskrivs i tryckfrihetsför

ordningens aktuella föreskrift även gäller i fråga om siikhar text-TV. lle

triiffande vilka meddelanden i siikhar text-TV som hiir avses hänvisar jag 

till den tidigare framstiillningen (avsnitt ,1.8). 

4.12 lJ pprfötadc lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfiirt har inom utbildningsdepanemen

tet upprättats förslag till 

I. lag om iindring i radiolagen ( 1966:755), 

2. lag om ändring i niirradiolagen ( 1982:-ISll). 

3. lag om lindring i lagen ( 1981:508) om rndiotidningar, 

4. lag om ändring i lagen ( l<J8S:b77) om lokala kahelsändningar, 

5. lag 0111 ändring i radioansvarighetslagen ( lllhh:751>). 

h. lag om iindring i lagen ( 1960:729) om upphovsriill till lit1eriirn och 

konstnärliga verk, 

7. lag om ändring i lagen ( 1978:7h.H med vissa bestämmelser om mark

nadsfiirinv, av alkoholdrycker, 

8. lag om iindring i lagen ( l<J78:7h4) med vissa hes1iim111elser om mark

nadsfiiring av tohaksvaror. 

riirslagen under S och h har upprättats i samråd med chefen för jus

titiedepartementet och förslagen under 7 och 8 i samråd med statsrådet 

Wallstriim. 
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5 Ett reklamfinansierat TV-företag 

5.1 Inledning 

Av föregående avsnitt framgår att jag tänker mig att de förpliktelser som 
skulle gälla för ett fristående TV-företags sändningsverksamhet skall be
stämmas på i princip samma sätt som Sveriges Radio-företagens. De cen

trala reglerna finns i lag, medan övriga regler läggs fast i avtal mellan 
staten och programföretaget. 

I det följande kommer jag att behandla de olika villkor som bör gälla 
för det nya programfiiretaget samt hur det skall bestämmas vilket företag 
som skall ges rätt att bedriva programverksamhet i en ny. tredje TV
kanal. 

5.2 Villkor för sändningsrättens utövning 

5.2.1 Vissa grundläggande krav på programverksamheten 

Mitt förslag: I avtalet mellan staten och programföretaget biir 
det bestämmas om skyldighet för företaget att 

* sända genmälen och beriktiganden motsvarande vad som 
gäller för Sveriges Televisions sändningar, 

*i programverksamheten res1>ektcra den enskildes privatliv, 
* ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när 

det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för 
sändning av programmen, 

* på begäran av statlig myndighet siinda meddelande som är 
av vikt för allmänheten, 

* endast under annonstid i televisionen sända reklam mot 
vederlag eller program mot betalning, 

* på lämpligt sätt redogöra för heslut av radionämnden, en
ligt vilket företaget har överträtt hestämmelser i radiolagen eller 
i avtalet mellan staten och företaget. 

TV-utredningens bedömning: För ett fristående, reklamfinansierat 
TV-företag bör gälla samma villkor i fråga om redaktionellt oberoende, 
mångfald och balans som för Sveriges Television. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna instämmer allmänt i utred

ningens bedömning. 
Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare (se avsnitt 4.3. J) utla lat mig 

för all också ett reklamfinansierat TV-företag hiir vara skyldigt alt i pro
gramverksamhetcn iaktta kraven på opartiskhet och saklighet. Dessa 
krav anges i radiolagen och hlir därmed obligatoriska för det nya TV
fiiretag ~om fiir 1illstiind till marksändningar. Oock hör som jag tidigare 
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har behandlat (se avsnitt 4.4.1) de nämnda kraven inte gälla för annon- Prop. 1990/91: 149 
serna. 

En annan grupp av krav bör framgå av avtalet mellan staten och 
programföretaget. Också vissa av dessa krav får anses vara obligatoriska 
för företaget. 

Enligt den europeiska TV-konventionen (artikel 8:1) skall varje sän
dande konventionsstat se till att alla fysiska och juridiska personer oav
sett nationalitet och hemvist kan utöva en räu till genmäle eller har till
gång till andra jämförbara rättsliga eller administrativa möjligheter med 
avseende på program som sänds eller vidaresänds av rättssubjekt eller 
med tekniska hjälpmedel som konventionsstaten har jurisdiktion över 
enligt vad som anges i artikel 3 i konventionen. Särskilt skall staten se 
till att sändning.sliden och iivriga omständigheter för utiivandet av gen
mälesrätten är sådana att rätten kan utövas effektivt. Ett effektivt ut
övande av denna rätt eller av andra jämförbara rättsliga eller administra
tiva möjligheter skall garanteras både i fråga om sändningstid och övriga 
o mstä nd igheter. 

Jag giir bedömningen att Sverige uppfyller dessa krav genom bestäm
melserna i avtalen mellan å ena sidan staten och å den andra Sveriges 
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB om all programföreta
get skall beriktiga en felaktig sakuppgift när det är påkallat och bereda 
den tillfälle till genmäle som har befogat anspråk på att bemöta ett på
stående. 

Också ett fristående TV-företag bör ha dessa skyldigheter. De utgör 
ett viktigt komplement till kraven på opartiskhet och saldighel. 

Det ligger i sakens natur att skyldigheter för programföretaget i fråga 
om genmälen och beriktiganden endast gäller för den vanliga program
verksamhetcn och inte för annonserna. Jag erinrar emellertid om mitt 
förslag ('1.J.2) att programföretaget inte skall få diskriminera någon som 
hegiir att företaget skall sända en annons. 

Avtalen mellan staten och programföretagen inom Sveriges Radio
kom:ernen inncbiir en skyldighet för varje programfiirctag att ri:spd..laa 

1/t-11 01skildcs pril•al/iv om inte ett oavvisligt allmiint intresse kräver an
nat. Samma sak bör enligt min mening gälla för ell nyll programföretag. 
Det är naturligt att en sådan skyldighet gäller såväl för den vanliga pro
gramverksamheten som för annonserna. 

Med stöd av det särskilda bemyndigande i radiolagen som jag tidigare 
har föreslagit (se avsnitt 4.9.5) bör det i avtalet också bestämmas om 
skyldighet för programföretaget att ta hänsyn till 1t:lel'isio11cns särskilda 

gl'llomslagskraft när del giiller programmens ämnen och utformning 
samt tiden för sändning av programmen. En sådan avtalsbestämmelse 
innebär att programföretaget måste ta hänsyn till all sändningarna vän
der sig till hemmen och till en stor allmän publik. där alla åldrar är fö

reträdda, och att program men kan påverka tittarna starkt. De ansvariga 
för sändningarna hör iaktta varsamhet med 1>rngrarn som har sådan ka

raktär all man kan förstå att I.ex. barn i publiken kommer all bli upp
rörda eller skrämda. 
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Som jag har framhållit hör kravet på varsamhet emellertid inte dri- Prop. 1990/91: 149 
vas så långt att programföretaget sviker sin uppgift att meddela nyheter 
och stimulera till debatt. Det är I.ex. rimligt att inställningen till vålds-
skildringar i programmen är mindre restriktiv när det rör sig om ny-
hetsprogram eller samhällsbevakning än om våldsinslagen förekommer 
i fiktionsprogram av underhållningskaraktär. Även i fråga om program 
av dt:t förstnämnda slaget bör dock programfiiretaget ta hänsyn till sänd-
ningstiden och se till att publiken förbereds på programmets innehåll. 

Som jag närmare har utvecklat i avsnitt 4.9.5 hör en avtalshestäm
mclse om skyldighet att la hänsyn till tt:levisionens särskilda genom
slagskraft avse såväl annonserna som de vanliga programmen. 

De regler som jag hittills har behandlat speglar alla intresset av att 
programverksamheten bedrivs med ansvar Ol:h omdöme. Det finns inte 
anledning all ställa andra eller lägre anspråk på ell fristående program
företag som finansierar sändning.werksamhetcn med reklam, än vad 
som gäller för företagen i Sveriges Radio-koncernen. 

Avtalet mellan staten och Sveriges Television innehär att program
företaget på begära11 a1• e11 statlig my111Jiglw1 sJ..al/ sä11da meddela11de som 
är a1• vikt för allmä11hete11. Företaget skall se till <1tt meddelandet ges en 
llimplig utformning och att det inte genom sin omfauning eller på annat 
sätt inverkar menligt på programverksamhetcn. 

Det är inte lika självklart att kräva motsvarande skyldighet av ett 
reklam-TV-företag. Företaget finansierar ju verksamheten genom att 
upplåta sändning.~tid åt andra mot betalning. Myndigheter som behöver 
informera medborgarna bör därför i allmänhet kunna utnyttja möjlig
heten att köpa reklamtid av reklam-TV-företaget. I speciella situationer, 
1.ex. i samband med större olyckor, kan det emellertid finnas behov för 
en myndighet att snabbt kunna nå allmänheten genom alla TV-kanaler. 
I sådana fall kan det vara lämpligt att det även för reklam-TV-företaget 
finns en förpliktelse att utan vederlag sända meddelanden från statlig 
myndighet. Jag räknar emellertid med att siindningar meu stöu av en så
dan förpliktelse endast skall få begränsad omfattning. 

Som en del av vad som gäller i fråga om programverksamheten för 
ett reklamfinansierat TV-företag får betraktas den del av regelverket som 
går u\ på att markera gränserna mellan reklamen och det övriga ut
budet. Med hänsyn till detta har jag tidigare (avsnitt 4.3.3) föreslagit att 
det i radiolagen skall tas in ett bemyndigande för staten att träffa avtal 
med ett programföretag om skyldighet för företaget all e11das1 u11dcr a11-
111ms1id i tclel'isiu11e11 sälllla rel..lam mot l'1·dalag dlcr program mot betal
ning. Avtalet mellan siaten och programföretaget bör således slå fast 

också detta. 
Som jag har nämnt tidigare (bl.a. avsnitt 4.9.2) kan den av mig före

slagna reklamdefinitionen i radiolagen i och för sig även omfatla namn
givande av en sponsor. Därför biir det i avtalet mellan staten och pro
gramföretaget klargöras alt lämnande av uppgift om att det i fråga om 
ett visst program har förekommit sponsorfinansiering faller utanför den 
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nu aktuella regleringen. l.."'imnande av sponsorsmeddelanden bör alltså Prop. 1990/91: 149 
inte hänvisas till annonstiden. 

Radionämnden övervakar genom granskning i efterhand om ett re
klamfinansierat TV-företag utövar sändningsräLten i enlighet med radio
lagen och avtalet mellan staten och företaget. Radionämndens gransk
ning kommer också all avse de regler om annonser som föreslås ingå i 
radiolagen. 

På samma sätt som gäller för programföretagen inom Sveriges Radio

koncernen hör det i avtalet mellan staten och det reklamfinansierade 

TV-företaget bestämmas om skyldighet för företagcl att i sändning rcdo
giira jör beslut a1· radio11äm11de11 av innebörd att företaget har överträtt 

en för sändningarna gällande regel. 

5.2.2 Programutbudets sammansättning 

Mitt förslag: I avtalet mellan staten och programföretaget hör 

det bestämmas om skyldighet för företaget att sända ett mång
sidigt programuthud av god kvalitet. Sändningarna hör innehål
la såväl nyheter och informativa program som underhållnings

program. Bland programkategorier som särskilt hör nämnas i 
avtalet märks nyhetsprogram. barnprogram, program på svenska 
språket och med svenska upphovsmän eller svenska artister 

samt egenproducerade och heställda program. Även frågor om 

siindningstiden för olika programkategorier hör kunna regleras i 
avtalet. 

Eftersom programföretagets inkomster kommer att vara lägre 

under de första verksamhetsåren hör vissa åtaganden av företaget 
kunna vara mindre omfattande under de första åren av avlals

perioden. 

TV-utredningens bedömning: För ett fristående. reklamfinansierat 

TV-företag hör gälla villkor i fråga om ett omväxlande programutbud av 
god kvalitet. Dessa villkor överensstämmer i stora delar med de som gäl
ler för Sveriges Television. Kraven kan emellertid inte överensstämma 
helt. Ftt reklamfinansierat TV- företag hör inte ha samma förpliktelser 

niir det giiller att I.ex. tillgodose olika minoritetsintressen eller att full
göra folkhildningsuppgifter. 

Remissinstanserna: l luvuddelcn av remissinstanserna i nstämmcr i ut

redningens hediimning. Av de remissinstanser som har avvikande upp
fattning förordar nr1gra mindre långtgående krav iin utredningen, medan 
andra menar att kraven i princip skall vara lika långtgående som de som 

ställs på Sveriges Television. 
Skälen för mitt förslag: De villkor som skall giilla i fråga om prn

j!,rnmuthudets sarnmansiittning måste avvägas med hänsyn såväl till vad 

som iir känt om reklamfinansieringens effekter på programsammansätt-
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ningen som till reklam-TV-företagets möjligheter att få tillräckliga in- Prop. 1990/91: 149 
komster. 

Internationella erfarenheter visar på risken att reklamfinansiering le

der till ett ensidigt programuthud, där underhållning av olika slag domi

nerar och diir informativa program m;h kulturprogram förekommer i li

ten omfattning. Förklaringen till ensidigheten är att programföretagen 

anpassar sig till annonsörernas önskemål om en stor publik för annons
erna. 

Om man vill säkerställa alt tillkomsten av ett nytt, reklamfinansierat 
TV-företag inte harn ~kall innehära att publiken får ökade miijligheter 
att välja mellan olika underhållningsprogram, hör villkor om ett mång
sidigt programuthud ingå i avtalet med staten. 

Vid fastställandet av dessa villkor är det nödvändigt att ta hänsyn till 
att programföretaget skall kunna få tillräckliga inkomster genom försälj

ning av reklamtid. Annonsörerna har intresse av alt annonserna ses av 

en stor publik, och särskilt av de tittare som är målgrupper för annon

sörernas reklam. 

Risken för att annonsfinansiering leder till likriktning av programut

budet förefaller vara större om flera TV-företag konkurrerar på ungefär 

lika villkor om inkomsterna från samma reklammarknad än om ett 

företag är ensam! om att bedriva TV- sändningar med reklam från 
marksändare. Ett sådant fiiretag torde ha så stora fördelar i förhållande 
till c.Je konkurrerande satellit- TV-företagen att ell åtagande för program
företaget att sända ell mångsidigt programutbud inte kommer att äventy
ra möjligheten till ekonomisk lönsamhet i verksamheten. Det är emel

lertid knappast realistiskt att av ett sådant företag kräva omfattande för
pliktelser när det gäller t.ex. folkhildning eller program för minoriteter. 

Som grundliiggandc skyldighet för programföretaget bör gälla au pro
gramuthudet skall vara mångsidigt och av god kvalitet. Sändningarna 

hör innehålla såväl nyhetsprogram m.:h informativa program som 
underhi\11 ni ngsprogram. 

I kravet på mångsidighet ligger all programmen skall tillgodose skif-
1andt: hehov och intressen hos publiken och all utrymme skall ges åt en 
mångfald av olika åsikter och meningsriktningar. Utländska program 

hör spegla olika kulturkretsar. 
Hir ett svenskt progamföretag är det naturligt att sändningarna i be

tydande omfattning innehåller program på svenska språket m:h program 
där det förekommer svenska artister och verk av svenska upphovsmän. 

Ett TV-företag som i stor omfattning visar egenproducerade eller heställ

da program får stor hetydelse för den konstnärliga utvecklingen m.:h för 

sysst:lsiill n ingen i n111n de berörda yrkcsgruppern<i. Avl<ilet bör in nehåll<1 
villkor i fråga om program av här berört slag. 

Jag vill emellertid här peka på en skillnad mellan den situation som 

gäller för Sveriges Radio-fiirctagen och de förhållanden som kommer att 

vara rådande fiir ett reklam-TV-företag. 

Målet med Sveriges Radio-företagens verksamhet är all siinda radio 
och TV i allmänhetens tjänst. Resurstilldelningen är bestämd pi\ fÖr-
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hand och verksamheten skall inte gå med vinst. Strävan efter ökad ef- Prop. 1990/91:149 
fektivitet i verksamheten innehär att man söker bättre vägar att ge pu-
bliken bästa möjliga radio och TV. De medel som frigörs genom ratio-
naliseringar används till en bättre verksamhet. De villkor som finns in-
tagna i avtalen mellan staten och programföretagen kan sägas vara en 
kodifiering av de ambitioner som finns inbyggda i företagen. Del finns 
ingen motsällning mellan de mål som uttryd~.s genom avtalsbestämmel-

scrna och de mål som de ansvariga i företagen har fiir verksamheten. 

Detta förhållande avspeglas i all avtalens regler är avfattade i allmänna 

ordalag och att motsällningarna i fråga om hur avtalsbestämmclserna 

skall tolkas har varit få. 
Hir ett fristående reklamfinansierat TV-fiirctag kan det däremot upp

stå en motsättning mellan krav på mångsidighet och kvalitet i pro

grambuthudet och önskemålet att verksamheten skall ge vinst. Ett 

reklam-TV-företag kan se det som rationellt att t.ex. byta ut dyrbara 
svenska program mot hilligare importerade eller att dra ner på program 
som främst intresserar köpsvaga grupper som inte har så stort intresse 

för annonsörerna. 

Detta förhållande giir det angeläget att avtalet mellan staten och ett 
fristående reklam-TV-fiireiag i några avseenden får en mer preciserad 

utformning än som har varit fallet med motsvarande avtal för Sveriges 
Radio-företagen. När det gäller omfallningen av nyhetsprogram, harn

program och egenproducerade eller beställda program finns det anled

ning att fordra all programfiiretaget gör bestämda åta!!,anden. Precise
ringarna hör kunna avse mlingden program av olika kategorier uttryckt 

i sändningstid eller andel :iv programutbudet. eller sändningarnas place

ring under dygnet. Med hänsyn till de höga kostnaderna för svenska fik

tionsprogram är det ock~å angeläget med ett särskilt åta!!,ande i fråga om 

sådana program. 
Under de första verksamhetsåren kan man räkna med att ett reklam

TV-fiiretag kommer att ha lägre inkomster än vad det kommer att få när 
verksamheten är etablerad. Med hänsyn härtill kan det vara befogat all i 

vissa avseenden stiilla lägre krav under de första åren av avtalsperioden. 
Det framstår som mindre lämpligt att nu försöka fastställa· några ni

vi\er för de krav i fråga om programuthudets sammansiittning som staten 
hiir stlilla på ell reklam-TV-företag. I det följande (5.4) kommer jag all 
förorda att de fiiretag som önskar erhålla sändningsrätt anmäler ·sill in
tresse till regeringen. I det sammanhanget bör företagen ange hur de av
ser all uppfylla kraven på ell mångsidigt programuthud av god kvalitet 

och vilka åtaganden de är hcret.lda att !!,Öra när det gäller olika program

kategorier. På detta sätt hlir det miijligt att jämföra förslag från olika fö

retag och liven att låta villigheten att göra åtaganden påverka valet av 
programföretag. 
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5.2.3 Sändning av sponsrade program 

Mitt förslag: Frågor om sändning av sponsrade program hör reg
leras i avtalet mellan staten och det reklamfinansierade TV
företaget. Med ett sponsrat program bör därvid förstås ett pro
gram som programföretaget har framställt eller förvärvat och 
som en fysisk eller juridisk person, som inte är engagerad inom 
radio eller television eller med att framställa audiovisuella verk, 
har hekostat helt eller delvis. 

När ett program eller en serie av program sponsras helt eller 
delvis, blir sponsorskapet tydligt framgå genom att programföre
taget på lämpligt sätt i början eller slutet av programmet anger 
sponsorns namn eller firma. 

Programföretaget bör inte få sända program som är sponsra
de av någon vars huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning el
ler försäljning av tohaksvaror, alkoholdrycker eller recept
belagda läkemedel. 

Programföretaget hör inte heller få sända sponsrade program 
som huvudsakligen avser nyheter eller nyhetskommentarer eller 
som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år. 

Rapporten om sponsring: lnnehörden av rapporten (Ds 1989:65) 

Sponsring m.m. av Sveriges Radios program har redovisats tidigare (se 
avsriitt 4.9.2). Som har framgått skisseras i rapporten två alternativ för 
programföretagen inom Sveriges Radio-koncernen när det gäller au sän
da sponsrade program. Rapporten hehandlar således inte dessa frågor ut
ifrån ett fristående TV-företags perspektiv. 

Skälen för mitt förslag: Det finns enligt min uppfallning inte anled
ning att motsätta sig att ett helt eller huvudsakligen reklamfinansierat 
TV-företag sänder program, till vilkas finansiering utomstående finansiä
rer, s.k. sponsorer, har hidragit. 

När man överväger vilka regler som skall gälla för sändning av såda
na program är det naturligt att i första hand heakta TV- konventionens 
krav. Vilka dessa är har redovisats tidigare (se avsnitt 4.2.2 m:h ~.9.2). 

Det finns emellertid anledning att på några punkter gå längre än kon
ventionen. 

Som jag har nämnt hör de materiella reglerna för ett programföretag 
i fråga om sändning av sponsrade program anges i avtalet mellan staten 
och företaget. 

Till en hörjan aktualiseras därfiir vad som hör fiirstås med all ett pro
gram är sponsrat. 

Enligt TV-konventionens definition av sponsorskap (artikel 2 g i 
konventionen I är ett sponsrat program ett program som program
företaget har framställt eller förvärvat 1u:h som en fysisk eller juridisk 
person, som inte är engagerad inom radio eller television eller med att 
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framställa audiovisuella verk, har bekostat helt eller delvis i syjit~ att där- Prop. 1990/91: 149 
med främja sill namn, ~·arwnärl.:e eller anseende (kursiverat här). 

Enligt min mening är detta en alltför snäv defini1ion av sponsorskap. 

För TV-tittarna är det intressant att få veta om ctl program är bekostat 

av en utomstående finansiär, även om denne har hafl ett annat syfte 

med all hckosta programmet än all främja sitt namn m.m. Skyldigheten 

att ange sponsorskapet hör därför gälla i alla de full då någon utanför 

radio-. TV- och filmhranschcrna har bekostat programmet. Även de re

striktioner som hiir gälla i fråga om sponsrade program har minst lika 

stor betydelse i det fall då sponsorn är t.ex. någon av arhctsmarknadens 

parter som då han har cnhart kommersiella skäl för sin sponsring. 

Jag har tidigare föreslagit en lagändring som gör det miijligt för sta

ten att avtala med ett programföretag om skyldighet för företaget att, om 

någon annan har hckostat ett program helt eller delvis, lämna uppgift 

om vem bidragsgivaren är. Avsikten med ett sådant laghcmyndigande är, 

som jag har nämnt, att tillgodose TV- konventionens krav i artikel 17: I 

om att sponsorskap skall tillkännages på lämpligt sätt i hiirjan och/eller 

slulct av programmet. 

I avtalet mellan staten och programföretaget hiir dc1 därför bestäm

mas att, när ett program eller en serie av program sponsras helt eller 

delvis, sponsorskapet skall framgå tydligt genom att programföretaget 

på liimpligt siitt i hiirjan eller slutet av programmet anger sponsorns 

namn eller firma. 

Som jag har behandlat tidigare föreskriver TV-konventionen, att pro

gram inte får sponsras av fysiska eller juridiska personer, vars huvudsak

liga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning av sådana varor eller 

tillhandahållande av sådana tjänster, för vilka det inte fiir göras reklam i 

sändningarna (artikel 18: I). De avsedda varorna m:h tjänsterna är to

haksvaror samt läkemedel och sådan medicinsk hchandling som tillhan

dahålls endast mot recept av läkare i den sändande konvent ionsstaten. 

Det föreskrivs rn.:kså all sponsorskap inte får förekomma i fråga om ny

hetsprogram cl ler nyhetskommenterande program (artikel 18:2). 

Lnligt min mening hör de svenska reglerna för sponsorskap gå läng

re lin konventionen i två avseenden. Detta har samhand med mina för

slag i det fiiregåcndc om att de svenska reglerna fiir reklam på några 

punkter skall gå liingre lin de som konventionen stiiller upp. 

Konventionen ställer upp vissa regler för reklam fiir alkohol, men 

den förhjuder inte sådan reklam. I svensk television hiir det emellertid i 
enlighcl med mitt förslag vara förhjudct att giira reklam för alkohol

drycker i TV. I konsekvens med detta hör det inte heller vara tillåtet för 

någon vars huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försäljning 

av alkoholdrycker ntt sponsra TV-program. 

Också niir det gäller reklam som riktas till yngre harn innebär mitt 

förslag en mer restrik1iv hållning än den som konventionen iniar. An

nonser med reklam föreslås sålunda inte få syfta till alt fånga uppmärk

samheten hos harn under 12 år. Sådana annonser får inte heller sättas 

in omedclh<irl före eller efter program eller delar av program som hu-

11 Riksdagen /990191. I sam/. Nr 149 
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vudsakligen vänder sig till harn under 12 år. Personer eller figurer som Prop. 1990191:149 
spelar en framträdande roll i TV- program som huvudsakligen vänder 
sig till barn under 12 år föreslås inte få uppträda i annonser med re-
klam. 

Motivet för de föreslagna restriktionerna är att ett medium med så 

stor genomslagskraft som televisionen inte alls hiir användas för reklam 

som särskilt vänder sig till yngre harn, eftersom dessa har svårt att skilja 

reklam från andra program och att genomskåda avsikten med reklamen. 
Samma resonemang kan enligt min mening föras också i fråga om 

sponsrade program. 

På grund av det anförda anser jag att det bör gälla vissa avtalsenliga 

hegränsningar för programföretaget i fråga om möjligheten att sända 

sponsrade program. 
Programföretaget hör inte få sända program som har sponsrats av nå

gon vars huvudsakliga verksamhet gäller tillverkning eller försiiljning av 

tohaksvaror, alkoholdrycker eller recepthelagda läkemedel. 

Programföretaget hör inte heller få sända sponsrade program som 

huvudsakligen avser nyheter eller nyhetskommentarer eller som huvud

sakligen vänuer sig till yngre harn. 
Jag vill slutligen erinra om milt förslag (4.9.1) att programföretagen 

inte skall ha rätt att mot vederlag eller annars på ett otillhiirligt sätt gyn

na ett kommersiellt intresse i programverksamheten. Genom denna re

gel tillgodoses bl.a. konventionens krav att sponsrade program inte får 
uppmuntra till avsättning, inköp eller uthyrning av sponsorns eller 

tredje mans varor eller tjänster. 

5.3 Övriga konccssionsvillkor 

S.3.1 Utbyggnad av sändningarna 

Mitt förslag: Det nya TV-företaget skall fiir sina marksändningar 
utnyttja samma sändarstationer som används av Sveriges Radio
koncernen. Programföretaget hiir fiirhinda sig att se till att en 

mycket stor del av Sveriges hefolkning kan ta emot sändningar

na inom en kort tid efter sändningarnas start. Under avtalstiden 

bör hcfolkningstäd;.ningen hyggas ut till i hu11u1lsak samma ni

vå som för Sveriges Television. Programfiiretaget hiir emellertid 

ha möjlighet att distrihuera programmen till mindre delar av 

befolkningen på annat sätt än genom marksändare. 

TV-utredningens bedömning: Sändarnätet för en ny reklamfinansie

rad TV-kanal hör byggas ut snabht till samma hushållstäckning som för 

TV 2. 
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Rcmissinstanscrna: Utredningens förslag har endast herörts av ett få- Prop. 1990/91: 149 
tal remissinstanser, vilka i stort instämmer med utredningen. Televerket 
uppger att det är möjligt att bygga ut sändarnätet till 98 % hefolknings-
tädrning på två och ett halvt år efter ett heslut. Enligt vad jag erfarit 
riiknar televerket numera med att utbyggnaden kan ske ännu snabbare. 

Skälen för mitt förslag: På samma sätt som är fallet med Sveriges Te
levisions sändningar bör sändningarna från ett nytt TV-företag på sikt 
kunna tas emot i alla befolkade delar av vårt land. Om alla har möjlig
het att se sändningarna uppstår inga nackdelar för publiken av att at

traktiva program sänds ut av olika TV-företag. 
TV-företaget har givetvis ett intresse av en snabb utbyggnad. eftersom 

den större befolkningstäckningen ger företaget en viktig konkurrensför
del i förhållande till de satellitsända TV-kanalerna. Det är emellerti<l 
tänkbart att ett kommersiellt TV-företag kan komma att ha lägre ambi

tioner när det gäller utbyggnadsgraden än som är önskvärt från allmän 
synpunkt. Att hygga ut marksändare i glesbefolkade områden drar stora 
kostnader, men ger hegränsade tillskott till publiken. Med hänsyn här
till hör staten som villkor för sändningstillståndet sätta ett åtagande av 
programföretaget att låta bygga ut sändning.~kapaciteten så att en mycket 
stor del av Sveriges befolkning kan ta emot sändningarna inom en kort 
tid efter sändningarnas start. Under avtalstiden bör befolkningstäckning
en hyggas ut till i huvudsak samma nivå som för Sveriges Television. 

l'ör att nå detta mål krävs en omfattande utbyggnad av nätet av 
marksändare. Numera kan emellertid marksändningarna kompletteras 
med satellitsändningar. Satellitsändning kan användas för att under en 
begränsad tid ge möjlighet att se programmen i de områden där mark
sändarna ännu inte har tagits i bruk. Sändningar över satelliter med hög 
eller medelhög effekt kan också vara tänkbara som en mer permanent 
lösning för att ge mottagningsmöjligheter i glest befolkade områden där 
det skulle bli mycket kostsamt att inrätta marksändare. 

I samband med att de företag som önskar erhålla sändningsrätt an
mäler sitt intresse till regeringen hör de ange hur de avser att uppfylla 
målet för hefolkning.~täckning. I avtalet mellan staten och regeringen 
bör det tas in mer preciserade villkor om utbyggnadstakten och - i före
kommande fall - fördelningen mellan marksändning och satellitsänd

ning. 
J det följande (avsnitt 7.2) redovisar jag mina bedömningar i fråga 

om bl.a. huvudmannaskap och finansiering av sändarnätet för rund

radio. 

5.J.2 Programverksamhetens regionala inriktning 

Mitt förslag: I avtalet mellan regeringen och programföretaget 
hör anges att händelser och skeenden i olika delar av landet hör 

speglas i programvcrksamheten. 
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TV-utredningen anser inle nll del finns skäl nll av ell reklamfinansieral Prop. 1990/91: 149 
TV-företag kräva all händelser i olika delar av landet speglns i företagets 

prog1 amutbud. 

Remissinstanserna: Utredningens hediimning har inte kommenterats 

av remissinstanserna. 

Skälen fiir mitt fiirslag: Lnligt min mening är det väsentligt all den 

samlade TV-verksamheten i Sverige speglar landet som helhet. Program

men hör ta upp frågeställningar m;h uppfaltningar som är aktuella i oli

kn dclnr av !andel och inle domineras av ell huvudsladsperspekliv. 

I del sammanhanget kan man peka pii alt Sveriges Television har en 

decentraliserad upphyggnad. TV_2-~1malcns programuthud är upphyggt 

på TV-distrikten. Det är givetvis möjligt all. i samhand med att villkoren 

fiir Sveriges Radio-koncernen faststiills infiir niista avtalsperiod, yllerliga

re fiirstiirka verksamhetens regionala fiirankring. 

Även elt nytt TV-företag hör lägga sig vinn om att låta olika delar av 

landet finnas med i programutbudet. Det är emellertid knappast realist

isk! att riikna med att ett sådant företag kommer all ha en omfallande 

och dyrhar organisation för regional produktion av program. I sjiilva 

verket framstår det som mcsl troligt att ell nytt programföretag inte 

kommer att skaffa sig siirskilt omfallande egna produktionsresurser, 

utan alt del i sliillct i huvudsak kommer all förlita sig på fristående pro

duktionsförctag. Sådana företag kan givetvis viilja alt vara verksamma 

var som helst i landet. 

Ltt sätt att siika åstadkomma all ell nylt TV-fiirclag får en program

profil med en inriktning på andra delar av landet lin huvudstaden, är all 

se till att verksamhetens ledning fiirliiggs utanför huvudstadsområdct. 

Detla är den väg som har valts i Danmark och Norge. I Danmark har 

ledningen för TV 2 förlagts til Odense. I Norge har Stortinget heslutat 
att den blivande TV-2- kanalen skall ha sitt siite i Bergen. Det kan 

också ha hetydelsc var den centrala nyhclsrcdaktionen är helägen. även 

om det inte går att hortse från att många av de händelser, som under al

la fiirhiillanden kommer att uppmärksammas i nyhetsverksamhcten, in

triiffar i Stockholm. 
Enligt min mening hör det. niir de fiiretag som vill komma i fråga 

för sändning.~tillstånd inbjuds att anmäla sill intresse, framhållas som ett 

önskemål att händelser och skeenden i olika delar av !andel skall speg

las i programvcrksamhcten. Jag anser det inte vara lämplig! alt på för

hand ange hur denna uppj!,ift skall fullgiiras. I stället hör de olika intres

serade företagen liigga fram sina förslag, varefter den valda lösningen 

lämplig form bör ingå i avtalet mellan staten och programfiiretagct. 
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5.3.3 Ägarkrets m.m. 

Min bedömning: Ägarna till del företag som får tilbtånd all he
driva TV-sändningar i en tredje kanal hiir ha sådan ekonomisk 
styrka och uthållighcl alt do; kan 1illgodosc hchovel av kapital 
under vcrksamheto;ns upphyggnadsskcdc och även svara för ka

pitaltillskott som kan bli aktuella senare. 

l·~n hred krets av ägare hiir eftersträvas. Det hiir även eftersträ
vas att sammansiillningcn blir sådan att maktkoncentrationen 

inom de svenska massmedierna inte förstärks. Del är en fördel 

om ägarna kan hämtas från olika sektorer av det svenska sam

hälle! 

. Avtalet mellan staten och TV-företaget hör medge uppsägning 
från starens sida om det un1lcr avtals1iden sker mer hetydclse
fu I la fiiränd ringar i fiirclagcls iigarkrels. 

TV-utredningens bedömning övcrcnssliimmcr i huvudsak med min. 

Utredningen diskuterar emellertid inte inflytandet från andra massme
d icfiiretag i ett nytt TV-företag. 

Remissinstanserna: Meningarna iir delade. Några rcmissinstanscr be

tonar kravet på bred ägarstruktur medan andra lägger sliirre vik.I vid all 

ägarna har professionellt kunnande och hcslutskompetens. Någon re
missinstans förordar en delad koncession diir koncessionshavarna repre

senterar olika sckrorcr i samhället. 

Skälen för min hedömni.ng: Del företag som erhåller koncession för 

programvcrksamhelcn i en ny, reklamfinansierad tredje TV-kanal måste 
kunna åla sig gentemot slalcn all svara fiir att olika villkor i fråga om 
programverksamhetcn uppfylls. l'rogramföretagel bör ha sådana ekono
miska resurser att det kan sända ctl amhi1iös1 programutbud även under 

verksamhetens uppbyggnadsfas. tlå intäkterna troligen inte kommer all 
tiicka koslnadcrna. De bör iiven kunna svara fiir ett kapitallillsko11 om 
programföretaget skulle råka i svårighclcr senare. hirclagets ägare biir 

inre ha intresse av all använda företaget för att göra propaganda för egna 
syften. Dessa förutsättningar leder till vissa önsl<.emål i fråga om fiire
tagsform och iigarsammansättninv,. 

l>ct är för del fiirsw niidviindigl all programfiircragcl gcnlemol s1a1cn 
kan la det fulla och odelade ansvaret för alt villkoren för sändnings1ill

s1åndet uppfylls. Jag avvisar därfiir tanken pii s.k. delad koncession, år
minslonc om den innehiir all siaren skall ha avrabfiirhiillandcn med fle

ra samverkande programfiiretag. l>c1ta utesluter gi11ct\is inte alt t.cx. oli

ka programproducerande intressenter går samman och bildar cl! pro
gramfiirelag, som söker koncession för hela verksam hel en. 

l>et krävs en omfallande kapi1alinsa1s fiir alt slana etl nytl TV

fiirclag. Ägarna måste riikna med all de första vcrksamhelsårcn kommer 
alt visa underskott och all del kommer att la tid innan del kapital som 

har la!!,IS ned i fiirelagct är äterhclalal. Den som vill komma i fråga som 

Prop. 1990/9I:141) 
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programföretag i den tredje kanalen måste vara beredd att presentera en Prop. 1990/91: 149 
realistisk affärsplan och kunna visa att han kan få fram del kapital som 
kommer att behövas. 

Ännu en utgångspunkt för en diskussion om vad som kan vara en 
lämplig ägarstruktur för ett nytt TV-företag är kravet på opartiskhet i 
program verksamheten. Jag har tidigare (avsnitt 4.3.1) förordat att radio
lagens krav på opartiskhet skall gälla för programverksamheten även i 
ett nytt TV-företag som finansierar sin verksamhet med reklam. Mitt 
motiv för detta är att de begränsade etableringsmöjligheterna, liksom 
även de mycket höga kostnaderna, utesluter möjligheten att det startas 
ett stort antal olika TV-företag som företräder olika åsiklsriklningar. 
Därför är det angeläget att den som äger eller leder ett TV-företag inte 
utnyttjar sin position för att ensidigt propagera för egna åsikter och 
hindra mening.~motståndare från att komma till tals. 

Del är radionämnden som övervakar att programföretaget efterlever 
kravet på opartiskhet. Om nämnden konstaterar brister avses program
företaget bli skyldigt att redogöra för nämndens beslut i sändningen. 

Om etl programföretag mer systematiskt har uppträtt på ett partiskt 
sätt är detla givetvis något som det kan tas hänsyn till vid bedömningen 
av om företaget skall få förnyad koncession vid avtalstidens slut. ·under 
den löpande avtalstiden går det däremot knappast att föreställa sig någon 
annan och mer ingripande reaktion vid överträdelse av opartiskhetskra
vet än skyldighet att redogöra för nämndens heslul. 

Mot denna bakgrund framstår det som önskvärt all etl fristående pro
gramföretag har en sådan ägarkrets all del inte är sannolikt att företaget 
kommer att upplriida partiskt till förmån fiir vissa åsikter. 

En fråga som är besläktad med den om inflytandet för enskilda del
ägare gäller medverkan från andra massmedieföretag. 

Massmedieföretag har ell stort kunnande inom områden som är vär
defulla för ett reklamfinansierat TV-företag, I.ex. när det gäller journali
stik, programproduktion och programanskaffning sa.ml i fråga om för
säljning av annonsutrymme. Detta talar för att massmedieföretag hör 
kunna finnas med bland ägarna till ett reklam-TV-företag. 

Del som talar emot är risken för en maktkoncentration inom nyhels
fiirmedling och opinionsbildning. Televisionen har slor genomslagskraft 
och är för många en viktig källa till information om händelserna i om
världen. Det är inte bra om makten över ett TV- företag och iiver andra 
medieföretag är samlad på samma hand. Särskilt olämpligt framstår det 
om flera TV-företag eller TV-företag och viktiga dag.~tidningar domine
ras av en och samma ägare. 

I andra länder finns regler som syftar till all begränsa möjligheten 
för enskilda delägare alt behärska TV-företag. I Norge innebär beslutet 
om en ny TV-kanal all varje enskild delägare får äga högst 20 'Yo av ak
tiekapitalet. I Storbritannien kommer, i den nya struktur för televisio
nen som skall gälla fr.o.m. den I januari 1992, ägare till dagstidningar 
endast att i begränsad omfatlning kunna erhålla koncessioner för TV
sändningar. Liknande begränsningar finns i andra länder. 
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Med hänsyn till det anförda anser jag att del bör cf1ersträvas all det Prop. 1990/91: 149 
programförelag som skall hedriva TV-sändningar i en tredje kanal har 
en hred krets av ägare. Del är en fördel om ägarna kan hämtas från oli-
ka sektorer av det svenska samhälle!. Del hiir också eflersträvas all sam-
mansättningen blir sådan att maktkoncenlralionen inom de svenska 

massmedierna inte fiirstiirks. 
1-:11 programfiiretag som hade en viss iigarsammansiillning när det 

fick sill siindningstillslånd kan ändra sammansä11ningcn undcr avtalsli

den. Om 1.ex. kapitalhehovel skulle visa sig sliirre än vad man från hiir

jan trodde kan vissa ägare önska minska sill engagemang medan nya 

ägare kan 1illkomma. Del kan också intriiffa all någon av pn•gramfiire

lagels ägare skaffar sig nya eller sliirre inlressen i massmedicfiirelag eller 
ingår i samverkan med sådana företag. 

1:ör all en ändrad ägarsammansiittning inle skall allvarligt rubba de 

fiiru1sä11nirtgar som gällde vid avlalets ingående hiir staten kunna säga 
upp avlalel om del under avlalsliden sker mer belydclsefulla fiirändring

ar i företagets iigarkrets. 

5.3.4 Koneessionsavgift 

Min bedömning: Del programföretag som fiir siindningstillslånd 
biir vara skyldigt all betala en årlig koncessionsavgift till staten. 

Avgiften biir beslå av en fast och en rörlig del. l>en riirliga delen 
biir utgöras av en andel av programföretagets hru11oinkomster. 
Andelen hör slittas högre vid hiiga inkomsler. lntiiklerna frän 

avgiften hör tillföras rundradiokonlol. 

TV-utredningens bedömning: l·ör all förhindra au mycket hiiga in
komster för ell reklam-TV-företag leder lill svt1ra ohalC1nse1 mellan den 

rcldamfinansicrade och den avgiftsfinansierade verksamheten kan stats
maklcrna lligga en särskild skall eller avgifl på reklam-TV-förelaget om 
reklaminkomslerna skulle översliga en viss nivå. 

Remissinstanserna: Endast ell par remissinslanser hcriir frågan om 
koncessionsavgifler fiir all få riill all siinda. Deras uppfallning är av

visande. 

Skälen rör min bedömning: I det fiiregåendc har jag förordat alt Sveri
ges Television inte skall ges räl! all siinda hetalda annonser. Den huvud
sakliga motiveringen fiir mitt fiirslag är all programverksamhetens inte

grilel och kvalitet i såväl Sveriges Television som i det nya reklam-TV
företaget bäst gynnas av all inte flera marksändande TV-kanaler konkur

rerar om inkoms1erna från samma reklam marknad. 

Jag har också pekat på svårigheterna all på förhand bedöma hur sto
ra resurser som kommer all kunna tillföras svensk television från TV

reldammarknaden. Min egen hediimning är all reklamsändningar i en 

niarksiind TV-kanal efter en upphyggnadsperiod skulle kunna ge en år

lig inkom~! i storleksordningen mt:llan I och 1,5 miljard kr. Jag vill 
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emellertid understryka att uppskattningarna är osiikra. Om utveckling- Prop. 1990/91:149 
en blir mer gynnsam iin vad jag har riiknal med kan inkomsten hli be-

tydligt högre. 

Det nya TV-företagets förutsätts bli skyldigt all siilllla ell omväxlande 

programutbud av god kvalitet, men det avses inte få lika långtgående 

förpliktelser i förhållande till t.ex. olika minoritetsgrupper som de som 

åvilar Sveriges Television. Sveriges Television kommer därmed även i 

fortsättningen alt vara det enda svenska TV-företag som har ett fu llstän

d igt ansvar fiir all hcdriva TV-sändningar i allmänhetens ljiinst. l>et 

kommer hl.i1. att vara skyldigt att siinda till såväl små som stora puhlik

grupper, inklusive spräkliga minoritelsgruppcr och handikappade. Hir 

vissa programkatq!,orier kommer Sveriges Television all dela ansvaret 

fiir att tillhandahålla ell omfallande programuthud med det nya pro

gramfiiretar,el medan Sveriges Television i andra avseenden kommer att 

vara ensamt om detta ansvar. 

Det kommer även i fortsiittningen att vara en uppgift fiir statsmakter

na all se till att Sveriges Television och Sveriges Radio-koncernen som 

helhet förfogar över tillriickliga resurser för att kunna uppfylla hiigt 

stiillda krav på kvalitet och omväxling. Jag återkommer till dessa frågor 

i avsnitt 6 . .1. 
Hir ett TV-företag som skall bygga upp en ny rikstiickande TV-kanal 

med reklam torde det vara av stort värde all undg{1 konkurrens på re

klammarknaden från ett redan etablerat TV-företag som Sveriges Televi

sion. Del kan inte uteslutas alt reklam-TV-företaget på sikt kommer att 

kunna fä betydligt högre intäkter än som hade varit miijligt om det från 

hi\rjan hade tvingats tiivla med Sveriges Television om annonserna. I >ct 

är till m:h med miijligt att inkomsterna blir sii höga all rek.lam-TV

företaget frestas att fiirsiika konkurrera ut Sveriges Television från de 
mest populiira programkater,orierna. Ln omfattande sådan konkurrens 

skulle inte ligga i puhlikens intresse, men leda till kraftigt iikade pro

gramkostnader för håda fiiretagen. 
Mol denna bakgrund anser jag all rek.lam-TV-fiiretaget hiir erliigga en 

del av sin inkomst i form av en särskild koneessionsavgift till staten. ln

tiikterna från koneessionsavgiflen biir tillföras rundradiokontol och på 

si\ siitt. tillsammans med TV-avgiftsmedlen, finansiera statens åtagande 

all hekosta Sveriges Rcidio-koncernens verksamhet. 

En sådan avgift som jag förordar hiir införas genom lcig. Det är till

riickligt om ett förslag till lag läggs frnm fiir riksdagen under hösten 

l</<JI. Fftcrsom uppliigj!,ningen hiir vara känd i sina huvuddrag när det 

bcstiims vilket företag som skall få riilt alt sända i den tredje kanalen vill 

jag emellertid redovisa hur jag har tänkt mig all avgiften skall vara kon

struerad. 
Avgiftsskyldighet hiir giilla fiir prngramfiirc.:tag som siinder TV

program med stiid av tillstiind enligt S ~ radiola)!,ell och som enligt avta

let med regeringen har dill all siinda reklam mot vederlag eller program 

mol betalning. 
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Avgiften hiir erläggas i form av en fast och en rörlig del. Den rörliga Prop. 1990/IJ I: 149 

delen hör utgiiras av en andel av programföretagets bruttoinkomster. 

Andelen hiir sättas högre vid höga inkomster. 

Den närmare avvägningen mellan den fasta och den rörliga delen 

samt I" 'iccntsatscrnas storlek vid olika inkomstnivåer hchövcr iivcrvägas 

ytterligare. Vid de hcräkningar som ligger till grund för mitt förslag om 

TV-avgiftens storlek har jag utgått från att den fasta delen skall uppgå 

till 100 milj. kr. per år och au den rörliga delen skall utgöra 10 % av 

inkomsterna upp till I miljard kr. per år och 20 % av inkomsterna där

utiiver. allt angivet i 1992 års penningvärde. Med hänsyn till upphygg

nadsfascn har jag endast räknat med att den fasta delen skall erläggas 

u ndcr i\r I !J112. 
I avsniu 3.5 har jag fiirordat att det skall ske en omprövning av fi

nansicringsfiirutsäuningarna fiir Sveriges Radio inför medelstilldelning

cn fiir iir 199h. Med tanke på de fiidindradc konkuncnsfiirutsättningar 

som ett sådanl hcslut skulle leda till fiir rcklam-TV-fiirctaget iir det na

turligt att den särskilda konccssionsavgiftcn upphör om omprövningen 

skulle leda till att Sveriges Television hiirjar sända hetalda annonser. 

5.3.5 Åtagande beträffande bidrag till svensk lilmproduktion 

Min bedömning: Det programföretag som får kon<.:ession fiir den 

tredje TV-kanalen bör förklara sig villigt att medverka vid en 

översyn av den svenska filmpolitikcn samt att vara med och hi

dra till svensk filmproduktion m.m. fr.o.m. den I januari 1993. 

Skälen fiir min bedömning: Till gntnd för den svenska filmpolitikcn 

ligger ett avtal mellan å ena sidan staten och å den andra sidan organisa

tionerna inom film- och vidcohranschcrna. Enligt avtalet skall anordna

re av hiograffiireställning samt de som hyr ut eller säljer videogram till 
allmlinhctcn erlägga avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutct. Av

giftsmcdlcn används enligt bestämmelser i avtalet för stöd till produktio

nen av svensk film samt till andra filmkulturella ändnmi\1. Även staten 
hidrnr till institutets verksamhet. Sveriges Radio-koncernen är inte part 

i filmavalcl. Däremot finns ett avtal mellan Sveriges Television o<.:h 

Svenska l·ilminstitutct enligt vilket TV-holaget hl.a. erlägger ett visst iir
ligt bidrag till institutet. 

Regeringen har i prop. 1990/<I I :H I anmiilt en iivercnskommelse mel

lan parterna om att förlänga avtalet fr.o.m. den I juli 1991 intill utgång

en av år 1992 och alt i samhand därmed giira vissa föriindringar av avta

lets regler. (kkså avtalet mellan Sveriges Television och Svenska Film

institutel har fiirlängts. Ltt skiil till att avtalen endast har fiirlängts med 

I H månader iir osäkerheten om vilken roll televisionen på längre sikt 

kommer att spela för distribution av film. I propositionen uualas att det 

iir angcliigct att nu inleda en iiversyn av förutsättningarna fiir filmpoliti-



kcn med syfte att utveckla en hållfast grund för det framtida stödet till Prop. 1990/91: 149 
den svenska filmen. 

Efter regeringens hemyndigande har jag nyligen tillkallat en särskild ut
redare fiir att göra en översyn av filmpolitiken. Jag ser del som angelä

get att de TV-företag, för vilka film är en viktig del av programuthudct, 

också iir med och skapar fiirutsiittningar för en fortsall svensk filmpro
duktion. 

Vilken form som TV-fiiretagens medverkan kommer all få kan inte 

anges förrän den nämnda iiversynen är avslutad. Det är därför inte möj

ligt all redan nu ange omfattningen av de åtaganden som det är önskvärt 
all ett reklam-TV-företag skall giira. Däremot är det rimligt att ell före

tag som önskar komma i fråga för en koncession fiirklarar sig villigt au 

medverka till en lösning som innehär all företaget iir med ()(;h hidrar till 

svensk filmproduktion enligt i princip motsvarande villkor som Sveri
ges Television. 

S.3.6 Koneessionstidcns liingd 

Min bedömning: Ko111.:essionsliden hör vara sex år. Om inte rege

ringen senast två år fiire kom:essionstidens slut har meddelat all 

fonsatl koncession inte avses komma att beviljas programföreta
get hör företaget kunna påräkna koncession i ytterligare tre år. 

TV-utredningen: Avtalstiden hör vara så lång au verksamheten hin

ner hyggas upp och få stadga men inte så lång all möjligheten all ta upp 
TV-företagets verksamho.:t till allsidig prövning inför en ny avtalspcriml 
skall vara alltfiir avlägsen. Sex till i\11a i\r kan vara en lämplig försia av

talsperiod. 
Rcmissinstanserna: Uppfauningen om den lämpliga avtalstiden varie

rar bland det fåtal remissinstanser som diskuterar fri\gan. 
Skälen för min bedömning: Vid valet av en liirnplig konc.;essionstid 

hiir olika förhållanden heakras. 

Ltt reklam-TV-företal!, mi\stc fä tillfälle att hyi;ga upp verksamheten. 
Under upphyggnadsperioden kan man riikna med all det ekonomiska 
resultatet kommer att bli sämre än när sändarnälet är uthyggt och orga

nisationen oc.;kså i övrigt har blivit intrimmad. I>etta talar för att kon

ce!isionstiden inte görs alltfiir kort. 

Det iir samtidigt angelägel att det sätt på vilket programföretaget har 

skött verksamheten kan prövas med ganska täla mellanrum. Även om 
det kommer att vara möjligt all fortliipande granska hur programföreta

get tillgodoser de villkor som gäller för sändninj!,stillståndet är det bara i 

sarnhand rned en eventuell förnyelse av koncessionen som det kan giiras 
en helhetshediimnin!?, av fiiretagets handlande. Detta talar för en relativt 

kort koncessionstid. 
Ytterligare ell skiil att gi'>ra den första koncessionsperioden relativt 

!<..ort är all vi inte har några erfarenheter a\ reklamfinansierad television 
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i Sverige. Detta gör att villkoren för sändningstillståndet hör kunna för- Prop. 1990/91:149 
ändras ganska snart. I>c tekniska och andra förändringar som kan vän-
tas ske under l<J<JIHalcl kan också medfiira ändrade förutsättningar. 

En avvägning mellan olika önskemål ger enligt min mening vid han

den au sex år är en lämplig första konccssionsperiod. Jag förordar där
för att konccssionstidcn skall omfatta sex år. 

I>cl är också nödvändigt all nu iiverväga vad som skall hiinda vid den 
första konccssionsperiodens slut. Staten måste då ta ställning 1ill om en 

ny koncession skall heviljas, ifall programföretaget önskar det. Ln viktig 

faktor vid hediimningen kommer givetvis all vara hur viil prngramföre

ta?,ct har uppfyllt de villkor som gäller för sändningstillståndet. Brister 

hiirvidlag hör kunna föranleda all koncessionen utlyscs på nyll så all 

andra företag får tillfiillc all anmäla intresse för all bedriva verksamhe

tcn. 

Om håde staten och programföretaget är överens om sakcn hör en 

fonsall kom;ession emellertid kunna beviljas utan att koncessionen utly

ses på nyll. 

Mot hakgru nd av vad jag nu har anfört anscr jag att programföreta

get, om det så önskar, hiir kunna påräkna koncession i yllcrligare tre år 
om inte regeringen senast två år före avtalspcriodcns slut har meddelat 

all fortsatt koncession inte avses komma alt heviljas förc1age1. 

I samband med att ett nytt konccssionsheslul skall meddelas kan sta
ten eller programföretaget givetvis iinska förändra villkoren i olika avse

enden. Erfarenheterna av den gångna avtalsperioden kan påverka he

diimningen, liksom viktiga förhållanden som kan ha förändrats sedan 
del första avtald slöts. Genom konstruktionen med successiva förläng

ningar blir det miijligt alt van tredje år ta upp olika villkor i avtalet till 

prövning. 

5.4 Hur programförclagcl väljs ut 

Milt förslag: Del ankommer på regeringen au beslu1a 0111 vem 
som skall ff1 koncession fiir den tredje TV-kanalen. lnfiir heslu
tet hör regeringen hereda de i riksdagen represente1adc partier
na tillfälle att i lämplig form avge synpunkter. 

Innan ett sådant beslut fattas bör alla intresserade ges möjlig
het att ansiika om tillstånd. 

Del får ankomma på regeringen all, genom förhandlingar 

med sökande som kan anses lämpliga, utreda om en sådan upp
giirclse kan träffas med någon av dem att koncession kan hcvil

jas. Uppgörelsen ges formen av etl avtal mellan regeringen och 

fiire1agc1 diir företagets förpliktelser anges. 

TV-utredningen diskuterar inte närmare hur valet av programföretag 

skall gå till. 
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Skälen för mitt förslag: Enligt 5 §första stycket radiolagen är det re- Prop. 1990/91:141J 
geringen som beviljar tillstånd att sända radioprogram i rundradiosänd-
ningar från sändare här i landet. Detta gäller även för ett nytt program-
fÖretag som skall sända TV-program metl reklam i ett rikstäckande tred-
je marknät. Med hänsyn till frågans vikt anser jag all regeringen, inför 
ett beslut om ett sådant tillstånd, hör bereda de i riksdagen representera-
de partierna tillfälle att avge synpunkter. 

Även om bara ett företag kan få sändningstillståml i den tredje TV
kanalen, bör alla som önskar komma i fråga ges möjlighet alt anmäla 
sitt intresse. Jag avser därför att, så snart förevarande proposition har av
lämnats till riksdagen, utfärda en inhjudan att ansöka om ett sådant till
stånd. I inbjudningen, som avses komma att utfärdas under förbehåll av 
att riksdagen i ifrågavarande delar beslutar i enlighet med regeringens 
rörslag, anges de förutsättningar, krav och önskemål som bör gälla för 
sändning.werksamheten. Jag bedömer att det hör vara möjligt att fatta 
beslut före augusti månads utgång. 

I det föregående har jag behandlat de villkor av olika slag som bör 
gälla för ett programföretag som får rätt att sända TV-program med re
klam i ett rikstäckande tredje marknät. I fråga om vissa grundläggande 
krav, bl.a. de som gäller opartiskhet, saklighet och demokratiska värde
ringar i programverksamheten samt skyldigheten att sända genmälen 
och beriktiganden, kan det inte lämnas utrymme för olika ambitionsni
våer, utan alla som önskar erhålla sändningstillstånd måste vara beredda 
att uppfylla kraven. Många av de övriga villkoren är däremot av sådan 
art att de kan uppfyllas på olika sätt. Jag tänker t.ex. på villkor i fråga 
om hefolkningstäckning, programsammansättning, den regionala för
ankringen och programföretagets ägarkrets. Företag som ansiiker om 
tillstånd hör ange på vilket sätt de avser att uppfylla villkor av detta slag, 
bl.a. i form av preciserade åtaganden i fråga om vissa programtyper. 

Efter det att ansökningstiden har löpt ut kan det tänkas att det finns 
flera sökande som i och för sig uppfyller rimliga krav, men att det be
döms som möjligt au, genom samverkan mellan olika sökande eller på 
annat sätt, få till stånd ett alternativ som tillgodoser kraven i högre grad 
än som anges i någon av ansökningarna. I ett sådant fall biir regeringen 
kunna ge tillstånd till en konstellation som inte finns med bland de sö
kande. eller på villkor som innebär mer långtgående åtaganden än som 
framgår av enskilda ansökningar. 

Om ingen sökande är beredd att på ett rimligt sätt uppfylla angivna 
krav, och om det inte heller visar sig möjligt att genom fortsatta för
handlingar få fram ett godtagbart alternativ, behöver regeringen givetvis 
inte meddela något tillstånd. 

Det programföretag som beviljas tillstånd skall sluta ell avtal med re
geringen, av vilket de förpliktelser som företaget har åtagit sig framgår. 
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6 Riktlinjer för Sveriges Radio-koncernen 

6.1 Inledning 

Fn ny a1•1al~pcrivd 

Nuvarande avtal mellan staten och Sveriges Radio bör som tidigare 
nämnts förlängas med ett halvår så att en ny avtalsperiod kan inledas 

den I januari 1993. 
Den nya mediemiljön ställer stora krav på Sveriges Radio. Som jag 

tidigare har anfört kommer koncernen under överskådlig framtid alt 

svara för huvuddelen av radio- och TV-utbudet i landet. Särskilt gäller 
detta den del av utbudet som uppfyller de ambitioner som har samman
fattats i puhlic service-hegreppel. Det är viktigt att de företag som får 
uppdraget ges goda möjligheter alt förvalta det 

Riksdagen bör redan nu - i god tid inför den nya avtalsperioden -
ta ställning till de grundprindper som skall gälla i fråga om Sveriges 
Radios uppdrag, ekonomiska förutsättningar. ägarförhållanden och före
tagsform samt organisation. Mera detaljerade förslag till bestämmelser 

och villkor för den nya avtalsperiodcn bör föreläggas riksdagen våren 
1992. 

Jag kommer att i de följande avsnitten redovisa mina förslag till rikt
linjer men vill redan inledningsvis ange huvuddragen. 

Uppdragel att sända radio- och TV-program i allmänhetens tjänst hör 

vara oförändrat. Givetvis måste Sveriges Radio anpassa sitt uthud till 
den utveckling som har skett och kommer att ske, men det finns inte 
anledning att förändra de nuvarande, allmänt hållna villkoren för pub

lic service-ansvaret. Inför ett nytt avtal bör emellertid reglerna på vissa 
områden göras något mindre detaljerade för att ge programföretagen 
större flexibilitet. För verksamheten hör Sveriges Radio disponera fyra 

rikstäckande sändarnät för ljudradio och två rikstikkande sändarnät för 
TV. 

Ueträffande de ekonomiska 1•illkorl'f1 biir Sveriges Radio-koncernen 
för återstoden av innevarande avtalsperiod och kommande avlalsperiod 
kunna utgå från nuvarande medelstilldelning som en has. l>iinill bör ell 
reformtillskott om 600 milj. kr. tillföras verksamheten. 1:örs1iirkningcn 

hör starta med ISO milj. kr. under år 1992, alltså redan under inneva
rande avtalsperiod. Under de tre första åren av kommande avtalsperiod 
hiir ett lika stort belopp årligen tillföras verksamheten som reformme

del. 
Medelstilldelningen skall liksom nu värdesiikras med utgångspunkt i 

ett index. En del av reformmedlen. 200 milj. kr., skall frigöras genom 
rationaliseringar som i första hand sammanhänger med organisatoriska 
töriindringar. De medel som kan frigöras genom ytterligare rationalise
ringar får utnyttjas inom verksamheten. 

Prop. 1990/91: 149 
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Nuvarandeföretaglform bör behållas. I princip bör också ägarförhål- Prop. 1990/91:149 
landena i Sveriges Radio AU bestå. Ägarsammansättningen kan dock in-
för en ny avtalsperiod komma att förändras då en minoritet av ägarna 
har aviserat sitt utträde. 

Sveriges Radio-koncernens organisation bör ses över. Ansvarsfönlel
ningen mellan moderbolag och dotterbolag är oklar. 

Jag anser det vara mycket angeläget att den nuvarande Sveriges 
Radio-koncernen i en framtid får en sådan organisation att styrelser
na - efter det att riksdag och regering via lagar, avtal och riksdagsbeslut 
om ekonomiska villkor har gett de grundläggande förutsättningarna för 
verksamheten - kan ta ansvar för att verksamheten blir effektiv och 
framgångsrik. 

Rollfördelningen mellan företagen bör bli klarare än nu. Riksdagen 
bör ta ställning endast till huvuddragen i den struktur som bör uppnås. 
Den interna företagsorganisationen bör bestämmas av det enskilda bola

get. 
Programverksamheten bör under en ny avtalsperiod handhas av tre 

företag, förutom av Utbildningsradion, av ett programbolag för ljudra
dio och ett för TV. Detta innebär att Lokalradion och Riksradion förs 
samman till ett ljudradioföretag. De tre bolagen bör ha egna avtal med 
staten som preciserar deras uppdrag som programföretag i allmänhetens 
tjänst. Dessa organisatoriska förändringar bör genomföras så att förut
säuningar skapas för att förstärka den regionala och lokala radio- och 
TV-produktionen. 

I den framtida mediemiljön är det viktigt att public service
verksamheten uppträder samlat och utnyttjar sin konkurrensförmåga 
maximalt. Programverksamheten bör därför organiseras i en koncern. 
Existensen av ett moderbolag underlättar att programverksamheten kan 
bedrivas självständigt i förhållande till staten och olika intressegrupper. 
Mot den anförda bakgrunden bör moderbolaget: 

inge anslagsframställning till regeringen och fördela av staten till
delade medel, 
ansvara för fördelning och placering av sändning,~tid om program
företagen inte själva kan enas, 
ansvara för beredskapsplanering, samt 
vara ett organ där koncerngemensamma frågor hereds. 

Vidare hör dotterbolaget Radiotjänst i Kiruna AB handha avgiftsupp
bön.J och avgiftskontroll. Staten bör liksom nu även sluta avtal med mo
derbolaget och Radiotjänst. 

Styrelserna i moderbolaget och de tre progrnmholagen bör vardera 
bestå av femton ledamöter. För samtliga bör gälla alt regeringen utser 
ordförande och sex ledamöter. Ägarna utser fem ledamöter. Den verk
ställande direktören bör vara självskriven ledamot. Slutligen äger perso
nalen rätt att utse två ledamöter jämte två suppleanter. En sådan onl
ni ng för utseende av styrelsernas ledamöter uppnås genom föreskrifter i 
bolagsonlningarna. 
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Det är angeläget att Utbildningsradions styrelse liksom nu i stor ut- Prop. 1990/91:149 
sträckning utses bland personer med kunskaper och erfarenheter från 
uthildningsvärlden. 

Moderbolagets och programbolagens styrelser hör ha ett mer omfat
tande personsamhand än vad som nu är fallet. Elva av moderbolagets le
damöter bör ingå i programbolagens styrelser, fyra i Sveriges Televi
sions, fyra i det sammanslagna ljudradiobolagets samt tre i Utbildnings
radions styrelser. Av moderbolagets ledamöter är del då hara ordföran
den, den verkställande direktören och personalrepresentanterna som in
te ingår i något programbolags styrelse. 

Övergångsperioden 

Sveriges Radio-koncernen bör redan nu. under de knappa två år som 
återstår till dess att ett nytt avtal skall träffas, ges förutsättningar att för
bereda detsamma. Bl.a. skall omfattande rationaliseringar som samman
hänger med organisatoriska förändringar preciseras. 

Av denna anledning hör ändringar i styrelsernas sammansättning gö
ras redan nu. 

För att underlätta en sammanslagning av Lokalradion och Riksra
llion hör sålunda styrelserna i de båda holagen få i stort sett samma per
sonsammansättning. 

För att förberedelsearhetet inför ett nytt avtal skall fungera väl bör 
redan under övergångsperioden moderholagets och programföretagens 
styrelser ha ett personsamband av tidigare angivet slag. 

Jag har för avsikt att ta kontakt med ägarna och de herörda företagen 
för alt åstadkomma dessa förändringar när nya styrelser skall utses i an
slutning till 1991 års bolagsstämma. 

Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen att med nu anförda 
syften la upp förhandlingar med ägarna och Sveriges Radio AH. Sveriges 
Television Al:I, Sveriges Riksradio AB. Sveriges Lokalradio AB och Sve
riges Utbildningsradio AB om en överenskommelse angående förhere
ddser och framtagande av heslutsunderlag inför den nya avtalsperioden. 
Detta underlag hör tillställas regeringen i så god tid under hösten 1991 
att det tillsammans med övriga aktuella utredningsbetänkanden kan lig
ga till grund för ett ställningstagande från riksdagen under våren 1992. I 
heslutsundcrlagt:t bör bl.a. redovisas hur medelstillskotlct planeras kom
ma till användning, hur det angivna rationaliseringskravet skall uppnås. 
hur ägarkretsen kan förändras och nya ägare från olika delar av samhäl
let kan föras in i organisationen m.m. 

Uik1li11ja 

Sammanfallningsvis bör riktlinjcrna för Sveriges Radio-koncernen inför 
en ny avtalsperiod .vara följande. Uppdraget bör vara oföriindrat. Nuva
rande ägarförhållanden och företagsform förutsätts i huvudsak vara 
oförändrade. För verksamheten hör Sveriges Radio disponera fyra rik.s
läckande sändarnät för ljudradio m:h två rik.släckande sändarnät för TV. 
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Programverksamheten hör, förutom av Uthihlning.~radion. handhas Prop. 1990/91: 149 
av ett programbolag för TV och ett för ljudradio. Detta innebär att 
Lokalradion och Riksradion förs samman till ett ljudradioföretag. Mo-
derbolaget i koncernen bör inge anslagsframställning till regeringen och 
fördela av staten tilldelade medel. Moderbolaget bör vidare ansvara för 
beredskapsplanering samt fördelningen och placering av sändningstid 
om programföretagen inte själva kan enas. Moderholaget bör även vara 
ett organ där koncerngemensamma frågor bereds. Vidare hör det finnas 
ett dotterholag för avgiftsuppbönl och avgiftskontroll. Staten hiir sluta 
avtal med samtliga dessa bolag. Styrelserna hör utses så att personsam-
band råder mellan moderbolag och resp. programföretag i enlighet med 
vad som tidigare anförts. 

Jag övergår nu till all redovisa mina synpunkter beträffande ekono
miska förutsättningar m.m. 

6.2 Förlängning av avtalen med Sveriges Radio
koncernen 

Mitt förslag: Nuvarande avtal mellan staten och företagen inom 
Sveriges Radio-koncernen bör förlängas med sex månader intill 
utgången av år 1992. En ny avtalsperiod bör omfalla perioden I 
januari 1993 - 31 december 1998. 

Skälen till mitt förslag: Nu gällande avtal mellan staten och Sveriges 
Radio-koncernen löper ut den 30 juni IQ92. Jag avser all senare åter
komma till regeringen med förslag om att säga upp avtalen eftersom av
talen annars med automatik förlängs i tre år. 

Eftersom Sveriges Radio-koncernens verksamhetsår numera sam
manfaller med kalenderåren bör nuvarande avtal förlängas med sex må
nader. I fortsättningen kommer därmed avtalsperiodernas inledning och 
avslutning att vara anpassade till Sveriges Radios räkenskapsår. En ny 
avtalsperiod kan således inledas den I januari 1993. I likhet med vad 
som tidigare gällt för avtal med Sveriges Radio-koncernen anser jag att 
den nya avtalsperioden hör vara sex år. 
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6.3 Ekonomiska villkor 

Min bedömning: Sveriges Radios verksamhet bör även fortsätt
ningsvis finansieras med medel som riksdagen anvisar från 
ru~dradiokontot. Medelstilldelningen värdesäkras liksom nu 
med utgångspunkt i ett index. Med början år 1992 får Sveriges 
Radio en reformram om 150 milj.kr. per år i fyra års tid, sam
manlagt 600 milj.kr. Rundradiokontots intäkter består huvud
sakligen av TV-avgiftsmedel men kompletteras även med andra 
intäkter. 

På Sveriges Radio ställs ett rntionaliseringskrav om samman
lagt 200 milj.kr. under åren 1993 och 1994. De medel som fri
ställs genom ytterligare rationaliseringar får behållas för reform
insatser. 

Sveriges Radio: För att möta 1990-talets krav på radio och TV i all
mänhetens tjänst fann Sveriges Radio AB vid sitt ställningstagande till 
den s.k. SR-studien, att koncernen behöver resursförstärkningar. En 
framräkning till 1989 års prisnivå av detta resurstillskott beräknas till 
561 milj.kr. Om hänsyn även tas till effekterna av de omvärldsföränd
ringar som skett sedan SR-studien gjordes behöver koncernen ytterligare 
medelstillskott. Den ökade konkurrensen medför högre priser på inköp
ta program och evenemang, högre personalkostnader samt ökade kost
nader vid produktionsutläggningar. Vidare innebär det ägaransvar som 
tilldelats koncernen för fastighetsbeståndet ett ökat medelsbehov på ca 
bil milj.kr. per år för att kunna förbättra underhållet. Dessa förändring
ar gör att koncernens medelsbehov för perioden fram till år 1995 kan 
beräknas öka med 785 milj.kr. per år i 1989 års prisläge. En treårsför
delning av resursbehovet, i stället för det ursprungliga femårsperspekti
vet. innebär ett resurstillskott på 262 milj.kr. för år 1992. 

Sveriges Radio anför vidare all beslutsprocessen vad giiller medclstill
delning och avgiftsnivå skulle kunna förenklas samtidigt som den bring
as i överensstämmelse med syftet med den framtida statliga budgetpro
cessen och medge ett utveckla! och preciserat finansiell! samordning.-;an
svar för företaget. 

Två metoder föreslås. Metod I innebär att riksdagen fauar beslut om 
endast rundradiorörelsens medclsbchov för en viss period. medan rege
ringen ges bemyndigande all falla beslut om TV-avgiftens storlek. Metod 

2 innebär att riksdagen fallar beslut om endast TV-avgiftens storlek för 
en viss period och att intäkterna för uppbörden direkt tillfaller Sveriges 
Radio-koncernen. Regeringen skulle få ett bemyndigande att indexupp
räkna TV-avgiften i mellanperioden. 

Sveriges Radio förordar metod 2. Man anser all incitamenten till en 
mer rationell hantering av driften sannolikt skulle öka med detta alter
nativ. Koncernen skulle, oberoende av utvecklingen av antalet avgiftsbe
talarc, fä klara sig med de intäkter som u11pbi)Hlsverksamheten inbring-

12 Riksdagen 1990191. 1 samt. Nr 149 
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ar. Sveriges Kadio skulle även få ett fullstäntligt finansiellt ansvar för Prop. 1990/91: 149 
den samlade. medelshanteringen. 

Skälen till min bedömning: Jag erinrar inledningsvis om vad jag tidi
gare anfört om att reklam inte bör tillåtas i Sveriges Television och om 
den omprövning av finansieringsförutsättningarna som skall ske inför 
medelstilldelningen för år 1990. 

Mot bakgrund av de diskussioner som förts inom radio- och TV
beredningen konstaterar jag att det råder ett brett samförstånd när det 
gäller att värna om Sveriges Radios ställning som ell oheroemle puhlic 
service-företag. 1-'inansieringen hör utformas så att den inte hotar Sveri

ges Rallios integritet. Företaget hör stå fritt från kommersiella. politiska 
eller andra organisationsintressen. De ekonomiska förutsättningarna för 
Sveriges Radios verksamhet hör därför nu läggas fast så all framförhåll
ning och planering underlättas. I likhet med vad som nu gäller bör me
delstilldclningen värdesäkras genom ett index. Jag utgår från att man i 
förheredelsearhetet inför den nya avtalsperioden kommer att behandla 

frågan om de i indexet ingående komponenterna är väl avvägda och 
motsvarar kostnaderna för verksamheten även när den kommer att in
nefatta ersättning för programinsamling och utsiindning. 

Hir au ge Sveriges Radio goda planeringsförutsättningar är det vik
tigt att nu ange vilka resurstillskott resp. rationaliseringskrav som kon
cernen har att räkna med inför den nya avtalsperioden. Enligt min me

ning hör Sveriges Radios medelstilldelning ökas med 150 milj.kr. per år 
fr.o.m. år 1992 till t.o.m. år 1995, vilket motsvarar en sammanlagd re
formram om bllll milj.kr. i nu aktuellt prisläge. Med denna förstärkning 
av Sveriges Radios resurser ges förutsättningar för ett varierat program
uthud av hög kvalitet även i den nya mediesituationen. Rationaliserings
kravet på vardera 100 milj.kr. för år 1993 resp 1994, eller totalt 200 
milj.kr., utgör en del av finansieringen av nyss nämnda reformmedel. 
Enligt min mening bör de medel som fristiills genom rationaliseringar i 
övrigt inom Sveriges Radio-koncernen få behållas för ytterligare reform
insatser. 

Programföretagen bör genom tle medel som ställs till förfogande i 
större utsträckning än nu ges möjligheter alt väga olika slags kostnader 
mot varandra. Det kan exempelvis röra sig om produktionskostnader i 
förhållantle till programinsamlings- och utsändningskostnader eller 
kostnader för lokaler. Det bör inte förekomma att i sig kostnadskrävan
tle resurser av programföretagen upplevs som fria resurser. Från pro
gramföretagens synpunkt är exempelvis i dagsläget utsändningen av ett 

program en tjänst som inte metlför någon utgift. Enligt min mening bör 
i så stor utsträckning som möjligt organisalionsfmmer och rutiner utfor
mas så att de verksamhetsansvariga sporras till ett effektivare resursut
nyttjande. Jag återkommer senare till några riktlinjer inom detta områ

de när del gäller en ny finansieringsordning för sändarnät (se avsnitt 
7.2). 

Genom den föreslagna resursanvisningsmodcllen till Sveriges Radio 
bihehåller slnten, i likhet med nu, sitt ansvar för att tillförsäkra företaget 
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tillräc.:kliga medel för att uppfylla de högt ställda krav som gäller. Den Prop. 1990/91: 149 
andra sidan av delta ansvar är frågan om intäkter till runilradiokontol. 
Som jag tidigare har nämnt kommer den huvudsakliga delen av kontots 

intäkter under överskådlig tid all komma från TV-avgiftsmedel. Därut-
över kan resurser tillföras kontot genom koncessionsavgifter från en 
marksänd reklam-TV-kanal. På sikt kan det också bli fråga om att medel 
som frigörs i samhand med en förändring av sändarnätets finansiering 
kan tillföras. I fråga om koncessionsavgifter och ny finansiering.~ordning 
för sändarnätet vill jag nämna att jag har för avsikt att senare återkom-
ma till regeringen med närmare förslag så snart bl.a. utredningsunderlag 
kommer att föreligga. Beslutsprocessen vad gäller medelstilldelning oc.:h 
avgiftsnivå biir alltså inte förändras. 

Inför den nya avtalspcrioden anser jag att Sveriges Radio hör ges ett 
ökat ansvar för sina byggnadsinvesteringar. De medel som hittills anvi
sats för att täc.:ka kapitalkostnader för vissa hyggnadsinvesteringar enligt 
en investering.~plan som fastställdes år 1986 bör inte längre anges i en 
särskild post. Jag utgår från att Sveriges Radio i sitt heslutsunderlag 
kommer att redovisa hur en övergång kan ske till en modell där medels
anvisningen till Sveriges Radio-företagen sker samlat. 

Jag återkommer i avsnittet om mcdelsberäkningar m.m. till mina 
förslag i fråga om TV-avgiftens storlek under åren 1991 oc.:h 1992. 

6.4 Sveriges Radios möjligheter till sponsring av 
program 

Mitt förslag: Frågor om sändning av sponsrade program hör 
regleras i avtalen mellan staten och vart oc.:h ett av programföre

tagen inom Sveriges Radio-koncernen. Eftersom företagens 
sändningar inte skall finansieras med reklam, hör huvudprim.:i
pcn vl!ra all företagen inte heller skall träffa uppgörelser med 
sponsorer om finansiering av program. 

För Sveriges Television bör doc.:k införas en rätt au träffa 
uppgörelser om sponsring. i fråga om program, där sändningen 
gäller en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning 
som anordnas av någon annan än programföretaget. För 
sportevenemang gäller detta doc.:k endast om evenemanget är av 

större svenskt eller internationellt intresse. 
Samma krav som bör ställas på ett reklamfinansierat TV

förel<tg i fråga om sändning av sponsrade program hiir ställas på 

programföretagen inom Sveriges Radio. 

Rapporten om sponsring: Förslagen i rapporten ( l>s 1989:65) Spons

ring m.rn. av Sveriges Radios program har redovisats tidigare (se avsnill 
4 .9.2). 
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Utredaren redovisar två alternativ för programföretagen inom Sveri- Prop. 11)1)0/91: 149 
ges Radio-koncernen när det gäller att sända sponsrade program. 1:ör att 
Sveriges Radio-företagen skall kunna delta i det europeiska prngram-

samnrbetet krävs som minimum en anpassning av nuvarande regelverk. 

Alternativ I innebär att nuvarande tillämpning av förbudet mot ex

tern rinansiering också bekräftas formellt. Avtal om sponsring av pro

gram får i princip inte träffas av programföretagen. Beträffande utländ

ska program som helt eller delvis sponsrats föreslås bestämmelser som 

medger en anpassning till Europarådskonventionen om gränsöverskri

dande TV. 
Alternativ 2 innebär all sponsring av program i hegränsad omfatt

ning medges. Programföretagen ges rä11 att träffa sponsringsiiverenskom

melser när det gäller sport- och kulturprogram, men inte för program 
inom områden som nyheter, samhällsfrågor och religiös förkunnelse 
samt program som vänder sig till barn och språkliga minoriteter. Som 
sponsorer b(ir inte tillåtas företag som sysslar med tillverk

ning/försäljning av alkoholdrycker, tobaksvarnr eller läkemedel. 

Utredaren förordar alternativ 2. 

Remissinstanserna: flertalet remissinstanser instämmer med utred

aren om att nuvarande regelverk biir ändras och anpassas efter vad som 
gäller i andra länder. I>e problem som kan uppstå vid sponsorfinansi

ering med risker för programföretagens integritet och självständighet tas 

upp av nera instanser. Andra förordar all ett mindre restriktivt system 

etableras. 
Sveriges Radio anför att den föränderliga situationen visar att lagar 

och avtal bör anpassas till den utveckling som ägt rum. En anpassning 
måste vidare göras till kraven i Europarådskonventionen. Sveriges Ra
dio förordar därför alternativ I. 1:ör Sveriges Televisions del biir emel
lertid ett principiellt sponsringsförbud förses med flera undantag än de 
två som anges i rapporten. Sveriges Radio hetonar att ett strikt regelverk 
giir det möjligt att upprätthålla allmänhetens tilltro till företagets förmi\
ga att hävda det programmässiga och journalistiska oberoendet. 

Skälen till mitt förslag: Det har blivit vanligt med sponsring i TV

sammanhang. inte minst vid stora internationella sportevenemang. l'iir 
att Sveriges Television skall ha fiirutsiiltningar att i framtiden kunna 

sända sådana arrangemang när de äger rum i Sverige eller i utlandet kan 

sponsring bli en nödvändighet. 

Sponsringsmöjligbeterna får emellertid inte styra Sveriges Televisions 

utbud till titlarna. När det exempelvis gäller sporlområdet är det enligt 

min mening viktigt all man som ett företag i allmänhelens tjänst striivar 

efter en bred täckning av olika idrottsgrenar och sponevenemang. Att 

olika evenemang i sponsorsammanhang har varierande altraktionskraft 

bör inte innebära någon skillnad. Jag utgår därför från alt program

företagets bevakning av sportevenemang och j1imförbara sammankom
ster eller tillställningar i huvudsak skall finansieras av prngrambolaget 

självt. 
Mot denna bakgrund anser jag alt Sverige!> Television hiir ges möjlig

heter till programfinansiering genom sponsring fiir siindningar från vis-
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sa evenemang som arrangeras av ni\gon annan än programföretaget. Pi\ Prop. 1990/91:141
) 

detta omri\de ges därmed företaget liknande möjligheter som sina ut-
ländska motsvarigheter. Villkoret att evenemang skall arrangeras av nå-
gon annan än programföretaget utesluter givetvis inte att Sveriges Tele-
vision kan göra vissa tekniska föranstaltningar för att underlätta sänd-
ningen utan att TV-företaget därmed anses få ni\gon arrangörsrnll. 

Mitt förslag innehär bl.a. att Sveriges Television i undantagsfall för 
t.ex. sportevenemang av sliirre svenskt eller internationellt intresse hör 
kunna träffa uppgörelser med sponsorer om finansiering av program. 
Det kan exempelvis röra sig om olympiska spel. internationella eller 

svenska mästerskap samt deltävlingar i internationella cuper eller serier. 

eller evenemang av motsvarande betydelse. 
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7 Vissa utredningar 

7.1 Inledning 

Mina förslag i det föregående innebär att förutsättningarna för TV
verksamhet i Sverige förändras i väsentliga avseenden. För första gången 
kommer ett programföretag som är fristående från Sveriges Radio
koncernen att få ansvar för sändningar som når hela folket. 

Tillkomsten av ett nytt programföretag får konsekvenser för huvud
mannaskap och finansieringssätt i fråga om sändarnätet för rumlradion. 
Även myndighetsstrukturen inom rundradioområdet påverkas. 

Det finns också anledning att undersöka förutsättningarna för utöka
de sändningar, i första hand av ljudradio, men på längre sikt även av te
levision. 

I dessa frågor föreligger inga förslag. Jag anser emellertid att del nu 
är angeläget att snahbl la fram underlag för politiska beslut. För riksda
gens information vill jag redovisa min syn på dessa frågor. 

7.2 Sändarnätet för rundradio 

Min bedömning: En särskild utredning hi)r 1ilkallas för att inför 
den kommande propositionen våren 1492 om ett nylt avtal för 
Sveriges Radio förbereda en omorganistion av verksamheten 
med programinsamling och programutsändning för Sveriges Ra
dio och det nya reklam-TV-företaget. 1'.n förutsällning hör vara 
att verksamheten drivs av staten i en organisation som är av
gränsad från televerket. 

TV-utredningens bedömning: Sändarnäten för marksänd TV bör vara 
tekniskt sammanhållna även om ett nytt, fristående TV-företag skulle få 
hand om reklam-TV-sändningarna. Näten hiir liven i fortsättningen ägas 
av staten, medan varje sändarföretag betalar för den sändarkapacitet som 
det använder. Lämpliga former för samverkan mellan Sveriges Radio
koncernen, reklam-TV-företaget och televerkel hiir övervägas. 

Remissinstanscrna: Utredningens förslag har endast berörts av ett få
tal remissinstanscr, vilka i stort instämmer med utredningen. 

Bakgrund: Televerket har alltsedan rundradion började byggas ut i 
Sverige på 1920-talet på statens uppdrag svarat för distributionen till all
mänheten av Sveriges Radios (tidigare Radioljänsts) program. Televerket 
har ett sändarnät för ljudradio och TV som omfauar sändare för kort
våg, mellanvåg och långvåg samt 55 större sändarstationer och ca 600 
mindre stationer (slavsändare) för FM och TV. Ett särskilt radiolänknät 
finns uppbyggt för programmatningen från resp. programkontroll inom 

Prop. 1990/91: 149 
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Sveriges Radios sändarföretag ut till sändarna. Befolkning.~täckningen Prop. 1990/91: 149 
ligger mycket nära 100 %. En viss, relativt blygsam utbyggnad av mind-
re stationer sker dock fortfarande. 

f"l)r programinsamling, dvs. överföring av program och programin
slag mellan Sveriges Radio-koncernens produktionsplatser samt ljud
och bildöverföringar till och från utlandet, utnyttjas såväl rumlradions 
särskilda radiolänknät som det allmänna telenätet, flyttbar radiolänkut
rust ni ng och flyttbara markstationer för satellitförbindelser. 

Särskilda beredskapsförberedelser har gjorts för att begränsade ut
siindningar skall kunna upprätthållas i en krigssituation. 

Kostnaderna för programinsamling och utsändning av Sveriges Ra

dios program finansieras genom att televerket från rundradiokontot er
håller en av riksd1:1gcn beslutad medclstilldclning. Medlen är beräknade 
på grundval av televerkets självkostnad. Något vinstpålägg förekommer 
inte. Investeringsmedlen avser främst återinvesteringar, t.ex. utbyte av 
äldre sändaranläggningar. Den medelstilldelning som avser investeringar 
är beräknad för att täcka hela investeringskostnaden för det aktuella året 
(omedelbar avskrivning). 

Rundradioverksamheten ingår organisatoriskt som en del av Telever
ket Radio. Anläggningar och personella resurser är samordnade med an
nan verksamhet inom televerket. Vid sidan av rundradiosändningarna 
sker uthyrning av ledig kapacitet för slutna sändningar, uthyrning till 
andra delar inom televerket, m.m. Sådana uthyrningsintäkter minskar 

behovet av medel från rundradiokontot. 
Regeri ngcn har i prop. 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt före

slagit att en förändrad associationsform för televerket skall införas. Al
ternativen är aktiebolag eller en utvecklad affärsverksform. Frågan om 
vilken associationsform som skall väljas skall prövas skyndsamt med in
riktning på att televerket skall kunna ha en ny associationsform redan 
den I juli 1992. I propositionen föreslås också att televerkets avkast
ning.~krav och utdelning.~krav skärps. 

När cll nyll programföretag skall börja sända TV i Sverige behöver 
frågor om huvudmannaskap och finansiering av sändarnätet övervägas 

Till radio- och TV-beredningen har televerket och Sveriges Radio ge
mensamt framfört ett förslag om att bilda ett aktiebolag för sändarnäten. 
Förslaget lir bara en skiss men kan på grundval av nu kända uppgifter 
b.:skrivas på följande sätt. 

Bolaget bör ägas av televerket samt Sveriges Radio och övriga TV
företag. Nuvarande direkta mcdelsanvisning till televerket av TV
avgiftsmedel upphör. Motsvarande medel ställs till Sveriges Radios för
fogande för köp av sändningstjänster. Härigenom uppnås en affärsmiissig 

relation mellan sändarnätsbolaget och användarna. De sistnämndas in
flytande garanterar en prisprcss. När det separata sändarnätsholaget bil
das överförs utrustning och anläggningar till det nya bolaget från tele
verket i utbyte mot aktier. Sveriges Radio och andra TV-företag får köpa 
aktier i det nya sändarnätsbolaget. Några ekonomiska beräkningar har 
ännu inte redovisats. 

18J 



Enligt televerket bör det vara möjligt att avgränsa sändarnäten från Prop. 1990/91: 149 
resten av verket. 

Skälen för min bedömning: Med tanke på de stora hasinvesteringarna 
i länkförhimlclscr, sändarmaster och byggnader är det nödvändigt att 
sändarutrustningen för nya programföretag kan inordnas i befintliga an
läggningar. 

En förutsättning för att ett programföretag med rätt att bedriva riks
täckande rundradiosändningar från marksändare skall kunna utnyttja 
sin rätt är att det får tillgång till det befintliga sändarnätet. Den som är 
huvudman för nätet måste därför ställa det till förfogande för alla sänd
ningsherättigade på likvärdiga villkor. 

I fråga om en leverantör av utsändningstjänster i rikstäckande mark
nät kan prisbildningen inte ske genom konkurrens. Detta hegränsar 
möjligheten att ange ett marknadspris. Effektiviteten i verksamheten 
m:h därmed lägsta möjliga kostnad för programföretagen måste därför 
säkerställas med andra medel. 

När det däremot gäller programinsamling, dvs. transport av program 
från olika produktionsplatser till programföretagets centrala avveå
lingspunkt har prngramföretagen alternativ till att utnyttja det särskilda 
förbindelsenät som är upprättat för rundradioverksamheten. Möjlighe
terna till marlrnadsprisbildning är därför större. 

Enligt min mening bör den organisation för programdistrihution 
och programinsamling för rundradio, som har hyggts upp med avgifts
medel och som för närvarande förvaltas av televerket för statens räk
ning, bilda en från televerket avgränsad organisation när televerket får 
ändrad associationsform. Skälet är de särskilda förutsättningar som gäl
ler för sändningsverksamheten. 

l>istrihutionen av rundradiosändningar hiir i princip hedrivas på 
självkostnadsbas och kan därmed inte vara vinstgivande. Alla progamfö
retag som har rätt att bedriva programverksamhet bör också ha rätt att 
använda anläggningarna, och de bör ha prioritet i förhållande till annat 
utnyttjande enligt nu gällandc prim:iper. Jag anser inte att det är lämp
ligt all en verksamhet för vilken dessa särskilda förutsättningar gäller 
bedrivs inom samma organisation som en rent affärsinriktad verksam
het. Anläggningar och personal för programdistrihution och programin
samling för rundradio bör därför samlas hos en särskild huvudman, vid 

sidan av televerket. 
På en sådan huvudman hör man ställa kraven att den skall vara obe

roende såväl i förhållande till olika programföretag som till andra nytt
jare. Eftersom distributionstjänsterna i princip skall tillhandahållas till 
självkostnadspris bör del inte finnas något vinstintresse i verksamheten. 

Det skissartade förslag av televerket och Sveriges Radio som jag har 
redogjort för uppfyller inte helt dessa krav. Televerket torde i framtiden 
ha affärsmässiga relationer med huvudmannen för sändarnätet, t.ex. ge
nom att verket hyr utrymmen i sändarstationerna. Det är därför inte 
lämpligt att televerket ingår som ägare av den nya näthuvudmannen. 
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Det skulle i och för sig vara tänkbart att verksamheten bedrevs ge- Prop. 1990/91:149 
mensamt av de sändningsberättigade programföretagen. I en sådan kon-
struktion skulle ägarna ha etl intresse av att verksamheten bedrevs ratio-
nellt så att programföretagens kostnader blev de lägsta möjliga. Det 
finns emellertid starka skäl emot en lösning av detla slag. Det synes vara 
svårt att finna en konstruktion som leder till en rimlig avvägning mel-
lan de olika programföretagens inflytande. Förändringar bland pro-
gramföretagen, I.ex. genom all det tillkommer ytterligare ett sådant före-

tag eller genom att ett programföretag ersätts av ett annat vid konces-
sionstidens slut, skulle också behöva leda till förändringar i ägandet. 

Den avgörande invändningen mot en modell enligt de skisserade 
riktlinjerna är emellertid att staten enligt min mening inte hör avhända 

sig äganderätten till sändarnätet. Sändarnätet för rundradio är en del av 
samhällets grundläggande infrastruktur. Såväl hcredskapshänsyn som 
andra skäl gör det angeläget att behålla niilet i statlig ägo. 

På grund av det anfönJa anser jag alt anläggningar och personal för 
programinsamling och programutsändning för rundradio bör föras till 
ett av staten helägt aktiebolag eller till en organisation med annan lämp
lig associationsform. 

Inför en omorganisation behöver också en rad praktiska frågor kla
ras ut. 

Enligt vad som uppgivits från televerket hör det vara möjligt att av
gränsa sändarnäten från övrig verksamhet inom televerket. Ett skiljande 
av de båda organisationerna kräver ytterligare pre<.:iseringar. 

I samband med att det tillkommer ett programföretag utanför Sveri
ges Radio måste de ekonomiska relationerna mellan programföretagen 
och sändarnätet förändras. Den nuvarande modellen med finansiering 
genom medelsanvisning från rundradiokontot kan inte tillämpas när yt
terligare ett företag skall utnyttja anläggningarna. I stället bör varje pro
gramföretag erlägga en hyra som motsvarar de utnyttjade tjänsterna. Me
delsanvisningen från rundradiokontot till Sveriges Radio får då givetvis 
ökas med ett belopp som motsvarar hyreskostnaderna. Fortsalla investe
ringar får finansieras genom upplåning, varvid hyreskostnaderna givet
vis får anpassas så att kapitalkostnaderna täcks. 

Investeringarna i sändarnät har hittills avskrivits direkt. Detta kom
mer alt hli omöjligt i framtiden. Övergångslösningar hör utvecklas som 
gör det möjligt att fördela kapitalkostnaderna rättvist mellan Sveriges 
Radio-koncernen och det nya reklam-TV-företaget. 

Villkoren för den nya verksamheten måste också anges. I enlighet 
med vad jag anfört bör följande riktlinjer gälla. 

- Sändarnätet skall vara tillgängligt för alla programföretag med till
stånd att hedriva rundradiosändningar enligt 5 § radiolagen. 

- Varje programföretag skall hetala hyra för sin användning av distri
hutionstjänster. I lyran skall grundas på den kapacitet som varje pro
gramföretag utnyttjar. I övrigt skall villkoren för olika programföretag 
vara likvärdiga. 
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- Programföretagen hör kunna hyra programinsamlingstjänster till Prop. 1990/91:149 
marknadsmässiga priser, under förutsättning att verksamheten täcker si-
na egna kostnader. Under samma förutsättning hiir kapaeitel i sändarnii-
ten kunna hyras ut till utomstående. Överskott skall användas för att 
sänka programföretagens kostnader för distrihutionstjänster. 

- Omorganisationen hör vara samordnad med att televerket övergår 

till en ny associationsform. Enligt förslagen i prop. 1990/91:87 inriktas 

arhetet mot att detta skall kunna ske fr.o.m. den I juli 1992. 

En särskild utredning hör tillkallas för att förhereda en omorganisa

tion enligt vad jag anför!. Utredningsarhctel hiir hedrivas i kontakt med 
det arhete som syftar till all förändra televerkets organisation och på ett 

sådant säll att de förslag som kräver riksdagens medverkan skall kunna 
läggas fram i en proposition våren 1992. 

Under tiden fram till dess att den nya finansicringsformen kan infii
ras bör den del av verksamheten som avser Sveriges Radio-koncernen fi
nansieras på nuvarande sätt. 

Innan den nya sändarnätsorganisationen har trätt i funktion får den 
ersättning som det nya reklam-TV-företaget skall erlägga för sändnings

tjänstcr regleras i avtal mellan företaget och televerket. Jag utgår från att 

ersättningen, i likhet med vad som gäller för den verksamhet som finan

sieras med medelsanvisning från rundradiokontot, kommer att haseras 

på televerkets självkostnader, utgående från en marknadsmässig värde
ring av anläggningstillgångarna. 

7.3 Myndighetsuppgifterna på radio- och TV-området 
samordnas 

Min bedömning: Myndighetsstrukturen på radio- och TV
området hör ses över med syfte att få till stånd en gemensam or

ganisation för myndighetsuppgifter i fråga om radio- och TV

sändningar till allmänheten. Översynen hör omfatta dels radio
nämndens, kabelnämndens och närradionämndens verksamhets
områden, dels ansvaret för nya former av radio- och TV

sändningar till allmänheten. 

Skälen för min bedömning: För närvarande har flera olika mymlighe

tcr uppgifter inom radio- och TV-området. Radionämnden granskar om 

Sveriges Radio-koncernens sändningar står i överensstämmelse med fö
reskrifterna i radiolagen och programföretagens avtal med staten. Närra
diunämndcn har till uppgift att pröva frågor om närradio och all öva 

tillsyn över närradioverksamheten. Kabdnämnden prövar frågor om lo
kala kabelsändningar och har tillsyn över verksamheten med lokala ka

belsändningar. 'f'altidningsnämnden heslutar om tillstånd att sända radio

tidningar m;h fiirdclar statshidrag till verksamheten. 
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Frekvensförvaltningen inom televerket svarar för frekvensplanering, Prop. 1990/91: 149 
tillståndsgivning för radiosändare och för tillsyn inom sitt område. En 
särskild utredare (K 1990:2) har till uppgift att hl.a. föreslå en ändrad 
organisation för frekvensförvaltningen. 

Statskontoret redovisade år 1988 en rapport ( 1988:23) Översyn av 
små myndigheter - en förstudie. Där föreslogs att man skulle pröva 
förutsfötningarna för en långtgående organisatorisk samordning av 
"ljud- och hild-myndigh.eterna", dvs. statens hiografhyrå, arkivet för ljud 
och hild, radionämnden, kabelnämnden och närradionämnden. Motivet 
för statskontorets förslag var ökad administrativ effektivitet, inte några 
överväganden i fråga om de olika myndigheternas uppgifter. 

Om riksdagen antar förslagen i förevarande proposition kommer ett 
nytt programföretag på TV-området att inleda sändningar. Detta företag 
kommer att få möjlighet att sända betalda annonser. Detta får till följd 
att radionämndens uppgifter förändras i två avseenden. Dels kommer 
nämnden att fi\ granska ytterligare ett programföretag. dels kommer den 
att få granska annonsernas förenlighet med den föreslagna lagstiftning
en. Vid min medelsheräkning för nämnden har jag tagit hänsyn till de 
utökade uppgifterna. 

Under de närmaste åren räknar jag med att det successivt kommer 
att ske ytterligare förändringar inom radio- och TV-området i Sverige. 

Närradioutredningen (1988:7) har i hetänkandet (SOU 1990:711) Lo
kalt ledd närradio lagt fram förslag om olika förändringar i regelsyste
met för närradion. Bl.a. föreslår utredningen att besluten i sändnings
tidsärenden skall decentraliseras. Remisshehandlingen av betänkandet 
har nyligen avslutats. 

Jag har vidare erfarit att radiolagsutredningen ( 1985:5) inom kort 
kommer att lägga fram förslag till lagstiftning om sändningar till satellit 
samt till ny kahelsändningslagstiftning. Utredningens förslag syftar hl.a. 
till au göra det möjligt för Sverige att tillträda den europeiska konven
tionen om gränsöverskridande television. 

Den utredning av de tekniska förutsättningarna för utökade sänd
ningar av ljudradio och television som jag hehandlar i det följande syf
tar till att klarlägga möjligheterna att bereda utrymme för radio- och 
TV-sändningar av andra slag än de som kan inrymmas i dagens regel
verk. 

Om det tillkommer nya sorters radio- eller TV-sändningar, eller om 
förutsättningarna för nuvarande verksamheter förändras, påverkas givet
vis arhetsförutsäuningarna för myndigheterna inom området. Nya verk
samheter kan ge upphov till nya arhetsuppgifter, samtidigt som en för

ändring av regleringen kan leda till att hefintliga uppgifter hlir mindre 
framträdande. Fördelarna med en gemensam organisation, i stället för 

den nuvarande, där flera olika små myndigheter har hand om var sitt 
slag av sändningar, framstår allt tydligare. 

Jag anser mot denna hakgrund att tiden nu är mogen att inleda en 
översyn av organistionen för planering, tillståndsgivning och tillsyn 
fråga om radio- och TV-sändningar som riktar sig till allmänheten. 
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Jag har för avsikt att i annat sammanhang återkomma till regeringen Prop. 1990/91:149 

i denna fråga, men jag vill för riksdagens information nu ange hur jag 
ser på några av förutsättningarna för översynen. 

Syftet med översynen bör vara att få till stånd en gemensam organisa
tion för myndighetsuppgifter dels inom de verksamhetsområden som ra

dionämnden, närradionämnden och kahelnämnden nu ansvarar för, 
dels för radio- och TV-sändningar till allmänheten som inte förekom

mer i dag eller för vilka det i dag inte finns någon reglering. Översynen 

hör däremot inte omfatta taltidningsnämndens verksamhet, för vilken 

en fortsatt anknytning till presstödsnämnden framstår som mest natur
lig. 

När del gäller frekvensfrågor hör en utgångspunkt för översynen vara 

att en särskild myndighet sk.all ha det övergripande ansvaret för fre

kvensförvaltningen. Detta innefattar även frekvenstilldelning inom 

rundradions område. Däremot kan avvägningar beträffande utnyttjande 
av tillgängliga frekvenser för rundradioiindamål bli en uppgift för den 
myndighet som i övrigt har ansvar för frågor om olika former av rund

radio. 

7.4 De tekniska förutsättningarna för utökade 
sändningar av ljudradio och television utreds 

Min bedömning: En utredning hör tillkallas för att i en första 
etapp ta fram ett tekniskt underlag i fråga om möjligheterna till 

ytterligare ljudradiosändningar. Därefter hör utredningsarbetet 

fortsätta under parlamentarisk medverkan. 
Under en andra etapp av det tekniska utredning.~arhetet bör 

förutsättningarna i fråga om TV-distribution belysas. 

Skälen för min bedömning: Mitt förslag i TV-reklamfrågan innebär 
att yllerligare en rikstäckande TV-kanal inrättas. Därmed kommer en 

del av <let outnyttjade frekvensutrymmet för TV-sändningar att tas i an
språk. Det finns emellertid fortfarande tillgång till frekvenser för ytterli
gare marksänd TV. 

Det förekommer sedan flera år en diskussion om lokal eller regional 

etersänd TV. Vissa förslagsställare har i första hand tänkt sig sändningar 

som motsvarar nuvarande egensändningar i lokala kabelnät, andra synes 

snarare önska någon form av lok.all eller regionalt avgränsa<le kom
mersiella sändningar. Någon närmare precisering av vilka villkor som 

skulle gälla för verksamheten har inte gjorts. 

På ljudradions område föreligger, som jag nämnt, ett hetänkande av 
närradioutredningcn ( U 1988:7 ). I hetänkandet (SOU 1990:70) Lok.alt 

ledd närradio föreslår utredningen vissa förändringar i förutsättningarna 

för närradion. Förslagen utgår från att närradion skall ha kvar sin ka

raktär av föreningsradio. Frågan om närradions finansiering berörs inte. 
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I den allmänna debatten har det emellertid under senare tid fram- Prop. 1990/91: 149 

förts förslag om att det skall bli möjligt att sända lokalt avgränsade ljud-

radiosändningar utanför Sveriges Radio- koncernen och vid sidan av det 
regelverk som gäller för närradion. Det som förslag.~slällarna har haft i 
tankarna är sändningar som skulle få bedrivas också av andra än organi-
sationer som kan få sändningstillstånd enligt närradiolagen och som 

skulle få finansieras med reklam. 

En orsak till att det hittills inte har varit realistiskt att överväga sänd
ningar av detta slag är bristen på tillgängliga sändningsfrekvenser för 

ljudradio. I varje fall i storstadsområdena är de tillgängliga frekvenserna 
inom l'M-handet helt eller i det närmaste fullbelagda. 

Om några år kommer emellertid ett nytt frekvensband, 104 - 108 

MHz, att bli tillgängligt för rundradiosändningar av ljudradio. Detta 

hand har planerats så att det skall bli möjligt att etablera ett kommun

uppdelat nät av sändare. Något beslut om hur detta sändarnät skall an
vändas har emellertid inte fattats. 

Enligt min mening finns det anledning att se positivt på önskemålen 

att etablera nya former av sändningar till allmänheten, i första hand 

inom ljudradions område. Sådana sändningar skulle kunna ge ett till
skott till yttrandemöjligheterna och fylla behov som i dag varken tillgo

doses av Sveriges Radio-koncernens lokalradio eller närradion. I sam

band med ett beslut som gör det möjligt att etablera sådana sändningar 

är del nödvändigt att ta ställning till en rad olika frågor, hl.a. i fråga om 
rätten att bedriva sändningsverksamhet, den geografiska omfattningen 

och vilka regler som skall gälla för innehållet. En annan viktig fråga i 
sammanhanget är givetvis förhållandet mellan närradioverksamheten 

och andra former av lokala ljudradiosändningar. 
Innan dessa frågor. som väsentligen är av politisk karaktär, kan avgö

ras, är det emellertid nödvändigt att de tekniska förutsätLningarna ges en 
noggrann belysning. Det behöver klargöras vilka möjligheter det finns 

att, inom ramen för de sändningsfrekvenser för rundradio som är eller 
kommer att bli tillgiingliga i Sverige, inrymma ett större antal program
tjänster än som är möjligt med den teknik Ol:h de planeringsnormer 
som nu tillämpas. 

Det som jag i första hand har i tankarna är den teknik för digital 
överföring av ljudradioprogram som fiir närvarande håller på att ut

vecklas. Med digital sändning.~teknik utnyttjas frekvenstillgångarna 
mycket mer effektivt än för närvarande. Under vissa förutsättningar 

skulle antalet överförda programkanaler kunna tiofaldigas. Ljudkvalite

ten blir dessutom bättre. 

1-.nligl vad jag erfarit är utvecklingsarhetct så lång! framskridet att 

provsändningar i större omfattning kan starta inom något år. medan re
guljära sändningar skulle kunna inledas i mitten av llJ1lll-talet. I en skri

velse till regeringen har Sveriges Radio AB föreslagit all frekvensbandet 

J(H - 108 MHL reserveras för digital ljudradio och alt inv,a siindning.~1ill
stånd fiir analoga l'M-sändningar beviljas i detta frekvensband förriin 

frågan i sin helhet är avgjord. 
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För mottagning av radioprogram som sänds med digital teknik krävs Prop. 1990/91: 149 
nya rad iomottagare. 

Ett klarläggande av de tekniska förutsättningarna bör mot denna 
bakgrund också omfatta kostnaderna i sändnings- och mottagningslcdet 
samt den tid som en övergång skulle ta. 

Som ett alternativ till byte av sändningsteknik bör också belysas vilka 
möjligheter som finns att genom ändrade planering.<>normer förbättra 
frekvensekonomin med nuvarande sändningsteknik, samt kostnader och 
tidsåtgång för en sådan förändring. 

Genomgången av tekniska och ekonomiska förutsättningar hör göras 
i perspektivet av satellitteknikens troliga utveckling. För närvarande på
går planeringen inför en internationell konferens år 1992, då man bl.a. 
skall diskutera möjligheten att använda lägre frekvenser för satellitsänd 
ljudradio. Satellitsändningar på lägre frekvenser än de som i dag an
vänds för TV- och ljudradiosändningar skulle möjliggöra rörlig mottag
ning. 

Under den senaste tiden har det även rapporterats om framsteg i för
söken att utveckla digitala sändning.<>system fiir TV-sändningar av hög 
kvalitet, s.k. högupplösning.'>-TV (llDTV). Genom att ett digitalt system 
kan utnyttja frekvensutrymmet mer effektivt skulle digitala HDTV
sändningar kunna sändas över marknätet. Ett digitalt system skulle 
också kunna möjliggöra ett större antal TV-kanaler än vad som med da
gens system kan inrymmas inom nuvarande frekvenstilldelning. 

Enligt de bedömningar som görs nu torde det emeller1id kunna bli 
aktuellt med regulära TV-sändningar med digital teknik från marksän
dare tidigast i slutet av 199(1-Lalet, dvs. efter den avtalstid för Sveriges 
Radio och det nya TV-företaget som nu diskuteras. En eventuell över
gång till ny teknik, och de konsekvenser som den skulle föra med sig 
måste dock givetvis diskuteras lång tid i förväg. 

Jag avser att inom kort återkomma till regeringen med förslag om en 
utredning av de tekniska förutsättningarna för utökade sändningar av 
ljudradio och television. Min avsikt är att utredningsarbctet i en första 
etapp skall behandla frågor om ljudradiosändningar i enlighet med vad 
jag anfört. Jag räknar med att ett tekniskt underlag skall kunna föreligga 
i slutet av innevarande år, och att utredning.~arhetet då hör drivas vidare 
under parlamentarisk medverkan. 

Under en andra etapp av det tekniska utredningsarhetct hör förut

sättningarna i fråga om TV-distribution belysas. 
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8 Medelsberäkningar m.m. 
I 1991 års budgelproposilion (prop. 1990/91: 100 bil. 10 s. 347 f.) har jag 
anmält att jag avsåg att återkomma till regeringen med en särskild pro
position om radio- och TV-frågor. f'örslag till medelstilldelning för den 
a"giftsfinansierade \lerksamheten för år 1992 avseemlc Sveriges Radio 
och televerket och för budgetåret 1991/92 avseende radionämnden samt 
förslag om TV-avgiftens storlek kan nu föreläggas riksdagen. 

8.1 Allmänna riktlinjer för rundradiorörelsen, 
ansvarsfördelning och finansiering 

De nuvarande riktlinjerna för S1wigcs Radios verksamhet lades fast av 
riksdagen år 1978 (pro1>. 1977178:91, KrU 24, rskr. 337) samt ändrades 
och kompletterades genom beslut av riksdagen år 1986 (prop. 
J 985/86:99, KrU 21, rskr. 343) samt i vissa avseenden även år 1989 
(prop. 1988/89:18, KrU 9, rskr. 97). 

Verksamheten regleras främst genom radiolagen (1966:755), radioan
svarighetslagen ( 1966:756), förordningen ( 1967:226) om tillämpningen 
a" radioansvarighetslagen ( 1960:756) och förordningen ( 1988:33<1) med 
instruktion för radionämnden. Av betydelse i sammanhanget är också 
lagen ( 1989:41) och förordningen ( 1989:46) om TV-avgift. 

Sändningsrätt enligt radiolagen har de fyra programföretagen Sveri
ges Television AB, Sveriges Riksradio AB, Sverige~ Lokalradio AB och 
Sveriges Uthildningsradio AH. Närmare hestämmelser om rältigheter 
och skyldigheter beträffande sändningsrätt och programverksamhet 
finns i de avtal som träffades mellan staten och programföretagen i juni 
J 986. I avtal som samtidigt träffades mellan staten och Sveriges Radio 
AB regleras dels detta bolags uppgifter som moderbolag i en koncern i 
vilken bl.a. de nämnda programföretagen ingår, dels koncernens verk
samhet under krig eller vid krigsfara. Samtliga a\ltal omfattar perioden 
t.o.m. den 30 juni 1992. 

Radiunänmdcn övervakar genom cfterhandsgranskning att program
företagen iakttar bestämmelserna i radiolag och a\ltal. 

Televerket svarar för programdistribution och programinsamling 
samt uppförande av anläggningar för rundradions behov. 

Sveriges Radio-koncernen utgör tillsammans med radionämnden och 
televerkets runllradioverksamhet den s.k. rundradiorörelsen. 

Sveriges Radio-koncernens drifts- och invcsteringskostnader finansie
ras huvudsakligen med TV-avgifter. Även de utgifter televerket har för 
investeringar och för distribution och insamling av Sveriges Radio
koncernens program finansieras i huvudsak på delta sätt. Medel fiir pru
gramverksamheten för utlandet och distributionen av dess program an
visas dock över statsbudgeten under anslaget Sveriges Riksrndios pro
gramverksamhet för utlandet under utrikesdepartementets huvudtitel. 
Medelsanvisningarna fiir Sveriges Radio-koncernen och televerket avser 
k;1 le ndcrår. 

Prop. 1990/91:149 
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Också radio nämndens verksamhet finansieras med TV-avgifter. Prop. 1990/91: 149 
Televerkets investeringar avseende televisions- och ljudradioanlägg-

ningar avskrivs direkt i sin helhet. 
För TV-avgiftsuppbörden och avgiftskontrollcn ansvarar Radiotjänst 

i Kiruna AU. ett dotterbolag i Sveriges Radio-koncernen. Influtna av
giftsmedel pl;lceras på räntebärande räkning, det s.k. rundradiokontot, 
hos riksgäldskontoret. Staten tillhandahåller genom riksgäldskontoret 
det rörelsekapital rundradiorörelsen behöver när avgiftsmedlen inte 
räcker till. Sveriges Radio AB utövar det finansiella samordningsansva
ret för rundr1uliorörelsen. Däri ingår att för statens räkning förvalta så
väl influtna avgiftsmedel som krediter. Bolaget skall även redovisa me
delsförvaltning och upplåning samt upprätta bokslut för rundradiorörel
sen. 

I avtal sorn träffades i februari 1989 mellan staten och Radiotjänst i 
Kiruna AB regleras bolagets uppgifter. I ett samtidigt träffat avtal regle
ras Sveriges Radio AH:s ansvar för rundradior<irclsens finansiella sam
ordning. Avtalen gäller fr.o.m. den I mars 1989 tills vidare. 

8.2 Kostnader för år 1989 för den avgiftsfinansierade 
verksamheten m.m. 

Genom 1988 års riksdagsbeslut (prop. 1987/88:100 hil. 10, KrU Il, rskr. 
220) anvisades Sveriges Radio och televerket medel för dels budgetåret 
1988/89, dels andra halvåret 1989 ( 1989:2). Redovisningen i det följande 

avser kalenderåret 1989. Fr.o.m. år 1990 anvisas medlen för kalenderår. 
För ljudradio- och TV-verksamheten togs 3 408,.1 milj. kr. av avgifts

mcdel i anspråk under år 1989. Sveriges Radio-koncernen disponerade 
2 892,7 milj. kr. för programverksamheten i dess helhet, med undantag 
av utlandsprogramverksamheten, samt avgiftsupphörd. Televerket ut
nyttjade totall 508,2 milj. kr. Kostnaderna för radionämndens verksam
het var 2,7 milj. kr. Ränteutgifterna uppgick till ·1.7 milj. kr. 

Under år 1989 upppgick de totala intäkterna i form av TV-avgifter 
och räntor till 3 413,9 milj. kr., vilket i förhållande till de avgiftsmedel 
som togs i aflspråk innebär ett positivt resullal om 5,6 milj. kr. Trots 
detta var rundradiorörelsens underskoll 69,o milj. kr. vid ingången av år 
1990. 

Den årliga TV-avgiften är I 164 kr. sedan ·den I juli 1990. Antalet 
TV-avgifter uppgick i april 1990 till knappt .1,.B miljoner. 

Krediten hos riksgäldskontoret får under år 1990 uppgå till hög.~t 200 

milj. kr. 
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8.3 Sveriges Radio 

8.3.1 Verksamheten 1990 

Resursanvändningen 

1978 års reformprogram (jfr prop. 1977178:91, KrU 24, rskr. 337) avslu

tades vid utgången av budgetåret 1988/89 och har redovisats av Sveriges 
Radio AB i tidigare års anslagsframställningar (jfr prop. 1989/90: I 00 bil. 
10 s. 450 f.). 

1986 års riksdagsbeslut (jfr prop. 1985/86:99, KrU 21, rskr. 343) om 
ramarna för Sveriges Radio-koncernens verksamhet under perioden 
1986/87- 1991/92 innebar att vissa kompletterande krav ställdes på pro
gramverksamheten. 

Bl.a. skall medverkan av utomstående i programverksamheten hålla 
en hög och jämn nivå. Av följande sammanställning framgår Sveriges 
Radio-koncernens faktiska kostnader (milj. kr. i 1989 års prisnivå) un

der andra halvåret 1988 och år 1989 samt den planerade kostnaden år 
I 990 för medverkande, samproduktioner och produktionsutläggningar 
samt avtalsbundna kostnader. 

1988:2 1989 1990 

Medverkandckostnadcr 123,3 287,2 304,5 

Samproduktioner och pro-
duktionsutläggningar 57,9 98,7 103,1 

Avtalsbundna kostnader 64,1 129,3 126,9 

Summa 245,3 515,2 534,5 

Med medverkandekostnader avses dels avtalsenliga gager, dels hono
rar enligt det s.k. mångfaldsavtalet. Med avtalsbundna kostnader avses 
ersättningar till STIM, IFPI, Tr, m. fl. 

Ökningen av medverkandekostnader, samproduktioner och produk

tionsutläggningar kan till största delen hänföras till Sveriges Television, 
som sökt öka utläggningar till produktionsholag och fria filmare. 

I 1986 års riksdagsbeslut framhölls även att programföretagens utbud 
på sl'ensl..a ~prål..et m.m. måste stärkas. För ljudradions del gäller att ut
hudet generellt kan ses som ett utbud på svenska språket med undantag 
av musikuthudet. För riksradions del utgör andelen svensk musik, dvs. 
musik av svenska upphovsmän eller utövad av svenska artister, ca 36 % 
av det totala musikuthudet enligt en undersökning från novemher 191N. 

13 Riksdagen 1990191. I sam/. Nr 149 

Prop. 1990/91: 149 
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Lokalradions mål att 50 % av musikuthudet skall vara svenskt och lo- Prop. 1990/91: 149 
kalt överträffades med något undantag vid innehållsanalyser av ett antal 
lokalradiostationer under en vecka år 1989. 

Sveriges Televisions utbud utgörs till rn 60 % av program på svenska 
språket. Av utbildningsradions TV-sändningar är ca 70 % på svenska 
språket och av svenska upphovsmän. Ca 50 % av utbildningsradions 
sändningar i riksradion är på svenska språket och ca 95 % av sändning

arna är av svenska upphovsmän. 
I anslagsframställningen för år 1989 redovisade Sveriges Radio AH en 

plan för Sveriges Radio-koncernens framtida handikappverk.samhet (jfr 
prop. l 987/88: 100 bil. I 0 s. 499). Planen omfattar i första hand åtgärder 

som underlättar för handikappade att ta del av de ordinarie program

men. 
Lokalradion sänder inga program som är speciellt riktade till handi

kappade, men däremot sådana som som tar upp handikappades speciella 
problem. Lokalradion avser att närmare pröva möjligheten att i samar
bete med Text-TV-redaktionen göra den lokala informationen och servi
cen tillgänglig för de hörselhandikappade. 

Riksradion strävar efter atl göra programinformationen tillgänglig 
för synskadade. En förkortad version av programtidningen Röster i Ra
dio/TV ges ut i punktskrift till ca 700 abonnenter. Programläsning för 
synskadade utförs med respektive programkanalers paussignaler i bak
grunden för att de som bandar lätl skall kunna höra vilken kanal som 
avses. Riksradion bevakar vidare kontinuerligt handikappidrotten. 

Sveriges Television genomförde våren 1990 en puhlikun<lersökning 
som visar att 90 % av de döva och ca 50 % av de hörselskadade har text
TV. I början av år 1990 startade textning av Rapport fyra kvällar i 
veckan. Ambitionen är att denna service skall utökas till alla kvällar i 

veckan. En annan uppskattad service för de hörselskadade är direkt
kommentering i text-TV av sport. 

Under arbetsåret 1987/88 inleddes en fiirsiiksverksamhet med pro
gram på teckenspråk i TV. Verksamheten omfatttar veckonyhetssänd
ningar som anpassats för presentation på teckenspråk. 

Sveriges Television genomför under år 1990 ett projekt vars syfte är 
att göra utländska program mer tillgängliga för synskadade som inte kan 
läsa övcrsättningstexten. Genom text-TV-systemet överförs översättnings
texten i digital form till TV-mottagaren, där signalerna omformas till 

syntetiskt tal. 
Utbildningsradions program för handikappade utgörs till största de

len av program på teckenspråk. En stor del av skolutbudet består av s.k. 
teck.enspråk.sversioneringar av redan existerande program. En serie TV
program för förståndshandikappade sändes år 1989. Hir vuxna har un
der perioden sänts ett stort antal radio- och TV-program om olika han
dikapp, l. ex. om läs- och skrivsvårigheter. om alt leva med handikapp. 
om handikapp och teknik samt program om utvecklingsstörda. Som en 
service för hörselskadade textas alla uthildningsradions TV-program från 

och med högstadiet vid någon sändning, ihland med text-TV-textning. 

194 



Programföretagen (exkl. Radio Sweden) bedriver för närvarande Prop. 1990/91: 149 
sändningar på nio olika minoritctsspråk. Dessutom sänds program på 
svenska för invandrare. 

Lokalradions utbud för språkliga minoriteter har som främsta syfte 
att på minoritetsspråk informera om och spegla utvecklingen i det loka
la samhället. Tillkomsten av FM4 har inneburit att servicen till de olika 
språkgrupperna förhlitt rats. 

Riksradion har under år 1990 inlett en försöksverksamhet med pro
gram på persiska. Medarbetare rekryterades och utbildades under första 
halvåret. Sändningarna började i september. De nya formerna för pro
gram på samiska, bl.a. samordningen av riksradions och lokalradions 
program på nordsamiska, som inleddes år 1989 har fortsatt under år 
1990. I samarbete med Norge och Finland produceras 5-6 timmar TV
program på samiska per år. 

Sveriges Television sammanförde hösten 1987 de serbokroatiska, gre
kiska och turkiska programmen till ett enda magasin som textas på 
svenska. Det finskspråkiga programutbudet i televisionen omfattar sedan 
augusti 1988 dagliga nyhetssändningar (måndag-fredag) som även tex
tas på svenska. 

Utbildningsradion sänder finska TV-program för förskolan och sko
lan samt kurser för samisktalande. Vidare produceras radio- och TV
program på lätt svenska för vuxna invandrare. 

Sveriges Radio AB har under senare år ägnat uppmärksamhet åt 
etermedierna och fulkbildningen, bl.a. frågan om det samlade utbudets 
karaktär i förhållande till kunskapsförmedling, information och förut
sättningar för estetisk upplevelse. 

Förändrad ka11alstru/..111r inom S1<erigcs Tclc1•ision 

Den 1 juli 1987 genomfördes en förändrad kanalstruktur inom Sveriges 
Television. Produktionsenheterna i Stockholm, med undantag för 
Rapport-redaktionen, bildade kanal 1 medan de tio distrikten och 
Rapport-redaktionen bildade TV2. De båda kanalerna har getts en viss 
ämnesmässig arbetsfördelning samt olika arbetsförutsättningar. Av all
mänproduktion och gestaltande produktion står Kanal I fiir 60 % me
dan TV2 svarar för 40 % samt all regional nyhelsverksamhet. 

En extern utredning visar att omorganisationen varit framgångsrik. 
även om vinsterna blivit något mindre än beräknat. Bland de uppnådda 
effekterna kan nämnas att andelen svensk produktion nu överstiger 
oO % jämfört med 50 % vid tidpunk.ten för kanalförändringen. Vidare 
har sändning..-;tiden per vec.:ka ökat med ca 20 % från 108 till 128 tim
mar. Den tunga produktionen - dvs. teater, serieteater, opera, gestal
tande barn- och nöjesprogram - har ökat med 20 %. Utläggningar på 
fristående produktionsbolag har i 1984/85 års prisläge ökat från 77,9till 
98,0 milj. kr, vilket väsentligt överstiger statsmakternas mål för den på
gående avtalsperioden. Medlen för medverkande har i fasta priser iikat 
med 30 milj. kr. från arbetsåret 1987/88 till år 1990. Totalt heräknas 182 

milj. kr. gå till utomstående medverkande under år 1990. Per~,rnalen 
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har under perioden minskat med 200 tjänster netto. Därmed har perso- Prop. 1990/91: 149 
nalkostnaderna kunnat minskas mec.l 4-5 % trots att nya verksamheter 
startats, t.ex. de regionala nyhetssänc.lningarna över ABC-län, dagliga ny-
heter på finska och utökad sport- och text-TV-service. Samtidigt har ar-
betsmarknadens parter träffat avtal om en arhetstidsförkortning som 
motsvarar ett behov av ca 65 tjänster. 

Ra1ionaliscringså1gärder 

1986 års riksdagsbeslut innefattade en etahlering av ell fjärde FM-nät. 
Utbyggnaden har skett i fem etapper, från novemher 1988 till hösten 
1989. Lokalradion har efler riksdagsbeslutet tredubhlat sändningstiden 
med i stort sett oförändrade resurser. Detta har åstadkommits genom 
långtgående decentralisering, egna produktionsmetoder med bl.a. en
mansbetjänade sändningar, samt en internt utvecklad och mer effektiv 
teknisk utrustning. 

För riksradions del motsvarade 1988 års avial om arhetstidsförkort
n i ng för vakt I istpersonal ca 18 tjänster, vilka inte har tillsatts. I stället 
genomfördes förändringar av arbets- och produktionsmetoder, bl.a. gjor
des investeringar i modern teknisk utrustning. 

Omstruktureringsarbetet vid Sveriges Television har sedan år 1987 
haft som målsättning att minska den tillsvillareanställda personalen och 
att omfördela resurserna till rörliga programmedel. Under perioden har 
nya verksamheter påhörjats inom oförändrade ramar. Rationaliseringar 
har hegränsat det personalbehov som följde av 1988 års kollektivavtal 
om en arbetstidsförkortning. 

Utbildningsradion har haft som mål att pi\ tre år minska antalet 
tjänster med ca SO, samt att komma under 300 tjänster inom den avgifts
finansierade verksamheten. Målet att minska det totala antalet tjänster 
har uppnåtts, medan antalet anställda inom avgiftsverksamheten i janua
ri 1990 var S fler än målsättningen. 

Reformer under 1980-lalcl 

Sveriges Radio AU konstaterar att 1980-talct innchurit en real resurs
minskning för koncernen med över 100 milj. kr., trots de reformtill
skott som kommit koncernen till del och vars användning redovisats i 
tidigare anslagsframställningar. Samtliga programfiiretag har ändå ge
nomfört reformer under 19811-talet. 

Lokalradion har haft en relativt kraftig ökning av antalet tjänster. 
Lokalredaktioner har öppnats i så goll som samtliga lokalradioområden. 
Lcdningsfunktionerna har förstärkts inom de största ~okalradiostationer
na. En ny lokalradiostation, Radio Sjuhärad, har etahlcrats, liksom 
sändningar på nya minoritetsspråk. Programmedlen har ökat särskilt i 
samband med starten av FM 4-nätet. 

Riksradion har under perioden uppnått 40 %-målet när det gäller 
produktion av riksprogram i distrikten. Reformmedel har satsats på 
ökad programkvalitet, på minoritetsspråksverksamheten samt på områ-
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dena kultur och samhälle. Nyhetssändningar dygnet runt har etablerats, Prop. 1990/91:149 
liksom sändningar i P 2 nattetid. 

Även Sveriges Television har uppnått målet att 411% av produktio
nen görs i distrikten. De regionala sändningarna har uti)kats och omfat
tar för närvaramle tio regioner. Reformmedelssatsningar har också 
gjorts inom områdena text-TV, särskilda grupper, gestaltande produk
tion och utläggningar, samt för att klara ökade rättighetskostnader för i 
första hand sport, och inköp av svensk film. 

Inom Utbildningsradion har reforminsatser främst ägt rum inom den 
regionala verksamheten. Dessutom har satsningar gjorts på program för 
handikappade och minoriteter. 

Generellt gäller att programföretagens sändningstid ökat avsevärt un
der 1980-talet. Lokalradion ökade sin sändning.~tid med 293 % från 
budgetåret 1979/80 (20 521 limmar) till år 1989 (80 f>SO timmar). l;ör 
Riksradion var motsvarande ökning 25 %, för Sveriges Television 49 %, 
och för Utbildningsradion 54 %. 

Modcrbolagcls flirslärl..La am1•ar 

1986 års riksdagsbeslut (prop. 1985/86:99, KrU 21, rskr. 343) innebar att 
moderbolaget tillfördes nya ansvarsområden. Det handlar om det över
gripande ansvaret för rationalitet och hushållning inom koncernen samt 
ansvaret för koncernens lik vid itetsförvaltning och upplåning. Vidare 
övergick till moderbolaget ansvaret för koncernens lokalförsörjning, lo
kalsamordning och lokalhållande inkl. ägar- och förvaltningsansvaret 

för de avgiftsfinansierade fastigheter som ägdes av byggnadsstyrelsen 
men där äganderätten skulle föras över till moderbolaget. 

Vad beträffar fastighets- och lokalförsörjningsverl..samliett'll har mellan 
Sveriges Radio AH och byggnadsstyrelsen överenskommits att ägande
rättsöverföringen av de med avgiftsmedel finansierade fastigheterna i 
Stockholm och Göteborg kan anstå tills vidare och all tidigare avtal om 
nyttjanderätt skall gälla ti Il den I juli 1992. Koncernens fastighctsbe
stånd, inklusive fastigheterna i Stockholm och Göteborg, är värderat till 
I 787 milj. kr. 

Koncernens byggnadsvcrksamhet skall numera finansieras genom lån 
på kreditmarknaden. Från m:h med budgetåret 1987/88 erhåller moder
bolaget kapitaltäckning.~bidrag för täckande av räntor och amorteringar 
på dessa lån. Kapitaltäckning.~medlen uppgår till 211 % av investeringsut
giften och har för år 1991 beräknats till 32,4 milj. kr. 

Enligt moderbolaget skulle elt rationellt utövande av koncernens fas
tighetsansvar underlättas om kostnader för räntor och avskrivningar sågs 
som en naturlig del av verksamheten och om medelstilldelningen, som 
ett alternativ till systemet med kapitaltäckning.smedel, förstärktes i mot
svarande grad. dvs. med ca f>O milj. kr. 

De nya formerna för finansiering och redovisning av investeringar i 
1ct.:.11isk och an11an utrustning har nu använts under tre år. Införandet av 
a\lskri\lningar enligt plan och intern lånefinansiering har resulterat i en 
viss. troligen inte bestående nedgång i investeringsverksamhctcn. Sveri-
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ges Radio AU överväger att i framtiden styra investeringarna på ett nytt Prop. 1990/91: 149 
sätt genom att programföretagens investeringsvolym blir beroende av 
koncernens samlade finansieringsmöjlighcter. Under år 1989 har den 
totala inventariestocken värderats. ÅteranskaffningsvänJet har beräknats 
till 2 100 milj. kr. 

Moderbolaget har utarbetat vissa gericrclla s1yrsys1em i syfte att för
bättra heslutsunderlaget vid utövandet av sill ansvar för att verksamhe
ten i koncernen bedrivs rationellt och med iakttagande av god hushåll
ning. Ett viktigt mål i rationaliseringsarbetet är en fortsatt minskning av 
den fasta resursbindningen. 

Avtalen mellan staten och Sveriges Radio-koncernen upphör den 30 
juni 1992. För att bättre kunna fullgöra sill 1>uhlic service-uppdrag i den 
skärpta mediekonkurrensen, har koncernen påskyndat de organisatoris
ka, strukturella och programpolitiska förändringar som är motiverade. 
l>c frågor som är föremål för utredning och analys är avtalens antal och 
innehåll, eventuellt bildande av fastighctsholag och serviceholag inom 
koncernen, omstrukturering av Uthildningsradions, Sveriges Televisions 
och radiobolagens verksamheter. alternativa organisationsmodeller för 
distrihutionsnätet, samt en översyn av koncernkonstruktionen. 

I skrivelsen den I 2 oktober I l)l)U lill rcgai11gcn påpekar moderbolagets 
styrelse att Sveriges Radio kommer all utsållas för väsentligt större kon
kurrens under nästa avtalsperiod. Nya aktörer har redan etablerat sig 
på TV- och radiomarknaden. Denna utveckling ställer nya krav på kon
cernen och ger inget utrymme för motverkandc intressen, varken eko
nomiskt, puhlikt eller programmässigt. Därför är del angeläget att det 
övergripande ansvaret samlas och tydliggörs. Det bör avse såväl målupp
fyllelse som det organisatoriska och ekonomiska ansvaret. 

Styrelsen föreslår att koncernen ges mandat att självt formulera en 
arhetsordning och att införa företagsmässiga styrinstrument i likhet med 
de som finns i andra medieföretag och i vanliga koncerner. Koncernsty
relsens ansvar hör vara att inom ramen för ett uppdrag grundat på puh
lic service-prim:ipcn säkerställa förutsättningarna för en rationell och 
konkurrenskraftig produktion av radio- och TV- program. 

Public service-uppdraget hör vara att med god tillgänglighet för stora 
och små publikgrupper ge mångfald genom heltäckande programutbud. 
Uppdraget blir särskilt understryka Sveriges Radios ansvar såsom den 
störste producenten av svensk kultur och koncernen bör ges ansvaret 
för att producera program för mindre såväl som stora och breda puhlik
grupper. L>etta främjas genom en bred förankring i hela landet och ge
nom en unik regional och lokal produktion. 

Som en konsekvens av della övergripande uppdrag, bör sambandet 

mellan koncernens olika styrelser stärkas. Det bör åligga koncernstyrel
sen att självständigt dimensionera och tillsätta dotterbolagens styrelser. 
Avsikten är att utveckla en styrelsekultur som präglas av koncernge
mensamma intressen. Programverksamheten inom koncernen skall be
drivas med stor publicistisk självständighet och en långtgående decentra
lisering och delegering. När det gäller Sveriges Radios framtida ägar-
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struktur, är ett brett ägande väsen I ligt som ett uttryck för företagets ställ- Prop. 1990/91: 149 
ning i allmänhetens tjänst. 

8.3.2 Medelslilldelning för år 1991 

Sveriges Radio-koncernen har fiir år 1991 för den avgiftsfinansierade 
verksamheten tilldelats 2 845,1 milj. kr. i prisläget under andra halvåret 

1988. Härav utgör 32,4 milj. kr. ersättning för kapitalkostnader och 

109,7 milj. kr. för Radiotjänsts i Kiruna All (RIKAB) verksamhet. 

De medel som moderhola{!.et fördelat till programföretagen har un

der senare år delats upp i fasta och riirliga medel. De senare får inte an

vändas för att skapa nya fasta resurser i form av t. ex. tjänster eller loka

ler utan skall utnyttjas dels för programverksamheten, dels för kapital

kostnader. De rörliga medlen utgör år 1990 knappt 15 % av den totala 
hudgetomsl utningen. 

På den fasta medelsramen ställs rationalisering.~krav. Under år 1991 

motsvarar det sammanlagt 2~,I milj. kr. De frigjorda medlen tillförs re

spektive bolags rörliga medelsram. 

Av följande sammanställning framgår fördelningen av medel för år 

1991 (i milj. kr. i 1988 års prisnivå) mellan företagen i koncernen. 

Tilldelat varav rörliga medel 

Lokalradion 334,7 50,5 

Riksradion 542,9 72,0 

Televisionen 1499,4 240,9 

Utbildningsradion 129,6 13,4 

Moderbolaget 148,9 3,9 

Radiotjänst i Kiruna 109,7 

Summa 2 765,2 380,7 

Arun. Vid bokslutet fördelas s.k. övcravskrivningsmcdcl om 79,9 milj.kr. pä resp. bolag 

8.3.3 Medelsbehov för år 1992 

När det gäller uppbörds1wksamhe1e11 är RlKABs huvuduppgift under 

1990-talet all med tillämpning av gällande regelverk ta upp hetalning av 

så många TV-avgifter som möjligt till rundradiorörelsens resultatkonto. 

Under 1990-talet kommer det au ställas stora krav på en fungerande 

upphördsorganisation. Rutinerna för avgiftskontroll kommer all ses 

iiver. Hl.a. skall provisionshaserad avgiftskontroll utredas. 

Sveriges Radio betonar. liksom i tidigare anslagsframställningar, det 

angelägna i all lokalradions sändningar i stereo får en permanent lös-
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ning. l'rågan om riks<listribution av FM 4 i stereo önskar Sveriges Radio Prop. 1990/91:149 
behandla när ställningstagande föreligger om ratlioverksamheten i en ny 
avtalsperiod. 

Beträffande mctldstilldclning har programföretagen redovisat sina be
hov för år 1992. 

Lokalradion kommer att få kostnadsökningar, även med en verksam
het på nuvarande nivå, till följd av nya avtal med upphovsrättsorganisa
tioner. För alt vidareutveckla lokalradions verksamhet och möta den 
ökadt: konkurrensen måste en stabil verksamhet på 12-timmarsnivån 
under vardagar (i storstäderna 15 timmar) prioriteras. I nästa steg krävs 
resurser för motsvarande utbud sju dagar i veckan. Råda fallen förutsät
ter resurser för en nyhets-, service- och evenemangsbevakning på kvälls
tid. 

Riksradion behöver resurser för all återställa verksamheten på den 
nivå som gällde för år 1989 innan en utveckling kan äga rum. För år 
I 9Q2 prioriteras främst den egenproducerade levande musiken och ge
staltande program. Även minoritetsspråksverksamheten samt resurser 
avsedda alt öka kvaliteten i P 2s nattsändningar utgör prioriterade områ

den. 
Sveriges Television har ett behov av medelstillskott år 1992 för all 

kunna behålla en i förhållande till år 1991 oförändrad verksamhet. 1991 
års verksamhet planeras på en nivå som innebär en umlerbalansering av 
budgeten. l'Ör år 1992 kommer Sveriges Television alt öka produktio
nen av svenska program, i synnerhet gestaltande produktion. Vidare har 
man för avsikt att bl.a. förstärka nyhetsrapporteringen, öka utläggning
arna och antalet externa medverkande samt öka sändningstiden. 

Utbildningsradion redovisar ett medelsbehov för att kunna bt:driva 
en oförändrad verksamhet. Uehovet avser bl.a. kostnadsökningar i sam
band med en planerad flyttning till lokaler i Solna, en utbyggnad av den 
regionala verksamheten, produktion fiir gymnasieskolan, produktion 
på finska samt generella kvalitetsförh1ittringar. 

RIKAU yrkar på ett medelstillskott på 5,5 milj. kr., som avser kost
nader för återanskaffning av teknisk utrustning. I övrigt planerar man 
en verksamhet inom samma ramar som hittills. 

Moderbolaget räknar med ökade kostnader som en följd av under
hållshehov och avskrivningskostnader inom fastighetsverksamheten. för 
koncernen i sin helhet konstateras vidare en generell urholkning av an
slaget som ett resultat av att SR-index under åren 1989 och 1990 inte till 
fullo kompenserat de faktiska kostnadsökningarna. 

I enlighet med de iiverväganden som presenterats ovan, hemställer 
styrelsen för Sveriges Radio AU att koncernen för år 1992 erhåller en 
resursförstärkning om 262 milj. kr. ( 1989 års prisnivå). 

Medelshehovet för år 1992 hlir därmed (i 1989 års prisläge) 3 324,1 

milj. kr. 
Sveriges Radio AH hemställer att 
I. inriktningen av Sveriges Radio-koncernens verksamhet prövas en

ligt de förslag som bolagets styrelse redovisar, 
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2. Sveriges Radio-koncernen för den avgiftsfinansierade verksamhe- Prop. 1990/91: 149 
ten för år 1992 tilldelas 3 324 HIO 000 kr. i 1989 års genomsnittliga pris-
nivå. 

8.4 Radionämnden 

Mcdelsanvisningen för radionämnden för innevarande hudgctår uppgår 
till 2 724 000 kr. För budgetåret 1991/92 har nämnden i likhet med fö
regående hudgctår inte beräknat någon besparing och redovisar inte hel
ler någon långtidshedömning. Nämnden hegär dels medel som gör det 
miijligt att hehålla nuvarande personalresurser. dels kompensation för 
prisökningar och ökade lokalkostnader. Nämnden flyttade under våren 
1990 till nya lokaler. 

Radionämnden hemställer 
alt 2 724 000 kr. jämte medel för pris- m:h liinekostnadsökningar 

och ökade lokalkostnader anvisas för nämndens verksamhet under hud
getåret 1991 /92. 

8.5 Televerket 

8.5.1 Utgångspunkter 

Televerkets anslagsframställning utgår från att de medel som televerket 
anvisats för verksamhetsåret 1991, i enlighet med en skrivelse från ver
ket den 31 augusti 1990, inte skall hehöva täcka kostnader för mervärde
skatt och att tilläggsmedel för 1991, i enlighet med samma skrivelse, har 
beviljats. De begärda med len för verksamhetsåret 1992 anges i en för år 
1991 uppskattad genomsnittlig kostnadsnivå, vartill skall läggas mer
värdeskatt om 23,46 %. 

8.5.2 Teknisk utveckling 

Inom hela rundradioområdet sker internationellt en snabb utveckling 
och många av dagens TV- och ljudradiosystem är under förändring. Ut
vecklingen kommer att accentueras under den närmaste femårsperio
den, hl.a. genom att fler digitala system introduceras inom hela kedjan 
från studio till mottagare. 

Under de närmaste åren ökar satellitkapaciteten i Europa och det 
kommer troligen att etahleras fler kanaler med en svensk och/eller skan
dinavisk målgrupp. Satelliterna förses med högre sändningseffekt, mot
tagningen förbättras och förenklas. En ökande andel enskilda hushåll 
kan därför förväntas skaffa egna antenner för mottagning av satellitsän
da TV-program. 

I den hårdnande konkurrensen mellan programkanalerna blir troli
gen den tekniska kvaliteten ett viktigt konkurrensmedel i mitten av 
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1990-talet. Oigital ljudradio för hushållen har redan börjat erbjudas som Prop. 1990/91: 149 
en satellittjänst och högupplösnings-TV (llDTV) planeras att introduce-
ras via satellit omkring eller strax efter 1990-talels mitt. För att Sveriges 
Radio-koncernen skall kunna konkurrera med hästa möjliga teknik är 
det viktigt att utvccklingsresurser avsätts för kvalitetsförbättringar via de 
mark hu ndna ru ndradionäten. 

I judrudio 

Inom EBU och ett av EGs tekniska Eureka-projekt pågår utveckling av 
ett digitalt ljudradiosystem för hådc markhunden sändning och satellit
sändning. Systemet skall kunna användas såväl i hem som i bil och ge 
hög mottagning.~kvalitet. Det bedöms troligt att systemet kan tas i bruk 

tidigast i mitten av 1990-talet. Televerket och Sveriges Radio deltar i ett 
antal internationella grupper som hehandlar digital ljudradio. Under de 
närmaste åren planeras en ökning av utvecklingsinsatserna när det gäl

ler täckning, kanalantal, ljudkvalitet m.m. 

Tcle1,ision 

Den viktigaste tekniska TV-frågan under 1990-talet kommer att vara 
HDTV. Det dröjer dock troligen till slutet av decenniet innan den nya 
tekniken slår igenom hos allmänheten. För överföring av full HDTV
kvalitet krävs sändningskanaler med större frekvensutrymme än nuva
rande mark- och satellitsändning.~kanaler. Sändningssystem för I IDTV 
utvecklas emellertid även för att passa sändningskanaler med· mindre 

frekvensutrymme. Man eftersträvar därvid att få så få kvalitetsförluster 

som möjligt. 
I Japan och inom EG utvecklas I IDTV-system för smalbamlig satel

litsändning. Dessutom planeras runt om i världen markhundna HDTV
liknande system haserade på nuvarande marksända TV-system. 

På längre sikt kommer att introduceras helt digital Hl>TV, som hät
tre kan förmedla den kvalitet som lllHV-prnduktioner medger. Det 
dröjer dock troligen en hit in på 2000-talct innan helt digitala llDTV
system till hushållen etableras. Televerket och Sveriges Radio deltar i 
det internationella utvecklingsarhetet med digital HDTV. Insatserna he
döms dock behöva ökas under åren 1991-1993. 

f'rogramö1>erföring 

Det pågår för närvarande en komplettering av befintliga länknät med 

digitala förbindelser. För att kunna prova och utvärdera komponenter i 
ett framtida digitalt rundradionät har försök genomförts under år 1990 i 
en pilotanläggning haserad på en 140 Mhit/s radiolänkfiirhindelse mel
lan Stockholm och Karlstad. Utvecklingen av hildöverföring.-;systcm 
med hög grad av kompression förväntas medge att flera TV-kanaler kan 
överföras på en 140 Mhit/s-fiirhindelse, vilket ger god ekonomi. Telcver-
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ket och Sveriges Radio deltar i det internationella arbetet kring en så- Prop. 1990/91: 149 
dan standard. 

I framtiden kommer satellit alt användas i större utsträckning för 
programinsamling i och med alt mottagningssystcmen blir mindre och 
billigare. Även det optiska fibernätets utbyggnad ger miijlighet till digi
tal högkvalitativ överföring. Televerket följer och deltar aktivt i utveck
lingen inom olika programöverföring.~tekniker för att på bästa sätt kun
na planera för utnyltjandct av dem med hänsyn till kvalitet och ekono

mi. 

8.5.3 Översyn av formerna för finansiering och styrning 

Televerket har sedan länge uppdraget att svara för distributionen av Sve
riges Radio-koncernens program samt programinsamling för koncer
nens behov. Mediemarknaden förändras nu snahht. Antalet aktörer ökar 
och det sker en utveckling av distributions- och programinsamlingstek
niken som leder till alternativa överföringsformer. Både för Sveriges 
Radio-koncernen och televerket är det angeläget all relationerna mellan 
företagen baseras på affärsmässiga principer. Det är vidare uppenhart att 
televerkets tjänster inom rundradioområdet måste tillhandahållas olika 
användare på marknaden på ett konkurrensneutralt sätt. 

Televerket och Sveriges Radio-koncernen utreder för närvarande for

merna för finansiering och styrning av televerkets verksamhet för kon
cernen. Televerket utgår i anslagsframställningen för år I 992 från nuva
rande förhållanden. 

8.5.4 Investeringar under femårsperioden 1992-1996 

För verksamhetsåret 1990 har I bS,4 milj. kr. anvisats för televerkets in

vesteringar i rundradioanläggningar. 
För år 1991 har riksdagen anvisat 104,2 milj. kr. för investeringar i 

rundradioanläggningar. En ny, femårig investeringsplan har samtidigt 
fastställts. Televerket har också givits rätt att föra högst 10 milj. kr. mel
lan hudgetårcn 1991 och 1992 som ett förskott resp. tillgodohavande. 

I skrivelsen den 31 augusti I 990 har televerket hcgärt all regeringen 
skall jämka medelsanvisningen för år 1991 så att den e)(kl. mervärde
skall uppgår till 148,8 milj. kr. 

I skrivelsen den I I december 1990 har televerket hl.a. hemställt om 
att verket medges ditt att fr.o.m. år 1991 göra omfördelningar mellan 
medel för investeringar och driftskostnader. 

Dispositionen av medlen för år 1991 framgår av tahcllen i det följan
de. Tahellen anger också kostnaden för beräknade investeringar under 
femårsperioden 1992- 1996. Beloppen för åren 1991- 1995 är heräkna
de i 1991 års kostnadsnivå. 
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Disposition av Beräknat investeringsmedels-
erhållna medel behov under femårsperioden 
för 1991 1992 - 1996 (milj.kr.) 
(milj.kr., 1991 
års kostnadsnivå) 

1992 1993 1994 1995 1996 

(1991 års kostnadsnivå) 

Ljudradio 0,9 15,6 15,3 5,9 5,9 5,9 

Television 62,4 59,3 50,0 50,5 50,5 50,5 

Radioli.inklinjer och 
OB-utrustning 64,7 63,1 56,1 59,7 59,7 59,7 

Radiodrift- och rund-
radioccntralcr 16,3 6,3 11,9 11,8 11,8 11,8 

Försvars beredskap 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Summa 148,8 148,8 137,8 132,4 132,4 132,4 

Rundradionätet omfattar nu 55 större och ca 550 mindre sändarsta

tioner. De har stor betydelse även för andra radiokommunikationssys

tem. De nuvarande markhundna näten ger möjligheter till regionala 

och lokala sändningar samt muhil mottagning m:h har hetydelse från he
redskapssynpunkt. De kommer därför att utgöra tyngdpunkten i den 
svenska rundradiodistributionen under lång tid framöver. 

De tyngre anläggning.~delarna, stationshus och master, har en mycket 
lång livslängd. Förutom normala underhålls- och kompletteringsåtgär
der behöver dock vissa kostnadskrävande åtgärder vidtas främst på vissa 
högmaster. Elektronikutrustningarna har en kortare livslängd. Under 
den kommande femårsperioden behöver återinvesteringarna i TV 1-

sändarna slutföras och resterande l'M-sändarutrustningar hytas. Ltt visst 

renoveringsbehov för TV 2-nätet behöver genomföras. Förbindelsenätets 

modernisering har påbörjats. Därvid sker en övergång till digitala över

föri ngsmetoder. 

f.judradio 

En viss fortsatt utbyggnad av mindre FM-stationer planeras för att ge 

bättre lokalradio- resp. stereomottagning i några återstående områden. 
Inom samtliga lokalradioområden sker programdistribution till sän

darna i stereo. Inom vissa områden är stereosändningarna provisoriska 

men planeras hli permanenta senast år 1992. Sändarstationerna har i 
stor utsträckning fått modern FM-sändarutrustning i samband med 

Prop. 1990/91:149 
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FM4-utbyggnaden för lokalradion. För de återstående större stationerna Prop. 1990/91: 149 
beräknas dessa återinvesteringar vara slutförda under år 1993. 

Den digitala tilläggskanalen RDS är nu införd i sändarnäten för P I 
och P 3 samt på sändarna för lokalradio. Antalet RDS-försedda mottaga
re hos allmänheten (för närvarande nästan enbart bilradioapparater) är 
ca 60 000 och ökar med ca 5 000 per månad. Förutom s.k. fast märk
ning, som bl.a. används för att underlätta inställning av mottagare på 
önskad programkanal, kan programrelaterad information sändas i såväl 
lokalradion som riksradion. I slutet av år 1991 sker reguljär märkning 
av trafikmeddelanden över samtliga lokalradioområden. Införandet av 
RDS i det återstående sändarnätet, för P 2, sker vid årskiftet 1991/92, när 
personsiikningstjiinsten MBS enligt äldre specifikation upphör. 

Landets lång- och mellanvågsstationer är främst avsedda att ge täck
ning utanför landet och används i första hand för utlandsradions räk
ning. För att täcka områden på större avstånd från Sverige finns kort
vågsstationerna i 1 lörby och Karlsborg. Hirberedclser för utbyte av sän

clarna där pågår. 
Motala långvågssändare modifierades år 1983 och täcker närområdet 

kring Sverige. Antalet lyssnare i detta område är dock i dag mycket litet. 
De två kvarvarande, ursprungliga antennmasterna är i dåligt skick och 
även andra anläggningsdclar behöver åtgärdas. Kostnaden för detta upp
går till ca 3 milj. kr. Enligt televerkets och Sveriges Radios mening 
finns det inte tillräckliga skäl för en sådan satsning. Motala långvågssän
dare biir därför läggas ned senast vid utgången av år 1991. Behovet av 
driftsmedel minskar därmed fr.o.m. år 1992 med 1,1 milj. kr. 

För utbyggnad under år 1992 erfordras 0,4 milj. kr. för uppförande 
av en kompletterande mindre lokalradiosändare. Återinvesteringar av
seende främst äldre FM-sändare vi<.l större stationer kräver 15,2 milj. kr. 

Telc1•ision 

Fn fortsatt utbyggnad av mindre TV-stationer för förbättrad TV
täckning behövs. Det årliga antalet nya stationer måste dock un<.ler de 
närmaste åren av prioriteringsskäl begriinsas till ett tiotal. 

Utbyggnaden för att förbättra regional-TV-täckningen följer den plan 
som beslutades av riksdagen våren 1987. Under år 1991 kommer den 
större sändarstationen i Motala att kompletteras för att täcka de södra 
delarna av Örebro län med Tvärsnytt-programmet. Vidare kommer <.le 
mindre stationerna i Båstad, Trosa. Norberg och Örkelljunga att förses 
med TV-siindare för att åtgiirda brister i regional-TV-täckningen. Ytterli

gare uthyggnader görs under åren 1992-1993 i enlighet med den fastlag
da planen. 

Sex TV-<.listrikt sän<.ler för närvarande parvis gemensamma regional
TV-program. En eventuell delning så att kopplade distrikt i stället sän
der var sitt regional-TV-program ingår inte i den nu aktuella femårspla

nen för investeringar. Televerket förutsätter att verkets kostnader till 
följd av en eventuell delning i enlighet med riksdagens hcslut (KrU 
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1985/86:21 s. 38 f, rskr. 343) täcks av medel tilldelade Sveriges Radio Prop. 1990/91: 149 
AB. 

Vad gäller återinvesteringar kommer den sista fjärdedelen av de stör
re TV I-sändarna att hytas ut under perioden 1992-1996. Även vissa an
tennanläggningar för TV I hehöver bytas eller renoveras. Ett visst reno
veringshehov föreligger även för TV 2-antennanläggningarna och för vis
sa TV 2-sändare. Vidare hehöver förstärkningsåtgänler m.m. vidtas för 
att minska riskerna för masthaverier. I något fall måste en helt ny mast 

uppföras. Under år 1992 slutförs uppförandet av en ny högmast i Örn

sköldsvik. 
Uthyggnad pågår av det digitala stereo/flerljudssystemet NICAM som 

riksdagen heslurnde om våren 1989 (pro1>. 1988189:129, KrU21, rskr. 

311 ). Under år 1990 heräknas befolkningstäckningen uppgå till ca 75 %. 
För att ta emot stereoljud eller alternativa språkversioner krävs nya 

mottagare utrustade för digitalt ljud. Nuvarande TV-mottagare kan an
vändas som tidigare. 

För år 1992 krävs 17,4 milj. kr. för anläggning av ett tiotal nya mind
re TV-stationer, fortsatt förhättring av regional-TV-täckningen och ut
byggnaden för stereo/flerljud i TV. För återinvesteringar erfordras 41,9 
milj. kr. för åtgärder avseende TV I- och TV 2-sändare, TV- sändaran
tenner, master och reservkraftsanläggningar. 

Förbinddscnäl 

Det fasta förbindelsenätet för programöverföring till sändarstationerna 

och för programinsamling hestår dels av ett radiolänknät, dels av förhyr

da kabelförbindelser. Därtill kommer transportahcl utrustning. 
Den ökade regionala programproduktionen ställer liksom stereo

sändningarna i lokalradion och televisionen större krav på program
överföringsrcsurserna samt ökade kvalitetskrav. Samtidigt måste omfat
tande återinvesteringar göras med digital teknik under den kommande 
tioårsperioden. In lell ni ngsvis utökas iiverföri ngskapacitelen mellan 
Stockholm och Sundsvall samt mellan Stockholm och Norrköping. 
Därefter aktuali~eras under perioden förhindclser mot Götehorg (via 
Norrköping), Luleå och Malmö. Vidare har åtgärder planerats inom 
femårsperioden för all öka flcxihiliteten i programförhindelsenätet. 

Verksamheten med överföringar från temporiira produktionsplatser 

(OU) kan utvecklas m:h effektiviseras ytterligare. Alt tillämpa satellittek
nik ger många fördelar. Två transportabla jonlstationer för överföring 

via satellit har anskaffats och ytterligare anskaffning för överföring via 

satellit planeras under femårsperioden. Åtgärder för all iika antalet för
heredda inmatning.~punkter i det fasta rundradiolänknälel liksom möj
ligheterna till fjärrstyrning genomförs under perioden. Vidare behöver 

försliten utrustning för OB- verksamheten ersiillas mt:d ny utrustning 
och det mohila syslemel för ljudprograminsamling (I Il") behöver kom

pletteras med ytterligare terminaler. 
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Uthyggnaden av programförbindelser och OB-utrustning heräknas Prop. 1990/91: 149 
kosta 21,0 milj. kr. under år 1992. Återinvesteringar kräver 42,1 milj. 

kr. 

Radiodriftcentralcr och rundradioccntraler 

En genomgripande omhyggnad och modernisering av Kaknäsanlägg

ningen slutförs under år 1992. Den regionala rundradiocentralsfunktio

ncn kräver också modernisering och anpassning till den digitala miljön 

och det iikade hehovet av fjärrkontroll. Även de sex radiodriftcentraler

na, varifrån hl.a. huvuddelen av alla rundradioanläggningar övervakas, 

hehöver moderniseras. Installationen av ett nytt övervaknings- och styr

system pågår under hela femårsperioden. 

Under år 1992 krävs 3,1 milj. kr. för uthyggnad och 3,2 milj. kr. för 

återinve.stcringar. Moderniseringen avser Kaknäsanläggningcn samt re

gionala rundradiocentraler. 

Fi>rs11arsbcredskapså1gärder 

Planeringen för rundradions försvarshcredskap omfattar för femårspe

rioden uthyggnad av krigsskyddsanordningar vid radiostationer, åtgärder 

för lokalradioverksamheten i krig, modernisering och komplettering av 

krigsuppehållsplatserna för rundradiocentraler och radiodriftcentraler 

samt anskaffning och återinvestering av transportabla radiolänkar och 

master. FM-sändare och TV-sändare. Under år 1992 behövs 4,5 milj. kr. 

K.5.5 Driftskostnader 

Vcrksamhelffl 1.0.m. år 1991 

För verksamhetsåret 199(1 har televerket tilldelats 288.o milj.kr. av av

giftsmedel för programdistrihution och programinsamling. Fiir verk

samhetsåret 1991 har _)I 0,4 milj. kr. anvisats. Televerket har samtidigt 

fått möjlighet att förn 5,0 milj. kr. mellan ån:n 11191 och 1492 såsom till

godohavande resp. skuld. 

Televerket har i de tidigare nämnda skrivelserna den 31 augusti och 
den 11 dcct:mher 1990 begärt att regeringen skall jämka me1lclsanvis

ningen fiir år 1991 så att den exkl. mervänleskatt uppgår till 325,8 milj. 

kr. och att verkt:t övergång.wis skall få omfördela medlen för investe

ringar och driftskostnader. 

Under år 1989 var drifttiden för l·M-näten drygt ]2 800 timmar. Ök

ningen från föregående år var drygt I 6110 timmar. Drifttiden fiir TV

niiten, inkl. tcstbildssändning, var år 1989 knappt 9 900 timmar, vilket 

innehiir en ökning med ca 750 timmar. 

Avhrollsstatistikcn för rundradions distrihutionsniit visar att antalet 

fel och störning;ir totalt sell har minskat under senare år. Hirhiittringen 

är i huvudsak resultat av pågående återinvesteringar i sändarnätet. 
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Verksamheten åren 1992-1994 

För verksamhetsåret 1992 beräknas driftskostnaderna uppgå till sam
manlagt 332,8 milj. kr. i 1991 års kostnadsnivå. Beräkningen utgår från 

den justerade medelsnivå för år 1991 som televerket i särskild skrivelse 
begärt att regeringen skall fastställa. I jämförelse med denna nivå beräk

nas en volymökning om 1 % motsvarande normal expansion. 
Intäkterna för mobilsökning har alltsedan budgetåret 1979/80 varit 

en av utgångspunkterna vid fastställandet av televerkets medelstilldel
ning. Personsökningstjänsten MHS enligt äldre specifikation, vilken 

sänts över FM 2-sändarna, läggs ned vid årsskiftet 1991/92. Detta medför 

ett årligt intäktsbortfall av 3,8 milj. kr. Eftersom Sveriges Riksradio till 

följd av mobilsökningen över FM 2- nätet utan kostnad kunnat utvidga 

sin verksamhet med nallsändningar i P 2 behövs 1, I milj. kr. av det 

nämnda beloppet för att fortsälla med nattsändningarna. Televerket och 

Sveriges Radio föreslår all finansieringen i delta fall sker med de medel 

som frigörs genom ncdlliggningen av Motala långvågssändare. Merkost

naden reduceras därmed till 2,7 milj. kr. Dessa merkostnader har med

räknats i det nämnda totalbeloppet. 

8.5.6 Kompensation för kostnadsutvecklingen 

Medel till televerkets TV-avgiftsfinaniserade verksamhet anvisas m:h ut

betalas i ett prognostiserat prisläge för budgetåret i fråga. Kostnadskom
pensationen har i jämförelse med den faktiska kostnadsutve1.:klingen un

der senare år varit jämförelsevis låg, vilket hänger samman med svårig

heterna att bedöma den långt i förväg. Denna urholkning innebär alt te

leverket inte på ett nöjaktigt sätt kan fullgöra sitt uppdrag. 
Televerket anser alt en annan princip för kostnadskompensation, 

som är bättre anpassad till den reella kostnadsutvccklingen. måste infö
ras. En indexanknuten kompensation av den typ som Sverige!S Radio
koncernen får, hör enligt verket användas för de medel som verket dis
ponerar. 

Mot denna bakgrund har televerket inte räkna! upp de begärda med
len till 1992 års kostnadsnivå. 

8.5.7 Medelsbehov för år 1992 

Televerket hemställer all 

1. televerkets förslag till förlängning av utbyggnadsplanen för 
televisions- och ljudradioanläggningar godkänns, 

2. televerket för uppförande av televisions- och ljudradioanläggning

ar för distribution av Sveriges Radios program för verksamhetsåret 1992 

anvisas invcstcring.~medel om 148,8 milj. kr. Härtill kommer kostnader 

för merviinteskatt, 
3. televerket för uppförande av teh:visions- och ljudradioanläggning

ar för distribution av Sveriges Radios program för verksamhetsåret 19113 
beviljas ett beställningsbemyndigande om _,O milj. kr., 
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4. televerket ges räll att vid behov få utnyttja upp till 10 milj. kr. av Prop. 1990/91: 149 
nästkommande verksamhetsårs medgivna förbrukning av investerings-
mcdel för alt avbalansera det löpande årets förbrukning samt rätt att in-
till 10 milj. kr. få utnyllja under ett verksamhetsår icke ianspråktagna 
investeringsmedel under det nästkommande verksamhetsåret, 

5. för televerkets andt:I i rundradiorörelsens driftskostnader under 
verksamhetsåret 1992 få ta i anspråk ett belopp om 332.8 milj. kr. Här
till kommer kostnader för mervärdeskatt, 

6. televerket ges räll att vid behov få utnyttja upp till 5 milj. kr. av 
nästkommande verksamhetsårs medgivna förbrukning av driftsmedel för 
att avbalansera det löpande årets förbrukning samt rätt att intill 5 milj. 
kr. få utnyttja under ett verksamhetsår icke ianspråktagna driftsmedel 
under det nästkommande verksamhetsåret, 

7. principen för kostnadskompensation för investering.<;- och drifts
medel förändras i enlighet med televerkets förslag. 

8.6 TV-avgifter m.m. 

Sveriges Radio AU har ansvaret för rundradiorörelsens finansiella sam
ordning. Ansvaret omfattar tre huvudområden, nämligen ansvaret filr 
förvaltningen av TV-avgiftsmedel, ansvaret för bedömningen av rundra
diorörelsens kostnads- och intäktsutveckling samt ansvaret för bedöm
ningen av avgiftsuttagets storlek på kort och lång sikt. 

Moderbolaget menar att det finansiella samordningsansvaret begrän
sa~ av all riksgäldskontoret. enligt avtalet mellan staten och Sveriges Ra
dio AB, är den enda accepterade kreditgivaren resp. likviditetsplacera
ren av medlen på rundradiokontot. Man anser all ell fullständigt finan
siellt ansvar med fri placering.wätt av tillfällig överskottslikviditet inte 

hade begränsat avkastning.~möjligheterna på det sätt som skedde år 1989. 

Riksdagen fattar årligen beslut om medelstilhlelningen till Sveriges 
Radio-koncernen och om en kostnadskompensation enligt SR-index, 
som är ett kombinerat pris- och löneindex som statistiska centralbyrån 
beräknar varje månad. 

Sveriges Radio redovisar utve1.:klingen av SR-index fr.o.m. budgetåret 
1984/85 jämfört med koncernens interna kostnadsutveckling och konsu
mentprisförändringarna (KPI) under samma period. År 1989 ökade SR
index med 7,1 %. Samtidigt ökade koncernens interna kostnader med 
8,3 %. Skillnaden ( 1,2 %-enheter) motsvarar en urholkning av tillgäng
liga meuel meu 35 milj. kr. och beror huvudsakligen på stigande kost
nader för löner och programinköp som följt av den skärpta konkurren

sen. Den alll mer konkurrenspräglade utvecklingen på medieområdet 
kommer enligt moderbolaget sannolikt att pressa upp priserna ytterliga
re. En prognos för år 1990 tyder på en differens på närmare 2 %

enheter, vilket skulle motsvara 65 milj. kr. Ökningen av KPI har under 
senare år varit liigre än för SR-index, men Sveriges Radio beräknar all 
KPI kommer att öka mer än SR-index under år 1990. 

14 Riksdagen 1990191. 1 saml. Nr 149 
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Riksdagen fallar m:kså heslut om TV-avgiftens storlek. Avgiften är Prop. 199019 l: I 4ll 

Sveriges Radio-koncernens huvudsakliga finansieringskälla. Den I juli 

19<JO höjdes avgiften med 80 kr. till I 164 kr. per år. Intäkterna hestäms 
av nivån på avgiften och antalet hetalare. 

TV-avgiften har iikat med 138 kr. i fast penningvärde sedan år 1985. 
Det motsvarar en genomsnittlig årlig ökning med 20 kr. i 1989 års pris

nivå. Ökningen har varit för låg för att helt täcka rundradiorörelsens 

kostnader. 

Det sammanlagda antalet TV-mottagare kan uppskattas till 3 650 300. 

Av dessa står hushållen fiir 1 450 000 medan enskilda firmor, offentliga 

myndigheter och iivriga juridiska personer står för återstoden. Antalet 

registrerade TV-avgifter hos RIKAB uppgick till knappt 3 330 000 i 

april 1990. Ett huvudmål iir all uppnå 3,40 miljoner mottagaravgifter. 

Av mycket stor betydelse för att minska avgiftsskolket är RIKAB:s möj

ligheter att samköra olika typer av befolknings- och företag..~register med 

register över TV-innehavare. 

På rundradiokontot redovisas rundradions samlade kostnader och in

täkter. Resultatet i rörelsen har varit positivt sedan budgetåret 1986/87, 

med undantag för hudgetåret 1987/88. Trots detta har saldot i rumlra

diok.ontot varit negativt under hela perioden. Det är ell kraftigt under

skott från hudget11ret 1985/86 som ännu inte återhiimtats. I 1988 års 

hudgetproposition var målsättningen fiir de närmaste årens utveckling 

av TV-avgiften alt saldot i rundradiokontot skulle vara positivt år 1990. 

Saldot kommer dock att vara negativ! (- 104,3 milj. kr.) vid en heriiknad 

förändring av SR-index på 8 % och med .\,.10 miljoner TV-avgifts

hetalare. 
För år 199 I kommer rundradiokontot, vid en inflationsnivå (och 

därmed sammanhiingande SR-index) på 6 'ilo, inte ens med 3,40 miljo

ner avgiftsbctalare att visa positivt resultat med nuvarande TV-avgift. 

Sveriges Radio All gör bediimningen all en hiijning av TV-avgiften 

med 144 kr. (till 1 3118 kr.) den I juli 1991 torde vara nödvändig för att 

nollstiilla rundradiokontot. Delta under förutsiittning att inflationen blir 

högst 6 % samtidigt som antalet avgiftsbetalare iir .1,.\0 miljoner, eller att 

inflationen blir 7 % m:h antalet avgiftshetalare .\3.1 miljoner. 

Det sammanlagda resurshehovet för perioden 1992- 1995 har ovan 

beräknats till 785 milj. kr., vilket motsvarar ell medelstillskott fiir Sveri

ges Radio-koncernen på 262 milj. kr. år 1992. l>et hetyder all TV

avgiftcn hehiivcr höjas med 90 kr. år 1992. Tillsammans med den före

slagna höjningen på 1·1·1 kr. år 1991, skulle TV-avgiften diirmed komma 

att uppgå till knappt I 400 kr. 

Härutöver kommer att riksdagens beslut om merviinlcskatt (prop. 

1989/90:111, SkU 31, rskr. 357) avseende televerkets rundradioverksam

het kommer att medföra ett iikat medclshehov frän 1elevcrkets sida. Om 

detta skall tii..:kas av rundradiokontot kommer även in1iikterna att hehii

va ökas. 

2IO 



8.7 Föredragandens överväganden 

8.7.l Sveriges Radio 

Mina förslag om medelsanvisning till Sveriges Radio AH tar sin utgång.~
punkt i vad jag tidigare har anfört om finansiering av rundradiovcrk

samheten (se avsnitt o.3). 1:örslagen innebär dels en uppskrivning av 

den medelsram som koncernen tilldelats för 1991, dels ett resurstillskott 
om 1511 milj.kr. Sveriges Radio AB hör sammantaget för år 199'.! anvisas 

3210,5 milj.kr. i 1989 års prisläge för kon<.:ernens drifts-, investering.~

och kapitalkostnader. 
Byggnadsinvestcringarna enligt den investcringsplan som redovisades 

i 1986 års proposition (s. 91) hcräk nas för år 1992 inte in nehära några 

nya invcstering.~kostnader. Merkostnader fiir rndio- o<.:h TV-huset i Öre

hro medför do<.:k en utgift för Sveriges Radio om <.:a 3,3 milj.kr. Jag har 

vid min medelsheräkning tagit hänsyn till hyggkostnadsutfallet under ti

digare år. Sammanlagt har jag räknat med 51, I milj.kr. i kapitalkostna

der för år 1492. Inför den nya avtalsperimlen hör Sveriges Radio, som 

jag tidigare nämnt, ange hur en övergång kan ske till en modell för me

delsheräkningar där kapitalkostnader inte hehövcr särredovisas. 

Riksdagen har i samband med beslut om tilläggshudget Il (prnp. 

1987/88:125 hil. 5, KrU 23, rskr. 287) bemyndigat regeringen att ställa 

särskilda medel till Sveriges Radios All förfogande för utbildningsra
dions programverksamhel i samband med särskilt angelägen fortbild

ning av skolans personal. Med stöd av bemyndigandet tilldelade rege
ringen under år 1990 av allmänna medel 2,5 milj.kr. för nämnda verk

samhet. 
Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAU) har för åren 1990 o<.:h 1991, ut

över ordinarie medelstilldelning, anvisats 3.8 resp -1.0 milj.kr. för sär

skilda insatser i syfte all öka antalet TV-avgifter (prop. I 9891911:25 hil. 7. 

KrU 11, rskr. 82). hir år 1990 inriktades dessil insatser mot juridiska 
personer. Under år 1991 är målgruppen sådana kategorier av hushåll 

där avgiftsskolket erfarenhetsmässigt är störst. RIKAll har i en delrap
port redovisat att mark nadsföri ngsåtgänlcrna under år 1990 resu lierat i 

en årlig intäktsökning med ca 4,o milj.kr. Slutlig redovisning skall läm
nas till regeringen före den I mars 1992. 

Jag har tidigare anfört ( prop. 1988/89: 129, KrU 21, rskr. 311) att me
delst illdelningen till RIKAB, i avvaktan på att verksamheten skall stabi
liseras, hör redovisas särskilt. Enligt min mening har verksamheten nu 

funnit sina former. l>et är naturligt att Sveriges Radio-företagen, som 

gcnom dottcrholagct RIKAB anförtrotts ansvaret för uppbörd och kon

troll av TV-avgifter, i fortsättningen o<.:kså får ansvara för hur mycket re

surser som bör avdelas för denna verksilmhet. Bedömningen av vilka in

satser som fortsättningsvis bör göras för att komma till rätta med dem 

som skolkar från TV-avgift görs enligt min mening häst inom Sveriges 

Radio-företagen. För 1992 bör därför medelstilldelningen till Sveriges 
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Radio-kom:ernen inte innefatta någon särskild medelsanvisning för Prop. 1990/91: 149 
RIKAB. 

Den iikmlc friheten i detta avseende biir dock för regeringens och 

riksdagens information paras med en fortsatt redovisning av RIKAlls 

medelsanvändning. Jag utgår från att insatser för att öka antalet TV

avgiftshetalare och uppnådda resultat därvid kommer att hli belysta. Om 

denna ordning skulle visa sig vara mindre ändamålsenlig anser jag att 

andra styrmodeller bör prövas. 

Moderbolaget har enligt regeringens anvisningar redovisat en verk

samhetsplan för perioden 199 I - 1995 fiir Sveriges Radio-koncernens 

försvarsht:redskap. Planen följer de riktlinjer som angavs i den proposi

tion om säkerhetspolitiken och totalförsvaret (prop. 1981/82: 102 hil. 7, 

HilJ 18, rskr. 374) som, vad beträffar Sveriges Radio-koncernens verk

samhet, antogs av riksdagen våren 1982 och som alltjfönt giiller (jfr 

prnp. 1986/87: 95 hil. 7. FÖLJ 11, rskr. ."\10). I medelsheräkningarna för 

den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten har hiinsyn tagits 

t i 11 kostnader för heredskapsåtgärder. 

8.7 .2 Radionämnden 

Vid min medelsheräkning för radionämndens verksamhet under bud
getåret 1991192 har jag som tidigare tagit hänsyn till kiinda liinciikningar 

och till prisutvecklingen. 

l'iir att radionämnden skall kunna fullgöra sin nya uppgift att gran

ska reklam-TV-företagets sändningar hör som jag redovisat i det föregå

ende (se avsnitt 4.10) nämnden få ökade medel. 1-iir det första halvåret 

1992 hiir därför radionämnden erhålla ett medelstillskott för löner och 

vissa förvaltningskostnadcr om 430 000 kr., varav 80 llllO är avsedda för 

engångsändamål. 
Medelsanvisningcn fiir budgetåret 1991/92 hiir uppj?/1 till ] 98] 000 

kr. Därav utgör medlen fiir liine- och arvodcskostnader hiigst 2 705 000 

kr. och medlen för lokalkostnader 715 000 kr. 

8.7.3 Televerket 

De nya reglerna fiir mervärdeskatt innebär hl.a. alt teletjänster skall vara 

skattepliktiga, vilket medför ökade kostnader för televerket för utsänd

ning m.m. av Sveriges Radios program. Regeringen föreslår nu på 

tillägg.~hudget Il för innevarande budgetår att televerket till följd av delta 

hiir tilldelas ytterligare medel. Mina förslag i det följande utgår från att 

riksdagen bifaller dessa förslag. 

De riktlinjer jag tidigare redogjort för gällande ny finansiering.~ord

ning för programinsamling och utsändning (se avsnitt 7.2) innebär att 

år 1992 blir det sista året för vilket riksdagen hehiiver fatta beslut om 

rncdelstilluelning till televerket och ta ställning till en femårig plan för 

investeringar i rundradioanläggningar. Jag förutsätter emellertid att in

vesteri ngsverksarn heten korn mer att fortsiilla efler i huvudsak de rikt I in

jer som riksdagen tidigare ställt sig bakom. 
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Hir år 1992 har jag beräknat investering.snivån till 187,4 milj.kr. i Prop. 1990/91:149 
1992 års beräknade prisnivå. Jag har därvid tagit hänsyn till den sänk-

ning av mervänlcskalten som sker fr.o.m. den I januari 1992. 

Tidigare år har leleverkel medgivits ett heställningshemyndigande 

om 30 milj.kr. avseentle investeringsändamål samt all som skuld resp. 
tillgodohavande föra hög.st 10 milj.kr. av investeringsmedlen mellan det 

verksamhetsår som medelsanvisningen avser och del därpå fiiljande året. 

På tillägg~hudget Il föreslås denna s.k. sluss mellan åren 1<1111 och 1992 

få uppgå till 11 milj.kr. 
De riktlinjer jag tidigare har redovisat angående ny finansiering.~ord

ning för utsändning m.m. av Sveriges Radio-företagens program giir all 
bemyndiganden med riickvidd cfler 1992 års utgång ter sig mindre ända

målsenliga. Jag utgår emellertid från alt det går finna iiveq?;ångsliisning

ar för behoven av all kunna göra långsiktiga beställningar av utrustning 

m.m. eller att i kostnadsutjämnande syfte föra medel mellan verksam

hetsår. 
l>e iivergångsliisningnr som hehiiver iivervägas fiir del fall all den nya 

finansieringsordningen träder i kraft under verksamhetsåret 1992 är av 

ett annat slag. Till dessa avser jag att återkomma i 19<12 års proposition. 
Vid mina beräkningar av medel för år 1992 för televerkets drihskosl

nader har jag, när det gäller programinsamling och utsiindning lagit 

hänsyn till riksdagens tidigare beslut angående åtgärder för hällre 

regional-TV-täckning m.m. Ufr. prop. 1986/87:100 hil. 10, KrU 11, rskr 

197). Jag har även räknat med en viss volymökning samt att mervärde
skatten sänks fr.o.m. den I januari I 992. Jag har inget all erinra mot 

planerna att lägga ned Motala långvåg.~sändare. llorlfallet av intäkter 
från mohilsökningstjänsten innebär att 2,7 milj. kr. får täckas på annat 

säll än genom ökad medelstilldclning. Fiir övrigt erinrar jag om den 

princip som sedan länge gällt för täckning av televerkets kostnader vid 
förändringar initierade av ett Sveriges Radio-företag. 

Sammantaget hör medelsanvisningen för televcrke1s driftskostnader 
fiir år 1992 uppgå till 416,4 milj.kr. i 1992 års beräknade prisnivå. 

Vad jag tidigare har anfört om övergångsregler och behovet av att i 
kostnadsutjämnande syfte kunna föra medel mellan verksamhetsår gäl

ler även fiir driftsmedlen. 
I samband med mina förslag på tilliiggshudget Il (J>rop. 1990/91:12.'i 

hil. h) har jag redovisat att televerket numera tillämpar nya 
budgeterings- och redovisning.sprincipcr som påverkar fördelningen 

mellan drifts- och investering.smedel. Detta innebär att de mcdelsanvis

ningar avseende år 1992 som jag nyss redovisat inte kommer att vara 

rättvisande. Utersom år 1992 kommer att hli det sista året med hittills

varande ordning för medelsanvisning och i avvaktan på att televerkets 

nya budgctcring.s- och rcdovisningsprinciper stabiliseras hör regeringen 

senast efter 1992 års utgång pröva om medelsanvändningen kan anses ha 

varil fiirenlig med utgång.'>punklcrna fiir mina beräkningar. I konse

kvens härmed hiir regeringen ges rät! att omfördela de för år 1992 anvi

sade medlen fi\r investerings- och driftskostnader. 
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8.7.4 TV-avgiften 

Mina förslag till medelstilldclning för den med TV-avgifter finansierade 
radio- och TV-verksamheten under år 19lJ2 för Sveriges Radio

koncernens och televerkets del samt för hudgctåret l lJlJ l/lJ2 för radio

niim ndens del framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i 
milj.kr. 

Sveriges Radio 

Investerings- och 

driftskost nadcr 

Radionämndcn 

Tele\'Crkct 
I nvestcringskostnadcr 

Driftskostnader 

1 Prisläge J •188 

! Prisläge I'l8lJ 

.1 Prisläge 1'188/8lJ 

4 Prisläge 1'181//l)() 

5 Prisläge t•llJI 

" Prisläge 111•12 

Beräknat för 

1990/91 1991 

2 845,1 1 

2,724.1 

IM,2S 7 

31 IJ,4S K 

7 Yltl'rligarc lh,5 milj.kr. föreslås på 1illäggshudgc1 Il 

"Y11crligarc 78,S milj.kr. föreslås på 1illäggshudgct Il 

l'iirslag för 

1991/92 1992 

.1210,5 2 

3,98]4 

187,4• 

416,4• 

I prop. 1485/86: 99 om Sveriges Radios verksamhet m.m. redovisade 
jag som min uppfattning all en sun:essiv återuppbyggnad av radiofon

den. dvs. den dåvarande motsvarigheten till det nuvarande rundradio

kontot, vore lämplig. Vi1l utgången av decemher år llJ90 var underskot

tet på kontot ca 112 milj.kr. 
De faktorer som iir avgörande för he hi\11 ni ngen på rund rad iokontot 

är dels swrleken på Sveriges Radios kompensationsindex. dels antalet 

TV-avgiftshetalare. vilket vid slutet av år 1990 var ca -~ 310 000. I sam
manhanget kan nämnas att en ökning av index med I prncentenhet 

motsvarar i runda tal en merkostnad för rundradiokontot på 30 milj.kr. 

För år 19<)1 innehär även mina förslag om tilliiggsmedel på tilliigg~hud

get Il, hl.a. med anledning av att teletjänster hlivit merviinlcskatteplikt

iga. en ökiid helastning på rundradiokontol. 

Prop. 1990/91:149 
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Vid mina hediimingar av TV-avgif1su1veddingen under de niirmasle Prop. 191J0/91:149 
åren har jag ulgått från möjligheten av att en reklam-TV-kanal kan 

komma att hetala en koncessionsavgift till staten, vilkc1 skulle resultera i 

en intäkt till rundradiokonlot. Jag har också arhelat med fiirutsiittning-

en att Sveriges Radios kompensationsindex, vilket ii1 kons1n1crat fiir all 

i\terspegla kostnmlsutvecklingen fiir Sveriges Radios vcrksamhel. under 

åren 1991 och 1992 inte överstiger 7 resp. 5 %. l>ärutiiver har jag haft 

som riktmärke all underskottet på rundradiokontot suCl:essivl hör kun-

na arhetas in under de närmaste i\rcn. Sedan underskottet hiimtats in 

hiir justeringarna av TV-avgiften under en period kunna hli lägre än de 

årliga förändringarna av Sveriges Radios kompensa1ionsindex. 

I likhel med vad jag tidigare har anfört om anpassning av avtalspe

rioderna till Sveriges Radios verksamhetsår hiir även tidpunkterna fiir 

justering av TV-avgiftsnivån ändras från den I juli varje år lill den I ja

nuari. Som en övergångslösning hör riksdagen nu ta s1ällning 1ill 1vå 

ändringar av TV-avgiftsnivån fiir all täcka ökade kos1nadcr till följd av 

indcxulvccklingcn och för att minska underskottet på rundr:1diokonh1L. 

Jag föreslår därför dels en höjning av TV-avgiften med 72 kr. (o,2 %) 

till I 2.~h kr. per år fr.o.m. den I juli 1991, dels en höjning med 84 kr. 

(h,8 '!·i·) 1ill I 320 kr. per år fr.o.m. den I januari 1992. Avgiften för en 

tremånadersperiod hlir därmed .109 kr. resp .. 130 kr. Hir närvarande är 

avgiften I 164 kr. per år eller 29 I kr. för tre månader. 

Mina förslag rörande TV-avgiften förutsätter att lagen ( 1989:41) om 

TV-avgif1 iindrns. Hirslag härtill har upprättats inom uthildningsdeparte

mcntet 

L.<1gfiirslagct rör i och fiir sig ett sådant iimne som avses i 8 kap. 18 § 

andra stycket regeringsformen. Enligt min mening är emellertid lagänd

ringen av sådan heskaffenhet att lagrådets yttrande inte hehöver inhäm

tas. 
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9 Specialmotivering till lagförslagen i avsnitt 
4.12 

9.1 Förslaget till lag om ändring i radiolagen 
(1966:755) 

Som har nämnts tidigare (se avsnitt 4. l. l) har det på grund av lagrrådets 

synpunkter i lagtekniskt hänseende ansetts vara alt föredra all direkt i 

radiolagen reglera vad som bör gälla om annonstiden i televisionen 
framför att utforma en särskild lag om detta. Propositionsförslaget inne

bär därför att radiolagen tillförs ett antal paragrafer (8-16 §§). Dessa be

stämmelser kommer enbart all ha betydelse för det reklamfinansierade 

TV-företaget. 

I dag föregås ingen paragraf i radiolagen av någon rubrik. Del nya 

avsnittet bör föregås av rubriken "Annonser som sänds under annonstid 

i televisionen". På grund härav är det motiverat alt rubriker även sätts 
in före vissa andra paragrafer. 

Definitioner 

l § 

I denna lag förstås med 
rad i os ä n d n i n g: ljud, bildeller annat meddelande som sänds 

med hjälp av elektromagnetiska vågor vilkas frekvenser är lägre än 3 
000 gigahertz och vilka utbreder sig i rymden utan särskilt anordnad le
dare. 

r u n d rad i os ä n d n i n g: radiosändning som är avsedd all tas 
emot direkt av allmänheten, om sändningen inte är avsedd endast för en 
sluten krets, vars medlemmar är förenade genom en påtaglig gemenskap 
av annat slag än ett gemensamt intresse att lyssna på eller se sändningen. 

t rå d s ä n d n i n g : ljud, bild eller annat meddelande som sänds 
med hjälp av elektromagnetiska vågor vilka är bundna vid särskilt an
ordnad ledare, 

s ä n d a r e : anordning för radiosändning (radiosändare) eller 
trådsändning (trådsändare), 

m o t t a g a r e : anordning för motlagning av radiosändning eller 
trådsändning, 

rad i o p ro g r a m : radiosändnings eller trådsändnings innehåll, 
om delta består av annat än, 

utom angivande av namn eller kiill;i, enkla meddelanden om lid, vä
derlek, nyheter eller dylikt, 

r e k. la m : eu radioprogram som är a1•st'll au främja ffl närit1gsidk.a
res avsällning av et1 ~·ara, en 1jär1S1 l'i/rr någon annan nyllighft, 

a n n o n s 1 i d i l e l e I' i s i o n t' r1 : sät1dnit1gs1id i 1ele1•isionen 
som inleds och avslutas al' en särskild ljud- och bildsignamr som markerar 
all den som sänder under den angi1•na 1idn1 i htH'udsak. gör deua på upp
drag a1• andra. 
L>efinitionerna av reklam och annonstid i te/e1>isio11en är nya. Vad som 

förstås med dessa uttryck har utvecklats tidigare (se avsnitten 4.2.2 och 

4.2.3). 
Med reklam förstås i detta sammanhang ett visst radioprogram. Som 

exempel på reklam i radio och TV har nämnts de uppgifter som kan fö-
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rekomma i anslutning till Sveriges Uthildningsradios program om hur Prop. 1990/91:149 
lyssnare och tittare kan beställa kursböcker och liknande. Även om 
uppgifter av detta slag ingår som en del i ett längre program, kan själva 
reklamen också anses utgöra ett särskilt radioprogram. 

Reklambegreppet får betydelse för alla företag som är programföretag 
i radiolagens mening, även t.ex. Sv~riges Riksradio AB som hara sänder 

ljudradioprogram. 
Som har nämnts tidigare förekommer i dag i radiolagen och pro

gramföretagens avtal med staten uttrycket "kommersiell reklam"; det 
heter i avtalen all ett programföretag inte mot vederlag får medge kom
mersiell reklam i program eller programinslag. f"ör de icke reklamfi
nansierade programföretagen hör delta i fortsättningen motsvaras av att 
företaget inte får sända "reklam" mot vederlag, se ändringsförslaget i 
fråga om 7 § radiolagen. 

Uttrycket "kommersiell reklam" finns förutom i radiolagen i närra
diolagen (1982:459) och lagen (1985:677) om lokala kahelsändningar 

(kahellagen). 
Kommersiell reklam får inte sändas i närradio ( 10 § första stycket 

närradiolagen). Ett tillstånd att hedriva s.k. egensändningar i kabel kan 
återkallas, om tillståndshavaren har medgell kommersiell reklam i sänd
ningarna eller gjort reklam för egen kommersiell verksamhet i dessa 

(23 §andra stycket I kahellagen). 
De nu herörda reglerna påverkas inte av den nya reklamdefinitionen 

i radiolagen. 
Med uttrycket annonstid i tclc1•isionen förstås sändningstid i televisio

nen som inleds och avslutas av "en särskild ljud- och hildsignatur" som 
markerar att den som sänder under den angivna tiden i huvudsak gör 

detta på uppdrag av andra. 
Den särskilda ljud- och bildsignaturen hör hestå av en försignatur 

och en eftersignatur. Försignaluren hör förmedla hudskapet: "Nu sänds 

annonser." Av eftersignaturen bör framgå: "Nu är det slut på annonser
na." I praktiken bör del hela kunna te sig ungefär som på biografer när 
det visas reklamfilm som förspel till den aktuella långfilmen. 

I den nya 14 ~ föreskrivs att annonstiden i televisionen vid ett givet 
tillfälle inte får understiga en minut, sedan sändningstiden för den sär
skilda ljud- Ol:h hildsignaturen har frånräknats. Sändningstiden för den
na regleras inte närmare. 

Programföretags sändningsrätt m.m. 

5 § 

i:ör rätt att här i landet sända radioprogram i rundradiosändning krävs 

tillstånd av regeringen. 
För rätt att här i landet sända radioprogram i trådsändning krävs till

stånd av regeringen, om sändningen sker till bostäder och når fler än 
1110 bostäder. 

Tillstånd ges för viss tid. 
Varje innehavare ;1v tillstånd enligt första eller andra stycket 

(programföretag) avgör ensam vad som skall förekomma i en sändning 
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som fi\retaget anordnar med stöd av tillståndet. Härvid skall programfö- Prop. t990N1:149 
rctaget iaktta föreskrifterna i 6 och 7 §§ samt 17 § andra stycket. I fråga 
om vad som sänds under annonstid i 1ele1•isionen s/.:.11ll programförc1ag1~1 
också iakua föreskrifwrna i 8- 15 §§. 
Regeln i tredje stycket är ny. Den innebär emellertid inte någon ändring 
i förhållande till hur det hittills har varit i praktiken. Det får emellertid 
anses vara lämpligt all det uttryckligen anges all ell sändningstillstånd 
sk.all vara tidsbegränsat. 

Genom det nya tredje stycket kommer nuvarande tredje stycke att 
bilda paragrafens fjärde stycke. 

Fjärde styckl't har ändrats framför allt med hiinsyn till de nya regler
na om sådana annonser som sänds under annonstid i televisionen. 

6 § 

Programföretags rätt på grund av tillstånd enligt 5 § första eller andra 
stycket skall utövas opartiskt och sakligt. Därvid skall beaktas att en vid
sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion och 
televisionen. 

Propramföretagel får inte i program1•erksaml11:1i:n mol 1•ederlag eller an
nars pa ell olillbörligl säll gynna eu /.:.ommersiclll intresse. Programförela
gel far dock i fråga om någon som har bekostat eu program hell eller del
vis, lämna uppgift om 1•em bidragsgivart~n är. 

Progrann•erksamheten skall som helhet präglas av det demokratiska 
statsskickets grundideer samt prim:ipen om alla människors lika värde 
och den enskilda människans frihet och vänlighet. 

Föreskrifterna i första och andra styckena gäller inw 1·ad som sänds un
der annonstid i tele1•isionen eller annonser och liknande meddelanden i 
l'likbar text-TV. 

Andra styd..et 

Det förhållandet all även ett helt eller huvudsakligen reklamfinansierat 
TV-företag bör vara skyldigt all utöva sändningsrätten opartiskt m:h sak
ligt har behandlats tidigare (se avsnill 4.3.1 ). Kraven på opartiskhet och 
saklighet gäller dock inte fi.ir sådana annonser som sänds under annons
tid i televisionen (se det nya fjärde stycket). 

Som har framhållits tidigare kommer kravet på opartiskhet i fråga 
om själva programverksamheten att ha samma innehiird för ett reklam
TV-företag som detta krav har i dag för Sveriges Television och övriga 

programföretag inom Sveriges Radio-koncernen. I själva programverk
samhetcn bör således även reklam-TV-företaget vara försiktigt med att 
sända inslag som kan uppfattas som ett reklambetonat gynnande av en 
viss produkt eller ett visst företag. 

Skälen för att komplettera opartiskhetskravet med regeln i första me

ningen har redovisats tidigare (se avsnitt 4.9.1 ). 
Andra meningen är ett undantag frfrn såväl sistnämnda regel som 

kravet på opartiskhet. Regeln innebär all ett programföretag i fråga om 
någon som har bekostat ett program helt eller delvis får lämna uppgift 
om vem bidragsgivaren är. Bakgrunden har angetts i avsnitt 4.9.2. Som 
h;u nämnts där är syftet att göra det möjligt för programföretaget all, 
där sponsorfinansiering har förekommit, lämna sponsorsmeddelande 
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utan all delta skall anses strida mot företagets skyldigheter program- Prop. 1990/91: 149 
verksamheten. 

Tredje stycket 

Den s.k. demokratibestämmelsen, som nu står i 6 § andra stycket, har 

formulerats om. Skälen för att ändra bestämmelsen har behandlats tidi

gare (se avsnitt 4.9.3). 

Fjärde stycket 

Vad som föreskrivs i detta stycke har behandlats tidigare (se avsnitt 4.8). 

7 § 

(h·riga 1•illkor för programföretagets sä11d11i11gsrä11 sJ..all tas i11 i ell avtal 
mellan regeringen och företaget. I delta avtal får det bestämmas om skyl
digl1e1 för programföretaget att 

I. sända ge11mäle11 och beriktiga11de11, 
2. i [Jrogramverksamheten respektera den enskildes pri1•atliv, 
3. sända ett mångsidigt programutbud, 
4. ta hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda gmomslagskrafl 

11är det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning 
av programmen, 

5. på begäran av myndighet sända meddelande till allmänheten, och 
au 

b. sända redogörelse som avses i I 7 § andra stycket. 
I a1•talct får det också bt:stämmas om skyldighet för programföretaget 

au 
I. inte sända rel..lam mot vederlag eller program som någon a1111an har 

bekostat hell etta defris, 
2. e11das1 u11der annonstid i tele1•isionen sända reklam mot 1•ederlag el

ler program mot betalning, och au 
3. om någon an11a11 har bekostat eu program hl'lt elll'f dt•fris, lämna 

uppgift om 1•em bidragsgivaren är. 
Paragrafen har brutits ut ur vad som i dag är 6 § tredje stycket. 
Enligt fö1·sta stycket första meningen skall det i ett avtal mellan rege

ringen och programföretaget tas in de villkor för sändning.<;rätten som 

inte anges i 6 §. 

Genom vad som i övrigt föreskrivs i första stycket ges stöd i lag för 

avtalshestämmelser mellan staten och ett programföretag som gäller 

andra frågor än sådana som har med programverksamhetens fi

nansiering att göra. En sådan avtalshestämmelse måste naturligtvis hålla 

sig inom ramen för det i lagen givna bemyndigandet. Däremot behöver 

hestämmelsen inte ta i anspråk hela det utrymme som lämnas av be

myndigandet. 

Vad som har sagts nu gäller även sådana avtalsbestämmelser som det 

ges lag.-;töd för genom de tre punkterna i andra stycket. Gemensamt för 

sådana avtalsbestämmelser är att de gäller tillåtet eller förbjudet "kom

mersiellt främjande" i radio och TV. Ell särskilt skäl för all den konkre

ta regleringen här inte sker i lag är att den förutsätts innebära exempel

vis att ett visst programföretag får sända reklam mot vederlag, medan 

andra programföretag inte får göra detta. 
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Första stycket 

Punkt I 

Redaktionella ändringar har gjorts. Möjligheten att avtala om skyldighet 
att sända genmälen bör lämpligen nämnas först. 
Punkt 2 
Även här är det fråga om redaktionella ändringar. 
Punkt 3 

Denna punkt är ny. Den har behandlats tidigare (se avsnitt 4.9.4). 
Punkt4 

Även denna punkt är ny. Den har också behandlats tidigare (se avsnitt 
4.9.S). 

Punkt S 

Denna bestämmelse har endast numrerats om. 
Punkt<> 
Även denna bestämmelse har numrerats om. 

Andra stycket 

Punkt I 
Enligt denna bestämmelse får det i avtalet mellan staten Ol:h programfö
retaget bestämmas om skyldighet för företaget att "inte sända reklam 
mot vederlag eller program som någon annan har bekostat helt eller 
delvis". 

Med anledning av formuleringen hör betonas vad som redan har 
framhållits, nämligen att en avtalshestämmelse inte behöver ta i anspråk 
hela det utrymme som lämnas av lagens bemyndigande. 

Som har framhållits tidigare (se avsnill 4.2.2) bör man i avtalet mel
lan staten och programfön:taget skilja ut vad som under vissa förutsäll
ningar och i viss form är tillåten sponsring till skillnad från reklam mot 
vederlag i övrigt. 
Punkt 2 
Denna föreskrift har behandlats tidigare (se avsnitt 4.3.3). 
Punkt 3 
Syftet med denna föreskrift är alt ge lagstöd för en avtalsbestämmelse 
som ålägger ett programföretag all, där sponsorfinansiering har 
förekommit, lämna uppgift om detta. Föreskriften har behandlats tidiga
re (se avsnitt 4.9.2). 

An11011ser som sä11ds u11der a11no11stid i televisionen 

8§ 

Under annonstid i tele1•isionen får del endast fiird.:.omma 
I. reklam och andra program som någon har uppdragit åt programföre

taget all sända, 
2. prugramföretagns Tt'klam för egen kommersiell 1wksamhu, och 
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3. programglimtar. 
Skälen för denna paragraf har redovisats tidigare (se avsnitt 4.4.2). 

Punkt I 
Enligt denna regel får det under annonstid i televisionen förekomma I) 
reklam som någon har uppdragit åt programföretaget att sända och 2) 
andra program än reklam som någon har uppdragit åt företaget all sän
da. Det väsentliga är således att någon har uppdragit åt prugramföretagel 
au sända programmet. Om så inte är fallet, och om programmet inte hel
ler uppfyller kraven enligt punkt 2 eller 3, får programföretaget inte 
sända programmet under annonstid. 
Hertalel annonser torde komma att uppfylla kvalifikationen att vara 
program som någon har uppdragit åt programföretaget all sända, efter
som de kan förmodas gälla betald reklam. Lagen lägger sig dock inte i 
om reklamen sänds mot vederlag eller är gratisreklam. 

När det gäller sponsrade program har naturligtvis sponsorn ett in
tresse av sändningen. Detta betyder dock inte att sponsorn kan anses ha 
uppdragit åt programföretaget all sända programmet. 
Punkt 2 
Denna regel innebär att programföretaget under annonstid får göra re
klam för egen kommersiell verksamhet. 

Det centrala är här ordet "reklam". Ordet "kommersiell" i uttrycket 
"för egen kommersiell verksamhet" har således ingen självständig bety
delse; det för dock tankarna till vad som åsyftas med reklam utan all lä
saren behöver gå till radiolagen, där reklamhegreppet definieras. Ordet 
"kommersiell" underlättar därför läsningen av lagtexten. 
Punkt 3 
Som har anförts tidigare hör reklam-TV-företaget under annonstid 
också ha rätt att sända programglimtar, dvs. program som till övervä
gande delen består av korta avsnitt av program som programföretaget 
avser all sända vid etl senare tillfälle. 

'i § 

AI' rn annons sum sänds under annonstid i telel'isiu11en s/..all framgå i 
vems illlresse sändningen sk.er. 

I annonser som sänds mot betalning dia an11at vederlag får det inte 
uppträda personer som spelar en f ramträda11dc roll i televisionsprogram 
som hu1·udsak.ligc11 handlar om nyheter eller nyhetskommentarer. 
Denna paragraf, som är ett uttryck för grundsatsen om reklami1lcntifi
ering, har behandlats tidigare (se avsnitt 4.4.3). 

JO § 

Annonser som sänds under annonstid i tch'l'isionen får inll' syfta till au 
vinna stöd för politiska eller religiösa å.1iktcr eller åsikter i intressefrågor 
på arbt'lsmarknaden. 
Enligt denna paragraf förbjuds viss åsiktsannonsering i den marksända 
televisionen. De överväganden som ligger till grund för paragrafen har 
redovisats tidigare (se avsnitt 4.4.4 ). 
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/I § 

En annons med reklam som sänds unJer annonstid i televisionen får in
te syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. 

I annonser med reklam får det inte uppträda personer eller figurer 
som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakli
gen vänder sig till barn under 12 år. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf har behandlats i avsnitt 4.7. Para

grafen har också berörts i avsnitt 4. I0.2. 

12 § 

/'rogramförc1agc1 får inte disl..riminera någo11 som begär all företaget skall 
sända en annons. 

Denna paragraf har behandlats i avsnitt 4.3.2 .. 

13 § 

A 1• en programtjä11s1s sändningstid pt'r dygn får högst tio procc11t a1•sc a11-
nonser under annonstid i tclt'l'isio11en. 1Jen11a a11tld beräk11as särskill /Dr 1i
dc11 mellan kl. 18.0U och kl. 24.00. 

lllom en sä11d11i11gs1id ai• t:ll 1imme mdla11 lida klockslag får a1111011sn 
förekomma unda högst å11a mi11ul1'r c/la, i rrna u11da11tagsfall, tio minu
ter. 

I a1·tal1'l mdla11 n·geri11g1.·n och programför1~tag1·1 får det bes1ämmas all 
ltögsla lillålfla sä11dni11gstidcn för an1wr1ser u11dcr annonstid i 1elel'isio11e11 
sk.all i•ara konarc än i·ad som föreskril•s i första och andra s1yckl'lla. 

I >essa regler har behandlats tidigare (se avsnitt 4.5.1 ). De gäller den 

högsta tillåtna annonsvolymen för etl programföretag. 

Uttrycket programtjänst ("programme service") har hämtats från den 
europeiska TV-konventionen, som definierar det i anslutning till be
greppet programföretag ( "hroadcaster" ). Konventionen betecknar såsom 
programföretag den fysiska eller juridiska person som sätter samman 
programtjänster i televisionen för mottagning av en större allmänhet 
och ~um sänder eller låter tredje man sända tjänsterna i deras helhet 
och utan ändringar. Programtjänst definieras såsom alla inslag i en och 
samma tjänst som tillhandahålls av ett givet programföretag enligt defi

nitionen av detta uttryck. 

I den svenska lagstiftningen förekommer uttrycket "programkanal" i 

2 § lagen ( 1985:677) om lokala kahelsändningar, kahellagen. Med pm

gramkanal menas där det samlade uthud av radioprogram som under en 

gemensam heteckning sänds i en kanal. Uttrycket kanal betecknar i ka

hellagen det genom frekvensangivelse eller på annat därmed jämförligt 

säll särskilt bestämda utrymme i ett kahelnät som behövs för sändning 

av radioprogram. 

En programtjänst är ofta identisk med programkanalens innehåll. 

Så får anses vara fallet med exempelvis de satellits.1ndet programtjiinstcr

na TV 3 och TV 4. När det gäller Sveriges Televsions ketnal I och TV 2 

hör emellertid beaktas att det i dessa kanaler utom de aktuella program-
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tJansterna förekommer program av Sveriges Utbildningsradio. Dessa Prop. I 990/91: 149 
program kan inte anses ingå i programtjänsterna kanal I och TV 2, utan 
de får anses utgöra en särskild programtjänst. 

Det är givetvis siindningstiden i en och samma programtjänst som av
ses när det i andra stycket talas om en sändningstid av en timme mellan 

hela klockslag. 

J.I § 

Annonstiden i televisionen vid ett givet tillfälle får inte understiga en mi
nut, sedan sändningstiden för den ~·ärskilda ljud- och bildsignaturen har 
frånräknats. 

Vad som föreskrivs i denna paragraf har behandlats i avsnitt 4.5.2.Med 
annonstid i televisionen avses enligt definitionen i I § sändning.~tid som 
inleds och avslutas av en särskild ljud- och bildsignatur som markerar 
att den som sänder under den angivna tiden i huvudsak gör detta på 
uppdrag av andra. Vilka program som får sändas under annonstid anges 
i 8 §. Bl.a. får det under annonstid förekomma programföretagets re
klam för egen kommersiell verksamhet samt programglimtar. 

Annonstiden vid varje givet tillfälle behöver således inte utnyttjas för 
att i huvudsak sända program på uppdrag av andra. Lagstiftningen hind
rar inte att programföretaget utnyttjar en viss annonstid för att huvud
sakligen eller t.o.m. uteslutande sända egenreklam och programglimtar. 

15 § 

11tlf111nscr under annonstid i tcle1·isio1u·11 skall sättas i11 mellan pro
grammen. Annonser med reklam får dock inte förekomma under annons
tiden umedelbart före eller efter ell program som hu1•udsakligen vänder sig 
till barn unda 12 år. 

Utan hi11da tll' första stycket första mmi11gcn får annonser avbryta eu 
program, um de säus in 

I. i pauser i ~portprogram, där dl't förd.omnu·r längre pauser eller i 
pauser i program sum avser förestäl/ni11gar dia e1·,•111:ma11g med pauser för 
publiken, 

2. mellan delar a1• program, som består a1· u/ika a1•slutade delar och 
där 1•arjt• del som föregås eller följs av amwnser varar minst 20 minutcr; 
aflfwmer med rel..lam får dock inte förckumma under annonstiden omedel
bart före eller efter en tid a1• programmt•t som liui•udsakligen vänder sig till 
bam urult:r I 2 år. 

Denna paragraf har behandlats i avsnirten ·1.5.3 och 4.7. Oen huvudre
gel som paragrafen ger uttryck åt är att annonser skall sättas in mellan 
program men. Detta föreskrivs därför i första stycket första meningen. 

Enligt första stycket andra meningen får annonser med reklam inte 

förekomma under annonstiden omedelbart före eller efter ett program 
som huvudsakligen vänder sig till harn under 12 år. 

Reglerna i andra styckl'l är undantag från vad som föreskrivs i första 
stycket första meningen. Den ena undantagsregcln innebär att det i 
sporlprogram. där det förekommer längre pauser och i program som av-
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ser föreställningar eller evenemang med pauser för publiken, får sättas Prop. 1990/91:149 
in annonser i pauserna. 

Vad som avses med att det i ett sportprogram förekommer en längre 

paus får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 
I avsnitt 4.5.3 har som exempel nämnts pausen mellan två perio<.ler i en 
ishockeymatch. Liksom pauser i föreställningar eller evenemang ut
märks en längre paus i ett sportprogram av att publiken på arenan får 
tillfälle till avkoppling. 

A111wnser och liknande meddelanden i sökbar tex1-1V 

/6 § 

Vad som föreskrivs i 8-15 §§gäller inte annonser och liknande meddelan
den i sökbar text-TV. 

Skälen för att föreskrifterna i 8-15 §§ inte skall gälla sökbar text-TV har 

behandlats ti<.ligare (se avsnitt 4.8). 

Radionänmdens granskning 

17 § 

Radionämnden övervakar genom granskning i efterhand om ett 
programföretags rätt på grund av tillstånd enligt 5 § första eller andra 
stycket utö11as i enlighet med denna lag och avtalet mellan regeringen 
och företaget. 

Om det har bestämts i a1•talet mellan regeringen och progranzfijreta
get, skall företaget sända redogörelse för beslut av radionämnden, i vil
ket företaget förklarats ha brutit mot bestämmelser i denna lag eller i 
avtalet mellan regeringen och föreiagel. 

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om radionämndens 1•erk.sam· 
het. 
Ra<.lionämn<.lens uppgifter anges i dag i 7 § radiolagen. Nämndens nya 
granskningsuppgifter har behandlats i avsnitt 4.10.1. Vissa aspekter på 
radionämndsgranskningen har m:kså tagits upp i avsnitt 4.10.2. 

/ li § 

1<:11 programföretag skall på uppmaning al' radionämndcn tillställa nämn
den en sådan upptagning a1' t~lt program som a1'ses i JU §första stycket ra
dioansvarighctslagen ( 1966:756). Om programföretaget inte rättar sig efter 
en sådan uppmaning, får nämnden förelägga 1•ite. 

Paragrafen är ny. Den har hchandlats i avsnitt 4.111.3. Hänvisningen till 
I O § första stycket radioansvarighetslagen har samband med vad som 

har föreslagits i prop. 1990/91 :94. 
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Förbud mot censuringripanden 

19 § 

Myndigheter och andra allmänna organ får inte i förväg granska eller 
föreskriva förhandsgranskning av radio-sändningars innehåll och ej hel
ler förbjuda en radiosändning på grund av dess innehåll. Detsamma gäl
ler i fråga om trådsändningar. 

I fråga om trådsändningar för visning av filmer och videogram vid 
allmän sammankomst eller ojfemlig tillställning gäller dock sådant förbud 
som avses i första stycket endast om 

I. sändningen är en vidaresändning av en rundradiosändning eller av 
en sändning från en satellit i fast trafik eller 

2. sändningen är en egensändning som också sker till bostäder med 
stöd av tillstånd enligt 5 § andra stycket eller i enlighet med bestämmel
serna i lagen (1985:677) om lokala kabelsändnin,r,ar. 

Med vidaresändning och egensändning förstas i denna paragraf det
samma som i lagen om lokala kabelsändningar. 

Hestämmelserna i första och andra styckena hindrar inte 
förhandsgranskning eller sändningsförbud i fråga om hild som återger 
Sverige eller del därav och som innehåller upplysning av betydelse för 
rikets försvar. 

I fråga om andra trådsändningar för 1•isning av filmer och videogram 
1•id allmän sammanf...omst eller offentlig 1illställning än sådana som avses i 
andra stycket gälla föreskrifterna i lagl'n ( 1990:886) vm gransf...ning och 
/.;vntroll a1• filma och 1•ideogram. 

I fråga om marknad~föring gällN föreskrifterna i mark11ad~föringslagen 
(1975:/.118), lagen (1978:763) med 1•issa bt·stämmdsa om marknad~föring 

. 111· alkoholdrycker, lagen (1978:76-J) med 1•issa bestämmelser om mark
nadsföring av tobaks1·aror och produktsäkerhetslagl'n ( 1988:/6().J}. 

Censurförbudsbestämmelserna i radiolagen står i dag i 8 §. 

I andra och femte styckena har gjorts en ändring som har karaktären 
av följdändring till lagen (1990:886) om granskning och kontroll av fil

mer och videogram. 

Skälen för det nya sista styck1~1 har behandlats i avsniu 4.2.1. 

22 § 

Till höter dömes den som 
I. underlåter att fullgöra anmälningsskyhlighet som avses i 20 §förs

ta eller andra stycket, eller 
2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar ofullständig eller oriktig 

uppgift i anmälan som avses i 20 § första eller andra stycket, om ej gär
ningen är belagd med straff i brottsbalken. 

Till höter, högst femhundra kronor, dömes den som bryter mot 
föreskrifterna i 3 § andra stycket eller 3 a § första eller andra stycket. 
Detsamma gäller den som vid fullgörande av uppgiftsskyhlighet som av
ses i 20 § tredje stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig 
uppgift, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 
Dessa straffbestämmelser finns i dag i 11 §. En redaktionell ändring har 

gjorts beroende på au nuvarande 9 § föreslås bli betecknad som 20 §. 

H>rslag om att ändra förevarande paragraf har lagts fram också i 

prop. 1990/91 :68. 

15 Riksdagen 1990191. 1 samt. Nr 149 

Prop. 1990/91:149 
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9.2 Förslagen till lagar om ändring i närradiolagen 
( 1982:459), lagen ( 1981 :508) om radiotidningar och 
lagen ( 1985:677) om lokala kabclsändningar 

9 § närrad iolagen ( 1982:459) 

1:ör närradio gäller inte 6-18 §§ radiolagen ( 1966:755). 

6 § lagen ( 1981 :508) om radiotidningar 

r:iir radiotidningar gäller inte 6-/X §§ radiolagen ( 1966:755). 

lll §lagen ( 1985:677) om lokala kahelsändningar 

Hir lokala kahclsändningar gäller inte 6-/H §§ radiolagen ( 1966:755). 

Dessa ändringar är följdändringar till de föreslagna ändringarna i radio
lagen (se föregående avsnitt). 

9.3 Förslaget till lag om ändring i 
rad ioansvarighetslagcn ( 1966:756) 

2 a § 

Utan hilllfrr a1• dl'f111a lag gäller 1·ad som fiiresl..ri1•s i a1111a11 lag om förbud 
mol kommersiell amw11s i d1•11 mån a11no11se11 ani·ä111L1· 1·id marl..nadlföring 
av alkolwlhultiga drycker eller tobuks1•uror eller 1•1d murl..nu1~föri11g till 
barn. 

Paragrafen är ny. Den har utformats efter förebild av I kap. 9 § punkt l 
tryck fri hetsförord ni ngen. 

Till den del paragrafen gäller marknadsföring av alkohol och tohak 
har den hehamllats i avsnitt ·1.6.2. 

Skälen för paragrafen när det gäller marknadsföring till harn har re
dovisats i avsnitt 4.7. 

2 b § 

\/ad som föresl..ril's i 7 kap. 2 § trycl..frih1·1.1jvrord11i11grn om all gärningar 
i1111· skall ullSt'S som try<"kfrihetsbrou, där[iir all d1· lwgås genom meddl'la11' 
dl'fl där 1frt brousligu är dolt, gäller ocksa i fråga um 

I. reklumfi11a11sierud tdt'l'ision, 
2. sökbar text-T\/. 
I/ uti som i dl'fl i första stydet u11gi1•11a Jiir1'sl..rtjl1·11 sägs om trycl..frihcts

broll skull därvid i stället u 1•sc yt1ru11dl'frihetsbrull. 

Prop. 1990/91: 149 
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Paragrafen är ny ot:h gäller det yttrandefrihctsrättsliga ansvaret för an- Prop. 1990/91: 149 
nonser ot:h liknande meddelanden i TV. Skälen för paragrafen har n:-

dovisats i avsnitt 4.11.2. 

9.4 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

22 a § 

Ilar företag som avses i 22 § första stycket rätt att i utsändning återge 
verk, får företaget också ta upp verket på en anordning genom vilken det 
kan återges, om detla sker 

I. för att säkerställa framtida bevisning om utsändningens innehållet
ta 

2. för all del behö~·s för all en statlig myndighet skull l..u11na fullgöra si
na uppgifter när det gäller all i efterhand utöva tillsyn över utsändni11gs
verl..samheten. 

liar sådan upptagning som a1·ses i första styi:kt~t dol..umentariskt ~·ärde, 
får den be11aras i arkiv som a1•ses i lagen ( N7H:4H7J om pliktexemplar a1• 
skrifter och ljud- och bildupptagningar. 

Upptagning som avses i första styt:ket får utnyttjas endast för ändamål. 
sum anges där, om ej annat följer av 22 t: §. 

Skälen för att ändra paragrafen har behandlats avsnitt 4.10.3. Vissa 

redaktionella ändringar har ot:kså gjorts. 

I fiirsta stycket har de ändamål, för vilka referenshandning får ske, 

delats upp i två punkter. 

Punkt I innebär inte någon ändring i förhållande till vad som nu 

gäller, medan punkt 2 är ny. Den avser att tät:ka in den referenshand

ning som sker för att tillgodose dels de hehov som radionämnden har 

för sin verksamhet med efterhandsgranskning av program, dels närra

dionämndens ot:h kabelnämndens hehov med tanke på dessa nämnders 

t i llsynsu ppgifter. 
Andra stycket beror på ändringarna i första stycket, som motiverar att 

nuvarande andra mening i detta s1y1:ke hryts ul ot:h får bilda ett eget 

styt:ke. 

Nuvarande andra stycke hlir därför paragrafens tredje stycke. 

9.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:763) 
med vissa bestämmelser om marknadsföring av 
alkoholdrycker 

2 § 

Med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med hruk av alkohol 
skall särskild måttfullhel iakuas vid marknadsföring av alkoholdryt:k. 
Därvid gäller särskilt att reklam- eller annan marknadsfiiring.~åtgärd illle 
får företas som är påträngande eller uppsökande eller som uppmanar 
till hruk av alkohol. 
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Vid mark11adsföri11g al' alkvholdryck får i11tt: am·ändas komnu:rsiel/ a11- Prop. 1990/91: 149 
11011s i ljudradio- eller te/e1•isio11sprogram. 

Vid marknadsföring a\I spritdryck, \lin eller starköl får cj an\ländas 
kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift på \lilkcn tryck
frihetsförordningen är tillämplig och som med a\lsecnde på ordningen 
för dess utgivning är jämförhilr med periodisk skrift. Detta gäller dock 
ej i fråga om skrift som tillhandahålls endast på försäljningsställe för så
dan dryck. 

Denna paragraf har hehandlats i a"snitt 4.6.2. 

Ändringarna i första stycket är av redaktionell natur. Skälet för änd

ringarna är dock sakligt. Dct finns anlcdning au komplettera motiven 
till grumln:geln om särskilt! måttfullhet vid marknadsföring av alko
holdryckcr med påpckandet. att rcgeln inte har någon rclevans för så
dan radio- och TV-verksamhet, för \lilken dct gäller särskild yttrandcfri

hetsrättslig lagstiftning. t.ex. radioansvarighetslagen eller lagen 

( 1982:460) om ansvarighet för närradio. Alkoholreklam i sådan radio

och TV-verksamhet kan emellertid motverkas på två andra sätt. Det ena 

sättet representeras av det nya andra stycket i paragrafen. Det är den 

marknadsföringsrättsliga metoden. Den andra metoden är att al

koholreklam motverkas med hjälp a" radiorättsliga regler. Ett exempel 

på en sådan regel är I 0 § första styckct närradio lagen (I 982:459), som 

föreskriver att kommersiell reklam inte får sändas i närradio. Efterle
vnaden a\I denna bestämmelse kontrolleras av närradionämnden. 

Alllira stycket är som redan har nämnts nytt. Nuvarande andra stycke 

kornmer därför att bilda paragrafens tredje stycke. 

9.6 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978:764) 
med vissa bestämmelser om marknadsföring av 
tobaksvaror 

2 § 

Mcd hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk a\I tobak 
skall särskild måttfullhet iakuas vid marknadsfiirin~ a\I tohaksvara. Där
vid gäller särskilt att reklam- eller annan marknitdsfiiringsåtgänl i11u· får 
fön·tas som iir påträngande eller uppsökande eller som uppmanar till 
bruk av tobak. 

Vid mark11ad~föri11g a1• tubaksl'ara får inte a1ll'iindas lwmmasit:ll an
nons i ljudradiv- eller tdei·isiomprvgram. 

Denna paragraf har behandlats i a"snitt 4.6.2. 

Beträffande ändringarna i första StJ(kt'l kan hänvisas till vad som har 

anförts i föregående avsnitt. 

Andra stych•t är nytt. 
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I 0 Hemställan 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

dels föreslår riksdagen all anta 

I. förslaget till lag om ändring i radiolagen ( 1%6:755), 
2. förslagen till lag om ändring i lagen ( 1989:-11) om TV-avgift, 

3. förslaget till lag om ändring i närradiolagen ( 1982:459), 

4. förslaget till lag om ändring i lagen (1981:508) om radiotid

ningar, 

5. förslaget till lag om iindri ng i lagen ( 1985:677) om lokala ka

belsändningar, 

6. förslaget till lag om ändring i radioansvarighetslagen 

( 1966:756), 
7. förslaget till lag om ändring i lagen ( 1960:729) om upphovs

rätt till litterära oc.;h konstnärliga verk. 

8. förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978:76.1) med vissa he

stämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker samt 

9. förslaget till lag om lindring i lagen (1Q78:764) med vissa he

stämmelser om marknadsföring av tohaksvaror. 

dels föreslå riksdagen att godkänna vad jag har förordat i fråga 

om ett reklamfinansierat TV-fiiretag i vad avser 

10. vissa grundläggande krav på programvcrksamhcten (avsnitt 

5.2.1 ), 
11. programuthudets sammansättning (avsnitt 5.2.2), 

12. siindning av sponsrade program (avsnitt 5.2 .. ~). 

13. uthyggnad av sändningarna (avsnitt 5.3.1 ), 
14. programverksamhetens regionala inriktning (avsnitt 5 .. 1.2). 

15. hur programfiiretaget väljs ut (avsnitt 5.4 ), 
dels hereda riksdagen tillfälle att ta dd av vad jag har anfört i 

fråga om ett reklamfinansierat TV-företag i vad avser 

16. kom:essionstidens längd. (avsnitt 5.3.h) 
17. ägarkrets m.rn. (avsnitt 5.3.3), 
18. koncessionsavgift (avsnitt 5.3.4) samt 
19. åtagande hetriiffan1k bidrag svensk filmproduktion (avsnill 

5.3.4) 

dels föreslå riksdagen all godkänna vad jag har förordat i fråga 

om 

20. en förlängning av avtalen mellan staten och företagen inom 
Sveriges Radio-koncenen med sex månader till utgången av år 

1992 (avsnill 6.2) samt 

21. Sveriges Radio-företagens möjligheter till sponsring av pro

gram (avsnitt 6.4), 

dels bereda riksdagen tillfälle att 

22. ta del av vad jag har anfört om riktlinjer infiir beslut om ell 

nytt avtal mellan staten och Sveriges Radio-företagen (avsnitt h. I), 

dels föreslå riksdagen att godkänna mitt förslag till medelshc

räkning för 
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23. den avgiftsfinansierade verksamheten inom Sveriges Radio- Prop. 1990/91: 149 
koncernen (avsnitt 8.7.1), 

24. radionämndens verksamhet (avsnitt 8.7.2) samt 
25. televerkets investering.~- och driftskostnader (avsnitt 8.7.3), 
dels föreslå riksdagen att 
26. hemyndiga regeringen att omfördela medel anvisade för tele

verkets investerings- och driftskostnader avseende år 1992 (avsnitt 
8.7.3). 

11 Beslut 
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört 
för de åtgärder och de ändamål som föredraganden har hemställt om. 
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Radiolagsut redningens lagförslag 

Förslag till 

Lag om annonser i televisionen 

1 lärigenom föreskrivs följande. 

Inledande hcstämmclsc 

I § I denna lag finns föreskrifter om annonser i lelcvisionen. Lagen 
gäller för ell programföretag som sänder televisionsprogram med stiid av 
tillstånd enligt 5 § fiirsta styl:kel radio lagen ( 1966:755) m;h som sänder 
reklam mot vederlag. 

Dclinitioner 

2 § I denna lag avses med 
unnonstid: sändningstid som inleds och avslutas av en särskild ljud

·och hildsignatur som markerar att programförelaget under den angivna 
tiden i huvudsak sänder på uppdrag av andra, 

ulllwm·: ett lelevisionsprogram som sänds under annonstid. 
Med reklam avses i denna lag detsamma som i radiolagen ( 1966:755). 

V;1d som får sändas under annonstid m.m. 

3 § Under annonstid får det endast förekomma 
I. reklam och andra program som någon har uppdragit åt programfii

retaget alt sända, 
2. programföretagets reklam för egen kommersiell verksamhet och 
3. korta sammandrag av program som programföretaget avser all sän

da vid ett senare tillfälle. 

4 § Av en annons som någon har uppdragit ål programföretagel att 
sända skall framgå vem uppdragsgivaren är, om det inte står klart i 
vems intresse annonsen sänds. 

5 § En annons med reklam får inte vara inriktad på att fånga upp
märksamheten hos yngre barn. 

6 § I annonser med reklam får det inte uppträda personer eller figurer 
som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvudsakli
gen giiller nyheter eller nyhetskommentarer eller som huvudsakligen. 
viinder sig till harn. 

7 § Annonser får inte vara avsedda att främja utbredningen av åsikter i 
politiska, religiösa eller fackliga frågor. 

Ln annons får dock vara avsedd att främja utbredningen av en åsikt i 
en politisk fråga, om 

I. annonsen sänds infiir ett val till riksdagen eller med anledning av 
att det förestår en sådan rådgivande folkomröstning som avses i rege
ri ngsforrnen, 

Prop. 1990/91: 149 
Bilaga 1 

231 



2. programföretaget m:h samtliga i riksdagen företrädda partier eller 
företrädare för samtliga linjer i folkomröstningen är överens om villko
ren för sändandet av annonser och 

3. annonsen sänds i enlighet med de överenskomna villkoren. 

8 § 1-"ör annonser gäller inte 6 § radiolagen (1%6:755). 

9 § Programföretaget får inte diskriminera någon som begär att företa
get skall sända en annons. 

Mängden annonser och hur annonser rår sättas in 

10 § Av sändningstiden per dygn i en programkanal får högst tio pro
cent avse annonser. Denna andel beräknas särskilt för tiden mellan kl. 
18.00 och kl. 24.00. 

Inom en sändningstid av en timme mellan hela klockslag får annon
ser förekomma under högst åtta minuter. 

I avtalet mellan regeringen och programföretaget får det bestämmas 
att högsta tillåtna sändning.~tiden för annonser skall vara kortare än vad 
som föreskrivs i första och andra styckena. 

Il § En annons får inte vara kortare än 20 sekunder. 

12 § Annonstiden vid ett givet tillfälle skall vara minst två minuter och 
får vara högst sex minuter, sedan sändningstiden för den särskilda ljud
och bildsignaturen frånräknats. 

13 § Annonser skall sättas in mellan programmen. Annonser med re
klam får dock inte förekomma under annonstiden omedelbart före eller 
t:fter ett program som huvudsakligen vänder sig till barn. 

Utan hinuer av vad som föreskrivs i första stycket första meningen får 
i sportprogram, där det förekommer längre pauser och i program som 
av~er föreställningar eller evenemang med pauser för publilo.cn, annon
ser sättas in i pauserna. 

14 § 1 avtalet mellan regeringen m:h programföretaget får det bestäm
mas att företaget har räll alt avhryta program med annonser på följande 
villkor: 

1. Avhrott skall ske meu varsamhet och under hänsynstagande till 
programmets karaktär och publikens möjligheter att uppleva detta. 

2. Annonser får inte avbryta ett program som är kortare än :w minu
ter. 

3. Ell program vars sändningstid uppgår till 20 men inte 30 minuter 
får avbrytas av annonser en gång. 

4. Ett program som är längre än .lO minuter får avbrytas av annonser 
en gång för varje påbörjad 30-minutersperiod. 

5. Annonser får inte avbryta ett program, som huvudsakligen gäller 
nyheter. nyhetskommentarer eller religiös förkunnelse eller som huvud
sakligen vänder sig till harn. Detsamma gäller för ett program som be
står av en film vars sändningstid är 45 minuter eller kortare. I fråga om 
program som är kortare än 30 minuter gäller också detsamma. om pro
grammet huvudsakligen handlar om religion eller är en dokumentär. 
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6. EU program som består av en film som är längre än 45 minuter får 
avbrytas av annonser en gång. 

7. Ett program som avbryts av annonser skall omges av sådana eller 
av program som huvudsakligen vänder sig till barn. 

8. Det första programmet i ett sammanhängande programblock får av
brytas av annonser, om det sänds sådana omedelbart efter programmet. 

9. Det sista programmet i ett sammanhängande programblock får av
brytas av annonser, om det sänds sådana omedelhart före programmet. 

Denna lag träder i kraft den 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i radiolagen ( 1966:755) 

Härigenom föreskrivs i fråga om radiolagen ( 1%6:755) 1 

dels att I. 5 samt 6-8 §§ skall ha följande lydelse, 
dels att del i lagen skall införas två nya paragrafer, 6 a och 7 a §§,av 

följande lydelse. 

Nu1•arar11Je lyildsc 

I denna lag förstås med 
r a d i o s ä n d n i n g : ljud, 

hild eller annat meddelande som 
siinds med hjälp av elektromagne
tiska vågor vilkas frekvenser är lä
gre än 3 000 gigahertz och vilka 
utbreder sig i rymden utan särskilt 
anordnad ledare, 

rundradiosändning: 
radiosändning som är avsedd ati 
tas emot direkt av allmänheten, 
om sändningen inte är avsedd en
dast för en sluten krets. vars med
lemmar är förenade genom en på
taglig gemenskap av annat slag än 
ett gemensamt intresse att lyssna 
på eller se sändningen, 

t r å d s ä n d n i n g : ljud, hild 
eller annat meddelande som sänds 
med hjälp av elektromagnetiska 
vågor vilka är hundn~ vid särskilt 
anordnad ledare. 

s ä n d a r e : anordning för ra
diosändning (radiosiindare) eller 
trådsändning (trådsändare), 

mottagare: anordning för 
mottagning av radiosändning eller 
trådsändning, 

r a d i o p r o g r a m : radio
sä nd ni n gs eller trådsändnings in
nehåll, om detla består av annat 
än, utom angivande av namn eller 
källa, enkla meddelanden om tid. 
viiderlek, nyheter eller dylikt. 

1 Lagen omtryckt t•IXo: 1201J. 

Föreslagt~n iyddse 

1 denna lag förstås med 
r a d i o s ä n d n i n g : ljud. 

bild eller annat meddelande som 
sänds med hjälp av elektromagne
tiska vågor vilkas frekvenser är lä
gre än 3 000 gigahertz och vilka 
uthreder sig i rymden utan särskilt 
anordnad ledare, 

rundradiosändning: 
radiosändning som är avsedd alt 
tas emot direkt av allmänheten, 
om sändningen inte är avsedd en
dast för en sluten krets, vars med
lemmar är förenade genom en på
taglig gemenskap av annat slag än 
ett gemensamt intresse alt lyssna 
på eller se sändningen, 

t rå d s ä n d n i n g : ljud, hild 
.eller annat meddelande som slinds 
med hjälp av elektromagnetiska 
vågor vilka är bundna vid särskilt 
anordnad ledare, 

s ä n d a r e : anordning för ra
diosändning (radiosändare) eller 
trådsändning (trådsändare), 

m o t t a g a r e : anordning för 
mottagning av radiosändning eller 
trådsändning. 

r a d i o p r o g r a m : radio
sä nd ni ngs eller trådsändning.~ in
nehåll, om detla hestår av annat 
än, utom angivande av namn eller 
källa. enkla meddelanden om tid. 
väderlek, nyheter eller dylikt, 
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Nm·arande lydelse 

5 § 

Föreslagen lydelse 

r e k I a m : cl/ radivprgram som 
är avseu all främja en näringsidka
res a1•sällni11g a1• en Fara, en tjänst 
clla någon annan ny11ighet. 

För rält att här i landet sända radioprogram i rundradiosändning 
krävs tillstånd av regeringen. 

För rätt att här i landet sända radioprogram i trådsändning krävs till
stånd av regeringen, om sändningen sker till bostäder m:h når fler än 
100 bostäder. 

Varje innehavare av tillstånd en
ligt första eller andra stycket (pro
gramföretag) avgör ensam vad som 
skall förekomma i sändning som 
företaget anordnar med stöd av 
tillståndet. Härvid skall program
företaget iaktta bestämmelserna 
6 § och 7 § andra stycket. 

Tillstånd ges för 1•iss tid. 
Varje innehavare av tillstånd en

ligt första eller andra stycket (pro
gramföretag) avgör ensam vad som 
skall förekomma i en sändning 
som företaget anordnar med stöd 
av tillståndet. Härvid skall pro
gramföretaget iaktta föreskrijicma i 
6 §, 6 a § och 7 § andra stycket. 
Ell programföretag som i televisio
nen sänder reklam mot 1•edcrlag 
skall också iaklla föreskrifterna i la
gen ( 1990 :OUO) om annonser i tcle-
11isionen. 

b § 
Programföretags rält på grund av tillstånd enligt 5 § första eller andra 

stycket skall utövas opartiskt och sakligt. Därvid skall beaktas att en vid
sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion och 
televisionen. · 

Programföretag ska 11 i program· 
verksamheten hä1•da det demokra
tiska statsskickcts grundidcer samt 
principen om alla människors lika 
värde och den enskilda männi
skans frihet och värdighet. 

Programföretag1~t skall sända pro
gram, i 1•ilka företaget hä1·dar det 
demokratiska statsskickets grundi
deer samt principen om alla män
niskors lika värde och den enskil
da människans frihet och värdig
het. När det i ('Il program förekom
ma inslag som motivuar d1~t. skall 
programföretaget odså hä11da dessa 
principer i samma program eller i 
anslulfling till programm1•1. 
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Nw·arand1· lydelse 

För programförelag sl..al/ i Öl'rigt 
gälla 1•ad som föresl..ril's i avtal 
mellan regeringen och företaget. I 
sådant avtal får som vi/11..or för räl/ 
au sända radioprogram på grund a1• 
tillstårtd enligt 5 § jijrsia eller andra 
stycket tas in 

I. föreskrift om sl..yldiglu•t all sän
da berikLigande och genmäle, 

2. föreskrifl Li/I si.. ydd för enskilds 
privatliv, 

3. föreskrift om förbud mot kom
mersiell reklam och mot program 
l·om bekoslas a1· a11nan än program
föreLag, 

.J. föri:skrift om skyldighet att på 
hegäran av myndighet sända med
delande till allmänheten, och 

5. föreskrift om skyldigheL all sän
da redogörelse som avses i 7 § and
ra stycket. 

Fiirt:slagl'll lydels1• 

Programfiirt'tagct får inle i pro
gramverksamhewn mot 1•nicrlag d
ia annars på ell oLillbörligt säll gyn
na ell kommersiellt intresse. Pro
gramfiiretaget får dock i fråga om 
någon som har belwstat t.'tt prvgram 
hell eller delvis, lämna uppgift om 
11em bidragsgil'aren är. 

En föreskrift om undantag från 
denna paragraf finns i lagen 
(I 990:000) om annonser i televisio
nen. 

6a§ 
Övriga villkor för programföreta

gets sändningsräu skall 1as in i ett 
avtal mellan regeringen och företa
get. I de/la avtal får det b1•s1ämmas 
om skyldighel för programföretaget 
all 

I. sända genmäll'n m:h berikti
ganden, 

2. i program1wksamh1·1en relpek
tera den enskildes privatliv. 

3. sända ett mångsidigt program
utbud, 

./. ta hänsyn till ljudradions och 
Lele11isionens särskilda genomslags
kraft när det gäller programs ämnen 
och utform11i11g samt tid1·n för pro
grams sändande, 

5. på begäran av myndighet sän
da meddelande till allmänheten, 
och att 

6. sända redogörelse som avses 
7 § andra stycket. 

I a1•tafr1 får det också bestämmas 
om skyldigh1•1 för progrumföre1age1 
au 

I. inte sä11da rd.. lam mot 1•ederlag 
eller program som någon annan har 
bekostat ltdt dia delvis, 
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Nm•arande lydelse 

Radionämnden granskar om 
programföretags rätt på grund av 
tillstånd enligt 5 §första eller and
ra stycket har utövats i enlighet 
med 6 § och avtalet mellan rege
ringen och företaget. Regai11gt:11 
meddelar 11ärmare bes1ä111mdscr 0111 
radiunän111de11s verksamhet. 

Om det föri:skri1·s i a1•1a/ mellan 
regeringen och prugramförctag 
skall företaget sända redogörelse 
för beslut av radionämnden. i vil
ket företaget förklarats ha brutit 
mot bestämmelser i denna lag eller 
i a1·1a/et mellan rt•geringcn och före
Lagl't. 

Föreslagen lydelse 

2. endast under a111wns1id sända 
rddam mul 1•cdalag eller program 
mot bc1alning och au 

3. om någon annan har bckosLal 
cl/ program hell eller defris, lämna 
uppgifl om l'em bidragsgi1•aren är. 

Radionämnden granskar om cll 

programföretags rätt på grund av 
tillstånd enligt 5 § första eller and
ra stycket har utövats i enlighet 
med 6 § och avtalet mellan rege
ringen och företaget. Nämnden 
granskar ä1•et1 om el/ programföre
/ag som i televisionen sänder reklam 
mot 1•t·dcrlag har iakuagil föreskrif
lema i lagen ( /1)90:000) um annon
ser i 1e/evisionen. 

Om det har bestäm~· i a1·1ale1 
mellan regeringen och programfi.i
rclagl'l, skall företaget sända redo
görelse för beslut av radionämn
den, i vilket företaget förklarats ha 
brutit mot bestämmelser i denna 
lag. 11101 1•ad som har a111alats eller 
mot förcskriflema i lagen om an
nonser i tdn·ision1•11. 

Rl'gt:ri11gt:11 meddd.ir närmare fö
reskrifter om radio11ämr11lt'ns 1•crk
s.imhet. 

7 a § 

l'rogramföretagct sk.il/ på uppm.i
ning av radio11ämnden ti/ls1äll.i 
näm11drn rn sJd.i11 11ppt.ig11ing sum 
a1•ses i lll § f årst.i stycket r.idioa11-
Sl'arighl't.l'/agm ( 1966:756). Om 
prugr.i111jiirt'taget itllt' rä/lur sig efter 
en sådan uppmaning, k.i11 11äm11de11 
förelägg.i 1•11e. 
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Nul'arandc lyddsc Fijr1~slage11 lydelse 

8 § 

Myndigheter oc.;h andra allmänna organ får inte i förväg granska 
eller föreskriva förhandsgranskning av radios.'ind ni ngars in nchåll oc.;h ej 
heller förbjuda en radiosändning på grund av dess innehåll. Detsamma 
gäller i fråga om trådsändningar. 

I frågt1 om trådsändningar för offentlig förevisning av filmer oc.;h vi
deogram gäller dock sådant förhud som avses i första stycket endt1st om 

1. sändningen är en vidaresändning av en rundradiosändning eller av 
en sändning från en salellil i fast trafik eller 

2. sändningen är en egenslindning som oc.:kså sker till hostäder med 
stöd av tillstånd enligt 5 § anilra stycket eller i enlighet med hestämmel
serna i lagen (1985:677) om lokala kahelsändningar. 

Med vidaresiindning oc.;h egensiindning förstås i denna paragraf del
samma som i lagen om lokala kahelsiindningar. 

Bestämmelserna i första oc.:h andra styc.:kena hindrar inte förhands
granskning eller sändningsförhud i fråga om hild som återger Sverige el
ler del därav oc.:h som innehåller upplysning av helydelse för rikets för
svar. 

I fråga om andra trådsändningar fiir offentlig förevisning av filmer 
oc.;h videogram än sådana som avses i andra styc.:kel gäller föreskrifterna 
i förordningen ( 1959:348) med särskilda heslämmelser om hiografföre
ställningar m.m. 

Denna lag tdider i kraft den 

I fråg11 om mark1111dsföri11g gäller 
förnkrijlerna i mark11adsföri11gsla
gc11 ( /975:/.//H), lagen (197H:76J) 
med 1•issa ln:stiimmt'/ser om mark -
11adsföri11g ill' alkoholdrycker och 
lag1:11 (/97l!:7fJ.JJ nll'd 1·issa bcstäm
md.w:r om marf..11adsföri11g a1• to

baks1•aror. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i radioansvarighetslagen ( 1966:756) 

I Iärigenom föreskrivs i fråga om radioansvarighetslagen (I 966:756) 
dels att 3, 4 Ol:h I 0 §§ skall ha följande lydelse, 
dds att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 a, 2 h, Ja m:h 

11 §§.av följande lydelse. 

N 1m.mm de lydelse Föreslagen lydelst.' 

2 a § 

Utan hindl'f a1· dt'lllla lag gäller 
vad som föreskril•s i a11nan lag om 
förbud mOI kommersiell a1111011s i 
den må11 a1111011s1·11 urll'änds vid 
markrtadsföri11g ul' al/i.uholhaltiga 
drycker eller tobukSl'aror. 

2 h § 

Vad som föreskri1•s i 7 kap. 2 § 
tryckfrihetsförord11ingen gäller ock
så i fråga om sådana annonser som 
a1•ses i lagl'n ( 1990:000 J om an11on
ser i tele1•isio11e11. Oän·id skall 1•ad 
som sägs om tryl'kfr1he1sbrou i stäl
le1 a1•se y11rar11frfrihctsl>r1111. 

3 §' 
För varje radioprogram skall finnas en programutgivare med uppgift 

all fiirehygga yttrandefrihetshrott. Ingenting får sändas mot programutgi
varens vilja. 

Programutgivare skall ha hemvist i Sverige. lian får inte vara under
åri?, eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrahalken. 

Pro?,ramutgivare förordnas av 
programföretagets chef dia ai• an
nan tjänsteman hos programförc1a
W'I enligt bestämmelser som n11:dd1·
las a1• rl'gtri11gn1. llppgifl om 1·1~m 

som är prugramu1gil'are skall före 
sär11J11ingcn aP program a111eck11as i 
rcgisla, svm föres hos programfiirt'-
1ag1~1 och iir 1illgä11glig1 Jijr allmä11-
ht:ll't1. 

'Senaste lyJcls..• l'IXX: 1317. 

Programutgivare förordnas av, 
förwom programföretagets chef, 
annan tJansteman hos förelagel 
som douu: har bemyndigat. 
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N111'arande lydelse Föreslagen lydelse 

3 a § 

I los prugramföre1age1 skall det 
fiiras t:lt eller flera register, som är 
tillgängliga för allmä11lwtcn. I ell sJ
da11t registt'f skall det före sä11d11i11g
e11 a1· prugram a111eck11as vt·m som 
är pmgramu1gi1·are. 

4 § 
Programutgivare är ansvarig för yttrandefrihclsbrott i radioprogram 

för vilket han är förordnad. 

Belriiffande program som direk1-
sii11des kan <lock den som skall för
ordna programutgivare besluta, att 
i stället var och en som framträder 
i programmcl själv skall bära an
svarel för yttrandefrihctsbrolt som 
han begår. Om beslutet skall före 
sändningen underrä1telse liimnas 
till de herönla och anteckning gö
ras i register som avses i 3 § tredjt• 
stycl..t•t. Har sådan åtgiird törsum
mals heträffandc någon av dem 
som sl..ola framträda i program
met, är beslutet utan verkan mot 
honom. 

Beträffande program som dir1·kt
sä11ds kan dock den som skall för
ordna programutgivare besluta, att 
i s1ället var och en som framträder 
i programmet själv skall bära an
svaret för yttran<lefrihetsbrott som 
han hegår. Om heslutet skall före 
sändningen underrättelse lämnas 
till de heriinla och anteckning gö
ras i sådant register som avses i 
Ja§. Ilar sådan åtgärd fiirsummals 
hetriiffande någon av <lem som 
sk.all framträda i programmel, är 
beslutet utan verkan mot honom. 

I !ar programutgivare ej förordnats eller uppgift härom ej registrerats 
före sändningen, vilar det ansvar för yttrandefrihetshrott i programmet 
som programutgivaren skulle ha huril i s1ällct på den som hafl atl för
ordna programutgivare. 

Närmart.' bestämmelser fiir till
/ämp11i11gn1 ,n• de1111a lag nwdtielas 
a1· rcgai11ge11. 

2 Scnas1;: lydcbc 1'177: 10 IK. 

l'rugramförctagt•t sk.all göra c11 
upptag11i11g a1• l'arje program mm 
sä111is och b1~1·ara denna minst sex 
månada från sändningen. Räu all 
kost11ad~fri1t ta del a1• en sådan upp
tag11ing och få e11 utskrift a1• 1•ad 
som har y11rats i programmt't har 

I. j11s1i1icl..anslcrn, 
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Nuvarande lydelse 

R1'g1:ri11ge11 nwddelar äl'tm be
s1ämmelsa om skyldighet för pro
gramförl'lagel all l'i<J1aga å1gärda 
för all säJ..ers1älla fram1ida bevisning 
um innehållet i radioprogram uch 
fastställer l'illJ..on~n för all ensJ..ild 
. 1/..111/ ja 1aga tid a1• sådan bel'iming. 

föreslagen lyclt'lse 

2. en em/..ild sum anser all e11 y1-
1randefrihctsbro11 mut honom har 
begåus i programmet eller all han 
har lidit s/..acla på grund av e/I y1-
trancl1frih1·1sbro11 i programnu:1, om 
del inte är uppenbar/ all han inte 
berörs a1• progra111111e1 på sådant säll 
all han kan 1•ara målsägande. 

I lagn1 ( /97X:·lfi7J om pli/..ti:xem
plar a1· skrifter och ljud- och bild
upptagningar finns förcskrifler om 
skyldighet för programföretaget all 
lämna upptagningar till arkil'el för 
ljud och bild . 

11 § 

Denna lag träder i kraft den 

16 Riksdagl'n /990191. I sam/. Nr 1./9 

lkn som uppsåtligen ella av 
oaklsamhet underlåter au fullgöra 
någun av sina skyldigheta enligt JO 
§ J<>rsta stycket diims till böter eller 
fängcl.ff i högst eu år. 

Justiliekamfrm iir åklagare i mål 
um am1•ar fiir bro/I ~om a1•ses i för
sia stycke/. 
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4 Förslag till 

Lag om lindring i lagen ( 1978:487) om pliktcxemplar 
av skrifter och ljud- och bildupptagningar 

lfiirigcnom fiircskrivs all 11 § lagen ( 1971H87) om pliktexcmplar av 
skrifter m:h ljud- och hildupptagningar skall ha fiiljandc lydelse. 

N111·ara11d1· lyddse Fiiffslt1gl'll lytldst' 

Il §I 

Av upptagning av ljudrndio- och telcvisionsprogram, som har siints av 
sådant programföretag som har sändning.qiitt på grund av tillstånd en
ligt 5 * fiirsta eller andra styt:ket radiolagcn ( 1%6:755). skall programfö~ 
rcragel liimna ett pliktcxemplar till arkiver fiir ljud och hild. 

/'lil..11·.ump/ar enligt första styc
ket si.. all wgiiras av sådan upptag
n i ng, som programföretaget enlig1 
siitsl..ildu Jiircsl..rifu·r skall göra för 
all siil..1·rs1iilla framtida bn•isning 
om 1111wliå/lc1 i program. Pliktex
emplaret skall lämnas inom en 
mr1nad frän den dag då programfii
retagets skyldighet all hcv:na u11p
tagningen enligt dessa fiircsl..riftcr 
upphörde. 

Denna lag träder i kraft den 

I Senaste lydelse 1118h:l212. 

1':11 plil..1n1·mp/ar enligt första 
stycket är 1:11 sådan upptagning, 
som programföretaget skall giira 
cnlig1 I O § fiirsta si ycl..1·1 radioa11-
S1'1lfigli1·1.1lugl'll (19M:75()). Plikrex
emplaret skall lämnas inom en 
månad från den dag då programfö
retagets skyldighel all hevara upp
tagningen enligt tlet1111.1 fiircsk.rift 
upphiirde. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978:763) med vissa 
bestfimmelser om marknadsföring av alkoholdrycker 

I liirigcnom föreskrivs att 2 § lagen ( 1978:763) med vissa bestämmelser 
om marknadsföring av alkoholdrycker skall ha följande lydelse. 

N111•ara11d1· lydelse 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är förbundna med bruk av al
kohol skall särskild måttfullhet 
iakuagas vid marknadsföring av al
koholdryck. Därvid gäller särskilt 
atl reklam- eller annan marknads
fiiringsåt?,iinl t'l får fDrelagas som 
är påträngande eller uppsökande 
eller som uppmanar till bruk av 
alkohol. 

Föreslagen lydelse 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är fiirbundna med bruk av al
kohol skall särskild måttfullhet 
iakuas vid marknadsföring av alko
hohlryck. Därvid gäller särskilt att 
reklam- eller annan marknadsfiir
ingsåtgärd inle får förelas som är 
påträngande eller uppsökande el
ler som uppmanar till bruk av al
kohol. 

Vid mark11ad~fiiri11g a1• alkohold
ryck får illle am·ändas kommersiell 
annons i tdn•isiomprogram som cl/ 
prugramförelag :>ända mnl stöd a~· 
lills1å11d enligl 5 § fiirsla slyc/.;.1•1 ra
diolagen (I <)66:755 ). 

Vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starkiil får ej användas 
kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrift på vilken tryck.
frihetsföronfningen är tillämplig och som med avseende på ordningen 
fiir dess utgivning är jämförbar med periodisk. skrift. Detta gäller dock 
ej i fråga om skrift som tillhandahålls endast på försäljning.~ställe för så
dan dryck. 

Denna lag träder i krafl den 
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6 Förslag till 

Lag om änuring i lagen ( 1978:764) med vissa 
bestämmelser om marknausföring av tobaksvaror 

lliirigenom föreskrivs alt 2 §lägen ( 1978:71>4) med vissa heslämmelser 
om marknadsfiiring av lobaksvaror skall ha följande lydelse. 

Nu1·ar1111dc lydds1· 

Med hänsyn lill de hiilsorisker 
som är förbundna med bruk av to

hak skall särskild mii11fullhet iul..1-
111gas vid marknadsfiiri ng av tohak
svara. l>iirvid giiller siirskill alt 
reklam- eller annan marknadsfiir
ingsåtgänl ej får före/agas som är 
påträngande eller uppsökande el
ler som uppmanar lill bruk av to
hak. 

Denna lag träder i kraft den 

Med hiinsyn lill de hiilsprisker 
som iir förbundna med bruk av to
hak skall särskild måltfullhet iul..1-
1as vid marknadsföring av tobak
svara. l>iirvid gäller särskilt alt 
reklam- eller annan marknadsfiir
i ngsåtgiinl illlt: får fiiri:tas som iir 
påträngande eller uppsiikande el
ler som uppmanar till hruk av lo
hak. 

Vic/ murl..1111d4öri11g a1• 1obul..s-
1•ara får i1111· utll'iindas l..ommcrsidl 
an111111s i 1dc1•isiomprogram som t'll 
pr11gru111fiire1ag sii11dl'T med s1öc/ a1' 
1i/ls1å11c/ enligt 5 § förs1a s1ycl..c1 ra
dwlagl'll ( /9M:755). 
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Sammanställning av remissyttranden över 
radiolagsutredningens delbetänkande (SOU 
1990:7) Lagstiftning för reklam i svensk TV 

1 Remissinstanser m.m. 
Över radiolagsutredningens delbetänkande (SOU 1990:7) "Lag.~tiftning 
för reklam i svensk TV" har remissyttranden efter anmodan avgetts av 

justitiekanslern (J K ), hovrätten för Nedre Norrland, Stm;kholms tings

rät t, socialstyrelsen, barnmiljiirådet, radioniimnden, arkivet för ljud och 

hild (Al.Il), universiteten i Stockholm och Giitehorg, marknadsdomsto

lcn. niiringsfrihetsombudsmannen (NO), statens pris- och konkurrens

verk (SPK) och konsumentverk.cl. 

Vidare har remissyttranden avgetts av kahclnämndcn, omhudsman

nen mot etnisk diskriminering (1>0). statskontoret, Sveriges Radio All 

(SR), Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Svenska Arbetsgivarcförcningen 

(SAF), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademi

kers Centralorganisation (SACO), 1.anthrukarnas Riksförhund (LRI·). 

Konst när I iga och l.ilferära Y rkesu tiivares Samarhetsniim nd (KL YS ), 

Svenska Teatcrförhundet, Svenska Journalistförhundct, SIF-kluhben vid 

Sveriges Radio-koncernen, Sveriges lndustrifiirhund, Grossistförbundet 

Svensk Handel, Dagligvaruleverantörers 1--iirhund (DU:). Sveriges Kiip

mannaförhund, Annonsörföreningen, Sveriges Reklamfiirhund, Sveriges 

Marknadsförbund, Svenskä Tidning.~utgivarcföreningen (TU), lnterna

tionellä 1 landelskam marens Svenska Nationalkommitte, lndustriförvalt

n i ngs AU Kinnevik, Nordisk Television AB, Sanna Satellite AB, Svens

ka kyrkans centralstyrelse, Sveriges frikyrkoråd/De fria kristna samfun

dens råd (Sl'R/SAMRÅD) och Sveriges Riksidrottsförhund (RI'). 

Stockholms universitet har överlämnat yttranden från juridiska fa

kultetsnämnden, institutionen för journalistik, medier och kommunika

tion samt institutionen för teater- och filmvetenskap. 

Gi\tehorgs universitet har till sitt yttrande fogat yttranden från sam

hällsvetenskapliga fakultetsnämnden samt humanistiska uthildnings

och forskning.~nämnden; rektorsiimhetet har som sill e!!,cl yttrande över

lämnat samhällsvetenskapliga fakultetsniimndens yurande. 

SR:s yurandc är gemensamt fi\r delta bolag samt Sveriges Television 

AB, Sveriges Riksradio AB. Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Ut

hildningsradio AB. 

lndustrifiirhundet, SAi· och ()rossistförbundet Svensk Handel har 

avgett ett gemensamt yttrande. 

Sl·R/SAMRÅD:s yttrande har avgetts för dl'/s l"rihaptistsamfundet, 

I lelgelseförhundet, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Alliansmissionen, 

Svenska llaptistsamfu ndet. Svenska M issionsfiirhundct och Örchromis

sionen, dels Evangeliska h>stedands-Stiftelsen. 1:rälsningsarmcn. Pingst

rörelsen och Sjundcdags Adventistsamfundet. 
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Med anledning av betänkandet har skrivelser kommit in från Riksor

ganisa1ionen för kvinnojourer i Sverige (ROKS), Svenska Regissörsför
eningen (SRF) inom Svenska Teaterförhundet, journalisten Charlolle 

Reimerson och Oberoende hlmares Förhund (01-'1·"). 

2 Allmänna och sammanfattande synpunkter 
JK uttalar all han, utifrån de synpunkter han har att företräda, inte har 
någon erinran mot de framlagda förslagen; på en punkt framförs dock 
kritik (se avsnitt 11.3.). 

ll01•rä11en för Nedre Norrland finner utifrån de synpunkter hovrällen 

har all beakta inte skäl till erinran mot de föreslagna lagändringarna. 

Enligt murk11adsdo111stolen har frågorna om TV-reklam i betänkandet 

behandlats på ett grundligt och förtjänstfullt sätt. Domstolen instämmer 

i allt väsentligt i utredningens bedömningar, såvill gäller de frågor som 

har ank1,ytning till domstolens verksamhet. 

Sl'K har från konkurrenssynpunkt inget att invända mot den före

slagna lagstiftningen. 

Enligt SR är den principiella lösning som ges i förslaget bra. Lagför

slaget är klart och lättöverskådligt. Del är anpassat till såväl den europe

iska konventionen om gränsöverskridande television som marknadsför

ingslagen. 
lndustriförbwulet, SAF och Grossistförbundet Si•cmk Ilande/ finner 

del värdefullt att regeringen har låtit utreda de legala aspekterna på re

klam i den nationella televisionen. Organisationerna anser all förslagen 

bygger på en pcnctrerandc analys, särskilt i de ra1\iorättsliga delarna och 
all de väsentligen hör kunna ligga till grund för lagstiftning. llärigenom 
hlir det möjligt all snahht vidta åtgärder när väl nödvändiga politiska he
slul har fattats. All lagstiftning fiirhereds är således tillfredsställande, 

men detta minskar inte kritiken mot all ett avgörande i själva grundfrå

gan allljiimt dröjer. 
Beträffande etcrmediepolitikens inriktning hänvisar organisationerna 

till det yttrande som de tillsammans med Småföretagens Riksorganisa
tion avgav i)ver betänkandet (SOU 191N:7]) TV-politiken. 

Enli~t organisationerna innehär de föreslagna reglerna i vissa avseen
den nnödiga avvikelser från de internationella normerna på området, 

främst den europeiska TV-konventionen. Organisationerna menar även 

all utredningen delvis har drivit regleringen längre än vad titlarintresset 

motiverar. Detta gäller bl.a. hestämmelserna om annonsers placering. I 

den mån det inledningsvis hehiivs hcgränsningar utöver vad TV- kon

ventionen stipulerar, hör dessa i huvudsak !<.unna tas in i ell avtal mel

lan staten och programfiiretagel. 

Grundläg,gande är enligt organisationerna all lagstiftningen så nära 

som möjligt ansluter till TV-konventionen. Ln sådan anpassning ger 

m:kså den iinskviinla harmoniseringen med L(~:~ regler; organisationer-
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na påpekar att EG:s i oktober 1989 antagna direktiv nära överensstäm

mer med konventionen. 

'f'CO anser förslaget i stol'l vara acceptabelt. 

Si•enska Journalistförl>mu/l't anser att utredningens förslag till lag om 

annonser i televisionen är a1.:1.:cptabelt under förutsättning att lagen en

dast skall tillämpas av företag ulanfiir Sveriges Radio-kon1.:ernen. 

SACO har inte ni\got all erinra mol fiirslagcn. 

U?F anser au utredningen på clt fiirtjänstfullt säll har belyst de frå

gor som är relevanta för bedömningen av hur TV-reklam bör utformas i 

elt svenskt alternativ. Hhslag 01.:h diskussioner grundar sig på väl gjorda 

definitioner och analyser av olika reklambegrepp, programtyper 01.:h fi

nansicringsformer. l.RF kan i huvudsak ställa sig bakom den lagstift

ning som föreslås. 

Si•criges Reklamförbund ansluter sig när det gäller sakfrågorna i prin-

1.:ip till lagförslaget. 

TU har i huvudsak inga invändningar mot förslaget till hur en lag

stiftning för reklam i svensk TV skall inordnas i nuvarande regelsystem. 

l.·~nligl Nurdisk 'frlevisiom uppfattning baseras utredningen på en 

realistisk. bild av den situation 01.:h omvärld som svensk. television ver

k.ar i just nu. Dessutom präglas utredningen av en insikt i de villkor 

som reklamfinansierad TV verkar under och av en vilja att skapa ett re

gelverk som ger realistiska möjligheter att bygga u1>P och utveckla re

klanfimansierad svensk TV i internationell konkurrens. Bolaget ser i 

stort sett inte några svårigheter all driva en reklamfinansierad TV-kanal 

inom ramen för den lag om annonser i televisionen som föreslås . 

• Sanna Satd/ite, som driver satellitkanalen 11 Nonli1.: Channcl". viil

komnar alt det har lagts fram ett lagförslag för reklam i svensk. TV men 

finner det betänkligt att förslaget begränsas till programföretag som sän

der televisionsprogram med stöd av tillstånd enligt 5 § första sty1.:k.et ra

diolagen; andra rek.lamsändande TV-företag faller därmed utanför regle

ringen. Bolaget anser ock.så all rck.lambegrlinsandc bestlimmclser hiir tas 

bort i lagen ( 1985:677) om lokala kabelsändningar, t.ex. 24 §om särskil

da reklamrestriktioner i satellitsändningar. 

S1•e11.ska kyrkans ce111ralstyrl'l.1'l' ställer sig i huvudsak. bakom utred

ningens förslag men vill på några punkter ge ullryck fiir en avvik.ande 

mening. 

SFRISAMRAO tillstyrker i huvudsak de framlagda lagförslagen men 

vill anmäla avvikande synpunkter i några avseenden samtidigt som orga

nisationerna på andra punkter vill poängtera och vidareutveckla utred

ningens förslag. 

ro-· anser att den föreslagna lagstiftningen är klar och koncis. Den 

prin1.:ipiclla grunden är gedigen och den har anpassats till si\väl den eu

ropeiska TV-konventionen som marknadsföringslagen. 

Juridiska faku/tctmiimndl'll vid Stockholms 1111i1•cn·itt'l yttrar bl.a.: 
l·akultetsnämnden vill inledning.wis ullrycka sin posiliva insllillning 

till alt arbetet med en "curopeisering" av svenska etermedier tagit ytter
ligare ett steg.framåt i och med del aktuella hetiinkandct, vars förslag fa
k.ultctsniimndcn på det stora hela stödjer. l'örslaget. som beaktar den 
konvention om griinsöverskridande reklam som Europarådet utformat, 
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innehär om dess huvudsakliga innehåll genomförs att Sverige också 
kommer att kunna ratificera 

Europarådskonventionen. Förslaget torde också innebära en i stort 
sett tillfredsställande harmonisering i förhållande till det direktiv som 
utfärdats den 3 oktoher 1989 av EG:s ministerråd och som skall ha im
plementerats i medlemsstaterna senast den 3.10 1991 (0.J. No L298/'.!.~, 
17.10.1989). 

Fakultetsnämnden vill dock peka på de prohlem som är förenade 
med all - si\som föreslagits - tillgodose den nyssnämnda Europarådskon
ventionens krav genom transformation inom ramen för en lagtext som 
är påtagligt fritt utformad i förhållande till konventionstexten. Vid den 
slutliga utformningen av de svenska lagtexterna bör övervägas att låta 
konventionsreglerna komma till klarare uttryck. I vart fall bör vikten av 
en konventionsenlig tillämpning understrykas i motiven. 

Samhäl/.1·pctensl..apliga fakul1nsnämnde11 1•id Göleburgs uni1•crsitel an
för bl.a.: 

I luvudintrycket är att radiolar.sutredningen genomfört en ytterst ge
digen analys av prohlemet och astadkommit etl väl genomarbetat för
slag. Del är uppenhart att arbetet ryml hetydande prohlem, inte minst 
vad gäller anpassning till annan svensk reklamlagstiftning. Till detta 
kommer en rad konsekvenser som hl.a. har att göra med de existerande 
reglerna kring radio och TV i dag. 

Oet som kan invändas, men som inte faller på radiolagsutredningen, 
iir att ett så omfattande utredning.~fiirslag läggs fram på grundval av ett 
förslag, vars politiska förankring är oklar. Det hade enligt nämndens 
mening funnits skäl att göra juridiska överväganden även i fråga om 
andra säll att utforma TV-reklamen i Sverige. I detta ligger också att det 
blir svårt att överhlicka vad olika modeller för att organisera TV-reklam 
skulle medföra härvidlag. Vad skulle det hetyda om det t.ex. skapas ett 
system med ett holag som hara sänder reklam-TV'.' Eller: hlir det lättare 
om man väljer ett system diir reklam endast sänds i block? 

Fakultetsnämnden menar att det skulle behövas bedömningar även i 
dessa avseenden inför ett heslut om reviderad lagstiftning med hänsyn 
till reklam-TV. 

Enligt radio11ämnde11 kan den föreslagna regleringen förväntas med
föra en inte oväsentlig iikning av nämndens arhetshiinla. Det kan därför 
hli nödvändigt att förstärka nämndens resurser. Nämnden uttalar att 

dessa redan i dag är ansträngda och att det inte synes stå till huds mer 
hetydande rationaliseringsmiijlight:tcr. Innan hehovcl av rt:sursförstärk
ning hedöms hör det ernellerlid ha hestämts hur TV-reklamfrågan skall 

lösas organisatoriskt sett. Av siirskild hetydelse är självfallet såväl om en 
tredje kanal öppnas som om reklam tillåts i någon av Sveriges Televi

sions nuvarande två kanaler. 
Kabel11äm11di:11 utgår frän att i princip samma regler för program· 

verksamheten kommer att giilla för ett reklamsändande programföretag 

och ett reklamfritt puhlic service-företag, givetvis då hortsett från regler

na för annonstid. Skulle skilda regler gälla finns en risk exempelvis för 
att ett prngraminslag som anses godtaghart i sändningar av ett reklam

fritt puhlic service-företag, kan komma att hediimas som reklam om det 

fört:kommer i ett reklamsändande företags sändningar. Det vore olyck

ligt håde för programfiiretagen och kontrollmyndigheten, l)(;h förvirran

de för allmänheten, om olika måttståckar skulle gälla i fråga om vad 

som är l i I låtet. 

Komu111cf!l1't'rkc1 uppehåller sig särskilt vid de krav som verket anser 
hiir giilla fiir TV-reklam 1ill harn och ungdom. Utgångspunkten hör va-
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ra att konsumenten inte skall överraskas av reklaminslagen utan ha 

miijlighet att välja hort dem. Ingen reklam hör få sändas mellan kl. 6 
och 20. Även ett företag utanför Sveriges Radio-koncernen bör vara 
skyldigt att följa huvudregeln om all reklamen skall placeras i block 
mellan programmen. Vcrkel kräver all det i hild under hela reklamin
slagel finns med en reklammarkering, t.ex. i form av en ram eller ett 
särskilt märke. Med hänsyn till TV-mediets stora gcnomslag.~kraft bör 
det också finnas en möjlighet att ålägga TV-företaget att sända tillrätta
lägganden (beriktiganden av vilseledande marknadsföring). 

NO uttalar sig för all man, när man hedömer behovet av att göra av
vikelser från den europeiska TV-konventionen eller av all fastställa reg
ler som skiljer sig från vad som gäller i andra länder, också väger in 

konkurrenseffekterna. NO säger bl.a.: 
Det kan säkerligen i många fall finnas ett allmänintresse av att ha 

striktare och mer detaljera<.le regler än konventionens i fråga om svens
ka sändningar. NO föreställer sig att t.ex. reklam till barn är ett sådant 
område. NO vi 11 dock peka på det förhållandet att konkurrensen från 
utländska programföretag om den svenska TV-publiken i dag är en rea
litet. Med utländska företag avser NO här sådana företag vars sändning
ar inte faller under den svenska slatens jurisdiktion. Vissa reklaminslag 
produceras för världsmarknaden eller t.ex. Europa till mycket höga 
kostnader. Om svenska regler är strängare än konventionens och andra 
länders regler, är det givetvis helt orealistiskt att annonsören dessutom 
producerar ett särskilt reklaminslag för den lilla svenska marknaden. 
Sådana reklaminslag kommer därför att sändas i kanaler som inte står 
under svensk jurisdiktion, men som ändå når den svenska marknaden. 
Detta medför att svenska programföretag går miste om reklamintäkter, 
vilkel i sin tur kan försvåra möjligheterna att erhjuda TV- publiken ett 
hra programulhud. På så sätt försämras de svenska företagens konkur
rensförutsättningar. Men situationen kan också medföra all priserna på 
annonstid drivs upp i de programföretag som trots att de inte omfallas 
av de svenska reglerna ändå till viss del vänder sig till svensk publik. Ef
terfrågan på annonstid blir större och programföretagen vet dessutom 
all det kan vara värdefullt för en annonsör vars inslag inte uppfyller 
svenska krav att i stället få sända det i den utländska TV-kanalen. 

Dl.F anser det vara myckcl viktigt all den svenska lag.~tiflningcn an
passas till den europeiska TV-konventionen. Vid en jämförelse mellan 
denna och förslagen framkommer all skillnaderna är relativt stora i vis
sa avseenden. Vad DLF avser är bl.a. den hög.~la 1illå1na annonsvoly
men (se avsnitt 7 .2). 

Kiipmannafiirburuict ullalar att TV-konventionen hör vara en rimlig 
riktpunkt för regelverkets utformning. Förbundet finner all utredning
ens förslag innchär en restriktionsnivå som ligger väl över den som kon
venl ionen omfallar. Del kan ifrågasättas om man i lag hiir ge så precisa 
handlingsregler för reklamsändning. 

BarnmiljörJtlcl anser nu liksom i remissvarel på hctänkandel (SOU 
1989:73) TV-politiken att införandet av reklam i svensk television skulle 

ske på harnens bekostnad. Enligt rådel är u1redningens förslag inle ut
format så att barnen effektivt skyddas mol otillhörlig reklampåverkan. 
Det bör inte vara tillåtet att sända reklam som riktas lill harn, och rådet 
vill med kraft understryka vikten av att de heslut som skall fattas röran

de barn och reklam utgår från i första hand vad som är häs1 för harnen. 
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lns1i1wio11e11 för journalislik, medier och kommu11ik.i1io11 vid S1ock- Prop. 1990/91: 149 
holnu universitet hänvisar till den kritik som institutionen framförde i· Bilaga 2 
sill yllrande över betänkandet (SOU 1989:73) TV-politiken. Institutio-

nen pekade där på olika undersökningar som visar all de inhemska TV-

kanalerna inte blir utkonkurrerade av satellitkanalerna. Vad som hotar 

den nationella public service-televisionen är i stället nya reklamfinansie-

rade TV-kanaler från marksiindare. Den tidigare framförda kritiken gäl-

ler också vad som nu föreslås. Enligt institutionen beaktar inget av de 

båda betänkandena i tillräcklig grad den forskning som finns om re-

klam och TV-publikens preferenser. Det kan tilläggas att det numera 

har publicerats en undersiikning (PUR-rapport nr 8/llJ1l0) som visar att 

många människor är beredda all betala en högre TV-avgift än dagens. 

Institutionen finner det av dessa skäl inte vara meningsfullt att kom-

mentera radiolagsutredningens lagförslag. 

Sta1skon1urct påpekar all I IJ81) års tilläggsdircktiv gav radiolagsutrcd

ningen tre uppgifter och all utredningen av tidsskäl har valt att endast 

hehamila den första av dessa. nämligen behövlig lagstiftning med anled
ning av hctänkandet (SOU 1989:73) TV-politiken. Lnligt statskontoret 

iir detta otillfredsställande, då de tre frågeställningarna griper in i va

randra. Statskontoret fortsätter: 
T.ex. är detta fallet när det gäller i vilken utsträckning reklamregler 

för televisionen är kongruenta med reglerna för gränsöverskridande te
levision och i vilken utstriickning samma n.;klamreglcr kan tillämpas för 
marksändande svensk kanal. Sändningstekniken hör heller inte vara av
görande om programmen kan vidaresändas via kahcl inom Sverige. Det 
bör tvärtom hedömas efter andra etiska kriterier och vara oberoende av 
om programmen och reklamen sänds via marknät eller satellit. Ambi
tionen att snabbt belysa enbart den första frågeställningen i direktiven 
kan indirekt ha blivit styrande för uppläggningen av analysen och där
med inriktningen av förslag och liisningar. 

Statskontorel säger även: 
Utredaren föreslår en rad re~ler (s. 242 ff.) för ett reklam-TV-företags 

sändningar som innebär en pabyggnad av dagens radiorättsliga regel
verk. Statskontoret kan inte hiträda en sådan lösning. 

Kl. YS och SJF-1.:lubbcn l'id S1wigcs Ratlio-J..1mccrnm vidhåller sitt 

motstånd mot reklamfinansierade TV- siindningar. Enligt KLYS bi.ir te

levisionen kunna vara ett medium för konstnärligt skapande på egna 

villkor utan att vara heroende av m:h motiveras av reklambudskap och 

reklamintäkter. SIF-kluhben ullalar att med den genomslagskraft som 

televisionen har - inte minst till harn och ungdom - är den direkt 

olämplig som reklamförmet.llarc. Kluhhen hänvisar också till artikel 28 

i den europeiska TV-konventionen som på intet sätt förpliktar Sverige 

att införa reklam i TV utan tvärtom ullryckligen tillåter all en stat har 

striktare regler än konventionens i fråga om sändningar som faller un

der statens egen jurisdiktion. 

/JO finner vägande skäl för all motsälla sig reklamfinansierade TV

sändningar i det markbundna nätet. l>O hänvisar till de argument som 

konsumentverket har framfört i remissyttrandet över hetänkandet (SOU 

198<1:73) TV-politiken. 

En I igt Churlollc Rl'inu:r:m11 iir ut red ni ngsförslaget ett ur konsu rnents

yn punkt mycket dåligt fiirslag. 
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on• yttrar: 
Den oberocnuc filmen för en i många länder OJamn kamp för sin 

existens i en alltmer kommersialiserad och internationaliserad medie
värld. Det udda, det personliga och kontroversiella som vi vill represen
tera betraktas som ekonomiskt ointressant av annonsköparna, som före
drar hreda puhliktillvända programformer. 

Redan nu har kommersialiseringen påverkat programläggning och 
programinköp inom de genrer där vi är verksamma inom. Våra pro
gram placeras ofta på sena sändning.-;tider och programinköpen håde av 
svenska program och utländska på kultur- och dokumentärområdet 
minskar klart. 

När vi påtalar denna utveckling är det inte cnhart av egenintresse 
utan därför att det handlar om hur det viktiga public service-arvet ska 
förvaltas framöver. Det handlar också om tillämpningen av 1974 års 
kulturpolitiska mål. 

Enligt vår uppfattning präglades utredningen "TV-politilo.en" (SOU 
1989:73) i alltför liten utsträckning av förslag som upprätthåller målen 
för TV-politiken sedan lång tid tillbaka. Särskilt viktiga är bestämmel
serna i 7 § i avtalet mellan staten och Sveriges Television. som ju i själva 
verket är en uppräkning av de inslag som tillsammans skapar en televi
sion i allmänhetens tjänst. I stället finner vi i utredningen en rad efter
gifter och kompromisser. vilka stärker de ekonomiska intressena på de 
demokratiska och upphovsrättsliga intressenas hekostnad. 

Samma tendens finns i den nu framlagda utredningen "Lagstiftning 
fiir reklam i svensk television" (SOU 1990:7). Redan titeln på utred
ningen tycks tala i en given riktning - hade det inte varit hättrc all he
nämna den "Lagstiftning om reklam i svensk television'.'" 

3 Synpunkter i vissa särskilda frågor 
,11111u11siirfåre11i11gc11 anser det vara av stor vikt att hc~lut 0111 reklam i 
svensk TV fa1tas utan ytterligare dröjsmål, så att svenskt näringsliv inte 

diskrimineras i förhållande till internationella marknadsförare. 

lnd11s1rifiirbwulc1, SAF och Grossis1förbu11dc1 SFe11sl.. lla11dd påpekar 

att det i dehatten har föreslagits all annonsintäkter inte hara horde ut

nyttjas för att etahlera en ny fristående TV-kanal utan att därutiiver Sve
riges Television borde delfinansieras med reklam. Organisationerna av
visar denna modell, som de anser ha flera allvarliga nackdelar. Den 
skulle skapa oklarhet om finansieringsansvarct för Sveriges Television, 

och det kan starkt betvivlas all ett sådant arrangemang på sikt skulle 
medföra någon egentlig förstärkning av holagets resurser. Samtidigt 
skulle det bli svarare att etablera en med Sveriges Television någorlunda 
jämspelt verksamhet, med åtföljande försvagning av den eftersträvade, 
dynamiska konkurrensen på TV-området. Blanufinansieras Sveriges Te
levision hamnar med andra ord den fristående kanalen i ett svårkom

penserat underläge. 

Enligt organisationerna kommer en ny rikstäckande kanal att få en 

stark stiillning på TV-reklammarknaden, men i motsats till vad som 

ihland hävdas torde den inte kunna uppnå monopol. Redan i dag finns 

flera aktörer, varav några givetvis kan försvinna, samtidigt som nya kan 

etahleras. Man hör därför inte genom Sveriges Television tillgodose det 

hehov som finns av att olika TV-företag konkurrerar om annonsörerna. 
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Sw:mka Teaterförbundet tar avstånd från tanken på reklamfinansiera
de sändningar inom Sveriges Radio-koncernen. Detta är också SRF:s 

uppfattning. 
KL YS hetonar vikten av att ett helt reklamfritt sändningsalternativ 

hihehålls även om det startas reklamrinansierade TV-sändningar. 

Juridiska fakultetsnämnden l'id S1ocklwlms unil'ersilel vill, trots att 
nämnden är medveten om att del är fiirhjudet med censur av TV
program, väcka frågan om frivillig förhandsgranskning av TV-reklamen. 

Nämnden uppger att ett organ riir frivillig förhandsgranskning spelar en 

hctydande roll i Storhritannien m;h hävdar alt erfarenheterna av detta 

förefaller vara goda. 
S1·eriges Marknad.1förbund framfiir tanken på en opartisk och frivillig 

riirhandsgranskning av TV-reklamen. På delta siill skulle olämpliga re

klaminslag kunna sållas ut på ett tidigt stadium. 
ln1ema1io11ella l lantlelskamman·ns S1°l'11sk,1 N,11irma/kommi11c aktuali

serar frågan om näringslivet hör tillskapa ell särskih rådgivningsorgan 

som står till annonsörernas tjänst. Nationalkommillcn menar att ett så

dant organ hör vara auktoritativt m:h representera inte bara marknads

rältslig expertis utan också kommunikationsexpertis. Organets ställning 
hör vara rådgivande och inte censurerande; annonsörerna hör inte kun

na "skylla ifrån sig" på organet. Även y1trandefrihetssynpunkter talar 

rör en rådgivande status. Organet skulle kunna ha samma status som det 
av nationalkommitten och Näringslivets Delegation för Marknadsriilt 

bildade Mark nadset i ska Rådet. 
Stockhvlms 1ingsrä11 tar upp frågan om vilka urvalskriterier som hör 

gälla heträffande annonser. Vid ett överskolt av efterfrågan vad avser an
nonstid kommer detta spörsmål att hli särskilt aktuellt. Det kommer att 
behövas närmare regler för hur annonstiden skall fördelas. För övrigt 
inställer sig frågan om hur prissältning skall ske samt hur det skall kun
na undvikas att annonsörer får ett bestämmande inflytande över pro

gramverksamheten. Tingsrätten utlalar att dessa spörsmål förbigås med 
tystnad av utredningen. Tingsrätlen anser frågorna väsentliga m.:h menar 
all de hör ut redas närmare. 

Socia/s1yre/sen framhåller att styrelsen inte yttrade sig över betänkan
det (SOU 1989:73) TV-politiken och därför vill hegagna tillfället att nu 

kommentera TV-reklamfrågan ur ett folkhälsoperspektiv: 
När det gäller att friimja goda hiilsofiirhållanden och motverka ohiil

sa för hela befolkningen hör TV:s kunskapsförmedlande och attitydpå
verkande/mönstcrhildande roll särskilt understrykas. Erfarenheter från 
andra länder, hl.a. USA. visar att TV och även radio kan göra viktiga in
satser i folkhälsoarhetet. I flera länder har radio- och TV-företagen di
rekta åligganden i fråga om samhällsinformation. Oet förekommer 
också att statligt stöd till sådana företag är förknippat med villkor om alt 
ge utrymme till samhällsinformation. Statliga myndigheter m.fl. kan kö
pa programtid till starkt rabatterade priser. Några motsvarande möjlig
heter finns för närvarande inte i Sverige. 

l'örslag om att ge TV m:h radio cll tydligare ansvar för folkhälsoin
formation har framförts vid flera olika tillfällen I.ex. av den statliga to
bakskommillcn 1981, cancerkommitten 1984 och nu senast av regering
ens Folkhälsogrupp. h>lkhälsogruppen har hl.a. föreslagit att myndig
hctsinformationcn genom TV och radio i enlighet med radiolagen hör 
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ses över i syfte att förhiillra förutsiittningarna för en saklig och veten
skapligt underhyggad hiilsoinformation i radio och TV. (h1lkhiilsogrup
pens rapport nr ·1 1989). 

Ell eventuellt införande av reklam iiven i de statsiigda kanalerna un
derstryker hehovet av hiilsoupplysande program som motvikt till de 
kommersiella inslagen, liksom naturligtvis behovet av konsumentupp
lysningsprogram för såväl harn, ungdom som vuxna. 

Del finns risk för att TV-reklamens suggestiva och påträngande ka
rakliir kan komma att inverka mest negativt på samhällets s.k. svaga 
grupper barn, ungdomar och korttidsutbildade. Särskilt när del gäller 
harn och ungdomar är det nödvändigt all halansera reklaminslagen med 
intressanta och sakligt upplysande program som ger en vägledning om 
vad reklam och annan marknadsföring syftar till. Med tanke på rekla
mens inflytande på barn och unga i socialiseringsprncessen bör naturlig
tvis också konsumentupplysningen i skolan utvidgas. Kunskap om re
klamen och en kritisk granskning av reklamhilder och reklambutlskap 
bör ohligatoriskt ingå i skolundervisningen. 

lnternalionell reklam i TV är ofta koncentrcrnd till vissa konsum
tionsvaror som t.ex. godis, läsk och snacks. Del finns en risk för att kon
sumtionen av detta sia~ varor kan komma att öka betydligt. vilket kan 
ha oiinskade effektt:r pa folkhälsan. För att motverka den menliga inver
kan av reklamen i synnerhet för samhällets s.k. svaga grupper, föreslår 
socialstyrelsen alt den svenska televisionens kanaler, håde de som inne
håller reklam och eventuella reklamfria kanaler, skall innehålla konsu
men1upplysning/folkhälsoupplysning i en sådan omfaltning att TV
reklamcn får en motpol i samma medium. 

Styrelsen framhåller vidare att den saknar ett klargörande av hur 

s1a1liga myndigheter m.fl. i fortsä1tningen skall nå fram med sina buu
skap i Sveriges Televisions sändningar. Av betiinkandel framgår inte om 

den nuvarande Anslagstavlan kommer att finnas kvar i någon form. Sty

relsen har svårt att se hur det med nuvarande storlek på anslagen till lie 

statliga myndigheterna skall kunna medges att en myndighet köper an

nonstid för den information som i dag sänds gratis. Styrelsen anser 

också att många av de mera hälsoupplysande hudskapen liksom infor

mation om nya lagar m.m., som för närvarande sänds i Anslag.~tavlan, 

skulle passa dåligt ihop med annonsblock där merparten av annonserna 
kommer från kommersiella annonsörer. 

/Jummiljiirådn helonar vikten av att statliga myndigheter cu.:h andra 
samhällsorgan iiven fortsiittningsvis kan informera utan kostnad via An

slagstavlan. Konsumentinformationen till barn och unga bör också utö
kas om reklamfinansierade TV-sändningar kommer till stånd. Det gäller 
håde i televisionen och på skolschemat. 

Vidare vill rådet fästa uppmiirksamhelcn på den i satellitkanalerna 

förekommande nya dolda formen av TV- reklam till harn diir populära 
leksaker som Transformers, Ghosthuslers, My Little Pony m.fl. mark

nadsförs i form av tecknade serieprogram. Enligt rådet hör det inte vara 

tilli1let med sådan reklam, s.k. men:handising, om den riktas till barn. 

Radio11ä111nt11•11 anser - med hänvisning till artikel IS i den europeis

ka TV-konventionen - att den svenska lagstiftningen bör innehålla re
striktioner om reklam för läkemedel. 

J.:11nst11111:1111•i:rl..l·t hänvisar också till TV-konventionen och anser all 

det i lagen om annonser i televisionen hör föreskrivas förbud 11101 läke

medclsreklam. Verket påpekar att del enligt socialstyrelsens "Råd och 

anvisningar" inte iir 1illå1e1 all vända sig till allmiinheten med reklam 
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fiir recepthelagda läkemedel. Vad gäller receptfria läkemedel har läke
medelsindustrins branschorganisationer ställt upp särskilda regler. Mot 
bak.grund av kraven på relativt utförlig information i flera avseenden 
torde enligt verket TV-reklam inte komma i fråga för receptfria läkeme

del och naturmedel. 

Verket uttalar sig också om marknadsföring av krediter i TV. Det 

finns anledning att ställa särskilda krav på återhållsamhet och rnåttfull

het vid sådan marknadsföring. Om det skulle visa sig att de hushållseko

nomiska problemen förvärras som en följd av ökat låntagande hör ell 

totalförhud mot marknadsföring av krediter i TV-reklamen övervägas. 

Samlzällsl'l!ll'flskapliga fa/.:.ul1e1snämnden Fid Gö1eborgs uni1·ersi1e1 tar 

upp den begränsning som betänkandet har i och med att förslagen gäller 

rikstäck.ande TV. Nämnden yttrar: 
Såvitt nämnden kan bedöma finns det inget som hindrar att reklam i 

Sveriges Television - eller i någon annan kanal - skulle kunna läggas i 
anslutning till de regionala nyheterna och bara gå ut i vissa områden. I 
si\ fall håller knappast utredningens argumentering på alla punkter. Hur 
skall man t.cx. räkna annonser som bara går ut i en region vad gäller 
andelarna av utbudet - är det uthudet i termer av producerat utbud eller 
av det uthud en enskild tittare har möjlighet att ta del av'? Europaråd
skonventions term "transmission lime" ger här föga ledning. 

Den fara som framskymtar i en alltför konventionell syn på televi
sion är all lagstiftarens föreställningar snabbt överflyglas av mcdieut
vecklingen på det sätt som skett både med närradio och satellit-TV. 

S1•e11ska J..yrka11s Cl'ntralstyrelse anser att tillåtande! av reklam i riks

TV är ytterligare en anledning till att regering eller riksdag tar initiativ 
till en ny utredning om lokal-TV. 

Köpma1111afiirl>unde1 upprepar sin i yttrandet över hetänkandet (SOU 

!989:73) TV-politiken framförda ståndpunkt att reklamsändningar inte 

får förhehållas de rikstäckande kanalerna utan att det också hör tillåtas 
all lokala nät sänder reklam. I annat fall kommer konkurrensen att 
snedvridas till de små och medelstora företagens nackdel. Dessa företag 
verkar ofta på lokala eller regionala marknader. 

Su1111u Sutdlite tar upp kahel nämndens hes I ut i fchruari 1989 om att 
satelliten Astra vid tillämpningen av kahellagen skall behandlas som en 
direktsändande satellit. Beslutet leder till att lagens särskilda regel om 
rcklamres1riktioner i satellitsändningar, 24 §,inte spelar någon roll när 

det är fråga om sändningar från denna sa1ellit. Däremot menar kahel

nämnden att kahellagen skall tillämpas på sändningar via satelliten Eut

elsat I f-4. Bolaget uppger att nämnden inte har uttalnt sig om kabella

gens tilliimplighet på sändningar via andra satelliter, t.ex. Tele-X, Eutel

sat Il etc. Bolaget menar diirför att det råder osäkerhet om vilka slags sa

tellitsändningar som omfattas av kahellagen. Ett genomförande av utred
ningsförslaget innebär enlig! bolaget att viss lagstiftning om reklamskul

le gälla för vissa företag, kahellagen hli tillämplig för andra företag och 

ingen lagstiftning alls giilla fiir en lredje grupp företag som hedriver sa

tellitsändningar. Bolaget anser all delta är djup1 otillfredsställande och 

innebär starka konkurrenshegränsningar för företag, vars sändningar 

omfattas av kahellagen. Bolagel Fortsätter: 
L.agfiirslaget förstärker och bekräflar alltså det brott mot Rt." 2: I pp I 

oi..:h 2 som Kabellagen primärt iirnehär, med hortseende från miijligbe-
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ten given i RF 2: 13 I sl. I och för sig anges i RI· 2: 1.3 I st att "friheten 
att yttra sig i näringsverksamhet" får begränsas. Det är emellertid uto
monlcntligt betänksamt och oroande att denna möjlighet utnyttjas i en 
situation då del för TV-littarna inte syns någon skillnad på bilden i TV
rutan om bilden rc1?,leras av lagförslaget, Kahcllagcn eller ingen lagstift
ning alls! Nonlic Channel har inte kunnat finna något skäl angivet i ut
redningen varför en sådan ordning nu skulle vara godtagbar. Som Nord
ic Channel uppfattar NO, delar NO Nordic Channels uppfattning enligt 
heslut meddelat av NO den 27 pto i äremle med diarienummer 23/C)O 
hos NO. 

1-.nligl s1a1sko11torel saknas det i betänkandet en analys av vilka krav 

på reklam som FG ställer med undantag av inskränkningarna i reklam

reglerna för sprit och lohak. 

Statskontoret tar också upp situationen att koncessionen för ett 

marksändande reklam-TV-fiiretag upphiir och skillnaden mellan mark

siindande och salellitsändande TV-företag: 
Med de särregler utredningen föreslår kvarstår frågan om olika reg

ler skall tilliimpas fiir innehållet i olika siindning.\former. TV-tittaren i 
gemen torde inle kunna göra någon större skillnad mellan olika svensk
språkiga kanaler i ett läge när kabelnät och parabolantenner har nått en 
majoritet av hefolkningen. Detta kan leda till en lika oklar situation 
som i dag, niir kraven baseras på med vilken teknik satellitsändningarna 
kommer hushållen till del. Statskontore1 menar därför att frågorna i ut
redi:iingens tilläggsdirektiv måste liisas samtidigt. 

UOKS anser det anmärkning.wiirt att utredningen inte har behandlat 

J\.iinsdiskriminerande reklam. ROKS tolkar frånvaron av förbud mot 

kiinsdiskriminerande reklam som att det är fritt fram att på olika sätt 

förtrycka och förnedra kvinnor samt kräver ett förhud mol kÖnS{liskri

minerande reklam om eller när reklam tillåts i TV. 

En I igt juridiska fakul1e1s11ämnde11 1•id Stockholms 1111i1•crsill'l finns det 

anledning att före ett slutligt stiillning.staga.nde till vilken svensk lagstift

ning som är motiverad studera några av de fall som den danska reklam

televisionens granskning.\nämnd haft all ta s1iillning till. 

Charlo111: R1:imcr.w111 saknar ell f u I liid ig1 resonemang om u pphovsrät

ten o<.:h särskilt dess ideella del. Utredningen antyder att den är viktig 

men lämnar inte hara konsumentupplysarc utan även filmare, författa
re, musiker m.fl. hell ensamma med sina hcriittigade frågor om de inte 

kan neka att deras resp. produktioner får avbrytas av reklaminslag oav

sett längd. Charlotte Reimerson anser att den rätten bör skrivas in i en 
svensk reklam-TV-lag 

4 Utgångspunkterna för lagstiftningsbchovct 

4.1 TV-reklamen bör övervakas inom ramen för 
mark nadsföri ngslagens syslem 

Utrct.lningens 1Örsh1g: TV-reklamen övervakas inom ramen för mark-

11adsföringslagens system. 
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Hir att censurförhudet i radiolagen inte skall hindra all marknads
domstolen meddelar vitesförhud mot otillbörlig reklam i radio eller TV 
eller vid vite förhjuder alkohol- eller tohaksreklarn i radio eller TV giirs 

i 8 § radiolagen etl tillägg enligt v·1lket fiireskriflerna i marknatlsfiirings

lagen och alkohol- och lohaksreklamlagarna gäller också i fråga om så
dan marknadsfiiring som sker i ljudradio eller television. 

Stod..lwlms 1i11gsräu, radio11äm11dc11, l..<111sut11<'t1/1•1·r/...1·1, !11dus1riförbu11-
dc1, SAi:, Grossis1jiirbu11dc1 S1•rnsk llandl'/, S1'l'figcs ll1arknatl.1fiirl>und, 

"f"U, !111crna1io11dla lla11ddskamman·11s S1•e11s/...11 Na1io11al/...11mmi11c, Nor
disk Telcl'ision, SFRISAMRÅD och R/: delar uppfattningen TV-reklamen 

hiir övervakas inom ramen för marknadsföringslagens system. Konsu

mentverket framhåller all utvecklingen är mycket snahh och all verket 

kommer all hehöva ytterligare medel för all kunna miita den väntade 
expansionen av TV-reklamen. 

Utredningens mr~lag om en hegränsning av radiolagens censurförhud 
tillstyrks av ll!llus1rifiirbu11de1, SA/: och Gmssis1fiirb11111frl !:frt:ns/... llandt'/. 

Enligt radio11äm11dc11 hiir det i 8 § radiolagc.:n införas en hiinvisning 

också till produktsiikcrhctslagen (1<>88:1604). 

Det står enligt socialstyrl'/scn klart att del i radiolagen måste tas in en 

hestämmelse av vilken framgår att ett förhud mol alkohol- och lohaksre

klam inte ens formell! strider mot eensurförhudet i 8 § radiolagen. Det

ta kan med fördel göras på det sätt som utredningen föreslår. 

Juridis/...a fakul1e1s11äm11d1:11 1•id Stockholms 1111i1•1:niu·1 uttalar att det 
finns anledning atl uttrycka uppskattning iiver den insiktsfulla analys 

och jämfiirelse som har gjorts vad gäller grundlagsskyddet för yllrande

och informationsfriheten i relation till del radiorättsliga regelsystemet, 
där censurförhudet får en annan hetydelse för marknadsföring.~lagens 

räckvidd iin vad som är fallet för del tryckfrihetsriittsligl skyddade me
dieinnehållet. I lärutöver sägs: 

1:akultetsniimnJen vill dock påpeka - om än det kan uppfattas som 
en petitess - all utredningens heskrivning av innehållet i tryckfrihetsför
nrdningen bör förtydligas i två avseenden. 

Fiir det första slår utredningen fast beträffande 1ryckfrihtten~ syfte att 
de "enda meddelanden som det ligger utanför delta syfte all skydda är 
sådana meddelanden som är av utpräglat kommersiell natur med rent 
kommersiella förhållanden till föremål" (sid. 230). Med "meddelanden" 
måste då fiirstås rena reklammeddelanden. Meddelanden i allmänhet 
kan falla utanför tryckfrihetens syfte även av den orsaken all syftet är 
rent ekonomiskt. Härmed avses exempelvis hedrägeri heg/rnget genom 
annons. 

Hir det andra fastslår utredningen all om etl viss! meddelande inte 
får förekomma på grund av ell generellt förhud mot reklam för viss va
ra, faller en sådan hegränsning inom ramen för tryckfrihetsförordning
ens yllrandefrihetshegrepp (sid. 230). Särskild lag.~tiftning om förhud 
mot alkohol- och iobaksreklam är möjlig med hänsyn till den avgräns
ning av tryckfrihetsförordningens tillämplighet som görs utifrån tryck
frihetsförordningens syfte. Merparten av reklam i tryckt skrift torde allt
så inte omfattas av tryckfrihetsförordningen. eftersom den har ell rent 
kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållanden. 

Stoc/...lzulms 1i11gsrä11 kan inte tillstyrka den delen av tillägget i 8 § ra
diolagen som gäller att marknadsfiiringslagen omnämns. Ting.~rälten yll-

rar: 
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l·~nligt tingsrättens mening hör det särskilt framhållas att radiolagcns 
censurförhud har censurförhudet i I kap. 2 § tryckfrihetsförordningen 
som förebild. Detta framgår av förarheten;i till radiolagen samt även di
rekt av lagtexten. I kap. 2 §tryckfrihetsförordningen anses inte skydda 
kommersiell reklam och ;illtsi\ inte heller hindra <lll det meddelas för
hud enligt markn;idsföring.~lagen. Detta sammanhänger med att tryckfri
hetsförordningens syfte inte anses vara all skydda kommersiella intres
sen. 

l·örvisso var reklamfrågan inte aktuell vid utformningen av radiola
gcns censurfiirhud. Det vore dock märkligt om TV-reklam skulle vara 
mer gynnad enligt radiolagcn, som ej är grundl;ig, än reklam i tryckt 
skrift. I detta sammanhang bör påpekas att utredningen under avsnitt 
8.2.1 tycks mena att radioansvarighctslagens yttrandcfrihetshegrcpp 
iivcrcnsstiimmcr med tryckfrihetsförordningens. Tingsditlcn delar den 
uppfallningen men anser att samma resonemang ocks{1 iir tilliimpligt pi\ 
radiolagcn. 

Tingsrätten är av den uppfallningcn all radiolagcn redan i sin nuva
rande utformning - liksom tryckfrihetsförordningen - 1illi\1cr ingripan
den enligt marknadsfiiringslagcn. M11hända är marknadsdomstolens he
slul MD 1976:20 en hckriiftelse på att marknadsdoms1olcn också varit av 
de n.1.1<1 u ppfall ni ng. 

Aven om kommersiell reklam definitionsmässigt faller under begrep
pet "radioprogram" hiir således kommersiell reklam redan nu anses un
dantagen från censurfiirhudct. Ln fortsall iiverensstiimmclsc mellan re
gelverken hör sättas framför en reglering vars hehov kan ifrågasätta.,. 

Mot den nu angivna bakgrunden kan tingsrätten inte heller se all det 
fiirelig,ger någo1 behov av ett tillägg till 8 § radiolagcn i fråga om alko
hol och tohak. Ett sådant stadgande finns ju inte i I kap. 2 § tryckfri
hclsfiirord ni ngen. 

4.2 Begreppen reklam, annonstid och annons 

Utredningens förslag: Uttrycket kommersiell reklam i radiolagcn utgår 

och ersätts av begreppet reklam. Med reklam förstås ett radioprogram 

som iir avsett att främja en näringsidkares avsiittning av en vara, en 

tjänst eller någon annan nyttighet. I en ny lag om annonser i televisio

nen (annonslagen) anges alt det med reklam i den lagen avses detsamma 

som i radiolagen. 

I :1nnonslagen definieras två uttryck - annonstid och annons. Med 
annonstid förstås sändningstid som inleds och avslutas av en särskild 

ljud- och hildsignatur som markerar att programfi\retaget under den 

angivna riden i huvudsak sänder på uppdrag av andra. Med annons för

stås ell televisionsprogram som sänds under annonstid. 

Stocl..lw/ms 1i11gsrii11 tillstyrker de föreslagna definitionerna och yttrar 
om hegreppct reklam: 

Hirel-.omsten av olika reklamhegrepp motiverar enligt tingsrättens 
mening att en definition införs i radiolagcn. Det mest ändamålsenliga är 
- som föreslås -all marknadsfiiringslagcns definition av reklam används. 
Ln siidan definition kommer att underlätta marknadsdomstolcns 
granskning av TV-reklamen. 

l11ilus1rifiirhw11/u, S1\F och Grnssis1fiirburu/1'1 S1•eml.. l/1111dt'I godtar de 

föreslagna definitionerna. 

17 Rihdag<'n 1990191. /sam/. Nr 149 
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S1•1.·11ska kyrkans cc111ralstyrdsl' delar utredningens uppfaltning vad 

gäller definitionerna av reklam m:h annons. 

Marknatlsdomswlen påpekar all del centrala i marknadsföringslagen 
är hcgrcppel marknadsföring, vilket avser såväl reklam i traditionell me
ning som andra mark nadsföri ngsålgiinlcr. Reklambegreppet dcfi ni eras 
inte. Motiven till lagen ger exempel på marknadsföring som inte är re

klam (bl.a. prop. 1970:57 s. T2 ff.). Fnligt domstolen torde utredningens 

definition av reklam närmast motsvara vad som i marknadsföringslagcn 

förstås med marknadsföring. Begreppet reklam i radiolagcn synes alltså 
få en vidare innebörd än vad reklambegreppet har i motiven till mark

nadsföri ngslagen. 

Domstolen tar i sammanhanget ocl-.sii upp åsiktsreklam och liknande 

samt anskaffningsfrämjande ålgärder som riktas "bakåt" mot leverantö

rer. kreditgivare eller arbetssökande. Enligt domstolen framstår det som 

alltför kategoriskt all göra gällande att sådana annonser undantas från 

marknadsfiiringslagens tilliimpningsområde utan all samtidigt göra re

servationer. Bl.a. kan s.k. blandade annonser falla delvis utanför och 
delvis under lagens tillämpningsområde. Det torde inte vara uteslutet att 
ell inslag som syftar till att främja avsättningen av varor, tjänster eller 

andra nyttigheter kan förekomma liven i exempelvis en platsannons på 
sådant sätt all inslaget kan priivas enligt marknadsföring.slagen. 

llul'räue11 för Nedre Norrland anser liksom utredningen alt det är 

nödvändigt att man kan skilja mellan de egentliga programmen och ell 

TV-företags annonssändningar. I lovriitten tillstyrker därför lösningen 
om en särskild ljud- och hildsignatur vid annonstidens början och slut. 

Dock vill hovrätten fästa uppmärksamheten på att det med tlenna lös

ning inte under annonstiden på annat sätt än genom själva inslaget 

framgår att det är fråga om en annonssändning. 
Samhälls1•fte11Skapliga jill..11/11·1mämrulc11 l'id Giitcborgs 1111i1wsitt'l an

ser att utredningen argumenterar övertygande för att det reklamhegrepp 
som följer av marknadsfiiringslagen är det rimliga. Nämnden reagerar 
dock något mot den terminologi som blir fiiljden av detta: det talas om 
att det under annonstid kan fiirekomma både "reklam" och "andra pro
gram". Det överordnade begreppet är "annons". Dessutom fiin:kommcr 
i förslaget till ändring i radioansvarighetslagen vad gäller alkohol- och 

tobaksreklam uttryci-.et "1-.ommersiell annons". någol som synes bryta 

mol terminologin. Nämnden forlsiitter: 
Vad gäller den s.k. annonstiden - del som i vanligt språkbruk brukar 

kallas annonsblock - skall denna klart markeras genom "ljud- och hild
signatur". Eftersom erfarenheten från de senaste årens studier av TV
reklam i USA och Storbritannien är att stora delar av publiken vid en 
sådan signal snabbt sl-.iftar kanal. Del finns anledning att tro att TV
företagen kommer att markera denna gräns så litet som möjligt, liksom 
de kommer all försöka liigga in program inom blocken för alt giira dem 
attraktiva på del säll som hl.a. förekommer i !talen och Viisttyskland. 
Om särskilt den senare tekniken kommer alt anviindas fiir att luckra 
upp känslan av att del är "annonstid" är detta i strid mol den fiireslagna 
lagens anda. men det är svårt att se hur man kan komma åt det snm la
gen nu är formulerad. 
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SFR!SAMRÅD vill understryka nödvändigheten av klara avgräns

ningar mellan reklam och andra typer av program. Både sponsring och 

varuexponering mot vederlag försvårar sådana gränsdragningar och hör 
i princip inte få förekomma. 

Kabelnäm11den finner vissa termer och begrepp vara oklara och ytt
rar: 

Exempelvis finns i den föreslagna lagstiftningen, förutom begreppet 
reklam i förslaget till lag om ändring i radiolagen, även begreppet kum
mersiell annuns i förslaget till lag om ändring i radioansvarighetslagen. 
Begreppet kommersiell annons förekommer också i förslagen till lagar
na om marknadsföring av tohaksvaror och alkoholdrycker. Det är 
oklart om med kommersiell annons avses samma sak som med reklam 
enligt förslaget till radiolag. Vidare är det oklart om med annons avses 
detsamma som i förslaget till lag om annonser i TV, eller om annons 
syftar på annonshegreppet i marknadsföringslagen. eftersom anknytning 
finns även till den senare. 

På tal om uttrycket annonstid saknar kahelnämnden en definition av 

"övrig tid" och bestämmelser om kommersiella inslag som kan före

komma i sändningarna under denna tid (exempelvis sponsring). Nämn

den fortsätter: 
Skillnaden mellan annonstid och övrig tid hiir klargöras för att un

derlätta tillämpningen av reglerna. Bl.a. framgår inte hur det fallet skall 
hediimas att ett programföretag har sänt reklam e.d. utan särskild ljud
och hildsignal. Om det särskiljande för annonstid är att programföreta
get under denna tid huvudsakligen sänder på uppdrag av annan bör i 
konsekvens härmed "övrig tid" vara sådana sändningar då programföre
taget sänder utan annans uppdrag, dvs. på eget initiativ. På motsvarande 
siitt som i det nyssnämnda reklamfallet uppstår i sådana fall frågan om 
hur en sändning, som har skett på annans uppdrag men som inte har 
markerats genom särskild ljud- och hildsignal. skall hediimas. 

S1•eriges Marknad~förbund anser att man bör använda sig av samma 
reklamhegrepp som i den europeiska TV-konventionen. Det försvårar 

fiir alla aktörer att marknadsföring.~lagen har ett rcldambegrepp, TV

konventionen ett annat och radiolagen ett tredje. 

Sa1111a Satellite har synpunkter på definitionen av annonstid. Bolaget 

uppger att "Nordic Channel" på uppdrag av andra sänder även vanliga 
program, inte endast rcklam. Sändningstid upplåts åt företag, organisa
tioner m.fl. som vill informera i t.ex. politiska. religiösa. fackliga, veten
skapliga eller kulturella angelägenheter. Bolaget finner därför definitio
nen av annonstid olycklig och föreslår att annonstid förklaras vara sänd
ningstid, som inleds och avslutas av en särskild ljud- och bildsignatur 

som markerar att programföretaget under den angivna tiden i huvudsak 
sänder "reklam". Därmed skulle enligt bolaget den fördelen uppnås att 
TV-företagets egna programglimtar, reklamliknande samhällsinforma

tion och sponsrade program föll utanför annonstiden. 

SFeriges Reklamförb11nd uppger att heteckningen anno·ns inom re

klamhranschen används för marknadsföring i tidningar, trycksaker o.d. 

Enligt fiirhundets uppfattning skulle det därför vara mer ändamålsenligt 
att i stället för annons använda beteckningen "reklamfilm". 

Ko11sumcnt1•erke1 anser det vara viktigt att det av varje reklaminslag 
framgår att det är fråga om reklam. Tittaren hör direkt av sändningen 

kunna urskilja de kommersiella meddelandena från övrigt programma-
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terial. Enharl annonssignaturen är inle 1illriicklig fiir all uppfylla kravet 
all reklamen skall vara lätl all identifiera som sådan (jfr Internationella 

llandelskammarens Grundregler för reklam, artikel 11). Det hiir dessu

tom i hild under hela inslaget finnas en tydlig reklammarkering i form 
av I.ex. en ram eller ell särskilt märke. Ln sådan markering iir väsentlig 
från konsumentsynpunkt och kan inte anses vara förenad med några 
särskilda nackdelar eller stora kostnader för annonsören eller det sän

dande företaget. 

Enligt socia/styrdsc11 hiir del under hela tiden som ell reklaminslag 

pågår klan framgå att det iir fråga om reklam. 

S1·c11ska kyrkans u:11trals1yrds1~ anser att del under hela annonstiden 

hör förekomma en visuell signal för all ytterligare göra skillnaden mel

lan vanliga program och annonser tydlig. 

5 Ett reklam-TV-företags grundläggande 
skyldigheter 

5.1 Opartiskhet och saklighet i programvcrksamhctcn 

Utredningens bediimning: 1·:11 från Sveriges Radio-koncernen fristående 

TV-företag som ges räll all siinda från marksändare bör vara skyldigt all 
utöva sändningsrällen opartisk.I och sakligt med heaktande av att en vid

striickl yllrandefrihet och infonnationsfrihet skall råda i televisionen. 

Stocli.ho/ms ti11gsräu yttrar: Kravet på opartiskhet och saklighet i den 

egentliga programverksamhe1en hör. som utredningen föreslår. giilla 
iiven för ett rek lamsiindandc företag utanför Sveriges Rauio-koncernen. 
Skiilel fiir della är all ell fiiretag som får rikstäckning genom marksän

dare får en stark sliillning. Ltt sådant företag kommer inte all ha några 
jämbördiga konkurrenter. Utrymmet i etern är såvill avser frekvenser 
för TV- sändningar från marksändare starkt begränsat. Delta motiverar 
all speciella krav också måste stiillas på ell sådant f(irelag. 
l11dus1riji'irlm11de1, S,\F och Grossistförbundet S1•1·mk lla111ld delar upp

fallningen alt iivcn ell fristående TV-företag hör vara skyldigt all i själva 

programverksamhelcn iaklla opartiskhet och saklighet. 
Sl·R!Si\MRA/J uttalar all kravet på opartiskhet. mångfald och halans 

i programverksamhctcn är siirskilt viktigt att markera och upprällhålla 

för etl TV-fiirelag som iir helt eller delvis reklamfinansierat. Även om 

ett särskilt reklamfinansierat holag skulle tillåtas kommer antalet TV

företar, i Sverige all förhli litet på grund av del hegriinsade frekvensut

rymmet. I >c11a giir att varje företag som får hand om en sådan kanal får 

en stark sliillning. Dessutom är det av konkunensskiil angeläget att lik

vänliga villkor giiller for Sveriges Radio och e11 eventuellt fristående 

TV-företag. 
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5.2 Ingen diskriminering av annonsörer 

Utredningens rörslag: I annonslagen föreskrivs att ett reklamsiindande 

TV-företag inte får diskriminera någon som hegär att företaget skall sän
da en annons. Radionämnden granskar i efterhand om programföretaget 

har iakllagit hcstämmelsen. 

NO tillstyrker förslaget. NO framhåller alt detta sträcker sig längre 

än konkurrenslagen eftersom det omfattar alla som önskar annonsera, 

inte endast näring.~idkare. NO upplyser alt det efter marknadsdomslo
lens heslut i det s.k. Land-ärendet (Ml> 11J74>1) har fiirekommit flera 

ärenden gällande annonsvägran och alt del på senare tid även dykl upp 

fiirfrågningar och anmälningar rörande annonsvägran i TV. Hir närva

rande handläggs på ämhetet hl.a. ett ärende där ett veckotidningsfiirlag 
förvägrats annonstid för en av sina tidningar i TV] (ScanSal). NO fort
sätter: 

NOs uppfattning är alt annonsvägran i TV i framliden kan komma 
att bli ell hade ofta förekommande och i många fall iiven allvarligt pro
blem. Delta gäller särskilt som TV har en mycket slark s1iillning som 
annonsmedium. Mor hakgrund av NOs tidigare erfarenheter av annon
svägran i olika mellier samt med tanke på den framtida utvecklingen 
pi\ TV-området. framsti\r det som än viktigare i framliden alt annonsviig
ran skall kunna förhindras på konkurrensrättsliga grunder. 

Samtidigt har NO förstaclse fiir all utgivarens ensamansvar för yl
lrandefrihetshroll innehär alt inget får föras in mot hans vilja. NOs tidi
gare undantagsförslag för kommersiella annonser hade den svaghclen att 
del kan vara svårt att avgöra vad som skall hetraktas som en kommersi
ell annons. Utgivaren kan således inte vara säker på alt han inte kan 
komma all ställas till ansvar för en annons. 

Lftersom det från konkurrenssynpunkl fortfarande är angeläget all 
kunna ingripa mot annonsvägran, hör dock enligt NOs mening alterna
tiva lösningar på konflikten mellan KL och TI· övervägas. Ett siitt vore 
förstås att inte längre ha ett system med ensam ansvarig utgivare. NO är 
dock medveten om att delta skulle dra med sig radikala förändringar i 
det svenska tryckfrihetsrättsliga systemet. 

Ltt alternativ skulle kunna vara all i del avsedda faller tvinga fram 
införandet av en annons, om annonsvägran befinns medföra skadliga ef
fekter i KL~ mening och del är uppenhart att annonsen i fråga ej ulgiir 
ctl hrotl mot TF. Vem som skall avgöra hury,vida annonsen strider mot 
TI: eller ej mi\ste i så fall utredas närmare. Arenden enligl TI' avgörs i 
dag av en särskild tryckfrihctsjury. Mot hakgrund av Ml>s särskilda 
kompetens i hi1höranllc frågor horde det dock inte vara omöjligt att 
domstolen i just konkurrenshcgränsningsärcnden gavs den formella 
kompetensen att hedöma annonsen även tryckfrihetsrättsligt med 1>å
fiiljd att ansvarige utgivaren hefriades från tryckfrihetsansvar om dom
stolen ansåg sig kunna ingripa med stöd av konkurrenslagen. Ln sådan· 
ordning skulle ju inte.: iindra på det förhållanllet all fällande dom för 
tryckfrihetshroll endasl kan ske i nu giillande former. 

Ovanstående skall endast ses som ett uppslag från NOs sida. NO vill 
dock framhiilla dels sin ståndpunkt all annonsvägran är en konkurrens
hegränsning som kan få allvarliga effekter och därför i vissa lägen riit1s
poli1iskl ej hör skyddas, llels all iivergången till reklam-TV kan komma 
all ställa annonsvägransprohlcmcn yllcrligarc på sin spets. NO vill där
för förorda en översyn i frågan i syfte att finna ell sätt som kan tillgodo
se det allmänna intresset håde av skyddet för yllrandcfriheten och av en 
fungerande konkurrens. 
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Även Nordisk Tcle1•isio11 har uppfattningen att en reklamfinansierad Prop. 1990/91:149 
TV-kanal inte hör få diskriminera vissa annonsörer. Den annonspolitik Bilaga 2 
som förs hi\r vara konsekvent. 

Utredningens förslag tillstyrks m:kså av SFIV.\'AMRA/J. Organisatio

nerna vill understryka att även ett helt eller delvis reklamfinansierat 
TV-företag måste ha rätt att utforma sin egen annonspolitik och t.ex. 

vägra alt ta emot annonser för vissa typer av varor och tjänster. Ekono

miska hänsynstaganden eller påtryckningar får dock inte leda till diskri

minering av vissa annonsörer till förmån för andra. Organisationerna 

tillstyrker att radioniimnden får granska annonspolitiken även från den

na utgångpunkt. 
Radiunämndrn ullalar att den föreslagna bestämmelsen kan leda till 

åtskilliga tillämpningssvårigheter. Nämnden anser alt det är nödvändigt 
alt hithörande frågor belyses ytterligare under det fortsatta lagstiftnings

arhetet. 
TU är kritisk mor förslaget och yttrar: 
Utredaren föreslår att i la~en skall anges att programföretaget inte får 

diskriminera någon som hegår alt företaget skall sända en annons. Sam
tidigt hiinvisar utredaren till den yttrandefrihetsrättsliga regel som innt:
bär att ingenting får sändas mot programutgivarens vilja. Redan logiken 
horde då ha uteslutit den föreslagna bestämmelsen. 

I den lagstiftning som gäller för tryckt skrift finns ingen motsvarande 
regel om att annonsör inte får diskrimineras. Man har inte velat tunna 
ut den centrala principen om ansvarig utgivares hestämmanllerä\I över 
innehållet. 

Kravet att annonsör inte skall diskrimineras har iindå normativ 
tyngd. l'rånvaron av en tvingande regel har naturligtvis inte heller inne
burit att man inom dagspressen vägrar annonser på ett godtyckligt sätt. 
l'rågan om annons'llägran hanteras inom 1idningsföretagcn och på 
branschnivå med stor uppmärksamhet. 

TU anser inte att det finns härande skäl att i lagen om annonser i te
levisionen införa t:tt förhud mot diskriminering av annonsör. En sådan 
lagregt:l skulle stå i motsatsställning till hestämmdsen i 3 § radioansva
righetslagen om att ingenting får sändas mot programutgivarens vilja. 

TU förutsätter därför att 9 § i förslaget till lag om annonser i televi
sionen utgår. Programföretaget, liksom tidningsföretaget, hör ansvara för 
att annonsörer ges en godtagbar och likviinlig hehandling. 

Ki111u•1•ik motslittcr sig bestämt utredningens fiirslag, som bolaget !in
ner vara en inskränkning i programutgivarens riitt all bcstiimma iiver 

vad som skall siindas. En sådan inskriinkning finns inte beträffande 
1ryckt skrift. Av både praktiska och principiella ~kiil hiir samma regler 

giilla för TV som fiir tidningar. 
St()(/..hulms 1ingsrä11 anser å andra sidan att den föreslagna bestäm

melsen är alltför vag. Tingsrätten yttrar: 
Som utredningen riktigt påpekar föreligger en konflikt mellan kon

kurrenslagstiftningen och yttrandefrihctsrälten. Yt1randefriheten kräver 
för hl.a. fiireskrivna straffsanktioner att del finns en ansvarig programut
givare. Dennes bcs1ämmanderätt kan knappast, med hänsyn till det 
straffansvar han bär, inskränkas eller styras. Mot detta måste vägas en 
annonsörs krav att inte diskrimineras i fråga om annonser som han öns
kar alt TV-företaget skall sända. 

Utredningen föreslår att det i Jen föreslagna lagen om annonser i te
lcvi~ionen införs en allmiint hållen bestämmelse, q §. av innehåll att 
prngrarnfiirctaget inte får diskriminera någon som hcgiir att programfii
rctagct skall sända en annons. Ulredningen fiireslf1r vidare att radio
nämndcn skall gran~ka att sådan diskriminering ej sker. 

262 



Tingsrällcn anser den föreslagna 9 § alltför vag och vill därtill ifrå
gasälla om en granskning av radionämnden är ett tillräckligt verksamt 
medel för att komma tillrätta med det angivna prohlcmet. I delta sam
manhang hör uppmärksammas TV-mediets siirstållning i förhållande till 
tryckta skrifter samt del faktum all ett reklamsändande TV-företag kom
mer all få en särskilt stark ställning utan några jämbördiga konkurren
ter såvitt avser spridning och annonsunderlag. En annons i ett riks
täckande reklamnät får diirtill anses ha ett stort kommersiellt värde. 
llärvid måste också särskilt poängteras att annonsutrymmet kommer att 
hli starkt begränsat. Mot hakgrund av det anförda får frågan om diskri
minering av annonsörer anses vara av väsentligt större intresse iin i 
tryckfrihetsrättsliga sammanhang. l'rågan förtjänar därför en stiirrc upp
märksamhet än vad utredningen givit den. 

5.3 Vad som sak hör skilja annonser från andra 
program 

Utredningens förslag: I radiolagcn införs en ny hestiimmelsc som sliger 

all staten får träffa avtal med ett programföretag om skyldighet för före-

1<1gct att endast under ;rnnonstid sända reklam mot vederlag eller pro

gram mot betalning. 
I avtalet mellan staten och ell rcklamsändande TV- företag utnyttjar 

staten detta bemyndigande. I avtalet klargörs dock att sponsrade pro
gram faller utanför regleringen. 

Kabclnämnd1·n uttalar: 
Att visa att vederlag har utgåll är mycket vanskligt. Om vedcrlagskri

teriet skall ges relevans vid hcdiirnningen av reklaminslag. hör kontroll
myndigheten ges reella Q1Öjligheter till inblick i programföretagets eko
nomiska transaktioner. Avcn om sådana möjligheter införs iir svårighe
terna att påvisa all vederlag förekommit mycket storn. Ftt vederlag kan 
också utformas eller kanaliseras så all det inte framträder i programföre
tagets hokföring. Mot hakgrund av bl.a. sådana över11äganden bedöms i 
kahclniimndens praxis förekomst av reklam enbart utifriin hur program
met ter sig för puhlikcn. En sådan princip hör över11iigas ä11en för denna 
lagstiftnings del. 

ru uttalar all utredningens förslag innebär att en iisik1sa1111ons skulle 
kunna sändas ii11Cn utanför annonstid om del skedde utan 11ederlag. En
ligt TU bör en sådan sammanblandning av annonser och program inte 
få ske. Reklam eller pn·1gram som någon har uppdragit åt programföre
taget att siinda hör oavsett om vederlag utgår få sändas endast under an
nonstid. Detta kan åstadkommas om det i radiolagen anges all det får 
avtalas om skyldighet för programföretaget all " ... endast under annon
stid siinda reklam eller program som någon har uppdragit åt företaget 

att sända ... ". 
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6 Några huvudpunkter i fråga om annonser 1 

TV 

6.1 Annonserna och kraven på opartiskhet, saklighet 
och demokratiska värderingar 

Utredningens förslag: Av annonslagen skall framgå all radiolagens krav 

på opartiskhet, saklighet och demokratiska värderingar i programverk

samheten inte gäller för annonser. 

Del får enligt Stockholms ti11gsrä11 anses vara självklart att kraven på 

opartiskhet och saklighet inte skall giilla för reklam. Att det hör ställas 

krav på att annonser är vederhäftiga är en annan sak. Det hlir mark

nadsdomstolens uppgift att hevaka all kravet på vedcrhäftighet efterlevs. 

Radiu11ä11111dc11 har i princip ingen invändning mot att kraven på 

opartiskhet och saklighet inte skall gälla för annonser. 

Juridiska fakultelsnäm11den 1•id Stocklwlms 11ni1•1.·rsit1:1 delar utredning

ens uppfattning vad gäller kraven på opartiskhet och saklighet. 

En I igt humanistiska utbild11i11gs- och forsk.11ingmämnden 1•id Göt1•burgs 
universitet kommer hetänkandct sjiilvklart fram till att kraven på opar

tiskhet och saklighet inte skall vara tillämpliga på annonstiden. 

/11dus1riförbundet, SAi' och Grossistförbundel S1 1ensk Ha11dt:l uttalar 

att det för reklamen givetvis måste göras ett undantag från kraven på 

opartiskhet och saklighet; detta undantag hör, i enlighet med förslaget, 

kunna utsträckas till andra annonser. 

S1•e11ska kyrka11s ce111rals1yrclsc har inget alt invända mot förslaget att 
radiolagens krav på opartiskhet inte skall gälla för annonser. 

SFR!SAMRAn uttalar att det i fråga om annonser av reklamkaraktär 

ligger i sakens natur att kravet på opartiskhet inte kan gälla. I sak hör 
del krav på saklighet som gäller för prngramverksamheten i allmänhet 

kunna giilla för annonser. Annonserna skall dock falla under marknads
föringslagen vars krav på vederhärtighcl fyller samrm1 funktion som kra

vet på saklighet. Mot denna hakgrund tillstyrks att radiolagcns krav på 

opartiskhet och saklighet inte gäller för reklaminslagen. 

Enligt OFF är utredningen oklar när del gäller annonserna och kra

vet på saklighet. Å ena sidan sägs atl detta krav inte bör gälla annonstid. 

Å andra sidan föreslås all en annons inte skall få vara kortare än 20 sek

under för all kunna förmedla saklig information till konsumenterna. 

Juridiska fakultets11ämnde11 1•id Stockholms 1111itwsitt'l påpekar beträf

fande demokratihestämmelsen all del i den marknadsföringsriittsliga lag

stiftningen inte finns något remedium mot exempelvis könsdiskrimine

rande reklam. Enligt nämnden torde det vara påkallat med ell specifikt 

förhud mol diskriminerande reldam. Niirnnden hänvisar till EG:s TV
direktiv. 

IJO påpekar att marknadsfiiringslagen skyddar konsumenterna just i 

deras egenskap av konsumenter. Ingripanden mot reklam eller annan 

marknadsföring som är otillhörlig genom all diskriminera på grund av 
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ras, hudfärg, etniskt eller nationellt ursprung kan med allra största san
nolikhet inte ske med stöd av marknadsföringslagen. Etniskt diskrimi

nerande TV-reklam kan med nuvarande regelsystem hara påtalas om 

den skulle utgöra hrottel hets mol folkgrupp. Det kan inte uteslutas all 
TV-reklamen i en framtid kan komma att vända sig till främlingsfientli
ga eller rasistiska grupper eller - vilket hediims vara den största risken -

heskriva folkgrupper på ett schahloniserande, nedsättande eller förlöjli
gande sätt utan all för den skull utgöra hrott. Att det saknas möjligheter 

att påtala sådan reklam kan inte vara förenligt med samhällets strävan

den i övrigt att motarheta främlingsfientlighet och etnisk intolerans. 

Detta hlir särskilt påtagligt då fråga iir om ett medium med så stor ge
nomslagskraft som televisionen. 

01'1•' anser att utredningen när det gäller demokratifrågan för några 
resonemang som förefaller oklara. Å ena sidan föreslås att annonser inte 

skall få vara avsedda att främja uthredningen av åsikter i politiska, re

ligiösa eller fackliga frågor. Å andra sidan sägs att radiolagens demokra

tihestämmelse innefattar en allmän skyldighet all sända program som 

hävdar de demokratiska värderingarna. Utredningen fortsätter med att 

sä?,a att "det är uppenbart att sådana krav inte kan ställas på annonser". 

Men i demokratihestämmelsen ligger ju föreskrifter om alla människors 
lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Detta in

nefattar också fördömande av rasism, våld och hrutalitet samt hävdande 

av jämställdhet mellan män Ol:h kvinnor. Självklart skall demokratikra

ven också gälla annonser! 

Radionäm11dc11 anser att av det förhållandet att opartiskhet och sak
lir,het inte behöver iakttas i annonser inte följer motsvarande slutsats 
vad giillcr demokratihestämmelsen. Enligt nämnden hör de värderingar 
som denna hestämmelse värnar om prägla även vad som sänds under 

annonstid. Oet är I.ex. angeläget all det inte heller under sådan tid får 

förekomma inslag som ger uttryck för ras- eller könsfördomar. för all 
åstadkomma detta ligger enligt niimnden den lagtekniska lösningen nära 
till hands all man låter den föreslagna hestämmelsen om ljudradions 
oi.:h televisionens särskilda genomslagskraft (se avsnitt 9.5) avse också nu 
heriirda frågor. 

6.2 Under annonstid hör det få förekomma tre olika 
typer av program 

Utredningens förslag: I annonslagen föreskrivs att det under annonstid 

för ett reklamsändandc TV-företag endast får förekomma 
I. reklam och andra program som någon har uppdragit åt program

företaget att siinda, 

2. programfiiretagets reklam fiir egen kommersiell verksamhet och 
J. korta sam man drag av program som programföretaget avser all sän

da vid ett senare tillfälle. 

Stocl..lwlms tingl'fiill, lt11Jusuiji"ir/Ju11dt'I, SAF och Grossistfiirbumfrt 
~frcw;/,, llu11dd har inget att erinra mol förslaget. 
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SFR/SAMRÅD tillstyrker förslaget som enlig! organisationerna ska
par tillräckliga möjligheter au göra en klar avgränsning mellan reklam 
och annan programverksamhct. 

Radionämntfrn uppehåller sig vid 1>rogramkalegorin korta samman

drag av program som programföretaget avser all sända vid ett senare till

fälle (programglimtar). Nämnden pekar på den konsekvens som försla

get har att en programglimt inte hehöver uppfylla radiolagens krav på 
oparliskhel och saklighel. Nämnden kan inte dela ulredningens synsätt 

alt man kan hortse från denna konsekvens hl.a. därfiir all del program 

som programglimten är ett sammandrag av kommer all hedömas utifrån 

de nämnda kraven. Det förekommer nu all nämnden fäller en program
glimt ulan alt kritisera själva programmel. Programglimten kan sålunda 

vara panisk eller osaklig utan all själva programmet är del. Program

glimtar bör därför inte få förekomma under annonstid. Någon nämn

värd olägenhet synes inte uppkomma härav. I stället för att "fylla ut 

osåld reklamtid" kan ju programförelaget korta annonstiden och sända 

programglimten omedell'>art efler den särskilda ljud- och bihJsignatur 

som markerar att annonstiden är slut. 

Även TU har uppfattningen att programglimtar inte bör få förekom

ma under nnnonstiden. TU uttnlar nll reklam och andra program som 

någon har uppdragit åt progrnmföretagel att sända bör hållas klart åt
skilda från redaktionellt utformade program (jfr avsnitt 5.3). 

Barnmiljörådct uppehåller sig vid hur programglimtar presenteras. 
Enligt rådet sk.er delta inte sällan genom att del visas klipp med mycket 

action och våld. Rådet anser att sådana våldsamma programglimtar är 
klart olämpliga för barn och all del är angeläget att denna typ av egenre

klam u1formas utifrån att även barn är mottagare. 

6.3 Annonserna och grundsatsen om 
rekla rnidentifiering 

Utredningens förslag: I annonslagen föreskrivs följande. Av en annons 

som någon har uppdragit åt del reklamsändanilc TY-företaget att ~ända 
skall framgå vem uppdragsgivaren är, om det inte står klart i vems in
tresse annonsen sänds. I annonser med reklam får det inte uppträda per

soner som spelar en framtriidande roll i lelevisionsprogram som huvud

sakligen gäller nyheter eller nyhetskommenlarer. 
Stockholms tingsrätt tillstyrker att <lel införs en bestämmelse av inne

hiird att uppdragsgivaren till en viss annons skall framgå av annonsen. 

SFRISAMUÅD ullalar att del är ctl starkt konsumentintresse och all
mänintresse att reklam avgränsas tydlig! från programverksamheten i 

övrigt och att det framgår vem uppdragsgivaren bakom annonsen är. 

Därför tillstyrks utredningens förslng om all del nv en annons som nå
gon har uppdragit åt TV-företaget att siinda skall framgå vem uppdrags

givaren är. om det inte står klart i vems intresse annonsen sänds. 

l\011sunu:n11•erkc1 vill i fråga om fiirslaget nit del av en annons i vissa 

fall skall framgå vem uppdragsgivaren är hetona att informntionen om 
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annonsörens identitet bör innehålla uppgifter som gör det möjligt fiir 
TV-tittaren att liilt ta kontakt med näringsidkaren. 1:ullständigt namn 

samt adress eller telefonnummer bör anges, där detta är möjligt. Infor

mation om eventuell konsumentkontakt kan vara väntefull för den som 

önskar ytterligare information om produkten. 

l11dustriförbu11dct, SAF m:h Gmssistförbu11det S1·e11st.. fla11del menar 

all det i ett avseende är oklart om utredningen räll har uppfattat mark
nadsföringslagens innebörd och fortsätter: 

På flera ställen (s. 188, 190, 191) betvivlas att en sändning kan be
traktas som reklam i MFL:s mening om det inte framgår att uppdragsgi
varen är kommersiell. Vi vill till detta påpeka att avg()rande härvidlag är 
de faktiska förhållandena - dvs. om annonsören är näringsidkare och 
framställningen har kommersiellt syfte och rent kommersiella förhål
landen till föremål; vad som för tillaren framgår är inte av betydelse i 
denna del men väl vid hcdiimning av identifierbarheten. 

Ett TV-inslag som uppfyller reklamrekvisiten utgör gi'Wetvis reklam 
även om det sänds utanför annonstid. Det kan då prövas enligt MFL 
samt träffas av det fiircslagnn förbudet mot otillbörligt gynnandc. 

Kravet på reklamidentifiering knn med stöd av MFL hara upprätthål
las för just kommersiell reklam. Hir att tillgodose önskemål om en vid
sträcktare annonsidentifiering i TV måste man, som utredaren anger, 
särskilt föreskriva delta. Kravet uppställs emellertid redan genom att an
nonser endast får sändas under annonstid, vilken ju definieras som an
nonsmarkerad sändningstid. 

Utredaren förefaller all något ha sammanhlandat prim:ipcn om 
rcklam-/annonsidentifiering med kravet på sändarangi'<clse, varmed för
stås att del klart skall framgå '<Cm annonsören är. En sådan identitels
upplysning kan ges i klartext med namn/firma eller på annat sätt, I.ex. 
genom att cu känt varu märke visas. För kommersiella förhållanden kan 
Mi:I. tillämpas, men en utvidgning av kravet till andra annonser fordrar 
särskild föreskrift. I>et kan diirför vara rationellt att i den föreslagna la
gen införa en regel härom som omfattar alla slags TV-annonser. Den 
hör kunna formuleras enklare än utredaren gjort och även avse TV
företagcts egna annonser. 

Organisationerna påpekar att det av TV-konventionens artikel 13:4 

fiiljcr att personer som rq~clhundet presenterar nyhetsprogram eller ny

hctskommentcrandc program inte får medverka i reklam. Organisatio

nerna har därför inte något att invända mot vad utredningen föreslagit i 
denna del. 

S1·eriges Mart..11ad~förbwui kan heträffande personer som förekommer 
i nyhetsprogram instämmn i sakfrågan men anser att det hctintliga regel
verket är tillräckligt. Förhundet hänvisar till artikel 11 i Internationella 
Handelskammarens Grundregler för reklam. 

Ko11sume1111·ert..c1 kommenterar också delta förslag. Avsikten med för
slaget är i första hand att säkerställa integriteten hos TV-mediet som ny

hctsförmcdlarc. l'iirslaget ligger emellertid också väl i linje med det all

männa kravet på reklamidentifiering. Gruppen av diskvalificerade per

soner hör enligt verkets uppfallning utökas till att omfalla även andra 

program medarbetare. 

Även Sw:nst..11 t..yrt..1111s cc111rals1yrelse anser att regeln om personer 

som förekommer i nyhetsprogram hiir vidgas och preciseras. Regeln hör 

även ornfalla personc::r eller figurer som spelar en framträdande roll i 

samhiillsprogram och andra program diir tro'<iirdigheten hos personen 
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eller i framförandet kan ifrågasättas om denne även uppträder i annon- Prop. 1990/91:149 

ser med reklam. Bilaga 2 
SFR!SAMRAJ) anser att förbudet för 1>ersoner att uppträda i annon

ser med reklam bör preciseras till att gälla nyhetsreportrar, programle
dare od1 liknande i såväl nyhets- och nyhetskommenterande program 

som samhällsorienterande program i övrigt dlir TV-tittarna måste kunna 
ställa höga krav på objektivitet och integritet. 

6.4 Annonser i politiska, religiösa eller fackliga frågor 

Utredningens förslag: I annonslagen föreskrivs att annonser inte får vara 

avsedda att främja utbredningen av åsikter i politiska, religii)sa eller 

fack. I iga frågor. 

En annons får dock vara avsedd att främja utbredningen av en åsikt i 

en politisk fråga. om 
l. annonsen sänds inför ett val till riksdagen eller med anledning av 

att det förestår en sådan rådgivande folk.omröstning som avses i rege

ringsformen, 

2. programföretaget och samtliga i riksdagen företrädda partier eller 
företrädare för samtliga linjer i folk.omröstningen är överens om villko

ren för sändandct av annonser och 

3. annonsen sänds i enlighet meu de överenskomna villkoren. 

Nordisk Tde1•isio11 kan från sin utgångspunkt acceptera förslagen 

som bolaget anser vara väl genomtänk.ta. 

S1•cns/...a kyrkans cc111rals1yrclsc gör den tolkningen av det föreslagna 

förbudet alt det inte hindrar Svenska kyrkan eller andra trossamfund 

från att annonsera kulturella evenemang eller tjänster eller att informe
ra om insamlingar om histånd. Centralstyrelsen ser inte heller all försla
get hindrar annonser som gäller anskaffningsfrämjande åtgärder eller att 
kyrk.liga företag hindras att annonsera sina varor eller tjänster. Om 
emellertid denna tolkning anses vara oriktig motsätter sig centralstyrel

sen förbudet. 
Enligt SFUIS1\MR1'n belyser utredningen väl det dilemma som upp

står då man diskuterar vilka typer av åsiktsrcklam som skall tillåtas i 

TV. Organisationerna tillstyrker del föreslagna förbudet men uttalar att 

det är angeläget att skilja mellan å ena sidan Lex. annonser som innehål

ler ett religiöst budskap och å andra sidan annonser från kyrkor och 

andra religiiba organisationer med information om I.ex. evenemang, in

samlingar eller verksamhet. 

Sl·R/SAMRÅD fortsätter: 
Det skulle uppstå en ohållbar situation om Lex. l>IAKONIA eller 

Lutherhjiilpcn utestängdes från möjligheter till TV-annonser om insam
lingar som står öppna för Rädda barnen eller Röda Korset därför att de 
senare är religiöst obundna. Lika orimligt vore det om idrottsrörclscn 
skulle få annonsera stora idrottstävlingar men kyrkorna skulle vara för
bjudna att annonsera allkristna riksmöten eller om kyrkornas telefon
jour eller diakonala insatser inte skulle få annonseras medan HRIS eller 
kvinnojourerna inte drahhades av motsvarande restriktioner. 
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SR vidhåller de principiella invändningar mot politisk annonsering i 

TV som holaget framrönlc i yttrandet över betänkandet (SOU 1989:73) 

TV-politiken. 

Sveriges Rek.lamförbund känner en viss tveksamhet inför den något 

vaga formuleringen att annonser inte får vara avsedda att främja utbred

ningen av åsikter i politiska, religiösa eller fackliga frågor. Det vore all

varligt om t.ex. ett politiskt parti med stor hudget på grund av regelns 

utformning fick möjlighet att utnyttja reklamutrymme till "smygpropa

ganda". Förbundet föreslår att regeln får lyda: "Annonser som avser 

åsikter i politiska, religiösa eller fackliga frågor får inte sändas." 

l/1wrä11en fiir Nl'drt' Norrlund har inga synpunkter 1>å de övervägan

den som ligger till grund för det föreslagna förhudet. I lovrätten vill 

dock påpeka att det i vissa fall kan vara svårt att dra en klar gräns mel

lan vad som skall anses vara politiska och kulturella frågor varför det av 

motiven siirskilt hiir framgå hur gränsdragningen skall giiras. 

l\abd11än11ufrn noterar att ett genomförande av förslaget medför att 

vad som är tilliitet programutbud enligt kahellagcn blir fi\rhjudct för ett 

reklamfinansierat programföretag. 

Samhäll.n·1·11~11sl..apliga fak.ultetmämnden l'id Giitl'/wrgs unhwsi11·1 an

ser att fiirslagct hl.a. reser frågan hur åsiktsannonser skall skiljas från 

andra annonser. Nämnden yttrar: 
Vad gäller frågan om hur "åsiktsannonsering" skall avgränsas synes 

denna kunna bli problematisk. Formuleringarna i motiven om att "de 
grupper som har råd" (s. 195) inte skall få större miijlighcter all bilda 
opinion via TV kan tolkas som att det handlar om annonser från orga
nisationer. Såvitt fakultetsnämnden kan bedöma finns det hiirvidlag en 
stor mängd gränsdragning.sproblem. Ett ytterst besvärligt område borde 
t.ex. vara hur den typ av imageannonsering som troligen kommer att 
spela en viktig roll i TV-reklam skall bedömas i detta sammanhang. En 
sadan annons på t.ex. 30 sekunder, där ett företag inom bilbranschen sä
ger vad det giir för miljön, är ju rimligen "ägnad att görn en genomsnitt
lig åskådare viilvilligt inställd till annonsörens åsikter" b. 197). Vad skil
Jcr detta från ett politiskt parti som vill tala om exakt vad ett visst för
slag som det lagt i riksdagen faktiskt innehåller'! 

Ytterst handlar den principiella frågan vad som skall liiggas in i bl.a. 
politiska och fackliga frågor. Och vad ligger bakom att man inte tänker 
sig motsvarande inskriinkning beträffande åsikter i ekonomiska och kul
turella frågor'' Det finns här en rad principiella problem som borde 
uppmiirksammas. 

l.RF finner det önskviirt att reglerna fiir åsiktsrcklam så niira som 

möjligt ansluter till de regler som gäller för pressen. Undantag är moti

verat för de politiska partiernas valpropaganda under valkampanjer på 

grund av det begränsade utrymmet. Den ordning som utredningen före

slär, att reklamtiden fördelas i samråd med de politiska panicrna, finner 

LRF väl motiverad. LRI' fortsätter: 
I iivri)!.t är svärigheterna betydande att särskilja s.k. äsiktsreklam från 

annan reklam. l>et gäller I.ex. mellan reklam fiir en vara eller en tjänst 
~pm skall anviindas i ett visst syfte och propaganda fiir syftet som sådant. 
Ar det äsiktsrcklam eller tillåten reklam att motivera inköp i kooperati
va - eller privatiigda - butiker med ideologiska argument" Var går grän
sen mellan antikiirnkraftspropaganda och marknadsföring av miljövänli
ga energiformer'! Lxcmplen kan mångfaldigas och det ekonomiska mo
tivet fiir ett förhud iir fiiga hållbart. Organisationer och företag med sto
ra resurser har under alla förhållanden ett fiirsteg i propagandan, men 
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eftersom TV rätt använt är ett kostnadseffektivt reklammedium kan de 
mindre resursstarka t.o.m. få relativa fördelar av att det får utnyttjas 
även för s.k. åsiktsreldam. Därför, och för enhetlighetens skull, anser 
LRF att reglerna bör så nära som möjligt ansluta till dem som gäller för 
pressen. 

S1•eriges Marknadsförb1111d anser att den föreslagna hegränsningen 

kan vara motiverad men att det blir fråga om en svår gränsdragning. Var 

går gränsen mellan fackliga - och branschorganisationer'! Kan reklam 

för naturgas eller elvärme tillåtas'! Hirbundet menar slutligen att när 

politisk reklam förekommer, bör den hetraktas som all annan reklam 

och alltså bedömas enligt marknadsföringslagen. 

Köpm1111naförbundet uttalar att man i och fiir sig kan ha en viss för

ståelse fiir förslaget. Ett förbud mot åsiktsannonser skulle dock innehära 

en inskränkning i yttrandefriheten och leda till svårigheter när det gäl

ler att dra gränser gentemot kommersiella inslag och andra meddelan

den på hetalt utrymme. Därför hör också åsiktsreklam kunna tillåtas en

ligt vissa fasta regler. 
Industriförbundet, SAF och Grussistfiirbu11de1 S1•ensk lla11de/ anser att 

TV-annonsering bör tillåtas även när det gäller politiska, fackliga eller 

religiösa frågor. Organisationerna, som således motsätter sig utredning

ens förslag, yttrar om detta: 
Huvudskälet anges vara att tillgång till TV-mediet skulle ge resurs

starka aktörer elt övertag över ekonomiskt mindre välrustade menings
motståndare (hl.a. s. 195). Rent faktiskt ligger det givetvis något i detta, 
men är likväl en sanning med hetydande modifikation. 

För det första är förhållandet inte något för TV säreget; samma gäller 
heträffande andra media, exempelvis vid annonsering i dagspress. Vidare 
torde i enskilda frågor inte sällan finnas en intressegemenskap mellan 
flera, måhända var för sig resurssvaga. aktörer vilket möjliggör slagkraf
tigare formeringar. Räckvidd och kostnadseffektivitet gör dessutom det 
tänk.hart att grupper med hegränsad kampanjkassa i vissa lägen har lätta
re att verkligen fa ut sitt budskap till befolkningen via TV än genom tra
ditionella media. Sannolikt kan lågbudgetproduktioner utnyttjas. 

För det andra kan det inte hortses från att rätten att framföra åsikter 
utgör själva innehönlen av yttrandefriheten och är en del av demokra
tins innersta kärna. Mycket starka skäl måste därför till för att motivera 
ell förhud i visst medium. I lär hör även erinras om att etahleringsmöj
ligheterna inom etermedia iir starkt beskurna och i vissa stycken obe
fintliga. 

Mot denna bakgrund framstår utredarens påsti'1endc (s. 1116) att ett 
förhud inte kan kritiseras från konstitutionell utgång_~punkt som må
hända formellt korrekt. men i sak tvivelaktigt. 

I Iärtill kommer all ell förhud mot åsiktsannonsering oundvikligen 
medför svårbemästrade griinsdragningsproblem. Annonser i vetenskapli
ga och kulturella frågor skall enligt betänkandet vara tillåtna (s. 194). 
Det är emellertid lätt all föreställa sig sådana inslag som underförståtl el
ler indirekt förmedlar också t.ex. etl politiskt budskap. Annonser för 
hjälpverksamhet kan ha en religiös underton. Vidare, hur skall reklam 
för puhlika.\ioner, kurser och dylikt i politiska/religiösa/fackliga ämnen 
betraktas'.' Over huvud tagel blir s.k. blandade meddelanden ett problem 
i sammanhanget. Utredaren anför (s. 197) att det för förhud skall räcka 
med att annonsen "är ägnad all göra en genomsnittlig tittare välvilligt 
inställd till annonsiirens åsikter", en med förlov sagt både långtgående 
och oklar regel. 

TU upprepar sin i yttrandet över betänkandet (SOU 1989:73) TV

politiken framförda ståndpunkt att det inte finns viigande skäl att he

griinsa åsiktsreklamen - och diirmcd yttrandefriheten - rörande fackliga. 
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religiösa eller politiska frågor. Inför allmänna val och folkomröstningar 

liksom i andra samhälleliga frågor bör möjligheten till åsiktsannonse

ring även i TV-mediet i princip vara öppen för alla opinionshildare. TU 

menar att det med pressen som förchild bör överlåtas åt programföreta

get och programutgivaren att ta ett ansvar för att annonsering i TV sker 

på ett etiskt godtaghart sätt. Oet gäller även åsiktsannonsering. 

Kim1e1•ik. anser att det saknas tillräckliga skäl att på det föreslagna sät

tet hegränsa yttrandefriheten och opinionshildningen. Det finns ingen 

anledning att i detta avseende hehandla ett TV-företag annorlunda än en 

tidning. 

Ett antal remissinstanser har invändningar mol utredningens förslag 

om all ge riksdag.-;partierna inflytande över möjligheten till politisk an

nonsering vid val och folkomröstningar. 

llul'räuen för Nedre Nurrla11d anför att förslaget innehär att ett parti 

som har endast ell mandat i riksdagen kan förhindra en mellan samtliga 

övriga partier träffad överenskommelse. 

Samhälln·etem/.;apliga fak.u/1c1snäm11deri vid Gött'borgs urii1•ersi1e1 ytt

rar hl.a.: 
Också undantagen från regeln - att partier skall kunna komma över

ens om TV-reklam på vissa villkor i en valrörelse - väcker en rad princi
piella frågor. Om det är så att utredningen menar att åsiktsannonsering 
faktiskt skapar opinionsmässig orättvisa är det något förvånanJe all den 
just skulle tillåtas i en valrörclse. Den omvända prilll:ipen - att sådan 
annonsering på andra tider än under valrörelsen - förefaller i så fall va
ra mer rimlig. Detta är dessutom vad Sveriges Radio ofta har tillämpat 
vad giiller politiskt aktiva medarhctare. 

Men utredningens motiv att göra undantag hiingcr samman med att 
man här överlåter till riksdagspartierna all göra upp villkoren. Delta fö
refaller i tur vara principiellt olyckligt. Visserligen handlar det inte om 
redaktionellt innehåll utan om annonser, men det synes ändå olämpligt 
att partierna ~kall förhandla om innehåll i en TV-kanal infiir ett val. 
I>en parallell som dras med all det i den redaktionella valrörelsehevak
ningen gjorts vissa överenskommelser med partierna är missvisande: 
dessa har alltid skett på det sändande företagets villkor - och har f.ö. 
successivt upphört. 

Lnligt niimndens hedömning kan det finnas skäl att ytterligare pröva 

om de redovisade argumenten för förslaget är tillräckliga vad gäller poli

tisk och facklig annonsering; skäl för ell förhud kan dock finnas vad 
giiller åsiktsannonsering i religiösa frågor. 

/111ltts1riförb1111dct, S!\F och Grvssis1förbur11lt'l S1·01sk llaridcl motsäller 

sig förslaget att riksdagspartierna skall kunna förhandla om undantag 

från ett fiirhud mot politiska TV-annonser. Detta kan medföra ett från 

demokratiska utgängspu nkter osunt schackrande om yllrandefrihetens 

omfa11ning och villkor. TV-företaget hamnar i en integritetsmässigt hc

sviirande situation gentemot den politiska makten. Det iir f.ö. oklart vad 

fiirhandlingarna niirmare skulle gå ut pi\ - omfaltas I.ex. priser och till

giinglig tid eller, än värre, vilka som får annonsera'! 

I enlighet med sin inställning anser organisationerna att åsiktsannon

scring hör tillåtas enligt fasta regler och inte göras till föremål för poli

tiska iiverliir,gningar och kompromisser vid enskilda tillfällen. 
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TU vänder sig med skärpa mot förslaget all de etahlcrade riksdags

partierna inför valen skall ges rätten att hestämma om programföreta
gets annonspolitik. 

Enligt K.i11ncl'ik framstår det som olämpligt att varje riksdagsparti 

skall få vetorätt i fråga om denna typ av reklam inför ett val och att for

merna för reklamen skall avtalas mellan programföretaget och partier

na. Härigenom skulle ett enstaka parti ges möjlighet att påverka opi

nionsbildningen inför ett val i en utsträckning som inte bör accepteras. 

Enligt S1•c11ska kyrkans antralstyrclsc är det fel att ge de politiska par
tierna rättigheter som förmenas andra folkrörelser och organisationer. 

Det skulle kunna innebära det absurda förhållandet, att det enda som 

får sägas om Svenska kyrkans åsikter i TV-reklamen är det som de poli

tiska partierna säger i sina kampanjer inför kyrkofullmäktigevalet. 

SFRISAMRÅJ> anser i konsekvens med organisationernas tillstyrkan

de av det föreslagna förhudet mot åsiktsreklam i TV, att det inte bör få 
förekomma politisk annonsering i anslutning till t.ex. val och folkom

röstningar. 

7 Mängden annonser och hur annonser bör få 
sättas in 

7.1 Allmänna synpunkter 

S1·i:11ska kyrkans antralstyrt:lse har inget att invända mot förslaget vad 

giiller hegriinsningen av miingden annonser. 
R..ulioniinuulm ser inte som sin uppgift att lämna niirmare synpunk

ter pii vad som föreslås i dessa delar. Nämnden kan emellertid från de 

utgångspunkter som nämnden har att heakta inte underlåta att påpeka 
att regleringen förefaller synnerligen invecklad och svår att övervaka. 

Niimndcn skulle hälsa med tillfredsställelse om denna synpunkt kunde 
beaktas i det fortsatta lagstift ni ngsarhetet. 

Samhäl/s1·cte11skapliga fakultets11än11uii:11 1•id Göteborgs uni1•er.1·itct an

för att betänkandet innehåller den oklarheten att det talas om "mäng

den annonser", inte mängden annonstid: hasen för tidsberäkningen hör 

vara annonstidens längd, inte annonserna. 

lndustrifiirbundd, SAF och Grossistfiirbundi:t S1•e11sk llandd upp

märksammar utredningens uttalande i anslutning till artikel 28 i den 

europeiska TV- konventionen. att konventionen inte hindrar att en stat 

helt säger nej till reklam i TV. Organisationerna påpekar att denna fråga 

också måste ses i ljuset av artikel 111:2 i Luropakonventionen om de 

mänskli!!,a riiltighelerna. Mycket talar fiir att i vart fall generella reklam
förhud inte iir förenliga med den hestämmelsen. 

Det är IJ/.F:s hestiimda åsikt att regleringen hiir vara densamma oav

sett om det reklamsiindande TV-företaget blir Sveriges Television eller 
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ett från Sveriges Radio- koncernen fristående företag. Att reglera Sveri
ges Television hårdare än ett fristående TV-företag skulle innehära att 
detta företag inte kunde konkurrera på lika villkor med del andra före

taget. Den bästa lösningen ur konkurrenssynpunkt anser l>LF vara all 

reklamsändningar tillåts inom såväl Sveriges Television som ett friståen

de TV-företag. 
S1•eriges Reklamförburui anser att reglerna hcträtfande reklamens om

fattning och placering i förhållande till programtiden hi.ir vara desam

ma, oavsett om det är Sveriges Television eller ett fristående programfö

retag som sänder. 
Köpmannaförbundet anser att den detaljerade regleringen vad gäller 

annonsvolym och annonseringssä11 ter sig överdriven och väl byråkra

tisk. Lagstiftningen bör begränsas till mer grundläggande principer och 
överlåta de detaljerade handlingsreglcrna till ett avtal mellan staten och 

programföretaget utgående från tlen europeiska TV-konventionen och 

Internationella llandelskamrnarens Grundregler för reklam. 

Kinnt:1•ik menar att det är uppenbart alt utformningen av reglerna 

om n::klarnens omfattning och inplacering kommer att få stor betydelse 

fiir programverksarnheten. Bolaget anser att dessa regler hör vara an1>as
sade till vad som gäller internationellt. 

7.2 Högsta tilltltna annonsvolym 

Utredningens förslag: I annonslagen föreskrivs följande. lfögst tio pro
cent av sändning..~tiden per dygn i en programkanal får avse annonser. 

Denna andel beräknas särskilt fiir tiden mellan kl. 18.00 och kl. 24.00. 
Inom en sändningstid av en timme mellan hela klockslag får annonser 

förekomma under hög..~t åtta minuter. I avtalet mellan staten och pro

gramföretaget får det bestämmas all högsta tillåtna sändningstiden för 

annonser skall vara kortare iin vad som nyss har sagts. 
l.UF finner reglerna vara viil avvägda. 
Nordisk Telel'isiurz accepterar utredningens förslag. Bolaget uppger 

att det vid planeringen av sin programkanal TV 4 har utgått från en an
nonstid om i genomsnitt sex minuter i timmen ( 10 % av sändningsti

den). som man funnit ger tillräckliga intäktsmiijligheter för en fullvär
dig TV-kanal. Denna nivå är visserligen liigre än vad den europeiska 
TV- konventionen tillåter (i genomsnitt nio minuter i timmen). men 
enligt bolaget är det fullt möjligt att driva en konkurrenskraftig TV

kanal med den reklamtidsnivå utredningen föreslår. Bolaget accepterar 

också förslaget att högsta tillåtna annonstid under en timme mellan hela 

klockslag skall vara åtta minuter. Även om detta ger en konkurren

snackdel jämfört med en TV-kanal som följer TV-konventionens regler 

(högsta annonstid tolv minuter under en viss timme) ger utredningens 

förslag en tilldicklig flexihili1et i fråga om annonsernas inplacering. 

Samtidigt framhåller holaget all en väsentligt mer restriktiv reglering iin 

vad som följer av TV-konventionen skulle skapa en klar konkurrcn-

18 Riksduge11 1990191. I suml. Nr 149 
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snackdcl fiir reklam-TV-kanaler som är baserade i Sverige jiimfiirt med 

internationella kanaler som riktas mot de svenska hushållen. 

S1·1·11ska kyrkans antralstyrclsc har inget att invända mot förslaget. 

Sanzhäl/si•t•tcnskapliga fak11t1cts11äm11dc11 1•id Göteborgs unil'crsitl'I utta

lar att argumenten för att hålla sig till ått.a minuter per klOl:ktimme är 

viil underbyggda. Nämnden delar också uppfallningen 11tt detta bör ses 

som ett maximum som lrnn 11vtalas bort fiir det fall all Sveriges Televi

sion ges rätt att sända betald reklam. Möjligen biir enligt nämnden detta 

ocksii kunna gälla för andra TV-företag som i en framtid får sändnings

rlitt. 
Juridiska fak11l1ets11änuufrn l'id Stol'kh11/nzs w1it't'fsi11·1 ifrågasätter 

liimpligheten av att lagfästa ett så i detalj utformat system vad gäller an

nonsinslagens fördelning över programtiden och framkastar tanken att 

dctaljre)!.lcringen hellre skulle kunna ske i ett avtal mellan regeringen 

och prngramfiiretaget. 

f11d11s1rifiirbwulct, SAF och Grossis1fiirb1111d1·1 !frn1sk lla11dd yttrar: 
l>en föreslagna annonsmängden är inte liten od1 kan tjäna som rikt

miirkc till en början. Det ter sig dock väsentligt att stor överefterfrågan 
på reklamtid om möjligt undviks. liksom att sådan brist pressar upp pri
serna till mycket höga nivåer. Kvotering av annonstid hör, av uppenba
ra skiil. i det läng.~ta undvikas. Vi anser mot denna hak.grund att lagen 
biir iiverensstiimma med TV-konventionen, dvs. 15 procent av siind
ningstiden samt övriga normer enligt anikcl 12. Om det bedöms öns
kvärt all inleda verksamheten med den försiktigare nivå som utredaren 
föreslår, kan det lämpligen regleras i avtalet mellan programbolaget och 
slalcn. 

/)/.F påpekar att TV-konventionen tilliiter all IS % av den dagliga 

siindningstiden (20 'Yt.> inklusive "telcshopping") utnyttjas för annonser, 

medan utredningen föreslt1r 10 %. l>el har enligt 1>1.1: stor betydelse för 

markbundna kanalers möjlighet att finansiera sin verksamhet med re

klamintiikter att lagstiftningen iir anpassad till TV-konventionen. efter
som kanalerna kommer all konkurrera med satellitkanalerna om an

nonsörernas investeringar. Konkurrensen om rcklaminvesteringarna 

skulle inte ske på lika villkor om svenska markbaserade reklam-TV

kanaler reglerades hårdare än satellitkanalerna. 
S1•Nig1•s Mark11ad.1fårb1111il anser att alla detaljer runt tider för an

nonsblm.:k resp. enskild annons iir sådant som lämpligen justeras rent 

praktiskt efter ett halvår. Alltför mycket reklam kommer att reglera sig 

sjiilvt. 

Ko11sw111•1111°l'/'kt'I hiinvisar till all verket har stiillt sig bakom NLl\.

rapporten llJX<l:5 med gemensamma nonliska lwnsumentkrav på TV

reklam till barn och unga. Diir framförs äsikten all ingen reklam hiir få 
sändas före kl. 20. 

7.3 MinimiliJcn för en annons 

Utredningens förslag: I annonslagen föreskrivs att en an111;ns inte för va

ra kortare iin 20 sekunder. 
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Invändningar och kritik mot förslaget framförs av juridiska fakul1e1s-
11ämndcn 1'id S1<>ckholms uni1•asi1e1. kabd11ämndc11, Filmi11stiiu1e1, lndu
s1rifurb1111dc1. S11F, Grossis1förbundc1 S1•t·mk flalllld, DLF, Köpmannaför
bw11/c1, A1111onsörförc11ingc11, Sveriges Reklamförbund, S1•eriges Marknads
förb1111d, Nordisk Telc1•ision, Sanna Satdlill' och Charlollt' Reimcrson. 

Kabl'/11iimr11/c11 yttrar bl.a.: 
Nämnden har vid sin granskning av reklaminslag i olika satellitkana

ler funnit <1tt de enskilua reklaminslagen av typ hioreklam i allmänhel 
är mel Ian 13 rn.:h 30 sekunuer långa. l'ör inslagen gäller generellt att de 
oftnst innehåller sekvenser med vacker miljö eller tilltalande människor 
som agerar till musik. På slutet siigs eller skrivs några positiva ont om 
produkten, ihland bara produktens namn. Någon skillnad i informa
tionsmängd beroende på inslaliets längd har nämnden inte funnit. En 
regel om minsta längd är ocksa läll att uppfylla utan att mer informa
tion sätts in i inslaget. Sammanfallningsvis hör syftet med och konse
kvenserna av minimitid för annonser övervägas närmare under det fort
satta lags I i h ni ngsarbetet. 

Filmi11s1i1u1e1 uttalar att det är en fiirlegad uppfattning att endast in

slag på över 20 sekunder kan förmedla annonsörens budskap på ett in

formativt sätt. 

l11d11s1riförbur11Je1, S1\F m:h Grossis1förbwufr1 S1•c11sk Ilande/ anser att 

fiirslagel är en onödig och fördyrande restriktion. Väsentlig information 

kan lämnas på kort tid. Om de informationsanspråk som kan ställas 

med hänsyn till mediets egenskaper och konsumenternas behov är upp

fyllda eller ej i det enskilda fallet får, som för annan reklam, beuömas 

enligt den lagstiftning som giiller (3 § marknausföringslagen). 1:ör övriga 

TV-annonser torde längden i vari fall inte utgöra någon garanti för in

formnlionshallen. 

A11nonsörförcni11gt'fl anser all den föreslagna regeln skulle leda till att 

mindre företag - som ofta är svenska - får svårigheter att göra reklam i 

TV, vilket av konkurrensskiil vore olyckligt. Föreningen fortsiiller: 
Enligt Annonsörföreningens uppfattning finns det inget omedelharl 

samband mellan annonsens liingd och dess informationsinnehåll. Mera 
väsentligt härvidlag är annonsens utformning. En längre annons kan 
I.ex. vara informationsfattig om inte annonstiden fokuseras på fakta om 
den marknadsförda produkten/tjiinsten. 

Väsentligt är vidare vad fiir slag av produkt/tjänst del handlar om. ln
formillionsbehovet varierar hii~sl avsevärt mellan olika produkt-/ tjäns
teslag. Det är därför bättre all lata annonsers i nformat ionsi n nehåll bedö
mas från fall till fall enligt gängse marknadsrättsliga regler. - - - Del lig
ger i dclla sammanhang niira till hands att jämföra med vad som gäller 
för biografreklam. Enligt "Normer för visning av reklamfilm" som anta
gits av Sandrew Media och SI' Media AH 1487-10-25 och biträlls av An
nonsörföreningen och Godkända Annonsförmedlares Förening, är re
klamfilmens normallängder 15, _)!), 45 och 60 sekunder. Andra längder 
mellan 5 sekunder och 4 minuter kan visas efter särskild överenskom
melse. Några negativa effekter av dessa regler är inte kända. Någon an
ledning att ställa hårdare krav på TV-reklam föreligger därför enlig! An
nonsiirfiireningens uppfattning inte. 

I liknande ordalag som Annonsörföreningen ullalar sig hl.a. /J/.F 

och Nordisk Tclt.'l'ision, som även påpekar att goda resultet kan nås om 

man förs! annonserar en produkt i ell längre reklaminslag (exempelvis 

30 sekunder) för all att senare under sändningen återkomma med en 

"påminnare" (exempelvis 10 sekunder). 
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Char/0111: lfrimcr:mn heted.nar utredningens förslag som "helt he

fängt"; reklamen hlir inte bättre, dvs. mer informativ, för att den varar 

länge. Dessutom kan ett 20-sekunderskrav göra Jet alltför dyrt fiir små 

företagare att använda TV-mediet för marknadsföring. 

l'lertalet av de remissinstanser som hehandlar frågan anser att det in

te hör föreskrivas någonting om minimitid. Hl.a. av praktiska skäl kan 

emellertid An11omörfjjrl'lli11gc11 godta en minimitiu om 10 sekunder. 

Svaiges ReklamförbwuJ anser att en minimitid om 10 sekunder är lämp

ligare än utredningens förslag. Sa1111a Satdlitl.' föreslår en minimitid om 

15 sekunder. 

7.4 Annonstiden vid ett givet tillfälle 

Utredningens förslag: I annonslagen fiireskrivs all annonstiden vid ett gi

vet tillfälle skall vara minst två minuter m;h får vara högst sex minuter, 

sedan sänuningstiden för den särskilda ljud- och hildsignaturen frånräk

nats. 

S1wigcs Rt:l..ta111förbu11d anser att reklamblocken i1ite biir ha liingre 

varaktighet iin två till tre minuter. Detta skulle medfiira stiirre spridning 

vad gäller tillgången till reklamutrymme och vidare med all sannolikhet 

att ett större antal tittare följde reklaminslagen. 

llldustrifijr/Jtmtfrt, SAF och Gmss1s1fiirl>1111d1·1 S1·1·11sf.. /11.111dl'/ anser all 

regeln om två minuter som minimitid biir utgå. 1-:nligt organisationerna 

torde tittarnas möjlighet att genast få annonsinslagens karaktär klar för 

sig inte bero främst på hlrn.:kets längd, utan på andra identifieringsele

ment - inte minst den siirskilda ljud- och hildsignaturen. Organisatio

nerna har inte något att erinra mot regeln om h minuter som maximi

tid. 

Även An11onsörföre11i11grn anser att kortare annonstider än två minu

ter hör tillåtas och fortsätter: 
I lärigenom möjliggörs en slagkraftigare exponering av enskilda an

nonser. Miijligheterna till exponering av endast en eller ett fötal annon
sörers reklamhudskap underliittas också. Detta iir i vissa fall ett starkt 
annonsörsintresse och hör, i motsats till vad som föreslagits. tillåtas. Fn 
siinkning av minsta tillåtna totala annonstid vid etl givet tillfälle ökar 
m;kså flexibiliteten för programföretaget vid inplaceringen av annonsti
den under dagsprogrammet. 

Föreningen vill hestiimt avråda förslaget om sex minuter som högsta 

tillåtna annonstid. Detta gagnar varken TV-tittarna eller annonsiirerna: 

som föreningen tidigare framhållit kan så långa reklamtider skapa triitl

hetsreaktioner hos tittarna. Till följd hiirav blir de sista minuterna av så 

långa reklamhlock mindre värdefulla för annonsörerna. Om en minsta 

annonstid om en minut tillåts, skapar reklamhloek om 5 minuter inga 

prohlcm för programföretaget. Allra lämpligast iir dock reklamhlock på 

högst tre till fyra minuter. 

S1·criges Marf..11ad~Jörbu11d anser att det är oniidigt att siitta två minu

ter som minimum. Även kortare annonstider biir kunna förekomma 
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utan att annonstiden förväxlas med det redaktionella materialet. Sex

minutersgriinsen finner förbundet vara rimlig. 

Nordisk 'f'e/('1•ision uttalar all det inte har lämnats någon saklig moti

vering för regeln om två minuters minimitid för annonsavbrotten. Bola

get kan inte heller förstå all det finns anledning att ställa upp en sådan 

regel. Den skulle enbart leda till oni)diga låsningar i programtablån. 

Däremot kan bolaget a<.:<.:eptcra sex minuter som maximitid. En sådan 

regel kommer i praktiken knappast att påverka TV-kanalens verksamhet 

eftersom man av tittar- och affärsmässiga skäl kommer att eftersträva att 

reklamavbrotten blir högst 3 ~il ·1 minuter långa. 

7.5 Hur annonser bör rn stillas in 

Utredningens förslag: I annon~lagen fi)reskrivs som huvudregel att an

nonser skall sättas in mellan programmen. Annonser med reklam får 

dock inte förekomma under annonstiden omedelbart före eller efter ett 

program som huvudsakligen vänder sig till barn. 

Som enda undantag från huvudregeln att annonser skall sältas in 

mellan programmen föreskrivs i annonslagen att det i sport program, där 

det förekommer längre pauser och i program som avser föreställningar 

eller evenemang med pauser för publiken. får sättas in annonser i pau-

serna. 

I avtalet mellan staten och ett programfiin.:tag för del hestämmas att 

företaget har riill att avbryta program med annonser på följande villkor: 

I. Avbrott skall ske med varsamhet och under hänsynstagande till 

programmets karak1är och puhlikens möjligheter att uppleva detta. 

2. Annonser får inte avbryta ett program som är kortare än 20 minu-

ter. 

·'· Ett program vars sändningstid uppgår till :w men inte 30 minuter 
får avbrytas av annonser en gång. 

·1. Ell program som är längre än .'\Il minuter får avbrytas av annonser 

en gl111g för varje påbörjad 30-minutersperiod. 
5. Annonser får inte avbryta etl program, som huvudsaldig,en gäller 

nyheter, nyhefskommcntarer eller religiös förkunnelse eller som huvud

sakligen vänder sig till barn. Detsamma gäller för ett program som be

står av en film vars sändningstid är ·15 minuter eller konare. I fråga om 

program som är kortare än JO minuter gäller också detsamma, om pro
grammet huvudsakligen handlar om religion eller är en dokumentär. 

6. Ftt program som beslår av en film som är l~ingrc än -15 minuter 

fiir avbrytas av annonser en gång. 

7. Etl program som avbryts av annonser skall omges av sådana eller 

av program som huvudsakligen vänder sig till barn. 

8. l>cl fiirsta programmet i ell sammanhängande programhlm:I< får 

avbrytas av an nonscr, om del sänds sådana omedelbart efter program

met. 

9. Del sista programrncl i ell sammanhiingandc programblock får av

hryt;1s av annonsn, om del sänds sådana omedelbart före programmet. 
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l.RF finner reglerna vara väl avviigda håde från publikens och pro

gramföretagets synpunkt. 
Sl'eriges Marknad~förbu11d godtar de föreslagna reglerna om annons

avhroll i program. 

t·:nligt TU måste det vara rimligt att reklamreglerna utformas på ett 

sådant sätt att programföretaget ges realistiska möjligheter att ta i an

språk den tillåtna annonstiden. Det måste vara praktiskt möjligt att läg

ga in annonstid även i ett programuthud som innehåller långa program. 

En fiirutsättning för all avbryta program med annonser hör vara att det

ta sker med största varsamhet och under hänsynstagande till det enskil

da programmets karaktär och till publikens möjligheter att uppleva pro

grammet. Detta framhålls också i förslaget. 

Nordisk Tele1•isio11 godtar förslaget och yttrar: 
En av de viktigaste frågorna när det gäller lagstiftning m:h regelverk 

för tv-reklam är hur annonserna får placeras in i programtablån. Denna 
fråga är väsentlig för håde programskapare, tittare, annonsörer och re
klamfinansierade tv-kanaler 

Många programskapare, i synnerhet när det gäller gestaltande pro
duktion men också för vissa typer av faktaprogram, ser negativt pa att 
deras program hryts för annonsering. De är oroade för all programmets 
karaktär påverkas eller går förlorad. Lagstiftning och regelverk måste ta 
hänsyn till den betydelse upphovsrättens ideella del (droit moral) har i 
detta sammanhang. 

För tittarna kan en alltför aggressiv placering av annonser bli irriter
anlle. Att undvika sådan irritation och ge tittarna miijlighet att uppleva 
programmen ligger dock i tv-kanalens egenintresse och frågan hör där
för ur denna synvinkel vara självreglerande. 

Annonsörerna har ett självklart intresse av att deras budskap när en 
så stor del av tittarna som möjligt. Detta leder naturligt till önskemål 
om reklamavbrott placerade inne i programmen. 

För en reklamfinansierad tv-kanal är en av de centrala friigorna att 
finna en bra balans mellan programskaparnas. tittarnas och annonsörer
nas intressen, en balans som ger kanalen miijlighct all utvecklas håde 
program mässigt och ekonomiskt. 

Eftersom kanalen har reklam som enda intäktskälla är det viktigt att 
lagstiftning och regelverk ger tillräckliga intäktsmiijligheter, håde i kon
kurrens med andra medier och med utlamlsbaserade satellitkanaler med 
sändning till Sverige. 

Vi anser all utredningen i sitt förslag till lag.~tiftning om placering av 
annonser i tv - - - satt upp regler som gör det möjligt för en reklamfi
nansierad tv-kanal att håde halansera ovannämnda parters intressen och 
att driva en ekonomiskt bärkraftig verksamhet. 

Vi accepterar huvudregeln om att annonser i första hand ~ka sättas 
in i korta block mellan programmen. Vi anser vidare alt de regler som 
anger unllcr vilka förutsättningar man kan avbryta program med an
nonser är väl genomtänkta och lätta all tillämpa. Vi ser del som helt na
turligt all "reklamen sälls in mell varsamhet och under hänsynstagande 
till det enskilda programmets karaktär och till publikens möjligheter att 
uppleva programmet"-

Filminslilutcl instämmer i huvudregeln att annonser skall placeras i 

pauserna mellan programmen. 
En I igt samhäll.1·1·1'tc11sk11pliga fal..ulwtsnämmlt:n vid Gö1cborgs 1111i1wsi-

1c1 förefaller utredningsförslaget rimligt. Nämnden fortsäuer !.lock: 
Genom att det kräver så många olika regler hlir förslaget till lagtext 

mycket tekniskt. Den svaga punkt som möjligen finns lir att exemplen 
förefaller hyg,ga pii dagens programtahlåer och programformat. Men vad 
som händer om dessa format ändras, I.ex. att serieprogram på SO minu
ter faktiskt delas i två och det därigenom hlir en naturlig paus är 
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mycket svårt att överhlicka. Utredningen saknar på denna punkt en dis
kussion. 

Det allmänna intrycket är att regelverket iir ytterst komplicerat vad 
gäller hur m;h när annonser skall få läggas in (s. 208 ff.). 

llm•rä11c11 fUr Nt:drt: Norrland vill ifrågasiitta om det iir nödvändigt 

med den detaljrika regleringen rörande miijlighcten att avtala om rätt 

fiir programföretaget att avhryta program med annonser. llovrälten an

ser att det horde vara tillfyllest alt i lag ge regeringen en förcskriftsrätt 

för all inte onödigtvis tynga lagtexten. 

Kabd11ämndc11 yttrar: 
1 den föreslagna lagstiftningen förekommer termerna program, pro

gra111l..a11al, programbluck och 1dcPisio11.1progra111 utan närmare definitio
ner, vilket kan skapa prnhlem vid tillämpningen. framfiir allt om nuva
rande definition av begreppet radioprogram i radiolagcn kvarstår. Bland 
annat blir det, vid bedömningen av om ett programföretag följer regler
na om hur annonser får sättas in ( 10-14 §§ fiirslagel till lag om annon
ser i televisionen). helt avgörande vad som räknas som ett program resp. 
ett programhlOl:k. Programföretaget kan t.ex. hävda att ett programblock 
hiirjar tidigare eller senare än vad kontrollmyndigheten anser, eller 
t.o.m. alt det är fräga om sinsemellan fristående program. Med gällande 
definition av begreppet radioprogram medför även begreppet "mellan 
programmen" motsvarande typ av tvistigheter. De i förslaget angivna 
tidsintervallerna torde förutsätta att det klart kan fastslås när ett pro
gram hörjar och slutar. 

Enligt kabelnämndens mening finns en uppenhar risk fiir att avsak
naden av närmare definitioner av dylika centrala hegrepp i lagförslagen 
kan komma alt utnyttjas för att kringgå de uppställda reklamreglerna. 
l~xempelvis kan hestiimmelserna i förslaget till lag om annonser i televi
sionen, om program som huvudsakligen vänder sig till barn, leda till att 
programholagen sätter in harnprogrammen som en del av ett program
hlock som varar stiirre delen av kviillen. l>e kan sedan hävda att pro
grammet inte huvudsakligen viinder sig till harn, utan att annonser kan 
sältas in enligt de generella regler som gäller för reklam. Samma förfa
ringssätt är tiinkbart då det gäller nyhetsprogram, program med religiös 
förkunnelse etc. 

lrulus1riförlm11dct, SAF och Grossis1förlm11d1~1 Svens/,. lla11dd yttrar: 
I fråga om de placering..~regler som hiir gälla, delar vi den grundläg

gande inställningen (s. 207) att annonserna skall sättas in med varsam
het och hänsyn tas till programmets karaktär och till publikens möjlig
heter all uppleva programmet. I luvudprincipen hör sålunda vara all re
klam och andra annonser sänds mellan de egentliga programmen, så
som också anges i TV-konventionen. Ett visst utrymme för programav
broll hiir dock lämnas, något som även utredaren föreslår. Härvid hör 
man, enligt vår uppfattning, i stort kunna hålla sig till konventionens 
normer. Utredaren har dock drivit detaljeringcn ett gott stycke längre 
och de fiireslagna reglerna får en ganska hyråkratisk karaktär; det kan, 
menar vi, ifrågasiillas om littarintressel verkligen påfordrar en sådan 
ordning. 

Utredaren tycks utgå från att programholagel skulle vilja ohämmat 
fylla sändningarna med reklam. Vad publiken accepterar i form av an
nonsmängd, avbrott m.m. sätter dock en gräns härvidlag. Inom ramen 
fiir de grundnormer som konventionen uppställer (artikel 14), hör såle
des bolaget kunna ges större frihet att utforma kompletterande place
ring.~regler än förslaget för närvarande medger. 

Ltt exempel kan vara utredarens föreskrift att ett program som av
bryts av annonser måste omges a-.:. annonser. Detta för alt styra rekla
men i första hand till pauserna. Aven om annonseringen i huvudsak 
skall ligga mellan programmen. hör enligt vår mening de avbrottsmöj
lighcter som följer av lagen och avtalet kunna utnylljas utan ytterligare 
administrativa spärrar av detta slag. 
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Ganska många rem1ssinstanser anser å andra sidan att det inte alls 

hiir vara tillåtet att avhryta ett program med annonser. 

Filminslilutcl uttalar att stiirsta möjliga restriktivitet måste tillämpas 

då tlet gäller att avbryta program för reklam. 

S1•ensku kyrkuns cenlrulstyrt:lse anser att reklamavbrott i program hör 

ske endast undantagsvis m:h att normalt all annonstid hiir läggas i hlm:k 

mellan programmen. Starka skäl talar också för att man helt förbjuder 

reklamavbrott i nyheter, nyhetskommentarer eller religiös förkunnelse 

eller i program som huvudsakligen vänder sig till barn. 

Den i betänkandet redovisade undersiikningen från Sveriges Radios 

publik- och programforskningsavdclning (PUB) ger enligt 1.:entralstyrel

sen underlag för kravet att alla annonser i televisionen, vid vilken tid de 

än sänds, ska utformas med stiirsta hänsyn till harn och andra socialt ut

satta grupper. 

SFR/SAi\.1RAD uttalar att reklamen hiir sättas in på ett sätt som så lite 

som möjligt stör upplevelsern;:i av de ordinarie programmen och visar 

största miijliga respekt mot både upphovsmän och titt;:ire. Det är en vik

tig kulturpolitisk angelägenhet ;:itt upplevelser av t.ex. filmer, konserter, 

opera- eller teaterföreställningar inte störs och splittras av reklaminslag. 

Organisationerna anser att det finns större miijligheter att tillgodose 

detta krav om reklamen begränsas till en av Sveriges Televisions kan;:i

ler, där reklamintiikterna endast hlir en kompletterande inkomstkälla. 

l'iir det fallet föreslår organisationerna att 

- huvudregeln hlir att reklaminslagen enbart fär sändas i block i pau

serna mellan olika program, dock inte i pausen före eller efter ett barn

program, 

- inga program får avbrytas av reklaminslag med undantag för sport

program eller liknande program med naturliga p;:iuser inom program
mets ram. 

Om en sjiilvständig reklamfin;:insicrad TV-kanal tillåts blir det enligt 

Sl.-R/SAMRÅD av ekonomiska skäl svårare att upprätthålla huvudregeln 

konsekvent. Hir att undvika att en sådan kanal utarmas på långfilmer 
och antlra längre program föreslår organisationerna följande ytterligare 

undantag från huvudregeln, niimligen attprogram som är längre än -15 

minuter får brytas för reklam högst en gång. dock inte barnprogram, 

gudstjänstprogram eller nyhetsprogram. 

De remissinstanser som anser att det inte biir vara tillåtet all ;:ivhryt;:i 

ett program med annonser är sociuls1yrl'/se11, juridisku ji.ll..11l11·t.mlim11d1.·11 
vid Stockholms 1111ii•1.·rsitl'I, ko11sunu:1111·erket, SR, TCO, Kl.\'".\', S1•l'f!sku 

Teaterförbundet, S1·enska Journalistförbwulct, SIF-k/11bben 1•id S1·erigcs 
Radio-ko11Cl'mc11, RF, SRF och OFF; RI· kan dock acceptera reklamin

slag i naturliga pauser vid t.ex. idrottstävlingar. 

SU hiinvisar i fråga om sin syn på annonsavbrott till vad bolaget ytt

rat iiver betänkandet (SOU 1989:73) TV-politiken. Bolaget påpekar att 

detta betänkande inte beh;:indl;:idc frågan om ;:innons;:ivhrott utifrån att 

det skulle kunna bli tillåtet med annonssiindningar för såväl SR-
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kom;ernen som andra företag. SR vill framhålla det angelägna i all i så 

fall samma regler kommer att gälla fiir samtliga företag. 

Vissa av de remissinstanser som anser all det inte bör vara tillåtet all 

avbryta ett program med annonser intar ståndpunkten att all reklam 

skall placeras i block som sänds på en fast, i förväg tillkännagiven tid. 

Dl.! instanser som anser alt en sådan ordning biir gälla iir socialslyrdscn, 
juridiska f.ik11/tctsnämndcn 1•id Stockholms 11nil•crsi1e1, konsumcn11·crkc1, 
S1•1•nsku Tcatl'lförbw11Jc1 och SIF-klubbn1 1•id S1wigcs Rudio-konccrncn. 

Juridisku jilk11ltnsnäm11dcn 1•id Stock/111/ms 1111i1•1·rsi1c1 yttrar: 
I u1rednin~en eller i lagförslaget nämns ingenting om all annonser 

skall sändas pa fasta tider. Fakultetsnämnden anser att en sådan ordning 
vore att föredra. Tittarna skall inte onödigtvis tvingas på annonser utan 
hi)r hctriiffande dessa, liksom vad giiller iivriga program av återkomman
de typ, ha möjlighet att välja i förviig. l·asta rcldamtider ger också möj
lighet all ta hänsyn till de föräldrar som inte vill alt deras barn skall ta 
del av reklam i tv. Detta slags hänsyn biir tas mot bakgrund av att det 
inte ansells möjligt att följa NEK-rapporten 1989:5 med avseende på för
slaget all reklam inte bör förekomma före klockan 20.00. 

Konsuml'nt1·crket anför att huvudkravet biir vara att tillaren inte skall 

överraskas av reklaminslagen utan ha möjlighet att välja bort dem. Del

ta uppnås säkrast genom att reklaminslagen samlas till vissa, i förväg 

fastställda sändning.~lider. På så säll framgår del redan av programtablån 

var reklamen är placerad. Reklamen kan då även anmiilas i programan

nonseringen. Verket anser att huvudprincipen om att reklamen skall in

placeras i block mellan programmen hiir gälla även för fiirclag utanför 

Sveriges Radio-koncernen. 

Filmi11sm1111·1 avstyrker fiirslagct all del i etl program som är mellan 

20 och 30 minuter långt skall vara tillåtet att giira annonsavbrott en 

gång och att ett program som är längre än 30 minuter skall få avbrytas 

av annonser en gång per påbörjad .~0-minutcrsperiod. Gränsen bör sät

tas avsevärt högre. l'iirslagsvis hiir program under 45 minuters längd in

te få avbrytas av reklam. 

De möjligheter all giira annonsavbrott som Filminstitutet enligt det 
anfiinla viindcr sig 11101 finner också juridisl..u jilkul1e1s11äm11d1:n dd 
S1ucklwlms 1111ii·asiu·1 vara olämpliga. Även SIU: avstyrker dessa förslag. 

Ko11sumc1111•t•rkct tar upp frågan om annonsavbroll i filmer och yllrar 

om de11a: 
Del torde normal! ligga i titlarnas intresse att kunna följa filmer och 

liknande program utan avbrott. TV-utredningen u11aladc att om reklam 
bara fär placeras mellan programmen skulle det kunna medföra all pro
grnmplaneringen påverkas s;'\ all främst korta program sänds (SOU 
1989:7.\). Verket ifrågasiiller om denna farhåga är befogad. I vart fall bör 
frågan om det störande momentet i avbrotten närmare utredas innan 
förslaget genomförs. Det finns också anledning au ta hänsyn till upp
hovsmännens inställning till alt deras verk avbryts av reklam. 

Även Filmim1i1u1c1 är kritiskt när det gäller frågan om annonsavbroll 

i filmer: 
Vissa typer av !Hogram och iimnesområden iir extrn känsliga fiir re-

1-..lamavhrott. I·ör l'ilminstitutets del vill vi naturligtvis främst lyfta fram 
spel- och dokumentiirfilmer, där vi över huvud taget hestämt motsäller 
oss reklamavbrott. Upplevelsen av dessa konstnärliga alster förstörs ge
nom avbrott för annonser av mer eller mindre påträngande slag. Vi av
styrker därför u11ryckligen utredningens förslar, all filmer som är längre 

Prop. 1990/91: 149 
Bilaga 2 

281 



iin 45 minuter ska få avhrytas av annonser en gång. l>et är bättre att i 
stället förlänga annonsutrymmet före och efter filmen. Utredningens 
farhågor att förbud mol annonsavbroll i långfilmer skulle leda till ett 
minskat intresse från programföretaget all visa långfilm anser Filminsti
lutel vara kraftigt överdrivna. 

S1•enska Tt:alcrfi"irb1111det vänder sig speciel It mot förslaget att tillåta 

annonsavhrotl i långfilmer och annan konstnärlig produktion. 

Svenska kyrkans cc11tra/styrelsc känner rvek~amhet inför förslaget all 

tilli\la ell fristående TV-företag att göra reklamavhrotl i längre program, 

sonl biograffilmer eller andra program som iir eller förmedlar konstnär

liga verk, vilka är avsedda all hetraktas och avlyssnas som en helhet. Bå

de upphovsmiin och TV-lillare drahhas om programmen hlir onaturligt 
uppdelade. 

l·"lcra av de remissinstanser som vänder sig mot förslagen om annons

avbrnll i program åberopar som ell argument för sin ståndpunkt hänsyn 

till upphovsmännens ideella rätt till sina verk. Ullalanden av denna in

nehörd gör juridiska fakultetsnämnden l'itl Sto('/.;.hn/ms unil•ersitel, KL YS, 
S1•e11ska Teaterförbundet, S/F-klubben vid S1•i:rigc~· Radio-koncernen, SRF 
och OFF. 

Vad gäller bl.a. filmer kan enligt juridiska fakullt.:1snä111111J1·n 1•itl 

Stol"khulms universitet mot hak.grund av 3 och 28 §§ upphovsrättslagen 

annonsavhrotl ifrågasättas, om innehavaren av upphovsrätten inte på 

förhand givit sill tillstånd till avhrott. 
Kl. YS yllrar: 
Enligt.\§ URL får ett verk inte ändras så all up1>hovsmannens liller

ära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks; ej heller får verket 
göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant samman
hang som iir på angivet sätt kränkande för upphovsmannen. 

Vart och cll av de nu redovisade kriterierna för intrång i den ideella 
rätten aktualiseras för tillämpning av den föreslagna möjligheten att av
hryta program med annonser. Det är oacceptabelt att Sveriges tillträde 
till Luroparådskonventionen skulle hidra till att del sker intrång i upp
hovsmannens ideella räl! - den ideella rä11 som är ett karaktäristiskt och 
unikt särdrag för just upphovsrällen. Det kan inte vara ett intresse för 
riksdag och regering som fiireträdare för puhlie service-televisionen all 
medverka till att upphovsmännens och de utövande konstnärernas inte
gritet i programverksamheten på detta sätt urholkas. 

Det finns som bekant i 3 § URL också en föreskrift som öppnar för 
att upphovsmannen kan efterge sin idella rätt så vitt angår en till art 
och omfattning begränsad användning av verket. Samtidigt är det en se
dan gammalt etablerad princip på den svenska avlalsmarknaden inom 
televisions- och filmområdet atl de avtal som träffas innefattar alt upp
hovsmän och utövande konstnärer är bibehållna sin ideella rätt. 

Det är oacccptahelt att Sveriges tillträde till Europarådskonventionen 
skulle hereda marken för en ändrad och försämrad avtalsmarknad be
träffande den ideella upphovsrät1en. 

SUF tillbakavisar mycket bestämt utredningens förslag om hur vissa 

längre program skall tillåtas hli avhrutna av reklam och fortsätter: 
Därvid värnar vi naturligtvis speciellt om visning av filmverk (spel

film och dokumentär) och s.k. TV-teater, inspelad med elektronteknik. 
Regissiiren för sådana verk har en upphovsrätt, som skulle kränkas(§ 3 
Upphovsräuslagen) om hans/hennes verk skulle avhrytas av för verkets 
innehåll, stil och tendens helt främmande element, vilket reklaminslag 
skulle utgöra. 
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OFF yttrar: 
OFF har tidigare i olika sammanhang kritiserat den europeiska TV

konventionens reglering av avhrott fiir reklam/annonser. V1 har gjort 
det med hänvisning till svensk och internationell upphovsrättslig lag
stiftning om upphovsmannens ideella rätt. Avhrotten strider ock.så mot 
den kulturpolitiska målsältning och det grundlagshud - Rr 2:19 - som 
tillförsäkrar upphovsmännen upphovsrätt. Det här hetyder att varje av
brott t:ller annat tekniskt ingrepp som giirs i konstnärliga verk utan sär
skild överenskommelse med upphovsmannen i varje enskilt fall utgör 
en kränkning av den ideella rätten. 

Fiir oss är det ohegripligt att man från svensk sida undertecknat den 
europeiska TV-konventionen när ett tilliimpande av den leder till in
trång i eller kränkning av upphovsrätten. 

Det är lika ohegripligt att en statssekreterare på ett kultunlcparte
ment - när han gör en utrednin!?, om reklamfinansiering av svensk tele
vision - lägger fram förslag som medger avbrott i konstnärliga verk för 
annonsinslag. 

Det är slutligen ohegripligt att jurister som arhetar fram förslag om 
"lagstiftning för reklam i svensk television" fortsätter den här linjen 
utan att särskilt utreda de upphovsrättsliga aspekterna. Varför tar man 
sig friheten att låta upphovsmännen - redan hart trängda i en kommers
ialiserad medievärld - med sina verk hli lockfåglar för annonsköparna'! 

Utredningen säger att avbrotten skall ske med varsamhet och under 
hänsynstagande till programmets karaktär och avser Jå enbart publikens 
upplevelsesituation. lian nämner inte varsamhet i förhållande till upp
hovsmannen eller verket. Vem ska för övrigt utöva denna varsamhet 
och hur ska hrist på varsamhet hcivras? 

Den enda formen för varsamhet gentemot såväl publik som upp
hovsman är att avhrotl för annonser inte tillåts. 

Tendensen alt utesluta upphovsmännens intressen är tämligen ge
nomgående i utredarens förslag. 

När det gäller frågan om niir reklamavbrott får ske, giir utredaren 
alldclcs godtyckliga graderingar av olika verk. Varför får en dokumentär 
avhrytas efter 30 minuter men en långfilm efter 45 minuter'! 

Utredaren skriver <ickså att en "hegränsning till elt enda annonsav
hrott i en film som är längre än ·IS minuter anser jag vara en rimlig 
kompromiss mellan de olika önskemål som finns". llär ekar Sverker 
Gustavssons egna ord i den nye utredarens mun - håda gliimmer att låta 
upphovsmännen delta i kompromissandet mellan puhlikens ovilja att 
hli störd och annonsörernas ekonomiska intressen. 

De håda utredarnas förhållningssätt redan på detta stadium är illavar
slande för den ställning som upphovsrättsliga verk kan tänkas få i en 
framtida svensk television. I lur ska det gå om inte ens de högsta tjänste
männen på ett kulturdepartement månar om konsten, kulturen och 
upphovsrätten'! 

Filminstitutet delar utredningens uppfattning att annonser med re
klam inte hör få förekomma under annonstiden omedelbart före eller 

efter ett program som huvudsakligen vänder sig till harn. Detta förslag 
tillstyrks också av S1·c11ska kyrkans centra/s1yrclsc, SflVSAi\.fRAD och 

SU/<". Sveriges Marknadsförbwul instämmer med tvekan i förslaget. me
dan UF anser all det inte hör få förekomma reklam i anslutning till TV

program för mindre harn. 

lndustriförb1111tit't, Si\F och Grossistförbundet Svensk llandt'/ uttalar 
om placeringsreglerna beträffande reklam till harn all försiktighet givet

vis iir påkallad med hänsyn I i Il harns känslighet. hågan är dock om in

te de hiiga ambitionerna även här har tillåtits driva fram väl hyråk.ratis

ka normer. Det hiir prövas om inte reglerna kan formuleras enklare. 

Utgf111g,spunkten hiir vara de principer och normer som kommer till ut-
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tryck i Internationella llandelskammarens Grundregler för reklam/Råd 
om reklam till barn. 

KöpmannafiJrh11nde1 uttalar kritik mot fi.irslagcl att annonser med re

klam inte skall få förekomma under annonstiden omedelbart före eller 

efter ett program som huvudsakligen vänder sig till harn. Förbundet an

ser det vara bättre alt u1gii från Internationella lfandelskammarens 
Grundrcglcr för reklam. 

Även ln1a11<lliu11d/a llandcls/.:ammarcns S1·rnska Na1ionalkommi11i: 
uttalar i fråga om pla1.:eringsreglerna för reklam till harn att utgångs

punkten hör vara Grundreglerna för reklam/Råd om reklam till barn. 
S1•c11sJ...a 'fra1afiirb11ndt·t fin ner del å andra sidan vara ol i llräckligt att 

annonser med reklam inte skall få förekomma under annonstiden ome

uelharl före eller efter ett program som huvudsakligen vänder sig till 
barn. Fiirhundel anser att del hör vara fiirhjudet att sända reklam i an

slutning till harn-. ungdoms- och familjeprogram. Förbundet fortsätter: 
Om möjligheter ges att annonsera i anslutning till harn-, ungdoms

och familjeprogram finns en risk att enbart program som når maximalt 
antal tittare kommer all sändas och att barn och ungdom riskerar att al
drig få tillgång till ett mångsidigt kulturutbud och program som vänder 
sig till mindre eller speciella grupper eller som av TV-bolagel förväntas 
intressera cnharl vissa åldrar, specialintressen eller barn och ungdomar 
ur hem med en viss kulturell eller etnisk bakgrund. 

Televisionen har en sådan genomslagskraft all lien, vad gäller kultur
förmedling 1ill barn och ungdom bör åläggas ett spc1.:ielh ansvar och in
te bör styras av att till dessa grupper maximera antalet tittare. 

SIF-J.../11bbc11 l'id S1•crigcs Ratlio-/.:unccmcn anser att annonsering mås
te förbjudas i anslutning lill harn-, ungdoms- och familjeprogram för att 

bättre skydda de svagaste 01.:h mesl ulsatt<i gruppern<i. 

8 Särskilda normer för reklam TV 

8.1 Marknadsföringslagcn och reklam i TV 

Utredningens bedömning: I slort sett k;in TV-rekle1men h<1nleras utan 

marknadsföringsrältsliga särrcglcr. 

Swckholms 1ingsrä11 yttrar alt kärnan i vad utredningen hiir säger är 
all den gällande marknadsrättsliga lagstiftningen är tillräcklig såvitt av

ser bevakningen TV-rekl<imen. Ting,~rällen delar hell denna bedömning. 

Juridiska f ak11/1c1snän1111J1.·11 vid Stockhol rns u n iversilet fram hål ler att 

utredningens förslag innebär au generalklausulen mot otillbörlig mark

nadsfiiring i 2 § marknadsfiiring.~lagen blir huvudhestiimmelsen också 

fiir hediimning av TV-reklam. Nämnden fortsätter: 
Fakultetsnämnden finner denna liisning lämplig. Del finns ingen an

ledning att befara att inle del i Sverige sedan länge elahlerade marknads
riittsliga kontrollsyslemel in1c skulle kunna fungera m:kså på TV
reklamområdel. Marknadsföringslagen iir redan i dag tilliimplig på TV
reklam som är riktad, helt eller delvis, till svenska TV-1i11are. Det kan 
pilpekas all generalklausulens grundläggande otillhörlighelsnorm med 
dess hänvi~ning till god affärssed iir flexibel och miijliggör en nyanserad 
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lillämpnin~ som hl.a. heaktar skillnader mellan olika reklammedier i 
fråga om paverkan på mottagaren. Sannolikt kommer praxis att etahlera 
relativt stränga kriterier på TV-reklamområdet. 

/11d11s1riförbu11de1, SAF och Grmsis1förb11nde1 5\•ensk lla11del delar gi

vetvis utredarens hedömning. Organisationerna uttalar all övervakning 
och normbildning inom marknadsföringslagens ram innebär samma 

ordning som har etablerats för andra medier. Bedömningen kan då 

också direkt repliera på redan fastställda och erkända principer, bl.a. de 
som kommer till uttryck i Internationella Handelskammarens Grund

regler för reklam. Samtidigt nås en helydande grad av flexibilitet och en 

besvärande detaljreglering kan undvikas. Denna lösning har sålunda up

penhara förtjänster m:h ligger f.ö. hdt i linje med vad organisationerna 

länge förordat. 
Svaigcs Mark.111.ut~förlnuuls grundinställning är att reklam i TV skall 

lyda under samma regler som övrig reklam, dvs. marknadsföringslagen 

och Interna1ionella I landelskammarens Grundregler för reklam. Vad 

som iir etisk praxis fastställs de faclll av marknadsdomstolen. 

ln11·ma1iondla lla11ddskammarcns S1·enska Na1ionalkummi11i: finner 
ulredningens förslag väl avvägt. Den hrist på konkretion som känne

lecknar marknadsföringslagens generalklausuler kompenseras bara del

vis av marknadsdomslolens praxis. Den hrislande konkretionen hos ge

neralklausulerna molverkas emellertid av Grundreglerna för reklam. 

som faktiskt har fungerat som utfyllande norm (lolkningsanvisningar) 

ti 11 mark nadsfiiri ngslagen. 

Som utredningen påpek:ir kommer Grundreglerna att få en motsva

rande funktion på TV-reklamens område. Sannolikt kommer man alt 

ställas inför en del för TV-reklamen specifika tolkningsproblem. Erfa
renhc1crna från hl.n. Storbritannien indikerar delta. Grundrcglerna kan 
då erbjuda en ändamålsenlig utgångspunkt. 

Nordisk "fr/n·isio11 delar utredningens uppfattning.alt marknadsför

ingslagens generalklausul mot otillbörlig marknadsföring hör kunna få 
en ändamålsenlig tilliimpning när del gäller reklam i TV. Regelverket 
för reklam i TV hiir i alla avseenden så långt möjlig! överensstämma 
med de regler som gäller andra medier m:h andra former av m;irknads

föring. 
Stocklwlms 1i11gsriill och i\1uw11si.irfiircni11go1 anser att informations

sk yld ighden enligt 3 § marknadsföringslagen inte bör slriicka sig lika 

lång,1 fiir TV-reklam som för reklam i I ryckta skrifter. 
Uarn111iljifrådc1 tittalar att skydde! för barn i marknadsföringslagstift

ningen är 01illräckligt och därtill opriivat vad gäller TV-reklamen. Rå

del kräver därför all lagstiftningen ser över och anpassas lill nya förhål

landen. 

Vad gäller den europeiska TV-konventionen anser rådet att hand

liigg,ningen av olämplig reklam lill harn, exempelvis reklam med v51ds

inslag, iir yllerst komplicerad och alt sankrionsmöjlighererna är hrisrfiil

lig,a. Rådet finner del myckel angeläget att ytlerligare klargiirande arbete 

sker i denna komplicerade fråga. 
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Enligt ko11sumcntvcrkc1 hiir det i en lagstiftning om TV-reklam ges 
miijlighet att ålägga TV-företaget att sända tillrättalägganden (heriktigan

den av vilseledande marknadsföring). Verket fortsätter: 
TV-mediet har stor genomslagskraft och når många konsumenter. 

Vilseledande eller direkt felaktiga påståenden hiir rättas så snart det är 
möjligt. Det är viktigt att tillrättalär,gandet görs under motsvarande 
siindningstid och att det i övrigt får minst samma uppmärksamhetsviinlc 
som det felaktiga inslaget. Erfarenheterna från den redovisning av Ra
dionämndens fällande beslut som görs i våra riks-TV-kanaler är goda 
och den redovisningsformen kan tjäna som förchild för beriktiganden 
av vilseledande marknadsföring. 

Det bör finnas möjlighet att förelägga företaget att sända en redovis
ning av hcslut meddelade av Radioniimndcn respektive Marknadsdom
stolen, där företagcl kritiseras i något avseende. 

Char/ouc Reimcrso11 menar att det är naivt av utredningen att tro att 

marknadsfiiring~lagen räcker för att skydda konsumenterna mot otill

börlig TV-reklam. Marknadsfiiring~lagens vapen måste slipas och sank

tionsmiijlighctcrna utökas väsentligt. Ett absolut konsumentkrav i1111a11 

TV-reklamen släpps lös är att det införs en ny för TV-reklam special

skriven och mycket strängare marknadsfiiringslag. Övertramp skall kos

ta fiirctagcn rejäla summor. 

8.2 Reklam till barn 

Utredningens förslag: I annonslagen föreskrivs följande. En annons mt:d 

reklam fi\r inte vara inriktad på all fånga uppmiirksamheten hos yngre 
barn. I annonser med reklam får det inte förekomma personer eller fi

gurer som spelar en framträdande roll i televisionsprogram som huvud

sakligen vänder sig till barn. 

l'å grund av TV-mediets särskilda genomslag.~kraft menar även Stock
lwlms 1i11gsrii11 att frågan om harns påverkan av reklam särskilt bör upp
märksammas. I viss mån kan en bevakning ske inom ramen för mark

nadsförin&~lagcns hcgrepp otillhiirlig marknadsföring. Tingsrätten delar 

bedömningen att vid längre gående krav på reklam siirskild lagstiftning 
erfordras. 1:örslagct tillstyrks. 

l.UF anser förslaget vara motiverat. 
Enlig,t Nordisk Tdt:l'ision iir de föreslagna reglerna rimliga. Reglerna 

hi.ir tillfredsställa den opinion som vill förhindra all TV-mediet anviinds 

för reklarn lill barn. Bolaget instämmer i all vad som föreslås är mer 

adekvat än en regel om att reklaminslag inte får sändas under vissa tider 

på dagen. 
SUF ser positivt på förslaget om fiirhud mot reklam riktad till yngre 

barn. 
S1•t•11ska J...yrJ...allS cc11trals1yrclsc ullalar att regelverket genomgåentle 

hiir avse barn upp till 12 år. Med denna skärpning tillstyrker centralsty

relsen förslaget att en annons med reklam inte får vara inriktad på att 

fånga uppmärksamheten hos harn. 

Prop. 1990/91: WJ 
13ilaga 2 



1-lol'räuen för Nedre Norrlund ifrågasätter om det är meningsfullt all 

göra en åtskillnad mellan "yngre barn" (5 § i annonslagförslaget) och 

"barn" (6 §). 

1-:nligt radionämnden saknas det tillräckliga skäl att göra skillnad 

mellan "yngre tiarn" och "barn". för enkelhetens skull hör endera ål

dersgränsen väljas. 

Si•criges Ucl../<1111fiirv111u/ hcfarar all uppdelningen i "yngre harn" och 

"barn" kan mcdfiira praktiska Lillämpningssvårighetc1. 

J>O piipckar att regeringen i en proposition till riksdagen har föresla

git att Sverige skall ratificera FN:s barnkonvention och att med barn i 

konventionen avses den som är under 18 år. DO frågar sig om det inte 

vore rimligt att i TV-reklamsammanhang tillämpa harnkonventioncns 

definition av harn. 

"/"U ifrågasiitrcr om det finns tillräckliga skiil att införa en siirskild 

laghestämmclse om förhud mot reklam riktad till ynv,re harn. De sär

skilda regler 0111 reklam till barn som återfinns i lnter nationella lfan

delskammarens Grundregler om reklam komplellcrade med reglerna i 

den europeiska TV-konventionen torde kunna ge garantier för all re

klaminslag inte utformas på ett otillbörligt säll. 

/\.iipmar111afijr/>1111d1~l anser all ell förhud mol reklam som fångar de 

yngre barnens intresse kommer att innebära en rad gränsdragningspro

hlem. Det vore hällre all utgå från den typ av uppfiiranderegler som 

återfinns i Internationella llandelskammarens Grundregler för reklam. 

Dessa ger i artikel 13 ell koncentrat av vad som hiir iakllas vid reklam 

som gäller barn. 

Anrwnsörföreningm noterar med tillfredsställelse att det inte föreslås 

något förhud mot all sända reklam fön: ett visst klockslag. Enligt fören

ingen torde det do1.:k leda till avsevärda lagtolkning.~prohlem all hcstiim

ma vilka annonser som skall anses vara imiktade på att fånga uppmärk

samheten hos yngre barn. Tolkningsprohlem kan också uppstå vad gäl

ler ullryckcn "som spelar en framträdande roll" resp. "huvudsakligen 
viinder sig till harn". Vidare torde del leda till vissa komplikationer att 

lagen använder håde llcgrcppcl yngrl' bilm (upp till 10 års ålder) resp. 

hum (under 12 år). Enligt föreningen får marknadsfiiringslagen och In

ternationella 1 landelskammarens (~rundregler för rckl11m anses vara till

riickliga för att i huvudsak tillgodose hehovet av att skydda barn. De sär

skilda hcstämmelser som utredningen förordar föreslås därför utgå. 

S1•crig1.·s Marl..11atbförbu11d kan instiimma i sakfrågan men anser all 
det befintliga regelverket är tillrä(;kligt. Det är praktiskt svårt med sär

regler som tar sikte på olika åldersgrupper. Ämnets komplexitet visar 

sig genom produkter som I.ex. cykelhjälmar, barntandborstar O(;h refle

xer. vilka har harn som viktiga målgrupper. Lagstiftningen hör helst in

le helt omiijliggiira a11 dessa kan kommuniceras. 

/\.i1111t'l'il.. anser att förslaget ntl en annons med reklam inte skall få 

vara inriktad på att fånga uppmiirksamheten hos yngre barn innebär ell 

markan1 avsteg från internationell praxis. Bolaget anser att en svensk 

reglering hiir stå i samklang med vad som giiller internationellt och hän-
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visar till Internationella I lanllelskammarens Grundregler för reklam. 

Vidare har bolaget svårt att fiirstå skiilen för att använda två olika ålders

bestiimningar som ligger så nära varandra. 

Sf'/VS11MRÅD anser all utredningens förslag bör skärpas på tre 

punkter: 

I. Förslagen kompliceras oniidigt av att del förekommer två ålller

gränser (under lio år och under tolv år). Tolvårsgränsen hiir gälla i 

samtliga fall. 

2. Den i betänkande! redovisade undersökningen från Sveriges Ra

dios publik- och programforskningsavdclning (PlJll) visar att andelen 3-

10-åringar bland tiltarna är hög under dagtid men minskar kraftigt efter 

kl. 19.110. I linje med delta och vad som förordas i NEK-rapporten 

1989:5 hör det gälla ett förbud mot att sända reklam i TV före ett visst 

klockslag, förslagsvis kl. 19.00. 

3. Av PUB-undersökningen framgår att 3-10-åringar ingår i TV

publiken under alla tider på dygnet. Konsekvensen av detta måste bli att 

all reklam i TV skall vara utformad på ett sådan! siitl alt den tar hänsyn 

till barns och ungas särskilda känslighel. 

Organisalionerna föreslår därför att 

- en annons med reklam inte skall få vara inrik1ad på att fånga upp

märksamheten hos harn (under 12 år), 

- reklaminslag inte skall få sättas in fiire en hestäml klockslag, för

slagsvis kl. 19.00, 

- all reklam i TV skall vara utformad så all den 1ar hänsyn till barns 

och ungas särskilda känslighet. 

S1•emka Fca1nfDrbundc1 ser positiv! på fiirslaj!.ct om förhud mot re

klam riktad till yngre barn. Enligt förbundel hiir dock förbudet utvidgas 

till att omfa11a reklam riktad till barn och ungdomar. 
SI F-klul>bt?ll 1•id S1•eriges Radio-ku11cemc11 anser att förhudel mot re

klam riktad till yngre barn måste ulvidgas till all g,iilla även iildrt: barn 

och ungdomar. 
Socia/styrdscn delar utredningens bediim ni ng att marknadsföri ngsla

gens generalklausul mot otillbörlig marknadsfiiring måste kompletteras 

med ytterligare regler. Slyrelsen anser dm:I<.. alt utrt:dningen inte har be

aklat att marknadsfiiringslagsliftningen inle kan täcka de nyanser i bud

skapet som TV-reklam kan innehålla jämfört med annan reklam. 

Styrelsen hänvisar till N LK-rapporten 1989:5 "Konsumentkrav på 

TV-reklam till barn och unga" och fiireslår att följande särskilda regler 

införs: 
I Reklamen skall fylla siirskilt höga etiska krav. Speciell aktsamhet 

bör iakttas vid anviindning av ljud, ljus och andra tekniska effekter. 
Kraven på saklighcl och vederhäflighet hör vara hiig1 slällda. 

2 Del skall vara mycket 1ydlig1 när ett reklaminslag påbörjas och un
der hela inslaget skall klar! framgå all det är fråga om reklam. Rekla
men skall sändas i block på fasla tider mellan program och anmälas i 
progrn man nonseri ngen. 

3 Reklamen får in1e antyda all barn eller unga får sämre status eller 
ulvecklingsmöjlighelcr om de inle har en viss produkt. 
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4 Uppgifter om produkter som även vänder sig till harn och unga 
måste vara speciellt sakliga vad gäller produktens storlek, värde, hållhar
het, prestationsmiijlighctcr och pris. 

5 Reklam får inte innehålla uppmaning till barn och unga att påver
ka någon att köpa en viss produkt. Inte heller får reklam innehålla ut
fästelser om helöning till den som skaffar nya köpare. 

6 Reklam får inte innehålla ord eller hild som avser farlig verksam
het eller situationer där normala försiktighctsmåll åsidosätts eller som 
på annat sätt kan leda till ett farligt eller oansvarigt handlande. Om en 
produkt inte bör användas utan att särskilda säkcrhctshiinsyn tas skall 
detta uttryckligen anges i reklamen. 

7 Reklam får inte innehålla inslag med våld eller som kan tolkas 
som en stimulans till våld. 

8 Barn skall inte medverka i reklam arinat iin niir deras medverkan 
är en naturlig del av den avhildade miljiin eller niir det är helt klart att 
det är nödvändigt med deras medverkan för att hcskriva hur produkten 
skall användas. 

Socialstyrelsen hetonar också att det, särskilt niir det giiller harn och 
ungdomar. blir nödvändigt att väga upp reklaminslagen med intressanta 

och sakligt upplysande program som ger vägledning om vad reklam och 

annan marknadsföring syftar till. Sådana program skall. bl.a. på hasis av 

tittarfrågor. granska produkter och sätten att marknadsföra dessa. 

llammiljDråtl1.'t godtar inte helt utredningens slutsatser av den i be

tänkandet redovisade PUB-undersökningen. Trots de relativt sett låga 

procentsatserna för harnens TV-tittande under kvällstid ser enligt rådet 

ett stort antal harn på TV unocr andra tider än harnprogrnmtid. Rådet 

kan inte dela åsikten att de föreslagna reglerna om reklamfrihet i m:h 

runt sändningarna av barnprogram utgör ett tillräckligt effektivt skydd 

för barn mot reklam. 

Rådet fiireslår 

- att det inte för förekomma ntigon reklam riktad till harn under 14 

i\r. 
- att ingen reklam hör visas i TV före kl. 21.00 och 
- att de regler för reklam till harn och unga som har föreslagits i 

NLK-rapporten 1989:5 i sin helhet skall tillämpas som miniminivå på 
all reklam som produceras för TV-sändningar. 

Rådet efterlyser också restriktiva regler för s.k. product plncement i 
harn- och ungdomsprogram. 

Konsumc1111·erl..<'I anser i likhet med NEK-rapportcn 11>89:5 "Konsu
mentkrav pä TV-reklam till harn och unga" att reklam riktad till barn 

under 1·1 år hör vara förhjuden. Mot bakgrund av att harn även påver
kas av sådan reklam som inte speciellt riktar sig till harn hör reklam 

över huvud taget inte få sändas då harn är en stor del av publiken. Ver
ket anser därför att ingen reklam hör få sändas från kl. 6 till kl. 20. 

Verket påpekar att gruppen harn enligt Internationella llandelskam

marcns Grundrcgler för reklam avser åldersgruppen upp till 14 år. Ver

ket anser att utredningen inte har visat på något skäl all frångå denna 

definition och finner det direkt olämpligt att göra en uppdelning mellan 

yngre harn (under 10 år) och harn (under 12 år). 

Sl·HIS1\A1UAn tillstyrker fiirslagct att det i annonser med reklam inte 

skall fä uppträda personer eller figurer som spelar en framträdande roll 

i tclcvisionsprogram som huvudsakligen vänder sig till barn. 
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S1•crigl's Marknad~förb111ul uttalar att man när dct gäller idcntificrhar

hctcn hos reklam bör vara spe<.:icllt strikt vad gäller reklam till barn cf

tcrsom barn har lätt all idcntificra sig med idoler etc Barn är do<.:k 

kräsna rck.lamk.onsumentcr. De kan normalt urskilja ett rek.laminslag 

o<.:h förväntar sig att reklam skall vara informativ o<.:h underhållande. 

H>r att inte i onödan utesluta halva svenska skädcspelark.åren från att 

medverka i rek.laminslag hiir det framför allt vara fiirväxlingsrisk.cn som 

viiger tungt. 

O<.:k.så lndu.1·1riförb1111d1'1, SAP o<.:h Gmssistfiirbu11d1.'l S1•nisk l/1111dd 
kommenterar denna regel. I ·:n ligt organisationerna k.an det från )HO

gramfiiretagets synpunkt, av hl.a. intt:gritetssk.äl, måhända finnas skäl till 

sådana regler, kanske avseende fler kategorier o<.:h all TV-annonsering. 

Organisationerna anser do<.:k all man med fördel hör k.unna överlämna 

till programfiirctaget all självt stiilla upp lämpliga normer ()(;h all lagreg

leringen kan insk.riinkas till vad TV-konventionen kräver. 

Komumc1111•t•rl..ct finner det å andra sidan inte tillfrcdsstiillandc all 

endast personcr som spelar "en framträdande roll" i telcvisionsprogram 

som huvudsakligen vändcr sig till harn disk.valifi<.:eras från reklammed

verkan; det hör vara tillrikkligt att personen eller figuren har a11!..ny1t1i11g 

1ill ett sådant program. 

8.3 Ingt:n alkohol- eller tobaksreklam 

Utredningens förslag: I radioansvarighetslagen införs en ny hcstiimmclse 

rörande all utan hinder av den lagen gäller vad som fiiresk.rivs i annan 

lag om förhud mot kommersiell annons i den mån annonsen används 

vid marknadsföring av alkoholhaltiga dry<.:k.er eller tohak.svaror. 

I lagarna med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkohold

rycker resp. tohaksvaror tas det in nya bestämmelser som innebär att det 

vid marknadsföring av en alkoholdry<.:k eller en tohaksvara är fiirhjudet 

alt använda en kommersiell annons i tclevisionsprogram som ett pro

gramföretag sänder med stöd av tillstånd enligt 5 §första styl'.k.ct radiola

gcn. 

Swcl..hulms tingsräl/ tillstyrker förslaget. Det förefaller helt riktigt att 

generella förhud mot alkohol- o<.:h tohaksrek.lam i TV - på samma sätt 

som i I kap. 9 § try<.:k.frihetsföronlningen - regleras särskilt. Sådana för

hud anses inte try<.:k.frihetsfiironlningen ge utrymme för o<.:h logisk.I selt 

diirmcd inte heller radiolagarna. 

Juridiska fakulu·tsnämnden 1•id S1orkholms uni1wsilfl u11alar att dct 

synes välgrundat att k.ompletlcra radioansvarighelslagcn på föreslaget 

siitt efter miinsler av I k.ap. 9 § punkt I try<.:k.frihclsfiirnrdningen. Som 

utredningen konstaterar skulle del vara märkligt att giira en prin<.:ipiell 

skillnad mellan reklam för alkohol o<.:h tobak i try<.:k.I skrift od1 i andra 

medier, e)(cmpelvis TV. 

Utredningens förslag tillstyrks eller liimnas utan erinran o<.:kså av 

s.imhälls1•ctc11skapliga fak11/1e1s11ä11111d1.·11 vid Gö1cl>orgs 1111il'l'fsiu·1, /.RP, 
Sa1111a Sa1clli1c, S11c11ska kyrl..a11s crn1rals1yrclse, SFRISAlHR11D och RF. 
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Sanna Sate/lite uppger all "Nonlic Channel" har clt siirskilt program
råd, som övervakar att bl.a. reklam rör alkoholdrycker och tobaksvaror, 

men även reklam som eventuellt kan anses stötande, ej sänds. 

Socialstyre/sen vill starkt understryka utredningens uppfattning all 
del inte bör få förekomma någon alkohol- eller tohaksrcklam i TV. Sty
relsen ifrågasätter dock behovet av uttryckliga tilliigg i alkohol- och to
haksrcklamlagarna med hänsyn till att förarbetena gi)r klart all reklam i 
radio eller TV strider mot det allmänna kravet om "särskild måttfull

het" vid marknadsföring av alkohol och tobak. 

Styrelsen betonar också vikten av att så långt möjligt hindra s.k. dold 

reklam i fråga om alkohol och tohak. Som exempel nämns att tobaksin
dustrin är en av de största sponsorerna av biltävlingar, vilket har sin 

grund i att denna sport kring sig har den aura av manlighet, våghalsig

het, spänning osv., som industrin också annars söker skapa kring sina 

produkter. Tobaksindustrin sponsrar även andra evenemang som t.ex. 

jazz- och popkonserter, konstutställningar, operor osv. Genom att varu

märken exponeras i sådana sammanhang kan de även komma in i sport
program och liknande utan att det direkt framgår att det rör sig om be

tald märkesreklam. 
Statskontorei anser att utredningens förslag inte går att samordna 

med en EG-anpassning av reglerna. 

9 Vissa frågor som berör alla programföretag 

9. t Gynnande av kommersiella intressen 
program verksamheten 

Utredningens förslag: I en ny bestämmelse i radiolagen föreskrivs au ett 
programföretag inte mot vederlag eller annars på ett otillbörligt sätt fär 
gynna ett kommersiellt intresse i programvcrksamheten. 

lndustriförlmwin, SAF och Gmssistförbundel Svensk Handel anser att 
olika formt:r av fiirtiickt reklam bör motverkas med kraft. Organisatio

nerna tillstyrker därför förslaget. Hirslaget tillstyrks också av SFRI SA.\1-

RÅLJ. 
Juridiska fak11l1e1snäm11de11 1•id Stockholms u11i1•ersi1e1 uttalar att det 

kan ifrågasättas om ordet "otillbörligt" är tillräckligt för att motverka 

s.k. product placcmcnt i den egentliga programvcrksamhctcn. 

TU konstaterar alt den föreslagna regeln inte utesluter att vissa typer 

av program ibland kan komma att sändas som annonser under annon

stid och ibland som inslag i den vanliga programverksamhetcn. Beträf

fande reklam fiir programföretagets egen kommersiella verksamhet får 

förutsättas att sådan reklam på ett otillbörligt sätt gynnar ett kommersi

ellt intresse, om den sänds i programverksamheten. Däremot skulle en 

åsiktsannons kunna sändas även utanför annonstid om det skedde uian 

Prop. 1990/91: 149 
Bilaga 2 

291 



vederlag. Detta kan motverkas genom en omformulering av ett av utred
ningens fiirslag (se ovan avsnitt 5.3). 

Såvitt radionänuulen kan finna regleras genom den föreslagna he

stiimmclscn endast ett specialfall av vad som följer av kravet på opartisk

het. Inga siirskilda rättsvcrkningar är knutna till fiirhudct, och det synes 

inte alls oundgängligcn nödvändigt av lagtekniska skäl, t.ex. av hänsyn 

till den europeiska TV-konventionen. l'astmer framstår det som lagte

kniskt överflödigt. Lnligt radionämnden hehövs inte den föreslagna he

stiimmclsen; regeln om opartiskhet så som den hittills har tillämpats he

träffande rcklamhetonat gynnande räcker fullt ut. 

9.2 Den grundläggande regleringen lag av sändning 
av sponsrade program 

Utredningens förslag: l·iir alt lämnande av sponsorsmeddelande inte 

skall anses strida mot krnvct på opartiskhet och den föreslagna hestäm

mclscn om fiirhud mot gynnande av kommersiella intressen föreskrivs i 

en ny hcstämmchc i radiolagen att ett programföretag i fråga om någon 

som har bekostat ell program helt eller delvis får lämna uppgift om vem 

hidra!!,-~givarcn iir. 

Hir all cll programfiirelag skall kunna hli skyldigt alt liimna spon

sorsmeddcl:inde införs också en ny hcstämmclse i radiola?,cn om att det 

i avtalet mellan staten och programföretaget får hestämmas om skyldig
het fiir fiircta?,ct Htt. om någon annan har bekostat ell program helt eller 

delvis. lämna uppgift om vem bidragsgivaren är. 

/11i/11s1rifiirb1mdl'l, SAF och Gmss1s1Jiirbw11J1·1 S1·1.·ml.. I limdd delar 
u ppfatt n ·111gcn :itt an nonscri ng och sponsorskap (sponsring) hiir he hand

las som skilda företeelser och regleras på olika siitt. Organisationerna 
vill allrniint undcrstryka vikten :iv :itt kommande regler på sponsring.~

områdct utformas på ett sådant sätt :itt prog,ramholagcns integritet garan

teras. 

J11ridisk<1 ji.Ikul1t:ts11ii11111dt:11 1•id Stucl..hulms 1111il•t:rsi11:1 anser inte alt 

det föreslagn:i lagregeln om hemyndigandc all sluta avtal har fåll en till

frcdsstiillandc utformning. Det förefaller ovcdersiigligt Htt sponsrade pro

gram kommer att gynna kommersiella intressen. Det torde tlärfi)r vara 

cll hcrä1tigat konsumentkrav all uppgifter därom sk:ill lämnas i anslut

ning till programmet. Den europeiska TV-konventionen kriiver dcua 
(artikel 17: I). 

UF anser all del i regler om sponsorskap hör införas en förpliktelse 

fiir prngramfiireta?,ct all garantera riitl namn på det evenemang, som 

sänds - även om det innehåller sponsorns namn, t.ex. Skandia Cupen. 

Det är just sponsorn som gör det miijligl all arrangera det program som 

siinds. 

Sociulst_yrd.l"l'fl anser all del i radiolag,cn hiir las in en ullr)'t:kli11, hc

stämmclse om au ell programföret:ig inte får sända program som helt el

ler delvis har hckostats av någon vars huvudsakliga verksamhet gäller 

tillverkning eller försäljning :iv alkoholdrycker eller lohaksvarnr. 
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H.immiljörc'idet efterlyser ell förhud mot mot s1>11nsring av harn- och Prop. I 91J0/9I:149 
u ngdomsprogram. Hilaga 2 

9.3 Radiolagens demokratibestämmelse 

lltrcdningcns förslag: 1>emokra1ihes1ii111melscn i radiolagcn fiirmulcras 

om. I >cl föreskrivs att varje prngramfiiretag skall sända program, i vilka 

fiirc1agc1 hävdar det demokratiska s1a1sskickets grundidccr samt prim:i

pen om alla mlinniskors lika värde och den enskilda människans frihel 

och vlinlighct. Vidare föreskrivs all niir det i ett prngram fiirclwmmer 

inslag som motiverar det, skall pro11,ramföretage1 också hävda dessa prin

<.:iper i samma program eller i anslutning till programmet. 

l11dustriförbwulc1, Si\F och Grossist/Drlmndet S1•1•11sli. llundd delar 

uppfaltningen att demokratihcstämmelsen inte iir lämpligt avfattad niir 

den, ~om hlivit fallet, kan drivas i konflikt med informationsfriheten; 

den hiir därför modifieras på föresla)!.el sätt. 

RF tillstyrker förslaget; förhundet delar uppfattningen att direktsända 

sportevenemang inte är av den arten att programmen förmedlar ett 

"odemokratiskt hudskap" till TV-littarna. 

SR yttrar: 
Utan att på något sätt ifrågasätta SR-konccrncns skyldigheter all i 

programverksamheten hävda de demokratiska grundidcerna od1 princi
pen om alla människors lika viinlc välkomnar SR den föreslagna för
ändringen. Denna syftar inte till att hegränsa företagens självklara skyl
digheter på detta område utan endast till att hekräfta lagrummets avsed
da och fakliska innebörd. Och sålunda ge en tydlig anvisning om en än
damiilsenlig tillämpning med en rimlig praktisk avvägning mot andra 
viiscntlign intressen niimligen yttrande- och informationsfriheten och 
SK-koncernens publicistiska oberoende. 

Vad giillcr den påtalade "svarta listan-problematiken" anser SR för

slagcl vara fu lit godtaghart. Det )!,iirs k !art all det i ett program får före

komma uttalanden som är antidemokratiska eller företeelser som kan 

uppfattas som ett stiid för antidemokratiska idcer. om detta hcmiits med 
avståndstaganden eller klargiirandcn i programmet eller i anslutning till 

detta. 
SR har dock invändningar mol formuleringen att "programföretaget 

skall siinda program i vilka fiiretaget ... " etc. Demokratibestämmelsen 

ligger till grund för den samlade programverksamheten m;h den hör en

ligt holagcl inte manifesteras i särskihla enstaka program. Den fiireslag

na lydelsen ger dock utrymme fiir en tolkning som innebär atl program

fiireta!•en skulle ha skyldighet att siinda särskilda program om demokra

tins grundidccr. Därför fiireslår SR följande formulering av första me

ningen: "Programverksamhetcn som helhet skall präglas av och verka 

för det demokratiska statsskickets grundidcer samt principen ... " clt:. 

Samliällsl't'll'nsli.apliga jali.u/lt'lsnämnden 1•id Göteborgs 1111i1wsittt an

ser att utredningens fiirslag reser två principiella frågor. Den ena är att 

den nya formuleringen inneb1ir ett påbud "alt sända program". medan 

hestiimmelsens giillande lydelse bara talar om att "i programverksamhe

tc.:n hiivda"- Nämnden unscr att förslaget snarast synes öppna för på-



tryckningar mot ett programföretag av det slag som utredningen vill 
undvika och all gällande formulering är att föredra från ytlrandefrihcls
synpunkl. 

Den andra principfrågan är enligt nämnden vad uttrycket "det de
mokratiska stalsskicket" egentligen innebär. Med den påbjudande for

mulering som föreslås är del viktigt nit detta begrepp ges en något mera 

konkret innchörd. Det som nu i förarbetena sägs om demokratiska 

grundvänleringar ger föga ledning. 

Swckholms 1i11gsräll finner inte att det skäl utrednrcn åberopat moti
verar ett tillägg till bestämmelsen. 

Radionän111drn avstyrker all den föreslagna bestämmelsen införs. 

Nämnden vill till en början understryka demokratihestämmelsens själv

ständiga värde. Även om den i visst hänseende är en modifiering av kra

vet på opartiskhet har den en betydelse som går långt därutöver när det 

gäller grunderna för statsskickct. rasism, jämställdhet mellan män och 
kvinnor. skildringar av våld mol människor och annat. Det synes natur

ligt all med den nuvarande lagtexten kräva att programföretagen gener

ellt skall hävda de idccr och principer det här är fråga om. 

När det gäller frågan om FN :s s.k. svarta lista vidhåller nämndens 

majoritet sin ståndpunkt. 1 yttrandet uttalas dock att det här föreligger 

en principiell motsättning mellan nämnden och Sveriges Television som 

inte hör bli bestående. Nämnden delar därför utredningens uppfattning 

all rikstlagen bör ta ställning till hur frågan skall lösas för framtiden. 

Nämnden fortsätter: 
När del gäller bevakningen av kvinnokonferensen kan rallil>nämn

den inte inse att programföretagets och radiolagsutredningens kritik är 
principiellt berättigad. Hur en princip tillämpas i ett enskilt fall kan 
självfallet alltid diskuteras. Ratlionämnden har alltid varit utomordent
ligt försiktig med alt kritisera programföretagen för underlåten bevak
ning i olika hänseenden. Del behiivs dock en viss granskning i efter
hand av hur programföretagen uppfyller sin rapportering.sskyldighel 
och en sådan har också skell i vissa fall. Självfallet kan den hara gälla 
mer betydelsefulla eller omfallande händelser eller företeelser. Någnn 
gräns mellan vad granskningen i detta hänseende får respektive inte får 
avse torde emellertid inte kunna dras lagstiftningsvägen. Gränsdragning
en hör ske i tillämpningen. Huruvida radionämnden vid sin granskning 
tillämpar demokratibcstiimmelsen eller någon annan hestämmelse synes 
sakQa principiellt intresse. 

Aven om statsmakterna skulle hi1räda radiolagsutredningens stånd
punkter i de nu angivna hänseendena synes den föreslagna lagtexten gå 
långt utöver syftena med ändringen. Med den utformning som lagtexten 
getts innebär den ett radikalt brntt mot den nuvarande demokratihe
stämmelsens princpiclla innchiinl och synes dessutom leda till i sak me
ningslösa rcsu ltal. 

Enligt den föreslagna lydelsen skulle programföretagen inte - som är 
fallet nu - ha någon iivergripande skyldighet all fördöma rasism, våld 
och brutalitet eller att hävda jämställdhet mellan män och kvinnor. Del 
skulle endast finnas en obestämd skyldighet att sända program i vilka 
programföretagen "hävdar det demokratiska statsskil:kets grundidcer 
samt principen om alla människors lika värde och den enskilda männi
skans frihet och värdighet". Med frågan om jämställdhet mellan män 
och kvinnor som utgångspunkt konstaterar radionämnden all del inte 
längre skulle vara möjligt all pröva huruvida programverksamheten 
inom I.ex. ett speciellt ämnesområde präglats av en strävan all hävda 
jämställdhet. Radionämndens beslut från 1987 riirande alltför hristfällig 
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hevakning av kvinnosport skulle sålunda sakna lagligt stöd enligt den 
föreslagna bestämmelsen. 

Vidare innehåller förslaget att när det i program förekommer inslag 
som motiverar det, programföretaget skall hävda de angivna principerna 
i samma program eller i anslutning till programmet. Det har exempelvis 
förekommit programinslag om vilka radionämnden ansell alt de på 
grund av sill kvinnoföraktande och fördomsbefrämjande innehäll inte 
horde ha sänls i den utformning de fått. l>et skulle självfallel vara me
ningsliist att - om inte sändningen sker i något alltlcles speciellt syfte -
godla att sådana inslag sänds under förutsättning att de försetts med en 
krilisk kommentar från programföretagets sida. Radiolagsutredningen 
har siikerli?,en ej heller avsett något sådant. Resultatel synes emellertid 
följa av den fiireslagna lagtextens ordalydelse. 

Radioniimnden har hifogat några exempel på sin lillämpning av de

mokratihestämmelsen. 
Nämndledamoten Bengt Wernersson har i en skiljaklig mening an

sett att nämnden hor! yttra: 
När det gäller frågan om FN:s svarta lista föreligger en principiell 

molsättning mellnn radionämnden och Sveriges Television som inte bör 
hli bestående. Nämnden kan därför för sin del ansluta sig till utredning
ens uppfattning (s. 174 x) att frågan om demokratihestämmelsens räck
vidd hiir understiillas riksdagen och finner det följdriktigt att utredning
en av della skäl föreslår en ändring av hestämmelsen. 

Kritisk 11101 radiolagsutredningens förslag är även hu111a11is1isli.a 

u1bild11i111:.1·- och jl1rsk11ings11än11111c11 1•icl CID1eborgs uni1•ersi1c1. Näm ndcn 

anser att utredningen utanför sitt uppdrag har gett sig i kast med uppgif

ten att stympa demokratihestämmelsens räckvidd. I>el\a beror enligt 

nämnden på utredningsuppdragets art, som har varit att finna regler 

som är tillämpliga oavsett om reld<1m-TV hanteras inom Sveriges Radio

koncernen eller av ett annat fiiretag. Allt tydligare avtecknar sig kontu
rerna av det fristående företaget med andra - mindre - skyldigheter än 
de nuvarande i fråga om opartiskhet. Det verkligt hetänkliga är emeller

tid att de rättsliga likhetskraven leder till en uppmjukning också av de 
ursprungliga programföretagens skyldigheler. 

9.4 Skyldighet att sända ett mångsidigt programutbud 

Utredningens förslag: 1 radiolagcn införs en ny hes1iimmclse som säger 
alt staten får träffa avtal med ett programföretag om skyldighet för före

taget all siinda etl mångsidigt programuthud. 

Radionä11111<1c11 har inget att erinra mol förslaget. 

9.5 Skyldighet att ta hänsyn till ljudradions ot:h 
televisionens sfi rski Ida genomslagskraft 

Utredningens förslag: 1 radiolagen införs en ny hestiirnmelse som siiger 

all sia1en får träffa avtal med ett programfiiretag om skyldi!!,het för före
taget all vid utövande nv siindningsrätten ta hänsyn till ljudradions och 

televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programs ämnen 

11ch utl"ormnin!!, samt tiden för programs sändande. 

Prop. 1990/9 I: 149 
Bilaga 2 

295 



Som angetts i avsnill 6.1 har radiu11iim11til'll - för att motverka att det Prop. 1990/91: 149 
under annonstid sänds inslag som ger ullryck för ras- eller köi:isfördo- Bilaga 2 
mar - lanserat den den lagtekniska lösningen att förevarande hestämmcl-

se får avse också sådana frågor. Den närmare avgränsningen av hestäm-

melsens tillämplighet kan enligt nämnden vara svår att göra i teorin m:h 

den hör överlämnas till den praktiska tillämpningen. Vägledande utta-

landen av lagstiftaren vore självfallet dock av stort värde. 

10 Nya uppgifter för radionämnden 

10.1 Radionämnden och reklam i svensk television 

Utredningens förslag: Radionämnden skall eflerhandsgranska om elt 

programföretag som i televisionen sänder reklam mot vederlag har iakt

tagit hestämmelserna i annonslagen. Nämnuen skall också efterhands

granska om ett från Sveriges Radio-koncernen fristående TV-företag har 

utövat sändningsrätten i enlighet med radiolagen och avtalet mellan sta

ten och företaget. 

S1vcl..lwlms 1ingsrii11 tillstyrker all radionämnden får granska även 
hur cll fristående programfiiretag efterlever regler av radiorättslig art. 

Sf'RISAMRAD delar hediimningen all hctald reklam i svensk televi

sion måste leda till en utvidgad radionämndsgranskning, oavsell vilket 

företag som svarar fiir de reklamfinansierade sändningarna. 
Enligt radi1111iin11ulrn ter det sig självklart all, om en fristående TV

kanal skall iaklla krav på opartiskhet och saklighet. granskningen av 
hur dessa krav efterlevs hör skiitas av radionämnden. Mer diskutabelt är 

vem som skall ha hand om nytillkommande granskningsuppgifter. 
främst att diskriminering ej sker av annonsiirer och all fiiresi...rifter om 

mängden annonser och hur annonser får siillas in efterlevs. Båda upp

gifterna är emellertid företrädesvis av radiorä11slig art och synes främ

mande fiir marknadsdomstolen. Att inriilla ell helt nylt granskningsor
gan för dessa uppgifter framstår inte meningsfullt. Radioniimnden är 

diirfiir beredd all åta sig dem. 

S1u1sl..u11lurt'/ yttrar: 
Radiolagsutredningens analys utgår från hur reklamen inom svensk 

marksiindande television i framtiden skall regleras och hur ansvaret 
skall utkriivas. Slatskontorct tycker av flera skäl all detta är olyckligt. 
Utgångspunkten hiir i stiillet vara att reklam inom televisionsområdet 
skall behandlas på samma sätt som reklam inom andra media. Delta för 
att utnyrrja kompetensen inom detta specialområde på effektivast möjli-
1!,il sält. Varje annan liisning innebär någon typ av dubblering av denna 
kompetens. 

l·öretagens arhete med reklam och marknadsföring ingår i viss ut
striickning som delar i hrell upplagda reklamkampanjer, där i princip 
samma budskap i stort sell i samma utformning förs ut i olika medier, 
dagstidningar. fackpress. affischer och biografreklam. l>en senare kan 
många gånger vara identisk, dvs. samma reklamfilm sänd~ i TV och före 
filmvisning på bio. 
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Statskontoret anser därför att annonserna och annonsinnehållet bör 
granskas skilt från radionämndcns granskning av hur resp. TV-företag 
efterlever kravet på opartiskhel. Själva innehållet i annonserna bör 
granskas av marknadsdomstolen oheroende av om TV-reklam kommer 

all sändas av Sveriges Television eller ett företag som står utanför Sveri

ges Radio-koncernen. Marknadsdomstolens granskning hiir iiven omfat
ta de särskilda reglerna om innehållet i TV-reklam. dvs. hcgränsningar 

för reklam som riktar sig i fiirsta hand till harn, samt riktlinjerna för 

marknadsföringen av alkohol ()(;h tohak. 

Statskontoret hygger sill ställningstagande på bl.a. följande. 
i:ör det första skulle den av utredning.~mannen föreslagna vidgningen 

av radionämndens nuvarande uppgifter kräva att denna kompletteras 
med sakkunskap vad giiller marknadsföringslagen och siirskilt dess ge
neralklausul. Detta leder i sin tur till att sambiillet hyuer in samma 
kompetensprofil i flera myndigheter och ökade kostnader. För det and
ra iir marknadsdomstolcn en domstol i den hcmärkelse ~om den europe
iska gemenskapen inom många områden ställer krav på till skillnad mot 
radioniimnden som följer den svenska förvaltningstraditionen med tjäns
temannaheslut inom traditionclll ämbetsverk. 

Några remissinstanser kommenterar det förhållandet att utredning
ens förslag i fråga om sanktioner mol överträdelser av radiorättsligll reg
ler inte innehär någon ändring i förhållande till gällande ordning. 

l~udio11än1111Je11 yttrar på denna punkt: 
I likhet med radiolagsutrt:dningen anser radionämnden att nämnden 

inte nu hör få andra möjligheter till sanktion mot ett programföretag än 
den riitt nämnden har all slå fast all programfiire1age1 har överträtt lag 
eller avtal. Det hillillsvarande systemet har med något undantag visat sig 
tillriickligt i fråga om programföretagen inom Sveriges Radio
koncernen. Det kan antas all en fristående tredje TV-kanal blir så ange
liigen om sitt sändningstillstånd all förhållandena inte kommer att hli 
annorlunda beträffande ett sådant programföretag. Skulle framtida erfa
renheter visa motsatsen, kan andra sanktionsmiijligheter övervägas då. 

Juridiska faku/1c1.rniim11d1•11 1•id Stockholms 1111iiwsiu·1 fäster uppmärk

samheten på att samtidigt som det föreslås ett flertal materiella regler 

om förbud mot annonser med viss utformning. ingenting sägs om sank-
1 ioncr vid övcrtriidelscr av hcstämmelscrnn. 

Kalw/11äm11do1 efterlyser för lindrigare fall nv regelöverträdelser 

mindre ingripande sanktionsmöjligheter iin den möjlighet som staten i 
dag, har all säga upp nvtalct med ett prog,ramfiiretag. Utan ytterligare 
sanktionsmiijligheter finns en risk för att kontrollmyndigheten får svårt 

att upprätthålla lagstiftningens intentioner. Nämnden vill framhålla 
miijlighcten att införa någon form nv sankti,insavgift och fortsätter: 

En sådan sanktion måste utformas så att den inte kommer i konflikt 
med censurförhudet i radiolagen. Någon konflikt torde inte uppkomma 
om kontrollmyndigheten ges hefogenbcl att exempelvis påföra av!!,ift 
som påföljd för en konstaterad överträdelse i ett redan sänt program. En 
hiijnin)!. av avgiften om iivertriidelsen upprepas torde inte heller stå i 
konflikt med niimnda censurförbud, så liingc avgiftsuttaget grundas på 
en bedömning av redan sända program. 

Lnligt SFR!SAMRAD visar erfarenheter från andra länder - Kanada 

och Storbritannien nämns som exempel - att sanktioner för överträdel

ser av hestiimmclserna håde kan behövas och utformas på ett effektivt 

säll. Organisationerna anser det viktir,t att del finns kännbara sanktioner 

fiir att de nya llestämmelscrna skall fii avsedd verkan. 
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10.2 Radionämndens stälJning i förhållande tilJ KO 
och marknadsdomstolen 

Utredningens bedömning: I första hand hör även den praktiska övervak

ningen av de föreslagna reglerna om TV-reklam som vänder sig till harn 
ankomma på radionämnden. 

Stockholms ti11gsrä11 uttalar att utredningen unuer denna ruhrik pe

kar på delvis svårliista kompetenskonflikter som kan uppkomma mellan 

rauionämndcn, KO och marknadsdomstolen. Tingsrätten delar de syn
punkter som framförs. 

Konsumc1111•crkt'I har inte något att erinra mot utredningens hedöm

ning. Konsumentverket/KO har alltid möjlighet att med stöd av mark

nadsföringslagen granska och ingripa mot vilseledande TV-reklam. Vid 

prövning enligt marknadsfiiringslagen tas hänsyn till om marknadsför

ingsåtgärden strider mot annan lagstiftning. 

lndus1riförbu11dc1, SAi,. och Grossistförb1111dt'I S11c11sk lla11dl'I finner 

den fördelning av uppgifter mellan radionämnden, KO och marknads

domstolen som utredaren argumenterar för vara ändamålsenlig. 

10.3 Radionämndens tillgång till upptagningar av 
program 

Utredningens förslag: I en ny hestämmt:lse i radiolagen föreskrivs att ett 

programföretag på uppmaning av radionämnden skall tillställa nämn
den en sådan upptagning som företaget är skyldigt att giira enligt de sär

skilda yttrandefrihetsrättsliga reglerna. Om programföretaget inte rättar 

sig efter en sådan uppmaning, kan nämnden förelägga vite. 
SFRISAMR)1[) tillstyrker förslaget. 

Radio11ä111ndm vi 11 understryka att den föreslagna hcstäm mclscn 111-

galu nda medför att nuvarande hestämmelse i avtalet mellan staten och 
varje programföretag hlir överflödig. Nämnden fortsäuer: 

I den föreslagna hestämmelsen regleras nämligen hara upptagning av 
program medan avtalsbestämmelsen täck.er också annat "material som 
nämnden anser sig behöva för sin granskningsvcrksamhct". Någon änd
ring hiirvidlag i sak synes utredningen inte ha åsyftat, skäl härför har i 
vart fall inte redovisats (s. 24 7 ff. och 275 m ). och en sådan ändring är 
heller inte motiverad. I sammanhanget kan det finnas skäl alt instämma 
i utredningens uttalande (s. 249 m) att en upptagning naturligtvis bör 
lämnas tillbaka så snart behov av den inte längre finns meu den kom
pletterande kommentaren att sådant behov bl.a. kan hcstå i att vid en 
hctydligt senare tidpunkt kunna ta fram en upplagning i ett principiellt 
viktigt ärende för jämförelses sk.ull eller vid utbildning och information 
om nämndens verksamhet och praxis. 

SR yttrar: 
I den föreslagna paragrafen ges Radioniim ndcn lagstöd för sin rätt att 

erhålla kopior av sända program. Hestämmclsen härom i programbola-
1!,Cns avtal med staten förs över till radiolagen. 

Med hiinsyn till att programbolagens åliggande ges en mycket katego
risk utformning i lag anser SR det motiverat att i lag även ange de om
ständigheter under vilka nämnden kan påfordra programkopior och fö
relägga vite. I tydlighetens intresse hiir det sålunda anges att nämnden 
endast kan utförda ett åläggande i fråga om program som kan hänföras 
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till ett diariefört granskningsärende. Med detta avtar även något av den 
upphovsrättsliga problematik som är förenad med att överlämnande av 
program utgör allmän handling. 

11 Radioansvarighetslagen 

11.1 Radioansvarighetslagen och ett nytt 
reklamsändande TV-företag 

Utredningens bedömning: Radioansvarighetslagen skall gälla också för 
sändningar av ett nytt reklamsändande TV-företag. 

Swckholms 1ingsrä11 delar uppfattningen att radioansvarighetslagen 
skall gälla även för ett fristående reklamsändamle företag. 

Al.R tillstyrker bedömningen och konstaterar med tillfredsställelse 
att sändningarnas innehåll därmed kommer att bevaras åt eftervärlden 
enligt vad som föreskrivs i lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrif
ter och ljud- och bildupptagningar. Enligt ALB har det stor betydelse 
för forskningen att en ny TV-kanal kan dokumenteras redan från star
ten, något som tyvärr inte har varit möjligt för andra nya medier som 
närradio eller satellit-TV. ALH framhåller emellertid att det, om en 
tredje TV-kanal blir verklighet, är nödvändigt att arkivet ges tillräckliga 
resurser för att kunna spara sändningsband som ligger så nära original
kvalitetcn som möjligt och för att kunna katalogisera materialet på en 
tillräckligt detaljerad nivå. 

SR har inget att erinra mot bedömningen. 

11.2 Det yttrandefrihetsrättsliga ansvaret för annonser 

Utredningens förslag: I radioansvarighctslagen införs en ny bestämmelse 

som innebär att vad som föreskrivs i 7 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen 
också gäller i fråga om annonser i TV och att vad som i lagrummet sligs 
om tryck fri hetsbrott i stället skall avse yttrandefrihetsbrott. 

Stockholms tingsräu tillstyrker i linje med vad som sagts i fråga om 
överensstämmelsen mellan tryckfrihetsrätten och radiorätten att det i ra
dioansvarighetslagen införs en bestämmelse som motsvarar 7 kap. 2 § 

tryckfrihetsförordningen. 
SR har inget att erinra mot förslaget. 

11.3 Radioansvarighetslagen och dess 
tillämpningsförordning 

Utredningens förslag: Det väsentliga i radioansvarighetslagens tillämp

ningsfiironlning tas in i radioansvarighetslagen. Detta medför att till
lämpningsfiirordningen kan upphävas. 
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I nya hestämmelser i radioansvarighetslagen föreskrivs: 

* Ett programföretag skall göra en upptagning av varje program som 
sänds och hevara denna minst sex månader från sändningen. Rätt au 
kostnadsfritt ta del av en sådan upptagning och få en utskrift av vad som 

har yttrats i programmet har JK och - i princip - en enskild som anser 

atlett yttrandefri hetshrott mot honom har begåtts i programmet eller att 

han har lidit skada på grund av ett yttrandefrihetshrotl i programmet. 

* Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra 

någon av sina skyldigheter enligt föregående punkt skall dömas till bö

ter eller fängelse i högst ett år. JK är åklagare i mål om ansvar för så
dant hrott. 

Även Swd.holms lingsräll har uppfattningen att delar av radioansva
righetslagens tillämpningsförordning hör tas in i själva lagen. 

JK påpekar att förslaget inte innehåller någon motsvarighet till nuva

rande bestämmelser i 5 § första stycket tillämpningsförordningen, enligt 
vilka skall antecknas bl.a. namn, fiidelsetid och hostadsadres.o; beträffan

de sådan medverkande i ett program som själv kan bli ansvarig för ytt

randefrihetsbrott. JK är tveksam till utredningens ståndpunkt all det in

te torde vara nödvändigt med uttryckliga föreskrifter om detta och anser 

att det är av värde med ett uttryckligt lagstöd för anteckningsskyldighe

ten. 

Juridiska fakultetsnämnden 11id Stockholms uni~·ersitl'I uppmärksam

mar att inget särskilt sägs om rätt att kostnadsfritt ta del av upptagningar 

av program (inklusive utskrifter) för KO eller en näringsidkare som 
önskar föra talan mot reklamprogram enligt marknadsföringslagen. 

Enligt konsumentverket bör inte bara JK och en enskild som anser att 
det i ett program har förekommit ett yttrandefrihetshrott mot honom 

utan också konsument verket ges rätt all utan kostnad ta dd av program
företagets upptagningar av program och få utskrifter av vad som har ytt

rats. 
SR delar utredningens allmänna synpunkter om att till radioansva

righetslagen bör föras över de väsentligaste delarna av tillämpningsför
ordningcn och all denna sedan kan upphävas. Lnligt SR bör dock pro
gramföretagen inte ha någon skyldighet att tillhandahålla utskrifter av 
program. Holaget fortsätter: 

Såväl JK:s som enskilda målsägares intressen synes bli bäst tillgodo
sedda om programmet tillhandahålls i den form i vilket det offentlig
gjorts. Ur alla synpunkter torde ett ljudhand eller ett videoband ge den 
mest rättvisande uppfattningen om ett yttrandes straffrättsliga valör och 
det sammanhang i vilket det fällts. vilket inte sällan är av stor hetydelse 
för bedömningen. Till saken hör även att uppspelning.~tekniken numer 
är så allmänt spridd hos allmänheten att det inte föreligger något fak
tiskt behov av den skriftliga formen. SR vill därför förorda att program
företagens skyldigheter inte skall omfatta utskrifter. 

Majoriteten i SR:s styrelse bar även erinringar mot hur utredningen 

utformat förslaget till lagfäst rätt för J K att la del av s.k. referensinspel

ningar. Styrelsemajoriteten yttrar: 
Med hiinsyn till att denna rätt nu föreslås stadfäst i lag och därtill 

straffsanktionerad biir det även i lagen anges under vilka omständighe
ter rätten kan utövas och ohiirsamhct beivras. Såsom hcstiirnrnelsen nu 
föreslås utformad ges intr:yt:kcl all JK har en i det närmaste generell riill 
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all utk.r~iva programk.opior eller utskrifter fiir vilket som helst ändamål 
t.ex. för utredning om annat än yttrandefrihetshrott i radioprogram. 
Detta är självfallet inte avsikten och det finns därför enligt SR goda sk.äl 
mr en precisering iivcn på denna punk.t. 

Styrelsemajoriteten anser all J K:s rätt hör hegränsas till sådana fall 

d{1 "programmet k.an hiinföras till ett diariefört ärende om yttrandefri

hctshrott i ett programföretags program". 

Styrelseledamoten Anders Björck. delar inte denna uppfattning. lian 

anser att JK k.an ha goda sk.äl all först ta del av inspelat material och 

diircftcr hestiimma om ett formellt iircnde sk.all liiggas upp. 

12 Delar av utredningens lagförslag 

12.1 Förslaget till lag om annonser televisionen 

12.1.1 Lagens rubrik 

Enligt juriiiisl..u Ji.ll..ul1e1s11än111d1.·11 1·id Stocklwlms uni1wsi1U har lagen in

te ett så hrctt innehåll som rubrik.en närmast anger. Nämnden anfiir all 

mark.nadsföringslagen blir huvudlagen för hcdömning av TV-annonsers 

utformning och tillåtlighct och förordar att det med hänsyn härtill iiver

vii!!,s om det inte i annonslagen hiir giiras en hiinvisning till mark.nads

fiiringslagen. 

Sunthii11.1·1·1·11·11sl..upligu ful..ulu·1.män1111fr11 1·id GiJ1dwrg1 1111i1wsi11.·1 an

ser att även regler fiir regional och lok.al-TV horde inkluderas i en lag 

som avser "annonser i televisionen": alternativt horde lagen k.ansk.e he

niimnas "lag om annonser i nationell television". 

12.1.2 Inledande bestlimmclse 

I § 

Uudio11ä11111dc11 tar upp formuleringen all lagen giillcr för ett programfö

reta!!, som "sänder reklam mot vederlag". Det k.an enli!!,t nämnden ifrå

gasiittas om lagens tillämplighet hiir knytas till vad som siinds och inte 
till det förhållandet att programföretaget i fråga har triiffat avtal med 
visst innehåll eller motsvarande. 

12.1.3 Definitioner 

2 § 

S1ocl..h11lms 1i11i;srä11 fiirnrdar att den föreslagna definitionen av reklam 

radiolagcn ock.så tas in i annonslagen. 
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12.1.4 Vad som får sändas under annonstid m.m. 

3 § 

Lnligt radio11ämnde11 synes uttrycket "kommersiell" punkt 2 sakna 

självständig betydelse. Om så är fallet biir det utgå. 

6 § 

/lm•rä!ll·n fiir Nedre Norrland anser det vara lämpligare alt använda ut
trycket "barn under 12 år" i stället för endast ordet barn. 

8§ 

Stockholms 1ingsrä11 tillstyrker paragrafen. 

12.2 Förslaget till lag om ändring radiolagen 
( 1966:755) 

6 § 

Swd.Jwlms tingsräu tillstyrker hänvisningen i fjiirde stycket till 8 §an

nonslagen. 
l~adioflämnde11 uttalar att det från lagteknisk synpunkt framstår som 

egendomligt att bestämmelsen i fjärde stycket hänvisar till en lag som är 

tillämplig beträffande programföretag som "siinder reklam mot veder

lag" (jfr nämndens synpunkt på 1 §i förslaget till annonslag). 

SU uttalar att tredje stycket principiellt sett hänger samman med det 
inledande sty..:ket och föreslår att stycket får fiilja direkt efter detta. 

8 § 
Juridislul fakul11:1s11ämf1dt:t1 1·id Stockholms uni1'crsilcl anser att den före

slagna definitionen av "reklam" i I * radiolagen i kombination med vad 
som föreslås i förevarande paragraf kommer att innefatta en skillnad i 

förhållande till kommersiella meddelanden i tryckt skrift. Beträffande 
tryckta skrifter är marknadsföringslagen i princip tillämplig också på så
dant som inte är marknadsföring i just kommersiell annons. Även pro
motion i redaktionella avsnitt torde i princip falla under lagens tillämp
ningsområde. Den föreslagna regleringen vad gäller TV-reklam innebär 

all även s.k. sponsrade program endast kommer att kunna bedömas av 

radioniimnden, men inte av marknadsdomstolen. Denna effekt ter sig 

diskutabel. 

12.3 Förslaget till lag om ändring i 
radioansvarighctslagen ( 1966:756) 

2 a § 

Stockholms 1i11gsrä11 tillstyrker paragrafen. 
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3 a § Prop. I 1)90/91: 149 
JK fiiron.Jar att ol:kså bestämmelserna i 5 § första styt:kct tilliimpnings- Bilaga 2 
fiirordningen förs in i paragrafen. 

12.4 Försh:iget till lag om findring i lagen ( 1978:763) 
med vissa bestämmelser om marknadsföring av 
alkoholdrycker 

2 § 

S1ocl..h1J/ms lingsräll tillstyrkcr 1kt förcslagna tilHigget. 

12-5 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1978:764) 
med vissa bestämmelser om marknadsföring av 
tohaksvaror 

2 § 

St()('J,./1<1/111.1 1i11gsrä11 I i llstyrkcr det fiircslagrrn l i lliiggct. 
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Lagrådsremissens lagförslag 

Förslag till 

Lag om annonser televisionen 

Härigenom töre::skrivs följande::. 

Inledande bestämmelse 

I§ I de::nna lag finns fiire::skrifte::r om annonser i televisionen. L1gen 
gäller för ett programföretag som sänder televisionsprogram med stöd av 
tillstånd enligt 5 § första stycket radiolagen ( 1966:755) och som sänder 
re::klam mot vederlag; lage::n gäller dock inte sökhar te::xt-TV. 

Definitioner 

2 § Med reklam avses i denna lag detsamma som i radiolagen 
( 1966:755). Vidare:: avse::s me::d 

a111w11s1id: sändning.~tid i televisionen som inleds och avslutas av en 
särskild ljud- och hildsignatur som markerar att programföretaget under 
den angivna tiden i huvudsak sänder på uppdrag av andra. 

a1111om·: ett te::levisionsprogram som sänds under annonstid. 

Vad som rår sändas i annonser m.m. 

3 § Under annonstid får det endast förekomma 
I. reklam och andra program som någon har uppdragit åt programfii

retaget au sända, 
2. programföretagets reklam för egen kommersiell verksamhet, och 
3. programglimtar. 

4 § Av en annons skall framgå i vems intresse de::n sänds. 
I annonser som sänds mot betalning eller annat vederlag får det inte 

uppträda personer som spelar en framträdande roll i televisionsprogram 
som huvudsakligen handlar om nyhe::te::r eller nyhetskommentarer. 

S § Annonser får inte syfta till att vinna stöd för politiska eller religiö
sa åsikter eller åsikter i intressefrågor på arhetsmarknaden. 

6 § En annons me::d reklam får inte:: syfta till att fånga uppmärksamhe
ten hos yngre barn. 

I annonser med reklam får det inte uppträda personer eller figurer 
som spelar en framträdande:: roll i televisionsprogram som huvudsakli
gen vände::r sig till yngre harn. 

7 § Programföre::taget får inte diskriminera någon som hcgär att företa
get skall sända en annons. 
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Annonsvolymen och hur annonser får sättas in i sändningarna 

IS§ Av en programtjiinsts sändning.~tid per dygn får hög.~t tio procent 
avse annonser. Denna ande\ heräknas särskilt för tiden mellan k\. 18.00 
och kl. 24.00. 

Inom en sändningstid av en timme mellan hela klockslag får annon
ser förekomma under högst i\tta minuter eller, i rena undantag.~fall, tio 
minurer. 

9 § Annonstiden vid ett givet tillfälle får inte understiga en minut, se
dan siindningstiden för den särskilda ljud- och hildsignaturcn har från
räknats. 

10 § Annonser skall siillas in mellan programmen. Annonser med re
klam ffir dock inte förekomma under annonstiden omedelhart före eller 
efter ett program som huvudsakligen vänder sig till yngre barn. 

Utan hinder av första stycket första meningen får annonser avhryta ett 
pn>gram, om de sätts in 

I. i pauser i sportprogram, där det förekommer längre pauser, eller i 
pauser i program som avser föreställningar eller evenemang med pauser 
fiir publiken, 

2. mellan delar i program, som består av olika avslutade delar och diir 
varje del som föregås eller följs av annonser varar minst 20 minuter; an
nonser med reklam får dock inte förekomma under annonstiden omc
de\hart före eller efter en del av programmet som huvudsakligen viindcr 
sig till yngre barn. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1991. 

20 Riksduge111990191. I sam!. Nr 149 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i radiolagen ( 1966:755) 

I lärigen1>m föreskrivs i fråga om radio lagen ( 1966:755 )1 

dels att I, 5 samt 6-8 §§skall ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 6aoch 7 a §§.av 

följande lydelse. 

Nm•arantlt• lydclst: 

I denna lag förstås med 
radiosändning: ljud. hild 

eller annat meddelande som sänds 
med hjiilp av elektromagnetiska 
vågor vilkas frekvenser är lägre än 
3 000 gigahertz: och vilka uthreder 
sig i rymden utan särskilt anonl
nad ledare, 

r u n d r a d i os ä n d n i n g: ra-
d iosänd ni ng som är avsedd att tas 
emot direkt av allmänheten. om 
sändningen inte iir avsedd endast 
för en sluten krets, vars medlem
mar är förenade genom en påtaglig 
gemenskap av annat slag än ett 
gemensamt intresse att lyssna på 
eller se sändningen, 

t r å d s ä n d n i n g: ljud, bild 
eller annat meddelande som sänds 
med hjälp av elektromagnetiska 
vågor vilka är hundna vid särskilt 
anordnad ledare, 

s ä n d a r e: anordning för ra
diosändning (radiosändare) eller 
trådsändning (trådsändare), 

m o t t a g a r e: anordning för 
mottagning av radiosändning eller 
trådsändning, 

'Lagenomtryckt 1986:1209. 

§ 

Förcslagm lydcls1~ 

I denna lag förstås med 
rad iosä nd ni n g: ljud, hild 

eller annat meddelande som sänds 
med hjälp av elektromagnetiska 
vågor vilkas frekvenser är lägre än 
3 000 gigahertz: och vilka utbreder 
sig i rymden utan särskilt anonl
nadledare, 

r u n d rad i os ä n d n i n g: ra-
d iosänd ni ng som är avseddatl tas 
emot direkt av allmänheten, om 
sändningen inte är avsedd endast 
för en sluten krets, vars medlem
mar är förenade genom en påtaglig 
gemenskap av annat slag än ett 
gemensamt intresse att lyssna på 
eller se sändningen, 

t r å d s ä n d n i n g: ljud, hild 
eller annat meddelande som sänds 
med hjiilp av elektromagnetiska 
vågor vilka är hundna vid särskilt 
anordnad ledare. 

s ii n d a r e: anordning för ra
diosändning (radiosändare) eller 
trådsändning (trådsändare), 

m o t t a g a r e: anordning för 
mottagning av radiosändning eller 
trådsiindning. 
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Nul'arande lydelse 

r a d i o p r o g r a m: radio
sändning.~ eller trådsändnings in
nehåll, om detta består av annat 
än, utom angivande av namn eller 
källa, enkla meddelanden om tid, 
väderlek, nyheter eller dylikt. 

f'ijre.1·Lagen lydelse 

r a d i o p r o g r a m: radio
sändnings eller trådsändnings in
nehåll, om detta består av annat 
än, utom angivande av namn eller 
källa. enkla meddelanden om tid, 
väderlek, nyheter eller dylikt. 

r e k I a m: elt radioprogram som 
är a1•st?ll au främja en näringsidka
res avsällning av en 1•ara, en 1jäns1 
eller någon annan nyttighet. 

5 § 
För rätt att här i landet sända radioprogram i rundradiosändning krävs 

tillstånd av regeringen. 
För rätt alt här i landet sända radioprogram i trådsändning krävs till

stånd av regeringen, om sändningen sker till bostäder och når fler än 
I oo hostäuer. 

Varje innehavare av tillstånd en
ligt första eller andra stycket (pro
gramföretag) avgör ensam vad som 
skall förekomma i sändning som 
företaget anordnar med stöd av 
tillståndet. Härvid skall program
företaget iaktta bes1ämmelsa11a 
6 § och 7 § andra stycket. 

I> § 

Tillslåntl ges för l'iss lid. 
Varje innehavare av tillstånd en

ligt första eller andra stycket (pro
gramföretag) avgör ensam vad som 
skall förekomma i en sändning 
som företaget anordnar med stöd 
av tillståndet. I liirvid skall pro
gramföretaget iaktta föreskriflcma i 
b §, 6 a § och 7 § andra stycket. 
1<:11 programföretag som i televisio
nen sänder rel..lam mol 11ederlag 
skall också iakua fiireskrif1cma i la
gen ( J 99 J :IJl>O) om annonser i 
lelt~ 1•isionl'fl. 

Programföretag.~ rätt på grund av tillstånd enligt 5 §första eller andra 
stycket skall utövas opartiskt och sakligt. Därvid skall heaktas att en vid
sträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion och 
televisionen. 
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Nttl'arande lydelse 

Programföretag skall i program
verk.samheten hävda det demokra
tiska statsskickets grundidcer samt 
priru:ipen om alla människors lika 
värde och den enskilda männi
skans frihet och vänlighet. 

För programföretag sl..a/I i ii1•rig1 
gälla 1•ad som f(jrc.\·k.rii•s i avtal 
mellan regeringen m:h företaget. I 
såda11t avtal får som l'illkor fiir rä11 
all sända radioprogram på gm11J a1• 

tillstånd e11/igt 5 §första l'lla a11dra 
s1ycl..e1 tas i11 

I. föreskrift om sl..yldighct all 
sända bi:ril..1iga11dc och gmmäl1', 

2. föreskrift till skydd för t'flsl..ilds 
privatliv, 

.\. fiir1:sl..rif1 vm förbud mot l..om
mersicll rel../am och mot program 
som /J('/..ostas a1• annan än pmgram
fiiretag, 

Föreslagen lyddse 

l'rogramföretag1~1 får inte i pro
granu•aksamhetcn mot 1•ederlag el
ler annars på ett otillbörligt sä11 gyn
r1a ell kvmmersielll iritresse. Pro
gramfiiretag('I får dock i fråga om 
någon som har bekosta/ ell program 
hell eller delvis lämna uppgift om 
1•em bidragsgi1•are11 är. 

Programföretaget skall sä11da pro
gram, i 1•ilka företaget hä1•dar det 
demokratiska statsskickets grund
idccr samt principen om alla män
niskors lika värde och den enskil
da människans frihet och vä
rdighet. När del i e11 program före
kommer inslag som nw1i1•erar det, 
sk.all programföretag1·t också häl'lla 
dessa principer i samma program el
ler i anslutning till programmet. 

De11na paragraf gäller inte för så
dana annonser som a1•ses i lag1·n 
(191) I :000) om annonser i tdt'-
1•isio11e11. De11 gälla iflle heller för 
a11no11ser och lik.11ande med
delanden i sökbar text-TV. 
6 a § 

Ö1•riga 1•il/k.or för programfiir1•ta
g1·ts sänd11ingsrä11 skall tas in i 1•11 

avtal mellan regeringen och 
företaget. I detta avtal får dt'I b1•
stämmas om skyldighet för pro
gramfört'tagel all 

I. sända gc11miile11 m:h bt'
rik.1igar11Jc11, 

2. i program1•1·rksamhetcn respek
tera ilen e11skild1·s privat liv, 

3. sä11da t'll mångsidigt program
utbud, 

Prop. 1990/91: 149 
Bilaga .1 

.108 



Nm•arande lydelse 

.J. förcslaift vm sJ..yldighct all på 
hcgäran av myndighet sända mcd
dt:landc till allmänheten. och 
5. fiircsJ..rift om skyldighet all sända 
redogörelse som avses i 7 § andra 
stycket. 

Radionämnden granskar om 
programföretags rätt på på grund 
av grund av tillstånd en I igt 5 § för
sta eller andra stycket har utövats i 
enlighet med 6 § och avtalet mel
lan regeringenoch företaget. Rege
ringen meddelar närmare bestäm
melser om radionämndcns 1•erham
hl'I. 

f'ijreslagm lydels1: 

.J. ta hänsyn till ljudradions och 
telel'isionens särskilda genomslags
kraft när det gäller programmens 
ämnl'lz vch Ulformning samt tiden 
för sändning a1· programn11:n, 
5. på hegäran av myndighet sända 
meddelande till allmänheten, och 
all 
6. sända redogörelse som avses i 7 
§ andra stycket. 

I a1•1alet får dt'l ocl..så bntämmas 
om skyldighet för programfiirrtagt'I 
a11 

I. illle sända reklam mot 1•t•dcrlag 
eller program som någon a11nan har 
bekostat helt l'lln tfrll•is, 

2. endast u11der anrw11.Hid i 1cle1·i
sionen sända reklam mot 1•edcrlag 
eller program mot betalning, och all 

3. om någon annan har bdwslal 
ell program hell eller del1•is, lämna 
uppgift om 1•em bidragsgi1•are11 är. 

7 § 

Radionämndcn ö1·er1•akar genom 
granskning i' cfu:rhand om ell 
programfiiretag~ rält på grund av 
tillstånd enligt 5 § första eller and
ra stycket 111ö1•as i enlighet med 6 
§ och avtalet mellan regeringen 
och företaget. Genom sådan 
granskning ö1•er1•aJ..ar nämnden 
oclw'å om cl/ pmgramfiifl:tag som i 
tt:lel'isio111·n sända r1:J..lam mot 
1•c1frrlag iaJ..11ar fiirt·sJ..rifwma i la
gen ( /99/ :OOOJ 0111 aw11111s1·r i 1de-
1•ision1:n. 
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Nm•arande lydelse 

Om det föreskri11s i a1•1al mellan 
regeringen m:h programförc1ag 
skall fiirelaget sända redogörelse 
för heslut av radionämnden, i vil
ket företaget förklarats ha brutit
mot bestämmelser i denna lag eller 
i avlalt'l mellan regeringt'n och före
taget. 

Föreslagrn lydd11· 

Om det har bestämts i a1•1ale1 
mellan regeringen och programfö
re1ag1~1. skall fiiretagel sända redo
görelse för heslut av ra
dionämnden, i vilket företaget för
klarats ha hrutil mol föreskrifler i 
denna lag. mol 1•ad som har ·a1•1a
la1s eller 11101 förcskriflerna i lagen 
om annonser i u:ln•isionen. 

Regningcn meddelar närmare Jij
reskrifler om radionän1111Lc11s l't'rk
samlwl. 

7 a § 

Programfiirc1age1 skall på uppma
ning a1• · radionämnde11 1ills1älla 
nämnden en sådan upptagning a1• 
ell program som a1•ses i JO § fiirsla 
s1ycke1 · radioam1•arighl'lslagen 
( 1966:756). Om programföre1agc1 
inle rällar sig efla en sådan uppma
ni11g, får nämnden förelägga 1•i1e. 

8 § 

Myndigheter och andra allmänna organ får inte i förväg granska eller 
föreskriva förhandsgranskning av radiosändningars innehåll m:h ej hel
ler förhjuda en radiosändning på grund av dess innehåll. Detsamma gäl
ler i fråga om trådsändningar. 

I fråga om trådsändningar för uf
fe111lig fi)re1•isning av fil mer och vi
deogram gäller dock sådant förbud 
som avses i första stycket endast 
om 

I fråga om trådsändningar för 
1•is11ing av filmer och videogram 
l'id allmän sammankomst eller uf
fe111lig lills1ällni11g gäller dock så
dant förhud som avses i första 
stycket endasl om 
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N111·ara11dt lyddsc 

I. sändningen är en vidares1iml
ning av en rundradiosändning el
ler av en sändning från en satellit i 
fast trafik cl ler 

2. sändningen är en egen
sändning som också sker till bostä
der med stiid av tillstånd enligt 5 
§ andra stycket eller i enlighet 
med bestämmelserna i lagen 
( 1985:1>77) om lokala kahelsänd
ningar. 

Föreslagen lydelse 

I. sändningen är en vida
resändning av en rundradioslind
ning eller av en sändning från e1i 
satellit i fast trafik eller 

2. sändningen är en egen
sändning som m;lo.så sker t i Il bostä
der med stiid av tillstånd enligt 5 
§ andra stycket eller i enlighet 
med bestämmelserna i lagen 
( 1985:b77) om lokala kahelsänd
ningar. 

Med vidaresiindning och egensändning förstås i denna paragraf 
detsamma som i lagen om lokala kabelsändningar. 

Bestämmelserna i första och andra styckena hindrar inte 
förhandsgranskning eller sändningsfiirbud i fråga om bild som återger 
Sverige eller del diirav och som innehåller upplysning av hetydelse fiir 
rikets försvar. 

I fråga om andra trådslindningar 
fiir 11jji.·11L/ig jijrn•isning av fi I mer 
och videogram än sådana som av
ses i andra stycket gä I ler fii

resk r i fterna i förord11ing1·n 
( 1959:3-ll\J med särsl.ilda bestäm
melser um biogrc.lfföres1äll11i11gar 
m.m. 

I fråga om andra trådsändningar 
fiir i·isning av filmer och video
gram 1·id allmän .\amma11J.oms1 d
ia uffrnllig 1ills1äll11ing lin sådana 
som avses i andra stycket gäller fii
reskriflerna i fog1·11 ( l990:l\8(J) om 
gra11sk11i11g och J.0111roll ai• filma 
och l'idcogram. 

I fråga om mark11ad~fiiri11g gälla 
föreskrif1a11a i marknad~fiiringsla

gen (/C)75:1-l/8), /ag1:11 (1978:7f>3) 

med vissa bt•stämmelsrr om mark
nadlfÖring a1• al/..olwltlrycker, lagen 
( 1978:7f>-IJ nlt'd 1•issa bntämmdser 
om marknati~fiiri11g a1• tobakn•aror 
och prod11k1säkl'rhe1slage11 
(1988: I MJ-1 J. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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3 Förslag till 

Lag om änuring i nfirrauiolagen ( 1982:459) 

I lärigenom föreskrivs alt 9 § närradio lagen ( 1982:459) skall ha följan
de lydelse. 

Nui•araru/c lydelse 

För närradio gäller inte 6 och 7 
H radiolagen (I 906:755). 

Föreslagen lydclst• 

För närradio gäller inte 6-7 a 
§§ radiolagen ( 1906:755). 

Denna lag träder i kraft den I juli llJ<JI. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1981:508) om radiotidningar 

Hiirigcnom föreskrivs att 6 §lagen ( 1981:508) om radiotidningar skall 
hn fiiljande lydelse. 

Nu1•arantlt' lyddse Fört'slagt'11 lytll'!st~ 

(>~I 

l'i\r rad iot id ni ngar gäller i ntc 6 
och 7 §§ radiolagen ( 1%6:755). 

Hir radiotidningar gäller inte 
o-7 a §§ radiolagen ( 1966:755). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 

I Scn~stc lydelse i<IX.l: -1115. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring 
ka bclsfindn inga r 

lagen ( 1985:6 77) om lokala 

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (I l)85:h77) 0111 lokala kahelsiind
ningar1 sk.all ha följande lydelse. 

Nm·ar1mdc lydelst Förl'slagc11 lydelse 

19 § 

Hir lokala k.ahelsändningar gäl
ler inte n och 7 §§ radiolagen 
(I %ti:755 ). 

Hir lokala kahelsändningar gäller 
inte 6 ud1 7 a §§ radiolagen 
( 1966:755 ). 

Denna lag träder i kraft den I juli 11191. 

1 l.a)!,en omiryd..i i'IX5: I05h. 

Prop. I 1N0/9 I: I 4lJ 
Bilaga 3 

314 



6 Förslag till 

Lag om änuring i rauioansvarighetslagen (1966:756) 

1 lärigenom föreskrivs att det i radioansvarighetslagen ( 1966:756) skall 
infiiras tvi\ nya paragrafer, 2 a m:h 2 h §§,av följande lydcl~e. 

N111•11r11ntfr lyddst.' Föreslagrn lydl'ls1· 

2 a § 
Utan hiruli:r a1· dcnr111 lag gäller 

1•ad som fiircsJ...ri1·s i annan lag om 
förbud mol J...ommersit'll a11nons i 
den mä11 annonsen am·änds vid 
marJ...nad~fiiring av alJ...oholhal1iga 
dryt:kcr eller tobak.s1•aror eller vid 
marJ...11adsföring till bam. 

21>§ 
Vad som fiiresJ...1-ii's i 7 kap. 2 § 

1ryckfrihebförorti11ingrn om all gär
ningar inte skall anses som tryckfri
hetsbroll, därför all de begås genom 
111eddela11lien där det brousliga är 
dolt, gäller också i fråga om 

I. sådana anno11ser som a1•scs i 
l<1gl'll ( / IJIJ I :(HJO J om annonser i 
lt:lt: visiont:n, 

.!. söJ...bar text-TV. 
Vad som i den angil·na fö

rcsJ...rif11·11 sägs om lryckfrihctsbrou 
skall dän·id i s1ället a1•se y1tra11-
dtfriht•tsbn>tt. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring 
närradio 

lagen ( 1982:460) om ansvarighet för 

Hiirigcnom föreskrivs all I § lagen ( 1982:460) om ansvarighet fiir när
radio skall ha följande lydelse. 

Nu 1•ur1w1fr lyddsc 

Denna lag gäller yttrandefriheten 
stöd av närradio lagen ( 1982:459). 

Föreskrifterna i 2 §, 5 § andra 
stycket, 7 § första, tredje och fjärde 
styckena samt 8-9 a §§ radio
ansvarighetslagen (I %6:756) är 
tillämpliga på radioprogram som 
anges i första stycket. Därvid skall 
vad som säg.~ om radioprogram, 
programföretag och radioansvari
ghetslagen i stället avse program 
som anges i första stycket, 
sammanslutningar som har till
stånd att sända närradio samt den
na lag. I frågor som inte hchandlas 
i de angivna föreskrifterna i radio
ansvarighetslagen eller i denna lag 
gäller vad som föreskrivs i andra 
författningar. 

§ 

Förcslugc11 lydelse 

ljudradioprogram som sänds med 

l'iireskriftcrna i 2 §. 1 a §, 5 § 
andra stycket, 7 § första, tredje och 
fjärde styckena samt 8-9 a §§ 
radioansvarighetslagen ( 1966:756) 
är tillämpliga på radioprogram 
som anges i första stycket. Där.vid 
skall vad som sägs om radiopro
gram, programföretag och radio
ansvarighetslagen i stället avse pro
gram som anges i första stycket, 
sammanslutningar som har till
stånd att sända närradio samt den
na lag. I frågor som inte llehandlas 
i de angivna föreskrifterna i radio
ansvarighetslagen eller i denna lag 
gäller vad som föreskrivs i andra 
författningar. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1982:521) om ansvarighet för 
radio- och kassettiuningar 

I lärigenom föreskrivs i fråga om lagen (I 982:521) om ansvarighet för 
radio- och k.assettidningar 

1/t'l:> all 16 § sk.al I ha följande lydelse, 
tids att det i lagen sk.all införas en ny paragraf, 2 a §. av följande 

lydelse. 

N111•,1r1111dt' lydds1· Föresl11ge11 lyddse 

2 a § 

Uta11 hi11da 111· dt•nnu lug gäller 
1•ad som föreskrii•s i annun lag om 
förbud mol kommersiell annons i 
tll'n mån unn01m·n um•ä"'Js i·itL 
nwrknad~föring av alkolwlhal1ig11 
drycka eller wbaksi•arur. 

I li § 

llt's1ämmdsa11a i 2, 3, 6, 8 och 9 
§§. 10 §andra sty<.:k.et, 11, 12, 14 
och 15 §§ gäller ock.så den del av 
en radio- eller k.assettidning som 
innehåller en sammanställning av 
material ur två eller flera radio- el
ler k.asseltidningars förlagor, vilkas 
ägare samverkar härom, samt upp
gifter om hur sammanställningen 
har disponerats. Därvid skall vad 
som siigs om ansvarighet enligt 5 
eller 7 § i stället avse ansvarighet 
enligt 20 eller 21 § såvitt gäller 
yttrandefrihctshrolt i denna del av 
radio- eller k.assettidningcn. 

Föreskriflanu i 2-3. ö, 8 och 9 
§§. 10 § andra stycket, 11, 12, 14 

och 15 §§ gäller också den del av 
en radio- eller kassettidning som 
innehåller en sammanställning av 
material ur två eller flera radio- el
ler kassettidningars förlagor, vilkas 
ägare samverkar härom, samt upp
gifter 0111 hur sammanställningen 
har (foponerats. Därvid skall vad 
som siigs om ansvarighet enligt S 
eller 7 § i stället avse ansvarighet 
enligt 20 eller 21 § såvitt gäller 
yllrandefrihetshroll i denna del av 
radio- eller kassettidningen. 

l>cnna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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9 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1985:1057) om ansvarighet 
för lokala kabdsändningar 

llärigenom föreskrivs all 2 §lagen ( llJ8S:IOS7) om ansvarighet för lo
kala k<1belsändningar sk<1ll ha följande lydelse. 

Nm•ara11de lydelse 

2§ 

l'iireskrifterna i 2 §. 5 § andra 
stycket, 7 § första, tredje och fjärde 
styckena samt 8-lJ a §§ radioansva
righetslagen ( 1%h:756) är tillämp
liga på rndioprogram som anges i 
I § anura stycket. Därvid skall vad 
som siigs om radioprogram. pro
gramföretag och radioansvarighets
lagen i stället avse program som 
anges i I § andra stycket, den som 
hcdriver egensändningar respekti
ve denna lag. 

Föreslagen lydelse 

Föreskrifterna i 2 §. la§. S § 
andra stycket, 7 § första, tredje och 
fjärde styckena samt 8-9 a §§ ra
dioansvarighetslagen (I %6:756) är 
tillämpliga på radioprogram som 
anges i l § andra stycket. Därvid 
skall vad som säg.~ om radiopro
gram, programföretag och radioan
svarighetslagen i stället avse pro
gram som anges i I § andra 
stycket, den som hcdriver cgen
siindningar respektive denna lag. 

Hirsta stycket gäller inte program eller delar av program som består i 
en direktsändning av en dagshändelse eller av en sådan gudstjänst eller 
offentlig tillställning som a.nordnas av någon annan än den som bedri
ver egensändningen. Inte heller gäller 5, 6 och 8 §§ denna lag sådana 
program eller delar" av program. 

I frågor som inte hehandlas i de angivna föreskrifterna i rndioansva
righetslagen eller i denna lag gäller vad som föreskrivs i andra författ
ningar. 

Denna l<1g triidcr i kraft den I juli 1991. 
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I 0 Förslag till 

Lag om ~inJring i lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till 
litterära och konstnärliga verk 

I 11irigenom föreskrivs all 22 a § lagen ( 1960:729) om upphovsr1ill till 
litteriira och konstnärliga verk skall ha följande lydelse. 

N111•11rande lydelst~ Föreslagen lydt'f.w: 

22 a § 1 

Ilar fiiretag som avses i 22 § för
sta stycket rätt att i utsändning 
ätagh·a verk, må företaget för all 
siikerstiilla framtida hevisning om 
inndt<ltfrt i program upplaga verket 
pi\ anordning genom vilken det 
kan återgii·as. liar sådan upptag
ning do/..umrntariskt i·ärdt', må den 
/J1·1·ar11s i ar/..ii• som a1•ses i lagen 
I 1978:..Jlil) om pliktexemplar a1· 
s/..rijia och ljud- uclt bildupp1ag-
11ing11r. 

lJ pptagn i ng som avses i första 
stycket får utnyttjas endast för be-
1·ist'i1ula111å/, om ej annat följer av 
22 c §. 

I !ar företag som avses i 22 § för
sta stycket rätt att i utsändning 
åll'rgt' verk. får företaget också ta 
upp verket på t•n anordning genom 
vilken det kan J1ergcs, om delta 
ska 

I. för alt siikcrställa framtida he
visning om utsändningens i1111ehåll 
eller 

:!. för all det bt~hÖl'S för all t'fl 
statlig myndighet skall /..unna fullgö
ra sina uppgifter när del gäller all i 
ef1t:rha111l U1ii1·.i tillsyn ö1w utsiind
nings1•erksamheten. 

liar sådan upptagning som a1•s1•s i 
fiirsta s1yck1~t dokumn11arisk1 1•ärde, 
får den be1•aras i arki1• som aFscs i 
l<lgrn (I Y7ti:..J87) om plikll'umpl.ir 
a1• s/..riftcr och ljud- och bildupp1ag-
11i11gar. 

Upptagning som avses i första 
stycket får utnyttjas enuast för ii11-
da111ål som anges där, om ej annat 
följer av :?.::?. c §. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. I>en skall tillämpas även på 
verk som har kommit till fiirc ikrafttriidandet. Vad som föreskrivs om 
verk giiller också framföranden som avses i -15 §. 

I lnfnrd gi:nom l<l7X:-1XX. 
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11 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978:763) med vissa 
bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker 

I Iärigenom föreskrivs att '.! § lagen ( 1978:763) med vissa hestämmelser 
om marknadsföring av alkoholdrycker skall ha följande lydelse. 

Nu1•arandc lydelse 

Med hänsyn 1ill de hälsorisker 
som är förhu nd na med hruk av al
kohol skall särskild måttfullhet 
iakuasas vid marknadsföring av al
kohohlryck. Därvid gäller särskilt 
all n::klam- eller annan marknads
föringsåtgärd ej får företagas som 
är påträngande eller uppsiikande 
eller som uppmanar 1ill hruk av 
alkohol. 

2 § 

f'iir1•slagen lwlc/s1· 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är fiirhundna med hruk av al
kohol skall särskild måtlfullhet 
iakuas vid marknadsföring av alko
holdryck. Därvid gäller särskilt alt 
reklam- eller annan mark
nadsföring.~åtgänl inte får företas 
som är på1rängande eller uppsö
kande eller som uppmanar till 
hruk av alkohol. 

Vid mark11adsföring a1· ulkolwl
dryck får i11tt' anl'äfllias kommnsil'il 
an11ons i /judrudio- cl/l'T 1i:lc1•isions
program. 

Vid marknadsföring av spritdryck, vin eller starköl får ej användas 
kommersiell annons i periodisk skrift eller annan skrifl på vilken tryck
frihetsförordningen är tillämplig och som med avseende på ordningen 
för dess utgivning är jämförhar med periodisk skrift. llt:lta gäller dock 
ej i fråga om skrift som tillhandahålls endast på försäljning.~ställe för så
dan dryck. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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12 Förslag till 

Lag om änJring i lagen ( 1978:764) med vissa 
bestfimmelscr om marknadsföring av tobaksvaror 

I liirigeno1n röreskrivs att 2 § lagen (I 978:704) med vissa hest1immelser 
om marknadsföring av tohaksvaror skall ha följande lydelse. 

N111•arandc lydelse 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är för hund n:i med hru k av to
hak skall siirskild måttfullhet iakl
lugas vid marknadsföring av tohak
svara. l>iirvid gäller särskilt att 
reklam- eller annan mark
nadsfiiri ngsiilgärd t'} får fört·1,1gas 
som är påträngande eller uppsö
kande eller som uppmanar till 
hruk av tohak. 

Föreslagen lyddse 

Med hänsyn till de hälsorisker 
som är förhundna med hruk av to
hak skall s.'irskild måttfullhct iakt
tas vid marknadsfiiring av tohak
svara. Därvid gäller särskilt att 
reklam- eller annan marknadsfö
ri ngsåtgiinl int1· får före/as som är 
på trängande eller uppsiikande el
ler som uppmanar till hruk av to
hak. 

Vid marknadsfiiring a1· 1t1baks1•a
ra får inu• a111•ii11das kummasidl 
annons i ljudradiu- l'lla ll'ltTisions
program. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1991. 
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Lagrådet 

Utdrag ur protok.oll vid sammanträde 1991-03-05 

Närvarande: f.d. regeringsrådet Esk.il l lcllner, justitierådet 1-"redrik. Ster

zel. regeringsrådet Björn Sjöherg. 

Enligt prntok.oll vid regeringssammanträde den 7 fehruari 199 I har re

geringen på hemställan av statsrfulct lljelm-Wallcn heslutat inhämta la

gri\dets yllrande över förslag till 

I. lag om annonser i televisionen, 

2. lag om ändring i radiolagcn ( 1%h:755), 

3. lag om ändring i närradiolagcn ( 1982:45lJ), 

4. lag om ändring i lagen (I lJ8 I :508) om radiotidningar. 

5. lag om ändring i lagen ( llJ85:h77) om lok.ala kahelsändningar, 

h. lag om ändring i radioansvarighetslagen ( 196b:75b), 

7. lag om ändring i lagen ( 1982:-lbO) om ansvarighet för närradio, 

8. lag om ändring i lagen (I lJ82:52 I) om ansvarighet för radio- och 

kasse It id ni ngar, 

9. lag om ändring i lagen ( 1985: I 05 7) om ansvarighet för lokala k.a

helsändningar. 

10. lag om ändring i lagen ( 1%0:729) om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk., 

11. lag om ändring i lagen ( llJ78:7b3) med vissa bestämmelser om 

mark.nadsföring av al!..oholdryckcr, 

12. lag om ändring i lagen ( llJ78:7b·ll med vissa bestämmelser om 

mark.nadsföring av tohak.svaror. 

Hirslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Tor 
Bergman. 

Förslagen föranleder följande yltrande av lugrådu: 

Allmänna synpunkter 

I remissen föreslås lagändringar som avses giira det tillåtet all ta in kom
mersiell rek.lam i sådana rundradioprogram i television. som efter kon
cession av regeringen radiosänds utan satellitmedverkan eller trådsänds. 
dvs. "mark.sänds" för all använda ett i remissen förek.ommande uttryck. 
som inte är definierat i radiolagen ( 111bh:755). Vidare sk.all i samma 
slags sändningar tillåtas vissa annonser som inte är k.ommersiell rek.lam, 
dock. endast under förutsiittning att prngramföretaget också sänder re
klam mot vederlag. 

Hir ljudradio och egensändningar i k.ahelnät föreslås inga ändringar i 
fråga om rck.lam. Satellitsändningar. vare sig de tas emot direk.t av all
miinheten eller kaheldistribueras av en mottagande opcratiir, heriirs ej 
heller. 

Lagrådets granskning skall enlig! 8 kap. 18 regeringsformen (RI') av
se bl.a. frågan om ett remitterat lagförslag är så utformar all lagen "kan 
antagas tillgodose angivna syften". Vidare skall granskningen avse hur 
fiirslagel fiirhåller sig till grundlagarna och rättsordningcn i iivrigl. l>cs-
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sa uppgifter aktualiserar för lagrådet ett behov av all i ett lag.~tiftnings

ärende som det förevarande få en mera bestämd utgångspunkt för 
granskningen. Avsaknaden av.ett auktoritativt politiskt ställningstagande 
i de aktuella TV-frågorna har stundom varit hesvärande. 

I remissen är det praktiskt taget enhart TV-reklamens möjligheter all 
vara en inkomstkälla som hildar hakgrund till .~tällningstagandena på 
olika punkter. Med utgångspunkt i att det är det ekonomiska syftet som 
i första ledet skall tillgodoses är det tydligt att lag.~tiftningcn måste vara 
så utformad att reklamsiindningarna får ett värde och därmed hlir efter
frågade. Restriktioner på reklamsändningarna i syfte all slå vakt om 
andra intressen försämrar uppenharligen inkomstmöjligheterna. 

Avvägningen mellan de intressen som restriktionerna avser att skyd
da och det ekonomiska intresset får förutsättas ha skett när de olika re
striktionerna utformats. 

Det hinder som giillandc lag reser mot reklam i marksänd television 
är föreskriften i 6 § radiolagen om att rätten att sända rundradiopro
gram skall utövas opartiskt. Detta hinder föreslås i remissen bli genom
hrutet genom att föreskriften i ett tillägg till samma paragraf förklaras 
inte gälla annonser enligt den samtidigt föreslagna lagen om annonser i 
televisionen. 

Remissens förslag ger emellertid anledning till avsevärt vidare syn
punkter på den radiorättsliga lagstiftningens struktur och inpassning i 
stort i vårt rättssystem. Inte minst påkallas det av RF:s regler om yttran
defriheten och av det förslag till yttrandefrihetsgrundlag som framlagts i 
prop. 1990/91:64. 

Införandet av möjlighet att sända reklam mot vederlag i televisionen 
föriindrar också förutsättningarna för programföretag.~ verksamhet. Lag
ändringen kommer att möjliggöra att programföretag etahleras utan att 
det allmänna svarar för eller deltar i finansieringen. Därmed framträder 
radioprogram som medier för yttrandefriheten av principiellt samma 
slag som det tryckta ordet och andra medier. Dock finns här den 
mycket viktiga skillnaden att programföretag inte får sända sina pro
gram utan regeringens tillstånd, som med nuvarande ordning kan för
himlas med villkor. Dessa villkor avser inte bara tekniska och adminis
trativa förhållanden utan gäller också programinnehållet. Till formen 
för denna reglering av programinnehållet återkommer lagrådet i det föl
jande. 

I detta sammanhang vill lagrådet också med eftertryck framhålla att 
den radiorättsliga lagstiftningen numera präglas av svåröverskådlighet 
och svårtillgänglighet. Detta är en nästan ofrånkomlig följd av att ett 
från början enkelt regelsystem tid efter annan byggts på med regler för 
nya situationer. Påbyggnaden i det föreliggande lagärendet med ytterli
gare en lag om annonser i televisionen förhättrar inte läget i systema
tiskt hiinseende. 

Ett iögonfallande drag i den nuvarande ordningen är de duhhla kon
cessionssystcm som radiolagen innehåller. Sålunda gäller ett till
ståndstvång för innehav eller användning av radiosändare (§ 2 ). Med 
detta tillgodoses hl. a. intresset av fördelning och ordning i utnyttjandet 
av tillgängliga frekvenser för olika ändamål. Tillståndspriivningen an
kommer på regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer (te
leverket). Detta tillståndstvång saknar i och för sig intresse i förevarande 
sammanhang. Viktigt är däremot det tillståndstvång enligt 5 §som gäller 
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sändning av rundradioprogram, dvs. ljudradio- m;h televisionsprogram 
avl;ellda för allmänheten. Tillståmlsprövningen här ankommer på rege
ringen utan dclegationsrätt. Eftersom det inte är fråga om "föreskrifter 
som utan avseende på yttrandes innehåll närmare reglerar visst sätt att 
sprida eller mottaga yttranden" (:?. kap. 13 § tredje stycket RF) hlir till
ståndstvånget all anse som en hegriinsning av yttrandefrihelen. Därmed 
måste tff:s regler om förutsättningarna för hegränsningar av denna iakt
tas. De reglerna innefattar viugående restriktioner som anges i 2 kap. I 2 
och 13 §§. I detta sammanhang tar lagrådet upp kravet på lagform för 
hegränsningar. 

Frågan kan ställas om nu tillämpad ordning, till vilken remissens 
förslag om ändring i radiolagen ansluter, verkligen är förenlig med RF:s 
krav på lag och har stiid i den yttrandefrihetsgrundlag som föreslagits 
riksdagen. Sålunda hänvisar 6 a § radiolagen hetriiffande de villkor, med 
vilka en koncession att sända radioprogram kan förenas, till avtal mel
lan regeringen och programföretaget. Sådana villkor är. som nämnts, 
enligt såväl den nu giillande som den föreslagna lagtexten ingalunda av 
enhart teknisk och adminislrativ natur ulan kan innefatta - och gör det 
också i gällande avlal med de existerande programfretagen - en reglering 
av innehållet i rundrmlioprogrammen. 

Det hiir uppmärksammas att, förutom de nu föreslagna allmänna 
reglerna för reklam, endast opartiskhets- och saklighetskraven samt 
skyldigheten att hävda demokratiska värden är omedelhart lagstadgade. 
Övriga villkor, som alltså kan tas in i avtal, anges i lagen enbart genom 
vad som får uppfattas som en uppräkning av ämnen; se den föreslagna 
6 a §. Några av dessa iimnen har angivits allmänt, som exempelvis alt 
"sända ett mångsidigt programuthud", vilken rubrik avses täcka vad 
som i nu gällande avlal med varje programbolag utgiir lvå omfattande 
paragrafer med uppräkningar av specifika verksamhetsmål resp. ämnen 
för programmen (remissen avsnitt 3.lJ.4). Andra är otydliga till sin sakli
ga innchiinl och lånar sig således till olika uttolkningar. Detta gäller ex
empelvis det nu föreslagna. att programföretaget kan förpliktas "ta hän
syn till ljudradions och televisionens särskilda genomslag.~kraft när det 
gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av 
programmen". 

Det allmänna har med delta system åstadkommit inskränkningar i 
yttrandefriheten i den koncessionerade programverksamheten. Resulta
tet har nåtts genom avtal och inte i form av lag som RI' kräver. Avtals
formen sanktioneras emellertid av lagen som också anger i vilka hiinse
enden avtalet får reglera programinnehållet. Vid bedömningen av frågan 
om ordningen är godtagbar från grundlagssynpunkt hiir också beaktas 
att avtalsformen inte framstår som ett instrument för en överenskom
melse mellan likvärdiga parrer i ett läge när det allmänna ensamt till
handahåller de ekonomiska resurserna för programverksamheten. Reali
teten fär nog sägas vara att avtalet utlrycker del allmännas direktiv för 
verksam helen. 

Med den rådande ordningen skall jämföras IU:s krav på lagform fiir 
yttrandefrihetsinskränkningar, till y1tcrmera visso uthyggt med en siir
skild miijligbet att fördröja behandlingen av lagförslag om begränsning 
a~ y11randcfrihc1cn. 

I remissen anses att RF:s krav p[1 lag. fiir begränsningarna av yttran
defriheten - all fråga är om sådana ifrågasätts inte i remissen, se bl.a. av-
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snitt 3.9.4 - är uppfyllt genom all radiolagen hänvisar till avtalsformen 
och anger de ämnen som får regleras avtalsvägen. Som sriid fiir denna 
uppfattning kan anföras att den rådande ordningen godtagirs av riksda
ge11 vid två tillfällen efter tillkomsten av RF:s nuvarande regler, nämli
gen vid ändring av radiolagen 1978 (prop. 1977178:91, KrU 24, KU 2 y) 
och i samband med behandling 1986 av frågor om Sveriges Radios verk
samhet (prop. 1985/86:99, KrU 21, KU 14 y). Yttrande inhämtades intt: 
från lagrådcl. 

I lagstift ni ng.~ärendet 1978 refererade konstitutionsutskottet i sill ytt
rande till kulturutskottet till ett uttalande i propositionen att RF:s he
stämmclser om yttrandefrihet "får ... anses kräva att möjligheterna för 
regeringen att i avtal med programfiiretag införa föreskrift om skyldig
het att sända heriktigande och genmäle samt vissa meddelanden till all
mänheten ges stöd i lag, liksom en erinran att avtalet kan innehålla fö
reskrifter till skydd för enskilds privatliv och förhud mot kommersiell 
reklam och mot program som bekostas av annan än programfiiretaget". 
Konstitutionsutskottet förklarade sig i sitt yttrande ansluta sig till propo
sitionens förslag i det nämnda avseendet; utskottet kommenterade inte 
sråndpunkten. 

Det må anmärkas att det genom 1978 års ändring i radiolagen för 
första gången kom till klart utlryck att sändandet av rundradioprogram 
var - med generell räckvidd - underkastat tillståndsplikt. Radiolagens 
dittillsvarande lydelse föreskrev ensamrätt fiir det aktieholag (tidigare 
"företag") som regeringen hestämde. 

Vid riksdagsbehandlingen av 1986 års proposition, som inte berörde 
radiolagen, uttalade konstitutionsutskottet all propositionen inte inne
hiill några viktiga ändringsförslag i förhållande till vad som då gällde. 
Utskottet hänvisade till att arhete pågick med en yttrandefrihetsgrund
lag. 

I förslaget till yttrandefrihetsgrundlag medges i 3 kap. 2 § konces
sionstvång genom vanlig lag i fråga om rätt att sända radioprogram på 
annat sätt än genom tråd. Reglerna motiveras med hehovet av fördel
ning av tillgängliga radiofrekvenser. Den föreslagna lagtexten nämner li
ka litet som RF:s regler om yttrandefriheten miijligheten att begränsa 
denna genom avtal. Det kan anmärkas att eftersom den föreslagna 
grundlagen inte medger koncessionstvång för trådsändning borifaller i 
fråga om sådan sändning möjligheten att ställa avtal som villkor för 
sändning.~rätt. 

Även den reglering av kommersiell reklam och sändning av sponsra
de program som yttrandefrihetsgrundlagen medger skall enligt I kap. 
12 §ske i lags form. 

Avtalsreglcringen av yttrandefriheten i programföretag.~ sändningar 
härrör från tiden före radiolagens koncessionssystem och tillkomsten av 
RF med dess utbyggda skydd för yltrandefrihetcn. Ordningen med lagfö
reskrifter om avtalsreglering av yllrandefrihctcn har godtagits av riksda
gen efler RF:s tillkomst. J.agrådt:t finner dt:t emellertid inte herättigat att 
anse att en konstitutionell praxis etahlerats härigenom. Yttrandefrihcts
hegränsningar genom avtal. vare sig de medges i lag eller ej, saknar stöd 
i RF. Numera hör också hcaklas att det kan hli aktuell! att koncessions
systemet skall tillämpas på programfört:tag som finansiellt är oheroemlt: 
av det allmänna och all sådana system ger vida styrningsmiijlighetcr, när 
grunderna för tillståndsgivningen inte är rättsligt fastlagda. 
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Ett godtagande av avtalsordningen får vidare en prejudicerande ver
kan med räckvidd också fiir mindre stahila förhållanden iin de nu rå
uande. 

Av det anförda följer att lagrådet stiiller sig synnerligen tveksamt till 
ett ytterligare hefåstande av avtalsonlningen så som föreslås i remissen. 
Det står klart all lagrådet skulle ha avstyrk! ordningen om fiirslag fram
förts att nu etablera den, särskilt mot hakgrund av den förstärkning av 
skyddet för yttrandefriheten som förslaget till yttrandefrihetsgrundlag 
syflar till. 

I sammanhanget vill lagrådet nämna all nu gällande rundradiokon
cessioner enligt 5 § radiolagen inte meddelats genom regeringsbeslut i 
vanlig ordning utan intagits i de avtal som vederhörande statsråd träffat 
med programföretagen med stöd av regeringens hemyndigande. Efter
som meddelandet av koncession i ett administrativt systemär ett offent
ligrättsligt förvaltningsheslut skall det kunna kontrolleras och i före
kommande fall överprövas i den ordning som giiller för sådana beslut. 
Att avtala om en koncession är därför en egenartad och för vårt rättssys
tem främmande metod. 

I det remitterade förslaget har ingående redovisats hur anpassningen 
till det sidoordnade regelsystemct för marknadsföring av varor och tjäns
ter skall ske och hur uppkommande tilliimpningsprohlem kan hli lösta. 
Härvid berörs (avsnitt 3. IU.2) radionämndens granskningsuppgift och 
den svårighet nämnden ställs inför när den skall hedöma en föreliggan
de fråga med utgångspunkt i marknadsrättslij!,<1 fiirhållanden. Detta ger 
lagrådet anledning nämna att motsvarande prohlem redan nu uppkom
mer när det i anmälan till radionämnden sätts i fråga att ett program in
nefattat hrott, särskilt yttrandefrihetshrott. Att problem av detta slag 
uppstår understryker behovet av en översyn av hela det radiorättsliga 
systemets uppbyggnad. 

Den lagtekniska lösningen 

Den föreslagna regleringen ger ett splittrat och provisoriskt intryck. 

Som tidigare konstaterats är utgångspunkten för den föreslagna sårregle
ringen av reklamen radiolagens krav på opartiskhel och den tolkning 

radionämnden gett detta krav i fråga om reklam. Med den utgångspunk

ten hade det varit naturligt att reglera reklamfrågorna i radiolagen som 

ett undantag från opartiskhetskravel. Den uppdelning som nu skett av 

slollet mellan lagen om annonser i televisionen och radiolagen ger an

ledning till erinringar. Enligt lagrådets mening hade det varit följdrik
tigt att, om man stannat för att ha en särskild lag om annonser, koncen

trera reglerna om annonserna till denna och i radiolagen enbart ta in en 

hänvisning i det hänseendet. Med en sådan läsning synes ändringar i 

hl.a. I och 7 §§ radiolagen ha kunnat undvikas. 

Den lösning som föreslagits innebär också att lagreglerna och deras 

motiv i hög grad förlitar sig på begrepp och tolkningar som utvecklats 

inom ena sidan marknadsrätten och marknadsdomstolen och andra si
dan radioriitten och radionämnden. Det har hlivit en vidlyftig, svårgc-
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nomtränglig och i hög grad hegrepps- och motivstyrd reglering. Det 

finns anledning att räkna med att det kommer att uppstå tolkningssvå
righcter och spänningar mellan principerna. 

I lärtill kommer att regleringen i olika delar avviker från den europe
iska TV-konventionen, vilket torde komma alt leda till nya spänningar 

niir TV-konventionen trält i kraft och hörjar tillämpas. 
Som exempel kan nämna~ hehandlingen av sponsring. Uttrycket tor

de i rundradiosammanhang rent språkligt inte innehära mer iin att nå
gon utomstende ställer upp som finansiär exempelvis för ell program el
ler för ett evenemang som sänds. Uttrycket ges emellertid i den praktis

ka användningen regelmässigt, oftast underförståtl, en mer specifik in

nehönl. I TV-konventionen anges att sponsringen syftar till att främja 

sponsorns namn, varumärke eller anseende. Det står emellertid klart att 

sponsring enligt TV-konventionens definition faller utanför reklamhe

greppet. Särskilda regler ges i art. 17 och 18 om sponsring, däribland en 

regel som innehåller att, om ett program eller en serie av program 

sponsras helt eller delvis, så skall sponsorskapet tydligt framgå genom 

tillkännagivande på lämpligt sätt i hörjan och/eller slutet av programmet 

(art. 17:1). Som framgår av remissen (avsnitl 3.'>.2) ligger däremot till 

grund för den föreslagna regleringen i 6 § radiolagen föreställningen att 
tillkännagivande av sponsorns namn kan betraktas som reklam. Till 

följd härav ges radiolagen en utformning som inte uppfyller kraven i 

konventionens art. 17: I. I stället föreskriver 6 § radiolagen att program

företaget får lämna uppgift om vem bidragsgivaren är. Bristen i konven
tionsuppfyllelse avses tydligen hotas genom att del i 6a § radiolagen 

öppnas en möjlighet all i avtal föreskriva om skyldighet för programfii

retaget att lämna sådan uppgift. Enligt lagrådets mening är den föreslag

na regleringen otillfredsställande dels genom att remissen avstår från att, 
i en verksamhet som karakteriseras av en växande internationalisering, 

tillämpa konventionens normer, dels genom all den förlitar sig på all 

det därigenom uppkomna problemet genom avtal skall kunna få en lös
ning som remissen för sin del inte mäktat anvisa. 

Lagrådet noterar all radiolagsutredningen tillsattes med uppdrag au 
giira en översyn av radiolagen. Till följd av mellankommande tillägg.~di
rektiv har utredningen ännu inte fåll tillfälle att genomföra denna över

syn. Den nuvarande radiolagstiftningen har i de delar som här är i fråga 
ursprungligen tillkommit i ett läge då det gällde att i vissa då för tiden 
mindre kontroversiella hiinseenden styra en monopolverksamhet. I den 

nya situation som nu mer och mer framträder - med avancerade teknis

ka liisningar, internationalisering av verksamheten samt med kommersi

ella och från staten helt fristende program- och distributionsfiiretag - är 

det angeläget att radiolagstiftningen snarast ses över i syfte att fylla de 

nya krav som utvecklingen ställer. En särskild anledning till en sådan 

översyn ger som redan antylls den yllrandefrihetsgrundlag som avses trä

da i kraft den I januari 1992. 

Bland dessa krav miirks de för all lag.~tiftning elementära på klarhet 

och överskådlight:t. Det hiir också på ett bällrc sätt än nu framgå hur 
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lagstiftningen om närradio och lokala kahclsändningar samordnas med 

radiolagcn, i den rnån dessa lagars hestämmelscr inte inarbetas i en revi
derad radiolag. Det kan andra å andra sidan ifrågasättas om inte utvcck
ling,·11 motiverar alt rundradio i vid mening hiir behandlas skilt från 

andra former av radiokommunikation. Med framväxten av fristående 

program- och distrihutionsföretag mslc också följa all kraven på dessa 

framgår på ett tydligare sätt än som varit motiverat när del gällt Sveriges 

Radio-koncernen. Detta innebär bl.a. att de i 6 och b a §§ antydda rikt

linjerna för verksamheten måste ges en hetydligt utförligare presenta

tion. Vad här sagt~ innebär också att lagstiflningen måste hringas i sam
klang med den internationella utvecklingen och ges en genomtänkt och 

stringent motivering. Vid denna översyn hör också regleringen av TV

rcklamen och närliggande företeelser som hcriirs i fiircvarande remiss 
förutsättningslöst omprövas. 

En speciell uppgift för översynen blir som framgått av det förut an

förda att hättre anpassa regelverket till grundlag.~rcglcrna om yttrandefri
heten. Begränsningar i denna skall ha lags form. 

Lagen om annonser i TV 

I och 2 §§ 

I 2 § definieras annons som ett telcvisionsprogram som sänds under an

nonstid. Definitionen är således uteslutande formell. I det allmänna 

språkhruket torde ordet annons ha en förhållandevis klar innehönl m;h 

bl.a. i tryckfrihetsförordningen används det utan någon hcgrcppshestäm

ning. Behovet av en definition i nu frevarande sammanhang synes inte 
särskilt starkt. 

Däremot synes den föreslagn_a formella ddinitionen leda till konflikt 
med det allmänna språkbrukets användning av ordet annons. Även till

kännagivanden utanför den särskilt markerade annonstiden kan fram
stå som annonser i vanlig bemärkelse, exempelvis i kursprogram uppgif
ter om litteratur med prisangivelse och beställningsadress, i kultur

program uppgifter om utställningar och evenemang, konsu
mentupplysnings- och miljöprogram uppgifter om produkter och tjäns

ter, i samhällshevakande och religiösa program uppgifter om miiten och 

andra hegivenheter etc. 

Om. såsom lagrådet föreslår, definitionen av annons hortfallcr i 2 § 

hör i stället lagens tillämpningsområde i I § anges omfatta annonser un

der annonstid. I konsekvens med utformningen av del nya tjärde stycket 

i o § radiolagen hiir annonslagen därvid anges reglera det sända och inte 

verksam het en hos sändarföretaget. 
Lagrådet föreslår följande lydelse (med oförändrade ruhriker) av I §. 

"Denna lag gäller annonser som under annonstid sänds i telclevisio

nen av programföretag. som har regeringens tillstånd enligt S § första 

stycket radiolagen ( 1966:755) och som sänder reklam mol vederlag. La

gen gäller dock inte si.ikhar text-TV." 
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5§ 

Som departementschefen framhåller i remissen (avsnitl 3.4.4) skulle det 
annonseringsförhud i politiska. religiösa och fackliga frågor, som före
slås infört i denna paragraf, innehära en av det allmiinna föreskriven he
gränsning av yttrandefriheten i programföretagets sändningar. Ftt sådant 
förhud får därför inte strida mot föreskrifterna i 2 kap. 12 m:h 13 §§ 

RI-. En kärnpunkt hlir, som också framhålls i remissen, om de motiv 
som anförs kan anses svara mot RF:s krav på "särskilt viktiga skäl" för 
tillåtligheten a" en yttrandefrihetshegränsning i fall som det aktuella. 

Den upphyggnad. som skyddet för grundläggande fri- och rättigheter 
har ge!ls i RI:. gör det angeläget att vad som i dessa sammanhang heteck
nas som "särskilt viktiga skäl" granskas från rent rättsliga synpunkter. 
Allt som i och för sig kan anses förnuftigt och välmotiverat kan inte 

utan vidare tillåtas passera, ens om det skulle i sak lämnas ohestritt av 
det stora flertalcr. Det måste vara fråga om skäl med en speciell tyngd. 
Vad det ytterst gäller är att inte skapa olyckliga prejudikat som kan åbe
ropas i andra, oförutsedda sammanhang. 

Vad som i remissen sägs om resursstarka och mindre resursstarka 
grupper vill lagrådet inte tillägga någon speciell tyngd i delta samman
hang. Att förhudsregeln genomgående och uteslutande skulle få den 
åsyftade verkan är inte säkert. Det kan räcka med att från det politiska 
området erinra om att nya partihildningar miiter svårigheter av olika 
slag som är inhyggda i konstruktionerna av systemen för riksdagsval och 

kommunalval och för statligt och kommunalt partistöd. 
Iögonfallande är emellertid att regeringsformen i omedelbar anslut

ning till uttrycket "särskilt viktiga skäl" slår fast att vid bedömande av 
vilka hegriinsningar som får ske "skall särskilt heaktas vikten av vidaste 
möjliga yttrandefrihet politiska. religiösa, fackliga. vetenskapliga och 
kulturella angelägenheter". Ett speciellt förhud mot vissa slags annonser 
i just politiska, religiösa och fackliga frågor ter sig mot den bakgrunden 
inte naturligt. 

Lagrådet vill således framhålla au S § inger hetänkligheter med hän
syn till 2 kap. 13 § RI·. 

6 § 

l';,ragrafen innehåller särregler om reklam som vänder sig till yngre 

harn. Uttrycket "yngre barn" är emellertid obestiimt och preciseras inte 
i paragrafen. I motiven (avsnitt .~.7) talas om "harn i UJ>p till 10-12-
årsåldern". Den bakomliggande tanken torde vara att reglerna skall träf
fa annonser och program som huvudsakligen vänder sig till harn som 

ännu inte har kommit i puhertcten. Lnligt lagrådets mening hiir regeln 
i klarhetens intresse konkretiseras genom att en 12-årsgräns anges i pa
ragraftexten. 
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8 § 

Av avsnitt 3.S. l i lagrådsremissen. liksom av de fiireslagna ändringarna i 

radiolagen, framgår att den i paragrafen angivna maximitiden fiir an

nonser skall kunna hegränsas genom avtal mellan regeringen och pro

gramfiirt:taget. Till skillnad från utredningen har emellertid departe

menls«.:hcfen inte ansett någon bestämmelse om detta nödvändig i an

nonslagen. 

Lagrådet konstaterar att annonslagen gäller för alla programföretag 

som sänder reklam mot vederlag. Den innehåller självständiga regler fiir 

reklamen o«.:h dessa regler har i förslaget fåll en kategorisk utformning. 

Om avsikten är att de i lagen angivna normerna skall kunna frngås ge

nom avtal anser lagrådet det för sin del påkallat att av annonslagen 

framgår i vilka avseenden det skall kunna ske. Lagrådet förordar därför 

liksom utredningen att möjligheten till begränsningar markeras i lagen. 

10 § 

Liksom i 6 § bör i fi.irsta sty«.:ket o«.:h i andra sty«.:ket 2. uttry«.:ket "yngre 

harn" konkretiseras genom angivande av en I :!-årsgräns. 

Rudiulagen 

6 § 

l>en motivering som anförs i remissen (avsnill 3.9.3) för att ändra radio

lagens s.k. demokratibestämmelse kan lagrådet inte godta. Det är fråga 

om ell enkelt uttryck fiir vissa värderingar som är grundläggande för det 
svenska statsski«.:ket men som har lagts fast även i detta spe«.:iella sam

manhang dlirfiir att radiolagen stliller upp ett krav på opartiskhet o«.:h 
saklighet. 

En regel av denna karaktlir hör enligt lagrådets uppfattning överhu

vudtaget inte lindras annat iin om spedella, starka skäl har framkommit. 

I remissen åheropas ett enstaka avgörande av radionlimnden och en dlir

av föranledd mcningsmotsättning mellan nlimnden o«.:h Sveriges Televi

sion. Detta är uppenbart otillrä«.:kligt. Lagrådet avstår från att uttala sig i 

det enskilda lirendet; remissutfallet har lagrådet tolka! som främst en an

tydan om åsiktsläget i sakfrågan. Oavsett detta ger förslaget formellt sett 

underlag för en tvekan om grundläggande konstitulionella principer 

som lagrådet måste reagera mot. 

Lagrådet avslyrker dt:n föreslagna ändringen. Tvärtom hör enligt lag

råJets åsikt demokratihestämmelsen få gälla även för rt:klamverksamhe

ten. Att några nega1iva verkningar skulle fiilja därav har inte visats i re

missen. 

lJ1an att ingå på nftgon detaljerad krilik av moliven finner sig lagri\

det intt: kunna underlåta all påpeka. att dessas avfattning belyser del 
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vanskliga i att la upp frågor av denna karak1iir ulan lvingande skiil. Del 

siigs "all demokratihestämmelsen inle hör ruhha del förhållandet all ctl 
programföretag skall ha stor frihet" att agera enligt allmänna journali

stiska prim:iper, att den "hör varken på det ena eller andra sättet heskä
ra det redaktionella oberoendet och utrymmet fiir en självständig ny

hetsviirderin!!,". att föredragande statsrådet inte vill förorda en "så stark" 
uttunning av hestämmelsen etc. Allt detla är enligt lagrådets mening äg

nat att inge onödiga missuppfattningar om vår inställning till demokrati. 

I .agt:n 0111 ändring i lago1 om a11s1•ariglw1 för närradio och lagt:n om 
iindring i lagen om ansvarig/it:/ för lokala J..al>dsä11d11ingar 

I remissen föreslås att i dessa lagar tas in hänvisningar till den nya 
hestämmelsen i 1 a § radioansvarighetslagen, som syftar kommersiella 
annonser om ;ilkoholhaltiga drycker eller lobaksvaror samt 
kommersiella annonser som riktar sig till harn. Eftersom kommersiell 
reklam över huvud taget inte får förekomma i närradio eller lokala 
egensändningar i kahelnät är emellertid de föreslagna hänvisningarna 
missvisande rn.:h onödiga, varför de hör slopas. 

I .agen 0111 ä11dri11g i iagl'n om 1111s1•ariglu·1 för radio- och kasscuid11i11gar 

I denna lag tas enligt remissens förslag in en bestämmelse som motsva

rar 1 a § radioansvarighetslagen men hegriinsas till alkohol- och tobaks

reklam. Karakteristiskt för radio- och kassettidningar är emellertid all 

de återger innehållet i tryckta tidningar, inbegripet förekommande re

klam. Särregler för reklam i radio- och kassettidningar innebär därför 
etl avsteg frå_n mrlagetroheten. Vid användning av det s.k. RATS
systemet, som innehär att datainnehllet i tidningstry..:keriets dator i sin 
helhet via radio överförs till de synskadade abonnenter som har en där
för ä!!,nad mottagare kommer sådana regler all strida mot hela lanken 
med sy~lemet. Även de föreslagna ändringarna i lagen om ansvarighet 
fiir radio- och kassettidningar hör diirfiir slopas. 

Ö1·rig11 lagförslag 

l.~1griide1 lämnar förslagen utan erinran. 
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Ägarkrets m.m. 

Ko ncessionsavgift 

Ätagande heträtfande hidrag lill svensk 

filmproduktion 

5.3.6 Koncessionstidens liinr,d 

5.4 llur programföretaget väljs ut 

Rikclinjer för Sveriges Radio-koncernen 

6.1 Inledning 

6.2 

6.3 

Förlängning av avtalen med Sveriges Radio

koncernen 

Ekonomiska villkor 

h.4 Sveriges Radios möjligheter till sponsring av 

program 

Vissa utredningar 

7.1 Inledning 

7.2 

7.3 

7.4 

Sändarnälet fi>r rundradio 

Myndighetsuppgifterna på radio- OL"h 

TV-området samordnas 

De tekniska förutsäuningarna fi\r utökade 

sändningar av ljudradio oL"h lelevision utreds 

Medclsheriikningar m.m. 

8.1 Allmänna riktlinjer fiir rundradioriirclsen, 

ansvarsfördelning OL"h finansiering 

Kostnader för år 1989 för den avgifts-8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

finansierade verksarnhelen m.m. 

Sveriges Radio 

8.3.1 Verksamheten 1990 

8 .. ~.2 Medelstilldclning för år J<J<JJ 

8 .. L~ Medclshehov fiir i\r 1992 

Radionämnden 

Televerket 

8.5.1 Utgångspunkter 

8.5.2 Teknisk ut,·eckling 

152 
15] 

154 

154 

154 

15-1 

157 

160 

162 

162 

163 

165 

167 

I h<J 

170 

171 

173 

173 

176 

177 

179 

182 

182 

182 

186 

188 

19 I 

191 

192 

I 93 

I 93 

199 

199 

20 I 

20 I 

201 

201 

Prop. 1990/91: 149 

J.14 
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8.6 

8.7 

8.S._l, Översyn av formerna för finansiering 

och styrning 

8.5.4 

8.5.5 

8.5.6 
8.5.7 

Investeringar under femårsperioden 

1992-1996 
I >r i ftskost nader 

Kompensation fiir kostnadsutvccklingen 

Medelsbehov för år I 9Q2 
TV-avgifter m.m. 

hiredragandens överväganden 

8.7.1 Sveriges Radio 

8.7.2 

8.7.l 
8.7.4 

Radionlimnden 

Televerket 

TV-avgiften 

Specialmotivering till lagförslagen i avsnitt ·1.12 

9.1 Hirslaget till lag om ändring i radiolagen 

(1966:755) 

9.2 hirslagen till lagar om ändring i niinadiolagen 

(1982:459), lagen (1981:508) om radiotidningar 

203 

203 
207 
208 

208 
209 

211 

211 
212 

212 
214 

211> 

211> 

m:h lagen ( 198S:h77) om lokala kahclsiindningar 22h 

9.3 l'Örslaget till lag om ändring i 

rndioansvarighetslngen (I llhll:7Sll) 

9.4 l'Örslagct till la!?, om ändring i lagen 

( 1%0:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstniil'liga verk 

hirslaget till lag om ii111lring i lagen ( 1<178:76."\) 

med vissa hestiimmelser om marknndsfiiring 

226 

227 

av alkoholdryl:ker 227 
9.6 Hirslaget till lag om ändring i Ingen ( 1978:7h'I) 

med vissa bestämmelser om marknadsföring 

av tohaksvaror 

I O I lcmställan 

228 
229 
230 11 Beslut 

llilaga I Radiolagsutredningens lngfiirslag 231 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bi laga ·1 

Sammanställning av remissyttranden iivcr 
radiolagsutred ningens delhetiinkande 

(SOU 1990:7) Lagstiftning fiir reklam i svensk TV 2-IS 

Lagrådsremissens lagförslag 304 

Lagrådet 322 

Prop. 1990/91:149 

335 
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