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Till statsrådet chefenoch för

Kulturdepartementet

Den 11 juli 1996 förordnade chefen för Kulturdepartementet mig från denatt
1 augusti 1996 särskild utredare i utredningen norska TV-sändningarvara om
i svenska kabelnät Ku 1996:02 med regeringen beslutade direktiv Dir.av
1996:53.

Lars-ÅkeSamma dag förordnades universitetslektom Engblom till sekre-
politiskt sakkunnige Kjell Lindström och hovrättsassessomterare samt

Gunilla Svahn Lindström till i utredningen.experter
Lars-Åke Engblom verkade till den december1 sekreterare ochsom

förordnades därefter i utredningen. Hovrättsassessom Ulfexpertsom
Törnblom har varit anställd sekreterare från den 1 januari 1997som t.o.m.
den 9 april 1997.

Jag slutför mitt uppdrag överlämna betänkande benämntnu att ettgenom
Grannlands-TV i kabelnät.

Stockholm i april 1997

Lennart Bodström
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Sammanfattning

Bakgrund och nuläge

kapitel I beskrivsI det nordiska påsamarbetet televisionens område.
Det har länge funnits intresse för nordiskt TV-samarbete. in-Dettaett ett

har manifesterats i antal utredningar och projekt. Få konkreta resul-tresse ett
har uppnåtts. Vissa partiella överenskommelser har dock varit bety-tat av

delse. Sålunda förekommer mellan Sverige och Finland länderna sub-ett av
ventionerat utbyte Sverige iI sänds vissa kabelnät och i marknätav program.

Stockholm kanal bestående finska Finland sändsöver Ien av program. sven-
ska i särskild kanal bl.a. sänds i marknät. Genomutprogram en som age-
rande danska och norska regeringar blivithar danska TV-program till-av
gängliga i norska kabelnät.

kapitelI 2 lämnas beskrivning kabel-TV-verksamheten i Sverige.en av
Över hälften de svenska hushållen, 54 %, hari dag möjlighet att ta emotav

TV-program via kabel- eller centralantennanläggningar. övervägandeDen
delen dessa har tillgång till varierande utbud och utländskasvenskaettav av
satellitkanaler. I cirka fjärdedel kabel-TV-hushållen har dock valten av man

begränsa sig till de kanaler enligt lagen måste finnas i alla SVT1,nät,att som
SVT2, TV4 och den eventuella kanalenlokala de s.k. carry-kanalema.must
Priset för de olika tilläggsutbuden varierar beroende på innehåll, omfattning
och de olika bolagens koncept. det följandeI används uttrycket must carry-
skyldighet den eller förfogarnär kabelnät skyldigäger över ärett attsom
tillhandahålla viss programtjänst förkostnad mottagning ochutan extraen
uttrycket offer kabelbolaget skyldig förmedla vissnär ärmust att program-
tjänst kan ersättning för den aktuella programtjänsten.ta utmen

Marknaden domineras fyra olika företag, Telia Kabel-TV, ärett,av varav
alla andra tillsammans. Teliastörre än Kabel-TV har 1,3 miljonernästan an-

Övrigaslutna hushåll. Det tredjedel alla svenska bostäder.motsvarar en av
företagstörre Kabelvision 460 000 hushåll, StjärnTV 217 000 ochär

Sweden Line 190 000.on
olikaDe företagens totala utbud omfattar 30mellan och 40 kanaler. Utöver

SVT1, SVT2 och TV4 har de svenskspråkiga satellitkanalema TV3, kanal
fem, TV6 och Z-TV de utländska Eurosport och denMTV störstasamt ut-
bredningen. Bara mycket liten del Sveriges befolkning har tillgång tillen av
TV-program från grannländema. Dansk TV l kan 12 % svenskarses av av
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6 %, medan mellan 32 och% finska kanalernorska NRK 5 ochna, av av
svenska huvud-% har tillgång till de51 befolkningen i grannländemaav

kanalerna.
utbudet från främstKabel-TV-företagen i allt väsentligtbestämmer över
synnerligenKonsumentinflytandet begrän-kommersiella utgångspunkter. är

sat.
mättad i den bemärkelsenKabel-TV-marknaden i Sverige att ut-synes

branschen den inter-byggnaden har Förhoppningen inom är attavstannat.
tjänster kan innebäraaktiva sektorn och därmed sammanhängande nya en ex-

pansion.

ochkapitel 3 Kabel-TV-verksamheten i Danmark, NorgeI behandlas
Finland.

har varit ganska lik-Kabel-TV-utvecklingen i dessa nordiska grannländer
delvis härledas till ländernasartad med den i Sverige. Skillnaderna kan geo-

tredjedel allagrafiska struktur. Finland och drygläge och I Norge är aven
något fler.hushåll anslutna till kabel-TV, i tättbefolkade Danmarkmer

Både lagstiftningen har mål de enskildaden danska och norska att gesom
programutbudet.konsumenterna reell möjlighet påverka Konsument-atten

inflytandet omröstningsförfaranden.tillgodoses olika val- ochgenom
svenska; fåtal företag do-Företagsstrukturen påminner den störreettom

marknadsstrategierminerar marknaden i varje land. olikaFöretagens styr
också företag, inriktade påi hög grad utbudets sammansättning. De är attsom

upphovsrättsfria satellit-maximera dekoderutbudet och bygga basutbudet på
kanaler företag, harhar färre och dyrare grannlandskanaler. De ettsom- -

erbjuda utbudbredare, dekoderfiitt fast något dyrare basutbud kan störreett
Traditionen betydelsegrannlandskanaler till överkomligt pris. ärettav avmer

for tillhandahållandet grannlandskanaler. Danmark har svenska och tyskaIav
kanaler kunnat i flera decennier via vanliga Osloområdet och iIantenner.ses
gränstraktema Sverige liknande tradition funnits vadmellan Norge och har en

Sveriges därför varit naturligt dis-gäller Televisions båda kanaler. Det har att
tribuera isvenska kanaler kabelnäten.

alla ländernaI har utbyggnaden kabelnättre avstannat.av

I kapitel 4 redovisas omfattningen norska TV-sändningar i Sverige, intres-av
för grannlandsprogram utredningen initierade undersök-i Norden ochset av

ningar i Sverige.bedömning intresset för grannlandsprogramgörssamt en av
för relativt i Sverige.Intresset grannländernas TV-program Iär stort

de efter de norska. DanmarkNorge svenska de populäraste Iär programmen
de svenska och tyska de sedda efter de danska. finns inga beläggDetär mest

för det skulle finnas radikal avvikelse gäller intresset fördetnäratt grann-en
landsprogram mellan de skandinaviska länderna. undersökningar utred-De
ningen initierat i Varberg inte detta förhållande.och Nacka Dessamotsäger
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enkäter visar också intresset för NRK för del kanalerär större änatt en som
tagits i kabeldistributöremas grundutbud.

Kabel-TV-företagens motstånd nordiska grannlandsprogram harmot
främst ekonomiska orsaker. Iden mån norska danskaoch finns i deprogram
prisbilliga basutbuden det traditionella skäl och/eller förär kabel-TV-fö-attav

inte vill lyfta de nordiska inför risken kunderretagen ut att tappaprogrammen
eller drabbas negativa reaktioner.av

I kapitel 5 redovisas tekniska möjligheter för ökade sändningar norskaav
i Sverige. Det konstateras det för inte finnsnärvarande någraattprogram

tekniska hinder för förmedla norska prograrntj i svenska kabelnät.änsteratt

I kapitel 6 redogörs för vissa upphovsrättsliga regler sändningarna i ka-som
belnät aktualiserar och fördelningen ersättningar. Det det finnsnoteras attav

legal och avtalsmässig ordning möjlighet klarera rättigheternaen attsom ger
för sändningar norska programtjänsteri svenska kabelnät och upphovs-av att

inte något hinder förrätten tillhandahållandeutgör norska programtjänster iav
svenska nät.

I kapitel 7 beskrivs del relevant lagstiftning, såväl äldre gällande rätt,en som
rörande förhållandet mellan kabelbolag, programföretag och konsument.

Kabelbolagen intar monopolliknande ställning i förhållande till konsu-en
och programföretag. Under kabelverksamhetens inledande år krävdesment

tillstånd för bedriva sändningar i I lagstiftningen fanns bestäm-näten.att en
melse samråd med abonnentema. Abonnentema hade dock inte någotom re-

inflytandeellt programutbud.över Konsumenter och prograrnföretagt.ex.
hade ställning i förhållande till kabelbolagen.en svag

Genom yttrandefrihetsgrundlagen infördes etableringsfrihet för kabelverk-
samhet. Tillstånd behövs därför inte längre för sända i kabelnät.att program
Friheten bedriva kabelsändningar kan undantagsvisdock inskränkas. Iatt ra-
dio- och TV-lagens finns med stöd undantaget regler skyldighet attav om

kostnad för mottagningen förmedla vissa prograrntjänster i kabelnät, s.kutan
De kanaler omfattas SVT1 och TV4 kanal förärmust carry. samtsom en

s.k. lokalt kabelsändarföretag. Skyddet för etableringsfriheten innebärett att
YGL kan förhindra lagreglering förhållandet mellan kabelbolag ochen av
konsument och mellan kabelbolag och programföretag. Den inne-närmare
börden etableringsfriheten emellertid inte helt klar. Skyddets betydelseärav
och utsträckning får bedömas från fall till fall.

finnsDet för närvarande ingen konsumentlagstiftning abonnen-som ger
möjlighet kräva inflytande programutbudet. Konsumentverkettema överatt

har tidigare hos regeringen hemställt åtgärder med anledning konsu-om av
missnöje med kabelverksamheten.menternas
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Förslag

och förslag.utredarens övervägandenKapitel 8 innehåller den särskilde
iföretagen sinaUtredaren föreslår lag åläggerden nät utanattatt som nu

SVT2 TV4 lokalkostnad svenska kanalerna SVT1, ochha med de samt en
s.k. publicerbjuda kundernakanal skall kompletteras med åläggandeett att en

tjänst skall bola-Danmark. dennaservice-kanal från vardera och FörNorge
tilläggsavgift. Utred-rimligde så finner lämpligt, ha rätt att ta ut engen, om

modell skallkabel-TV-företagen efter norskningen föreslår vidare att vara
undersökningar abonnentemasskyldiga med jämna företamellanrumatt av

ligga tillundersökningar skallresultaten dessaprogramönskningar och att av
för utfominingen programutbuden.grund av

10



Uppdraget

Uppdraget enligt regeringens direktiv Dir 1996:55, bilaga kan samman-
fattas på följande sätt.

Utredaren skall bedöma efterfrågan TV-sändningar från Norge blandav
svenska kabelbolag och tittare.

Utredaren skall redovisa de tekniska och rättsliga förutsättningarna för ut-
ökade norska TV-sändningar i svenska kabelnät.

Utredaren skall uppskatta vilka kostnader kan uppkomma vid altema-som
tiva förslag utökade norska TV-sändningar föreslå finansiering.om samt
Kostnaderna får inte belasta den svenska statsbudgeten eller tas ut genom en
höjd TV-avgift.

Utredningsarbetet har skett i kontakt med berörda myndigheter, organisa-
tioner och programföretag. Företrädare för de kabel-TV-företagenstörsta och
branschföreträdare har intervjuats. En studieresa till Norge har företagits,
varvid samtal skett med för norska kabel-TV-företag, Norskrepresentanter
Rikskringkasting och Norges Kulturdepartement.

Utredningen har initierat enkätundersökning intresset för norskaen om
TV-program på två svenska Den har genomförts vid Högskolan iorter.
Jönköping.

11





1 Bakgrund

Värdet nordiskaden gemenskapenav

Det nordiska samarbetet till och glädje för Nordens folk. Detär stor nytta
påbygger historisk, kulturell, geografisk och språklig samhörighet ochen

har bred folklig förankring. Samhörigheten och samarbetet mellanen
Nordens folk och länder har skapat grundvärderingar ochgemensamma en
likartad samhällsutveckling.

Mycket samarbetet sker på informella kontakter mel-vägar, tätaav genom
människor,lan organisationer, företag institutioner. Miljontals människoroch

i Norden besöker årligen något grannland; femtedel allt handelsutbyte ien av
skerNorden mellan de nordiska länderna.

officiellaDet samarbetet mellan Nordens länder och självstyrande områden
i Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet haroch andra gemensamma organ
på många områden lett till resultat och reformer praktisk betydelse förstorav
de enskilda människorna i friade nordiska länderna, såsom passfriheten, den
nordiska arbetsmarknaden, det socialförsäkringssystemet, dengemensamma

miljömärkningennordiska det långt samarbetet inom utbild-och utbyggda
ningsområdet.

internationellaI sammanhang sker också samverkan mellannäraen
Nordens folk och länder, nordiska och självstyrandede länderna deäven om
områdena valt olika tillanslutningsforrner det europeiska samarbetet. Det
finns många Samarbetsområden, där Norden naturlig enhet.utgör en

Under år har särskilt kultursarnarbetet prioriterats. Ungefär hälftensenare
den nordiska budgeten på cirka 800 miljoner kronor tillsvenska avsättsav

kulturellt samarbete i olika former. Denna ökning till detav resurserna nor-
diska kultursarnarbetet har anmärkningsvärt inte omfattat det nordiskanog
TV-utbytet. Inga samnordiska medel har bidrag till utbyggnadavsatts som en

detta.av

Televisionens genomslagskraft

Likväl televisionen det medium de nordiska samarbetsförhoppning-är som
framför allt knutits till. Det beror på både mediets karaktär ocharna genom-

slagskraft. En nordisk medborgare seri cirkagenomsnitt på TV två timmar
dagen. Som framgår figur 1:21:1 och den svenska och norskaägnarom av

befolkningen exakt lika lång tid åt mediekonsumtion dygn, tim-nästan 5per

13
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Tele-och 29 minuter i Sverige, timmar och 32 minuter i Norge.5mar
visionens andel äri Sverige 30 % och i Norge 37 %.

Televisionen sig tycker det eller inte, denär, största teatern,omvare man
den inflytelseserikaste nyhetsfönnedlaren förutom den denäven äratt meste
underhållaren i Televisionen blivit den nationella och detlandet. har scenen

Findahlnationella forumet för information debatt, skriver professor Olleoch
i Nordisk 3/1995.kontakt

"Å forbedne tjemsynsreportasjene fra naboland til nabo-utvide avis-og og
land viktig, dimensjon: Vi lazrer å förståhar dessuten språkligsvarter og en
hverandre bedre, statsminister Gro Harlem Brundtland iunderströk Norges
sitt 1991.öppningstal vid konferensen Ny gullalder for nordisk kultur

umistelige,I från Nordiska ministerrådet i juni 1996, Detrapporten som
handlar den nordiska språkförståelsen bredare perspektiv, framhävsi ettom
särskilt televisionens språkförståelsen och samhörigheten mellanroll för
nordiska länder 47 :

"Siden slutningen af 1950eme blevet i stadig delesvensk tv set størreer
af Norge, frem til l980eme de svenske udsendelser de altema-enesteog var
tiver til NRK-tv på de norske skzerme. dag svensk fjemsyn forlatngstI er
blevet tilbud derimod først blevettil de allerfleste norske Dansket tvseere. er
tilgzengeligt fra fleste nordmzeand islutningen af 1995. Det har medført, deat
dag tidligere.langt fortrolige med svensk tale, end deer mere var

Exemplet haftantydan vilken betydelse televisionen kunde hager en om
mellanömsesidig utväxling nationella tidigt hade skettTV-programom en av

de nordiska länderna kulturpolitisk åtgärd. Nu fortsätterär, rappor-som en
situationen bedrøveligevis sådant princip endnu ikkeden,ten, at et er gen-

nemført, i mellemtiden tv-markedet blevet af isaeroversvemmetog er
engelsksprogede underholdningskanaler, publikums interesse forgørsom

tv-tilbud fra nabolandene mindre, end det ønskeligt."nye var

Det nordiska TV-samarbetet

förstaDe tankarna på nordiskt väcktes redan 1955. för-TV-samarbete Ettett
slag framfördes i Nordiska rådet skulle bygga sän-att gemensamt utom man
darnätet och producera eftersom medietdetäven gemensamt program, nya

så kostbart. Till början det alltså ekonomiska synergieffektervar somen var
eftersträvades i nordiskt TV-samarbete.ett

Nordiska rådet 1973 rekommendation nordisktkonkretantog etten om
TV-samarbete i syfte språkförståelsen.stärka kulturgemenskapen och ökaatt

blevDetta upptakten till långvarigt och omfattande utredningsarbete. Denett
första utredningen, "TV gränsema", avsåg markdistribuerad TV. Näröver
denna presenterades 1974 påpekade remissinstansema tin-det bordeatten av

goda förutsättningar för via direktsändande satellit överföra radio-attnas en
och TV-program i Norden. Det ledde till särskild statssekreterargruppatt14 en
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1975 fick i uppgift analysera satellitaltemativet tekniskt och programmäs-att
sigt. Gruppen klar 1977 och lade då fram "Nordisk radio ochrapporten tvvar
via satellit". I denna konstaterades satellitdistributionatt permanent samt-av
liga i Norden existerande sju nationella TV-kanaler och elva radiokanaler -
det s.k. totalaltemativet realistiskt och kostnaderna for detta över-attvar var-
komliga i relation till antalet TV-licensbetalare. alternativEtt med en gemen-

redigerad TV-kanal redovisades också.sam
Nordiska ministerrådet inledde därefter Fördjupad studie, den s.k.en

Nordsat-utredningen för ingående belysa de kulturpolitiska, prograrnpoli-att
tiska, tekniska, juridiska och ekonomiska aspekterna förslagen. En digerav

på 2 000 sidor, förelåg i september 1979 och låg till grund förrapport,
Nordiska ministerrådets förslag till Nordiska rådet i december 1981 attom
inleda nordiskt satellit-TV-samarbete enligt det s.k. totalaltemativet. Sam-ett
arbetet skulle baseras på folkrättsligt bindande avtal mellan de medver-ett
kande länderna och kunde finansieras licenst.ex. ett uttag extragenom av en
på 30 svenska kronor TV-hushåll och år.per

Nordsat-förslaget korn dock hejdas skilda motiv och intressen inomatt av
och de nordiska ländergränsema.över Planerna bl.a. motstånd frånmötte
kulturarbetarorganisationema. Ett satellitsamarbete ansågs vissaav som en
fara, eftersom ökat TV-tittande kunde leda till minskad kulturkonsum-ett en
tion eller kulturaktivitet i övrigt. Denna uppfattning hävdas dock inte längre.
En diskussion gällde hur upphovsrättsersättningama skulle utformasannan
vid sändning hela Norden.överav program

Strax före Nordiska rådets session 1982 trädde Danmark det nordiskaur
TV-satellitsamarbetet främst kostnadsskäl. Efter Danmarks utträde återkal-av
lades Ministerrådets förslag till Nordiska rådet Nordsat. övrigaDe länder-om

fortsatte dock planeringen direktsändande TV-satellit, kallad Tele-na om en
X. I november 1985 beslöt Ministerrådet använda de två tillgängliga TV-att
kanalema i Tele-X och genomföra treårig försöksperiod med två redigera-en
de sarnnordiska TV-program med skilda profiler, nyhets- och aktualitets-en
kanal och kultur- och underhållningskanal. ochDanmark Island deltogen
dock inte i beslutet. Inte heller detta projekt förverkligades. juni 1987I utta-
lade sig statsrninistrama i Finland, Norge och Sverige for trekanalsaltema-ett
tiv i Tele-X, där vardera landet skulle disponera kanal. Danska och isländ-en
ska skulle i begränsad omfattning kunna ingå i de andra kanalerna.program
Även detta förslag stannade planeringsstadiet

Den 3 maj 1988, efter 15 års utredande och förhandlande mellan regering-
tvingades Nordiska ministerrådet konstatera "det inte förelåg förut-arna, att

sättningar för nå uppslutning kring utbyte TV-pro-att ett perrnamenten av
i Norden via direktsändande satellit". Beslutet från 1985 dengram tre-om

åriga forsöksverksamheten upphävdes samtidigt.
Tanken levde dock vidare. TV-frågan på i december 1992,togs nyttupp

då de nordiska Samarbetsministrarna lanserade idén samnordiskom en ny-
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Initiativet session i OslorådetsNordiskaföljdessatellit.hetskanal via upp
de licens-statsministramanordiskauppmanade deår1993 och i juli samma

förslagutarbetanordiska TV-bolagenñnansierade ettatt gemensamom en
inordisk satellitkanal.

oktober 1993.förelåg i"Nordstjäman"med arbetsnamnetFörslaget
utbudbrettinnehållatimmar varje år,3-4 000Kanalen skulle sända ett av ny-

finansieras via abon-ochheter, drama, spelfrlm, dokumentärer evenemang,
fickekonomisktgå ihopkr/månad ochnemangsavgifter 60 manom

myndig-nordiskanationella ellerförutsatteProjektet700 0O abonnenter. att
550översättningskostnader ochkronor/år till100 miljonerheter bidrog med

Nordiska rådetsansåg vidStatsministramalånegaranti.miljoner till ses-en
distribu-programuppläggningen och1993i novembersion i Mariehamn att

regeringama intesamtidigtdeklareradeintressant,tionsforrnen att varmenvar
TV-bolagenuppmanade deIställettill några medel.beredda skjuta attatt

detta försökpraktikenDärmed föll imed projektet. ävensjälva arbeta vidare
sarnnordisk TV-kanal.få till ståndatt en

nordiska1993 deReine i julivid iocksåStatsministrama möteettgav
förutsättning-förbättramöjligheternautredakulturministrama i uppdrag attatt

få till ståndochmottagning grannländemas TV-programför ett ut-attarna av
i Marie-rådssessionenVidnationella TV-bolagen.ökat samarbete mellan de

upphovsrättsligabelysning dedärtillstatsministramahamn begärde aven
nordiskafrån denmedelanvändamöjligheternafrågorna, liksom attav

versionförstaTV-samarbetet. Enochför öka TV-utbytetkulturbudgeten att
1994.början DenNabolands-TV" förelåg ikulturministrarnas rapport avav

ökadhinder förtekniskainte fanns någrakonstaterade bl.a. detatt en grann-
förmodligenutvidgningsådanlandsspridning TV-program, attmen enav

tillanslutning dettaform.i eller Iskulle offentliga subsidierkräva annanen
i Norgedanskasvenska ochdock påpekas sändningarnabör att programav

subventionerade. IDanmark inteioch svenska och norska är rap-program
licensfrnansieradedeNordvisionssamarbetet mellanpekas också på attporten

bidrag från dentacki omfång, bl.a.TV-finansierade TV-bolagen ökat vare
TV-företagens in-påi sin byggersamproduktionsfonden,nordiska tursom

menadeslutligadenkabeldistribution i grannländema. Itäkter från rapporten
grannlandsprogram-spridningfrågan utökadkulturministrarna att avom en

marknaddvs. vilkenpubliken,berodde på faktiska intresset hosdet sommen
9Statsministrama dentillavvisade de i brevfanns. På denna grund ett no-

iförfogande,medel tillställas nordiska änvember 1994 det skulle annatatt
utkanter.avgränsade fall i Nordenshelt speciella och

samnordiska TV-varken någrainitiativ har alltsåalla utredningar ochTrots
kun-TV-programspridning grannländemaseller radikalt ökadkanaler aven

satellitdistribueradereklamñnansierade,åstadkommas. denDäremotnat var
börjanetableringsskede iunderkanalen TV3och privatägda Kinnevik- ett
tittareoch norskasvenska, danska1990-talet sarnnordisk kanal medav en
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påkommit delaskanal har dockmålgrupp. Denna att uppgemensamsom
norskspråkiga kanaler.ochsvensk-, dansk-

År alla femregelbundet isamnordiskt1997 sänds enda TV-programett
Viking-Lotto.spelprogramnordiska tipsbolagensländerna Det deär

Partiella överenskommelser

på åstad-varit inriktadeframför alltTV-utredningarna harnordiskaDe att
bilateralamisslyckats hardetta harsamnordiska helhetslösningar. Närkomma

statsministrarnafrånsådant initiativEfteröverenskommelser initierats. ett
TV-kanal, be-Finlands fjärde1980-talettillkom underPalme och Sorsa

överfördaoch TVfrån Kanal 1hämtadestående svenska TV-programav
komponerades ka-form. Pålänk i direkt oförändradmed och sätt ensamma
spridning till svenskaförfinskabestående direktöverfördanal, programav
Upphovsrättskostna-Stockholmsområdet.och i marknätetkabelnät över

dettaMotivet förfinskabestrids i detta fall svenskadema staten.resp.av
svenskspråkigabåde denönskemål fråntillgodose speciellautbyte är att

iinvandrarefinskspråkigabefolkningen i Finland och den stora gruppen
Sverige.

kabelnäti norskatekniskt möjligtdecember 1995 blev detI emottaatt
efter direktskeddeDanmarks Radios och danska TV 2:s Detta ettprogram.

BrundtlandGro Harlemstatsministrama,agerande de norska och danskaav
kulturdeparte-1995anmodade iPoul Nyrup Rasmussen. Dessa marsresp.

förlösningbilateralåstadkommai båda länderna försökade attmenten en
tekniska ochlöstes dei Under höstendistribution dansk TV Norge. upp-av

1995november/decembermånadsskiftetvidhovsrättsliga problemen och
Distribu-kabelnät.distribueras i norskabörjakunde de danska programmen
ställts tillmedel haroffentligasker kommersiella villkor, ingationen helt

Över 1997vårenharkabel-TV-abonnenterförfogande. 100 000 norska
tillgång till de danska programmen.
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Figur 1:1. Mediekonsumtionen Sverige 1995. dti Den tid ägnassom mass-
medier fördelade på olika medier %. Källa: Nordicom. Mediebarometern.
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Video 3 %
Morgontidning 7 %
Kvällstidning 2 %
Special-facktidsküft 2 %
Vecko/månadstidning 3 %
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Kassettband 4 %
Radio 34 %

2% 7% I Morgontidning

I Video

I Television

ä Kvällstidning

ä Vecko/månadstidning
30%

HJ Böcker

CD/grammofonskiva

Kassettband

U Radio

I Special-facktidskrift



Bakgrund

åt1:2.Figur Mediekonsumtionen 1995. Den tidiN0rge ägnas mass-som
på 1995.medier fördelade olika medier. Källa: Norsk Mediebarometer

Fjernsyn 37 %
Hjemme-PC 3 %
Bøker 4 %
Ukeblad 2 %
Avis 12 %
Video 1 %
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Radio 30 %
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Kabel-TV i Sverige2

2.1 Teknik och utveckling

tillfrån sändareTV-signaler överförsKabel-TV innebär mottagareatt enen
i USA:s1940-taletstartade redankabel. Sådana trådbundna sändningarvia

marksändarevanligagjordebebyggelsenstorstäder, där den höga och täta att
via väl place-sändningarnabildkvalitet. Iställetinte fullgod emottogs engav
hushållen.enskildadrogs kabel till derad centralantenn och från denna

ikabel-TV-nätensnabb tillväxtUnder 1950- och 60-talen skedde en av
kabelnätenså iutvecklatsUSA. början 1970-talet hade teknikenI att manav

distribuera mycket antal kanaler.kunde ett ston
motiveradesdelvis andra skäl. Dei byggdesKabelnäten Europa somut av

in flerönskanmottagningsförhållandeninte dåligaregel att tautan av enav
blevI Europamöjligt med vanligvadän antenn.enprogram som var

kabelnätenbrukadesi skala. DärBenelux-länderna först med kabel-TV stor
främst för sprida grannländemasatt program.

1980-fart i börjani övrigaUtbyggnaden kabel-TV-nät Europa tog avav
hushållen.till Iför sändatalet, då satelliter började användas TV-programatt

Däreftervia kabelnät.tillät satellitrnottagningSverige 1984 lagantogs en som
svenska kabel-TV-Grunden för demycket omfattande utbyggnad.skedde en

instal-1960- och 70-talenpåutgjordes de centralantennsystem,näten somav
byggtsså småningomnybyggda flerfamiljshus ochlerats i antal ävenett stort

med betyd-koaxialkablarin flerfamiljshus. Kabelnätverken beståri äldre av
förekommervanliga telenätet. Detkapacitet bandbredd detligt högre än

också fiberoptiska kablar.
med goda förutsätt-lillnaturliga skäl kabel-TV koncentreratAv tätorterär
Kabelnäten hari och kabelnät.ningar förena många hushållatt ett somsamma

kapacitet för 30-40 kanaler.regel
tillstånd. DäremotTV-sändning krävs i Sverige inteFör via kabel är var

ersättning förmedla deskyldigoch förfogar kabelnätöver att utanettsomen
och kabelbolagensRegelverketmarksända kanalerna SVT1, SVT2 och TV4.

i kapitelrättsliga ställning beskrivs närmare
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2.2 Anslutna hushåll

officiellEn sammanställning hur många har kabel-TV i Sverige haröver som
inte gjorts sedan 1991. Den upprättades då den tidigare tillståndsmyndig-av
heten inom området, Kabelnämnden, vilken upphörde 1994. I augusti 1991

l 727 327 hushåll anslutna till kabel- eller satellit-TV. Av dessa kundevar
1 577 295 nås satellitsändningar.av

Hösten 1996 783 0001 hushåll 45 % hushåll ialla landet anslut-var av
till något kabel-TV-nät enligt den basundersökning det branschägdana pu-

blikundersökningsföretaget MMS/Nielsen utförde i augusti-oktober 1996.
Samtidigt 371 000 hushåll 9 % alla hushåll i landet anslutna tillvar av en
centralantennanläggning for mottagning mark-TV-kanaler. Totalt alltsåav var
54 % landets hushåll anslutna till olika kabel- eller centralantennät. Upp-av
gifterna insamlade i samband med den årliga uppdateringär svenskarnasav
innehav TV-utrustning och TV-kanaler MMS/Nielsen görav som genom
personliga intervjuer i cirka 6 000 hushåll.

En uppskattning, byggd på inhämtade uppgifter från kabelföretag och
branschorganisationer, visar cirka 600 000 valt sådana anslut-att personer
ningsformer de bara har tillgång till de svenska huvudkanalema SVT1,att
SVT2 och TV4. Av dessa erhåller dock cirka 400 000 ävenpersoner sa-
tellitkanalen TV3 tilläggskostnad i kabel-TV-företags nät.utan ett

14 % hushållen hade hösten 1996 privat parabol. Samtidigt hadeav en
5 % hushållen tillgång till samägd parabolantenn. Totalt uppgick antaletav en
hushåll med satellit-TV eller kabel-TV i någon form till 64 % hösten 1996.

Tabell 2:1 sammanställning hela befolkningens 3-99är mellan åren av
innehav TV-kanaler i bostaden hösten 1996. Som denna visar har utöverav -
Kanal 2TV och TV4 de svenskspråkiga satellitkanalema TV3, Femman,-
TV6 och Z-TV de utländska ochEurosport MTV den utbred-störstasamt
ningen. Samtliga dessa kanaler ingår också tilläggskostnad i det störstautan
kabel-TV-företagets, Telia Kabel-TV:s grundutbud. För sända dessarätten att

behöver Telia Kabel-TV inte betala ersättning. De nordiskaprogram grann-
ländernas allmän-TV-kanaler ingår vanligen inte i grundutbudet; två deav
fyra kabel-TV-företagen erbjuderstörsta praktiskt inga nordiskataget grann-
landskanaler till sina kunder. Därav följer den låga täckningsprocenten för de
danska, finska och norska enligt de utbrutna siffrorna i tabellprogrammen
2:2. Denna tabell, liksom tabell 2:1 baserad på MMS/Nielsens basunder-är
sökning hösten 1996. Siffrorna satellit-TV, kabel-TV och "gränstittan-avser
de" på grannländemas marksända kanaler. De intervjuade har själva fått upp-

vilka kanaler haft tillgång till.ge man
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3-99TV-befolkningenTabell 2:1. Innehav TV-kanaler bostaden i helaiav
år. 1996.Hösten

% 1000-talKanal

100 8 384Kanal 1
3762 100 8TV
298TV4 8

TV3 4 540
Femman 4 200

468Eurosport 3
216TV 6 3

Z-TV 3 125
MTV 2 753
CNN 5761
TV 5 fransk 5211
Discovery 1 144
TNTCartoon 1381
Supersport 1071
Dansk TV 1 988

21 965TV
Dansk TV 2 861
Childrens Channel 794
RTL TV 710
BBC 690World

1000TV 598
Sky 572News
NBC Super Channel 556
FFV finsk 539
FilmNet 1 534
Norsk TV 3 533

3Dansk TV 522
BBC Prime 513
RTL 2 505
FilmNet 2 459
Sat 1 444
Norsk TV 1 434
Deutsche Welle 420

1000TV Cinema 409
3 Sat 344

SpanskTVE 324
PRO 7 305
Vox 298
YLE 1 295
TV-Norge 275
CMT Europe 255
Rai Uno 230
Norsk 2TV 227

CharmeTravel 200 23
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% 000-talKanal

2 182Eumnews
Hallmark Entertainment 2 182

137Sky One 2
MCM-Intemational 1 117

2 1 115YLE
3 finsk 1 113MTV

90Kanal 2 dansk 1
Horizont 87l

54World 1Net
Sci-Fi 0 31

augusti-llBasundersökning genomfördes 19Källa: MMS/Nielsens som
oktober 1996

tillgång nordiska grannländernasTabell 2:2. svenska till deDe TV-tittarnas
TV-kanaler hösten I 996.

AntalhelaAndel av
år3-99befolkningen

Danska program
988 000Danmarks DR 12 %TV 1

00010 % 861Danmarks TV 2
522 000Dansk 3 Kinnevik 6 %TV

Finländska program
000% 295YLE 1 4

115 000YLE 2 1 %
113 0003 %MTV 1

0006 % 539FTV kombinerade finska
kanalen

Norska program
434 000NRK 5 %
227 000Norsk TV 2 3 %
533 000Norsk 3 Kinnevik 6 %TV
275 000TV Norge 3 %

Källa: MMS/Nielsens basundersökning 1996.hösten

2Som jämförelse kan de svenska kanalerna Kanal l och TVnämnas att -
enligt sammanställning Medie 4/1996 kan 46 %i Nordisk Nyten ses av av-
totalbefolkningen 32 % ñn-i och 51 50 % danskarna.Norge avav resp. av24
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ländarna har tillgång till den redigerade svenska kanalen har beteck-som
ningen TV4 i Finland och består direktöverförda från Ka-som av program
nal och1 TV Däremot sig bara 6 % den befolkningensvenskauppger av
kunna den redigerade finska kanalen FTV, eftersom denna enbart i Stor-se
Stockholm sänds via marknätet- med vidaredistribution till del kabelnäten -

i övriga landet endast i 24 Telia Kabel-TV:s avgift.nät,samt mot extraav
Danskarna, finländarna och kan alltså i utsträckning följanorrmännen stor

dc svenska TV-programmen, medan betydligt mindre andel svenskar kanen
TV-programmen från de grannländerna. Med det femte nordiskanärmastese

landet, Island, förekommer inget prograrnutbyte via satellit i sig ellervare ena
andra riktningen.

2.3 Kabelföretagen

Det klan företaget i branschenstörsta Telia f.d.Kabel-TV Svenska Kabel-är
TV med 1 292 000 anslutna hushåll, vilket marknadsandelmotsvarar en av
57 %. Dämäst följer Kabelvision med 460 000 hushåll 21 StjämTV%,
med 217 000 10 %, Sweden Line 190 000 9 %, medan övriga mindreon
kabelnät tillsammans når 61 000 hushåll 3 %.

Kabel-TV-foreningen,Företagen samverkar i Svenska intresseföreningen
tillvaratar kabeloperatöremas intressen upphovsrättsliga och andrasom ur

aspekter och verkar för sammanhållning i frågor.gemensamma
Vad gäller kostnader för verksamheten har inget kabelbolagen uppgivitav

vilka kostnader de har för sända de finns irätten näten.att program som

2 .3 l Telia Kabel-TV.
Ägare

Telia Kabel-TV som från 1983 till 1991 hette Televerket Kabel-TV,starten
och 1992-1996 Svenska Kabel-TV helägt dotterbolag till statligt ägdaär ett
Telia AB f.d. Televerket. Telia AB har i dag två huvudgrenar: Telia Info-
Media och Telecom. Inom Telia InfoMedia Television Telia Kabel-TVär en
juridisk enhet med huvudkontor i Göteborg.

Anslutna hushåll

Telias kabel-TV-nät omfattade den 31 december 1996 292 000 hushåll,1
vilket 33 % alla hushåll i Sverige. Det Europasmotsvarar är näst största.av
Abonnentema spridda helaär landet. Göteborg,över I Partille och Mölndal
har Telia Kabel-TV sitt enskilda med cirka 200största 000 hushåll. Före-nät

olika i Stor-Stockholm omfattarnät tillsammans cirka 250 O0 abon-tagets
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miljonerhushåll 1,1miljoner1,3Av Telia Kabel-TV:s ärnärmarenenter.
ñberoptisktsammankopplade i nät.ett

marknadsszrategiUtbud och

med cirkaindividuella avtalDelsTelia två anslutningsforrner.Kabel-TV har
vilka Telia Kabel-tillmed olika fastighetsägare,100 000 hushåll. Dels avtal

betaltsignalpaket. Telia Kabel-TVprograminnehållet vialevererarTV tarett
dvs. 300 kronori månaden,servicekostnad, cirka 25 kronorför teknisken

grundutbud.pris ingår också Telia Kabel-TV:såret. I dettaom
kanaler, defyra fastabestår tio kanaler,Telia Kabel-TV:s grundutbud av
Därtilllokalkanalen.SVT2, TV4s.k. carry-kanalema SVT1, samtmust upp

ytterligare någonbelagda medtill rörliga kanaler, inte är program-sex som
från tillvarierakanalerna kanavgift för Vilka de rörligaabonnentema. är ort

kanal fem, TV6,1997: TV3,håll dessa underpå de allra flesta ärort, men
rörligadessaingenInternational, MTV och Z-TV. FörEurosport sexav

Om någon TV-upphovsrättsavgift.någonkanaler betalar Telia Kabel-TV
bibehålls.antaletsåkanal grundutbudet bort deni ersätts atttas en annanav

kanalen TV 51996/97, då den franskahåll årsskiftetSå skedde på många vid
TV6.ersattes av

okodade kana-ytterligare någraTelia Kabel-TVI de flesta distribuerarnät
eller bortkanaler kan bytasler i kostnad. Dessagrundutbudet ut tasutan extra

Kabel-extrakanaler Teliadessamed andra kanaler. En ärersättasutan att av
informationskanal, TV9.TV:s egen

in-uttrycks i företagetstradition detPå vissa distribuerasorter somav -
i grundutbu-nordiska kanalernaformationsmaterial eller några denågon av-

upphovsrättsavgift fastig-det eller kanal. Då tillkommerextra somensom
1997 5 kronor ochvia hyran ochhetsägama åtagit sig inkassera äratt som

pris för kanal. På60 månad för två nordiska kanaler sammaöre enper
dyraredärmed bli någotdessa Telia Kabel-TV:s grundutbudkanorter per
27 kronorgrundutbudetmånad. ingår, kostarI Uddevalla, där norsk TV t.ex.

månad eller 324 kronor år.per per
Övriga betal-TV-utbud. FörKabel-TV:skanaler placerade i Teliasär att ta

"baspaket" medsäljerin dessa särskild dekoder. Telia Kabel-TVkrävs etten
69 kro-till kostnadfem betal-TV-kanaler där dekodem ingår aven--

teckna abonnemangdekoder kannor/månad. Den därmed disponerar ensom
"TV-mix eller Euro-Kabel-TV:s övriga betal-TV-paket,på något Teliaav

ocksåTelia Kabel-TVmix" eller på något de ñlmpaketav somprenumerera
saluför.

sig tillfrämst riktaringår Finlands den kanalI det s.k. baspaketet TV, som
ocksåerbjudsfinskspråkiga avsnitt 1.4. På några fåinvandrare se orter

då väsentligtdanska och kanaler i betal-TV-utbudet. De kostarnorska änmer
1997: 39 kronorde ingår i beskrivna grundutbudet. Prisetdet är perom ovan
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månad och kanal. Har inte redan baspaket med dekoder tillkommerettman
69 kronor/månad.

Telia Kabel-TV inriktar sig alltmer på skapa interaktiva, TV-baseradeatt
tjänster. Permanent verksamhet eller försök har bl.a. inletts med olika beställ-
TV-tjänster, selektiv TV-reklam och Internet via kabel-TV-nätet. Telia Kabel-

förberederTV också analogövergång från till digital teknologi.en snar

Ekonomi

Företaget redovisade för 1995 efter avskrivningar och finansnetto vinst påen
80 miljoner kronor. Räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet 21,1 %.var
Rörelsens intäkter uppgick till 575 miljoner, kostnaderna till 392 miljoner och
avskrivningarna till 119 miljoner. Företaget lämnade koncembidrag på 38ett
miljoner. Resultatet 12 miljoner bättre 1994. förklarasDetta i årsredo-änvar
visningen lägre avskrivningar del anläggningar färdigav-av attgenom en
skrivits. De totala intäkterna minskade däremot med 10 miljoner från 1994.
Minskningen ligger framför allt på betal-TV-sidan; däremot ökade intäkterna
inom gmndutbudet.

Antalet anställda uppgick till 224.

2.3.2 Kabelvision

Ägare

Kabelvision sedanär oktober 1996 helägt dotterbolag till SystemsNetcomett
AB, ingår i Stenbecksfären. Kabelvision grundades 1986 Sethsom av
Larsson och Bengt Lindholm tillsammans med Formator dotterföretagett-
till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO.

Antal anslutna hushåll

410 000 hushåll anslutna tillär Kabelvision. 65 % kundlcretsen utgörsav av
SABO-hushåll. SABO organisationär För kommunägda bostadsföretag.en

Utbud och marknadsstrategi

Kabelvisions grundpaket består SVT1, SVT2, TV3, TV4 och den obli-av
gatoriska lokalkanalen. De kunder bara har detta betalar ingensom extra pro-
gramavgift. TV3 ingåri detta utbud sedan 1996.sommaren

Kabelvisions huvudpaket, "pluspaketet", kostar 109 kronor och kräver en
dekoder, Kabelvision tillhandahåller. Bara de har pluspaketet kansom som
köpa Kabelvisions övriga tilläggspaket.

Enligt Kabelvisions ledning sker kundinflytandet det kabel-TV-rådgenom
SABO har. I detta ingår de intresserade bostadsföretagens VDzar".som mer

Nya kanaler då och då, bl.a. gjordes med NRK bland 000testas 1ett prov 27
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nordisk1995. Ingendecemberihela landetutspriddaabonnenter, över
Kabelvisionsi30 kanalernatotaltbland degrannlandskanal finns dock

betal-TV-utbud.grundutbud eller
Intemet-uppkopp-nätverk, bl.a.i sinatjänsterförberederKabelvision nya
Stockholm tillinätverkenbyggaarbetar med ettling. Företaget att samman

tjänster.elektroniskaförkabel-TV-nätverk förberettintegrerat

Ekonomi

dock detmiljoner kronor,på 170förlustredovisade 1995Företaget varen
successivtförbättratsharmiljoner kronor. Det67operativa resultatet plus

från självaIntäkternamiljoner kronor.minus 411991, då detsedan var
1992miljoner kronorfrån 341minskat,de factokabel-TV-verksarnheten har

investeratföretagetåren har1995. Under demiljoner kronortill 260 senaste
tillverksamheten störrepå koncentreraKabelvision håller1,8 miljarder. att

00 Per-uppdelade på 2hushåll nät.000160Tidigare hadeenheter. man
cirka500 tillfrån cirkaminskat1991-1997periodensonalstyrkan har under

200 personer.

StjärnTV2.3.3

Ägare

Stockholms kom-1995fram till1986 ägdesstartade ochStjärnTV-nätet av
Svenska AB,InternationalTelecomSingaporeföretagetDå köptes avmun.
InternationalTelcomSingaporemoderbolagingår i koncern ärvarssom en

Ltd.

hushållAnslutna

StjärnTV-nätet. Dessatill äranslutnai Stor-Stockholm217 000 hushåll är
Stjäm-kommunStockholms ärStockholm. Inomtill centralakoncentrerade

hushåll.i antaleträknatkabel-TV-företagetTV det största

marknadsstrategiUtbud och

medStjämTVbyggdei StockholmbostadsföretagenallmännyttigaDe upp
1987 samverkarSedantill de hyresgästerna.erbjuda kabel-TVsyfte att egna

hälftenungefärdessadagfastighetsägare. Imed privata utgörStjärnTV även
hushållen.de anslutnaav

iville ha satellit-TVinte"deetablerades uttaladesföretagetNär att som
signöjerabonnenter000 StjämTV:sslippa". Cirka 95sina skullenät av

dennalokalkanalen. FörobligatoriskaTV4 och denockså med SVT1, SVT2,
programkostnader.ingadistributionskostnader,tjänst utgår enbart tekniska

28
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Däremot betalar StjämTV:s övriga cirka 120 000 abonnenter varierande
belopp för få tillgång till något några StjämTV:satt utbud: "Bas-treav
utbudet" med 14 kanaler inkl. carry-kanalema, vilket kostar 109 kro-must
nor/månad, "Kompletta Basutbudet med kanaler kostar 59 kro-sex som
nor/månad "Intemational" med nio kanaler för 78 honor/månad.samt

Grundutbudet för 109 kronor måste alltid ingå. Man kan alltså inte enbart
köpa något de andra utbuden. Kompletta Basutbudet har cirka 30 000av
abonnenter, "International" med främst invandrarkanaler cirka 8 00.

Totalt tillhandahåller StjärnTV 30 kanaler, inklusive företagets infor-egen
mationskanal. Fler har inte kapacitet förmedla. Inga nordiska kanaler,attman
förutom den upphovsrättsligt kostnadsfria finska kanalen se 1:4, ingår
bland de 30.

StjämTV sigsäger också årliga tittarundersökningar,göra i vilka antalett
abonnenter utfrågas tittarvanor och kanalpreferenser. I dessa frekvens-om
och uppskattningsmätningar ställs också frågan abonnentema önskar yt-om
terligare någon kanal, dvs. öppet svarsalternativ exempliñering.ett utan
Abonnenterna tillfrågas alltså inte direkt intresseradärom t.ex.man av
norska eller danska kanaler. Vid dessa undersökningar har, enligt företaget,
framkommit önskemål polska, turkiska mlfl. invandrarkanaler, vilkaom
StjärnTV delvis tillgodosett placera dessa i det internationellaattgenom
programpaketet. Denna tjänst dock ganskaär dyr for turkisk invand-t.ex. en

dels får betala 72 kronor/månaden för den internationellarare, som kanalen
plus obligatoriska 109 kronor i månaden för basutbudet, alltså cirka 2 OO
kronor året. Det går, påpekats, inte påom enbartsom ovan att prenumerera

kanal, även bara intresserad justär denna,en måsteom man av utan man
köpa hela programpaketet.

StjärnTV också marknadsbedömningargör med befolknings- och in-
vandringsstatistiken grund. De norska och danska hushållen i Stockholmsom
bedöms företagsledningen mindre viktig kundkrets; mångaav in-som en
vandrargrupper är större och därför intressantare för StjärnTV. Den nordiska
språk- och kulturgemenskapen i detta hänseende mindre be-anses vara av
tydelse.

StjärnTV planerade redan från början för avancerade tjänster i nätverket,
främst brand- och inbrottslarm. Därför ansågs det viktigt varje hushållatt
hade individuell kanal och det fanns returkanal. Nätet fick formenen att en av

stjärna och blev därmed tidigt ovanligt väl för framtida interaktivaen anpassat
tjänster.

Ekonomi

Rörelsens intäkter den 1 januari 1995-den 31 1996 OBS fem kvar-var mars
tal: 298,8 miljoner och kostnaderna för period 177,5 miljoner.samma
Rörelseresultat före avskrivning: 121,3 miljoner. Efter avskrivningar på 37,6
miljoner redovisades rörelseresultat på 84 miljoner. Av detta lämnadesett 29
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29,1före skatt:Resultat59,3 koncernbidrag tillmiljoner ägarna.som
miljoner.på 52,91994 redovisades resultatmiljoner. kalenderåretFör ett

Stjäm-TV har 65 anställda.

Sweden Line2.3.4 on

Ägare

% investmentbo-februari 1997 till 100Sweden Line SOL sedanägs avon
ägarandel. har%-iga Företagetdå Riksbyggens 75laget Atle, övertogsom

konsulttjänster för1984 började erbjudasitt i Riksbyggen, somursprung
1986.Sweden Lineföddeskabel-TV-utbyggnad. den verksamhetenUr on

SOL-näten.i 25-30 %Riksbyggens bostadsrättsföreningar dagutgör av

hushållAntal anslutna

hushåll tillfrån 35storlek varierarSOL har 130 nät/huvudcentraler. Nätens
posi-sin starkastedär SOL har55 000. sistnämnda finns i Malmö,Det nätet

SOL:s olikation. Cirka 190 000 hushåll anslutna till nät.är

Utbud och marknadsszrategi

"Äg själv. Huvud-själv bestämSweden Line företagets tillmottoangeron -
föreningar ellerbostadsrättsföreningar, andraSOL:s kunder ärparten av

innehållet i dessaföretag, sina och påverkar eller bestämmervilka äger nät
skräddarsyddaleverantörsärskilda programråd. SOL fungerar avsomgenom

vill äga."kunderna intekanalutbud. SOL deäger nätatt manuppger
till basutbudethushållen enbart ansluta sigmöjligt för de enskildaDet är att

abon-kanalen. 24 %SVT1, SVT2, TV4 och den eventuella lokalamed av
bestårpå tilläggsutbudet,detta, medan 76 % abonnerargörnentema som av

olikasammansättning på de15-20 kanaler och har skiftande orterna.som
månaden.tilläggsutbudet 100 kronor i FörGenomsnittspriset för är att ta

finns iNRK 1tilläggsutbudet behövs ingen dekoder. Norsk TVemot sam-
SOL-hushåll.i 87 000manlagt 28 000 SOL:s hushåll, dansk TV 1av

SOL-abonnentema ocksåbasutbudet och tilläggsutbudet kanUtöver pre-
2 TV1000på ñlmkanalema FilmNet FilmNet och sär-mot ennumerera

skild avgift. så fall också dekodrar.Filmkanalema hyr i ut
tillföraambitionSOL har i likhet med övriga kabelföretag nätenattsom

och tjänster, bl.a. Internet.nya program

Ekonomi

110 miljo-1995 till 140,7 miljoner,Företagets intäkter uppgick under varav
1994 med cirka 10 miljo-utgjorde försäljningsintäkter ökning frånenner

ner.30
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Kostnaderna uppgick 1995 till 122,5 miljoner. Rörelseresultatet före av-
skrivningar 18,2 miljoner. Efter avskrivningar och finansnetto redovisa-var
des nollresultat.ett

SOL har 28 anställda.

2.4 Sammanfattning och slutsatser

Över hälften de svenska hushållen, 54 %, har i dag möjlighetav att ta emot
TV-program via kabel- eller centralantennanläggningar. Den övervägande
delen dessa har tillgång till varierande utbud svenska och utländskaav ett av
satellitkanaler. cirkaI fjärdedel kabel-TV-hushållen har dock valten av man

begränsa sig till de kanaler enligt lagenatt måste finnas i alla SVT1,nät,som
SVT2, TV4 och den eventuella lokala kanalen. Priset för de olika tilläggsut-
buden varierar beroende på innehåll, omfattning och de olika bolagens kon-
cept

Marknaden domineras fyra olika företag, Telia Kabel-TV, ärav ett,varav
allastörre andra tillsammans.än Telia Kabel-TV har 1,3 miljonernästan an-

slutna hushåll. ÖvrigaDet tredjedel alla svenska bostäder.motsvarar en av
företagstörre Kabelvisionär 460 000 hushåll, StjämTV 217 000 och

Sweden Line 190 000.on
Telia Kabel-TV:s gnindutbud skiljer sig från de övriga företagens genom
minst tio kanaler de fyra obligatoriskaatt och satellitkanaler ingår isex

detta. I övriga företags basutbud finns enbart de fyra obligatoriska SVT1,
SVT2, TV4 och lokalkanalen i Kabelvisions fall TV3.ävensamt

För kunna Telia Kabel-TV:s och Kabelvisionsatt tilläggsutbudta emot
krävs dekodrar, medan StjämTV Swedenoch Line levererar sina tilläggs-on
paket till alla abonnenter valt ansluta sig eller anslutits via fastighets-attsom

tillägaren dessa.
De olika företagens totala utbud omfattar mellan 30 och 40 kanaler. Utöver

SVT1, SVT2 och TV4 har de svenskspråkiga satellitkanalema TV3, kanal
fem, TV6 och Z-TV de utländska Eurosport och MTV densamt största
utbredningen. Dessa kanaler ingår vanligen i Telia Kabel-TV:s grundutbud.
Det däremot integör i gränstraktemaän de nordiska grannländernasannat- -
allmän-TV-kanaler. Två de andra fyra kabel-TV-företagen saknarstoraav
praktiskt nordiska kanaler. Detta barataget mycketgör liten delatt en av
Sveriges befolkning har tillgång till TV-program från grannländema. Dansk
TV 1 kan 12 % svenskama, norska NRK 5 % och finska kanalerses av av av

6 %, medan mellan 32 och 51 % befolkningen i grannländerna har till-av av
gång till de svenska huvudkanalema.

Konsumentinflytandet utbudetöver synnerligenär begränsat. Kabel-TV-
företagen bestämmer i allt väsentligt utbudet från främstöver kommersiella
utgångspunkter. 31
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heter det:från 1995Kabel-TV-föreningenSvenskafrånbroschyrI en
möjlighetenkabel-TV finnstillgång. I attkabel-TV:s"Valfriheten störstaär
underhållnings-enkeltsig detför stunden, ärsitt favoritprogramhitta ettvare

långfilmsportsändning,klass,kulturprogram enyppersta enett avprogram,
för denutbudjättelikakabel-TV:sfinns inyhetsmagasin. Allt gereller somett

godbitama".tid sökasig att
inordiskagällervalfrihet detframgått denna närSom programärovan

praktiken
Kabel-mättad.i Sverigekabel-TV-marknaden ärslutsatsEn är attannan

deframgår ocksåminskat. Detårendehar underTV-anslutningen avsenaste
kabel-självafrånintäkternadärredovisningar,ekonomiskaolika företagens

expansionminskat. DenfalliellerTV-verksamheten ettt.o.m.stagnerat par
i in-miljarder10de cirkautdelning påfåförpå,branschen hoppas attsom

drygt decen-undergjortsKabel-TV-föreningenenligt ettvesteringar som
kabel-TV-tjänsterdeochinteraktiva sektorninom dennium ligger nya

erbjuda.kunnahär hoppasforetagen
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De fyra kabel-TV-företagens programutbud och priser.största
Mars 1997

Telia Kabel-TV Kabelvision StjämTV Sweden Lineon

Gamma:

däremotIngaprogramkastnaderutgårför grundutbuden. varierandetekniskaservicekostnader

SVT1, SVT2, TV4, SVT1, SVT2, TV4, SVT1, SVT2, TV4, SVT1, SVT2, TV4,
Lokal-TV, TV3, kanal Lokal-TV, TV3 Lokal-TV Lokal-TV
fem, TV Z-TV,
Eurosport,MTV, TV9
Telias infokanal + ev.
andrakanaler,varav
dansk/norskTV på vissa

5 kr/man iorter mot ca
tilläggsavgift

Baspaketet Pluspaketet Basutbudet Kostnad: 100cr/månca
69Kostnad: cr/mån Kostnad:I 09kr/mdn Kostnad:109kr/mån 15-20kanaler,lokala va-

Bio hemma,Travel, TV CNN,ZTV, BBC TV3, fen,kanal TV6, riationer.Ex. från
Finlands SciTV, Fi, world, Femman, CNN,Z-TV, MTV, Varberg TV3, kanal
BBC world Supersport,Cartoon, Eurosport,Hallmark fem, Discovery, TV

MTV, Discovery,TNT, Entertainment,BBC CNN,Eurosport, MTV,
TV-mix NBC SuperChannel, World, FinlandsTV BBC world, Z-TV,
Kostnad: 75Icr/mån TV 5 fransk BBC Prime,NRK,
CNN, BBC Prime, KomplettaBasutbudet CMT, SuperChannel,
Discovery, CMT, TNT, Tilläggspaketet Kostnad:59 kr/mån ChildrensChannelTV 5
CartoonEurosport Kostnad:70kr/mån EuropeanBusiness fransk Bosnia,TV RTS
Nordic TCC, NBC Super EurosportTravelBBC News,BBC Prime, Beograd
Channel Prime, SciFi, MCM DiscoveryChannel,

Intemationel,Childrens Nuzzik, TNT Cartoon
Channel Network

Euromix.Kostnad: International:
69 kr/mån TV Mix avoritpaketetF Kostnad:78kr/mân+
Euromix 99 kr mån Køstnad52 kr/mdn Horizont rysk, ET
Raiuno, BBC Prime Tre valfria kanaler grekisk, Create,TVur
TVE spansk, ZDF, TV Tilläggspaketet TRT turkisk, 5TV
5 fransk fransk, TV Polonia,

Maxpaketet DeutscheWelle, TVE
Dansk/norskTV Kostnad219kr/mån spansk, MBC arabisk
39kr/kanal/mânad 20kanaler
Vissa orter

Filmlgagaler Film Film Filmkagalgrr
Filmnet 1+2 Filmnet 1+2 Filmnet 1+2 Filmnet 1+2

198Kotnad: kr/mân Hallmarkentertainment 198Kostnad: kr/man Kostnad:198kr/man
TV1000, TV1000 198/månKosmad: TV100, TV100 TV100, TV100
Cinema TV10, TV1000 Cinema. Cinema.
Kostnad:199kr/man Cinema.199kr/mân Kostnad:199kr/mán Kostnad:199kr/man

33

2 l7-06l9





3 Kabel-TV i Norden

Kabel-TV i Danmark, Finland och Norge har utvecklats på ungefär samma
i Sverige.sätt Det har främst varit fråga satellitsändningar,som att ta emotom
denäven lokala programverksarnheten varit något omfattande i deom mer

nordiska grannländema. Kabelnäten byggdes under tioårsperiod frånut en
början eller mitten 1980-talet. Idag har mättnad nåtts.av en

femteDet nordiska landet, Island, har inga kabel-TV-nät och lämnas där-
hän i nedanstående ländergenomgång. Den kommer bli omfattandeatt mest
vad gäller Norge, eftersom de norska förhållandena speciellt intressantaär
med hänsyn till utredningens uppdrag.

3.1 Danmark

Utbredning

En del de danska hushållen kundestor redan under 1960- och 70-talenav ta
svensk och/eller tysk TV via speciellt riktadeemot Kabel-TV-nätenantenner.

och parabolanläggningarna började byggas i snabb takt från 1980-taletsut
mitt. Från 1986 har andelen hushåll, kan satellit-TV fem-ta emotsom
dubblats, från cirka 10 % till drygt 55 %, vilket i absoluta tal cirkamotsvarar
1,3 miljoner hushåll.

Regelverk

Tillstånd till kabelsändningar bara till och teleorganisationer, ideellapost-ges
antennföreningar, kommuner och tlerfamiljsfastigheter.ägare En regelav om
förmedlingsplikt finns innebärande TV-programmen från Danmarks Radioatt
och danska TV 2 måste kunna erbjudas. Om kabelnätet har minst åtta TV-ka-
naler måste också lokal TV-kanal ingå förutsatt sådan finns i områ-en att en
det.

Lagen föreskriver formellt det skall finnas möjlighet till individuella val,att
lagen har begränsad effekt, eftersom tekniken inte existerarmen för denatt

skall kunna tillämpas fullt ut.
För konsumenterna skall ha så inflytandeatt möjligtett överstort som

programinnehållet finns dock vissa bestämmelser. Enklast det kabel-är när
nätet abonnentemaägs själva. Då kan dessa i demokratisk ordning frittav
välja vilka de vill de fömredlingspliktigautöver kanalerna. När ka-program 35
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tillförsäkra konsumenternamåsteabonnentema nätägarenbelnätet inte ägs av
har dockdetta. Nätägarenändringar iochprogramvalbådeinflytande över

ändringar iönskemålfölja abonnentemaspliktbara programsamman-omatt
deockså stå fördåmåsteAbonnentemaår.gångsättningen vartannaten

viakan skeKonsumentinflytandetföranleder.ändringardessakostnader som
regelverket finnsIbostadsområdena.ieller valdaföreningar representanter

till, förskallomröstningsprocedurenhur själva attvägledningäven omen
handi förstaabonnentemamajoritetde TV-program avgarantera att ensom

iverkligen läggsvill näten.utse,

Företag

DanmarkTelemarknaden,danskadominerar denkabel-TV-företagTvå
000500cirkaStofa medoch000 abonnenter740med cirkaKabel-TV

Köpenhamnsregionenspridning isinDanmark harTele störstaabonnenter.
ochAalborgAarhus,idelandet med nätenStofa i övriga störstaoch

Natstved.
his-Danmark-koncernen,TeledelKabel-TVDanmarkTele är varsaven
sittharSverige. DeniTelia-koncementoria och struktur närmast motsvarar
förstårKabel-TVAffärsområdetteleverket.danskastatsägdai detursprung

Danmark-koncemens omsätt-Telekrdanska400 miljoner2 % drygt av
ning.

dåTelia-koncemen,svenskadentill 94 %1995Stofa sedan somägs av
Övriga delägare ärföretag.amerikansktaktiemajoritetenförvärvade ettav

Nord.Storeoch GNGruppenPolitiken, EgmontDagbladet

Utbud

Kabel-DanmarkTelehuvudaltemativ förgäller tvåKöpenhamnsornrådetI
till-kanaler och8pakken", medgrundutbud, "lille ettabonnenter:TV:s ett

finnskanalertyskaSvenska ochkanaler.pakken" med 32läggsutbud, "store
välja mellankanStofa-abonnentemapakken".lille trei denockså oftast med

carry-kanalema,danskademed enbartgrundutbud ettprogrampaket, mustett
tredjeochnorskaochtyska ut-svenska, ettmed bl.a.tilläggsutbud program

kanaler.utomnordiskabud med mest
TV-kanalemaolikatill detillgångendvs.penetrationen3:1 visarTabell --

harintedemalltsåbefolkningen ävendanskahelauttryckt i somprocent av
tyskochsvensk TVharSomparabolantenner.enbartellerkabel-TV synes

ungefärharNRKkanalerna.danskadepositionenstarkaste utöverdenTV
kanalerna.engelskspråkigapopulärastedespridninglika stor som
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betal-TV-kanalerDe kräver särskild utrustning i form programkortsom av
och/eller dekodrar kan i Danmark i sammanlagt cirka 150 000tas emot
hushåll. De populäraste betal-TV-kanalema Filnmet och TV1000.är

Tabell 3:1. De utbredda tv-kanalerna i Danmark 1995 kabel, satellitviamest
eller marknät.

Kanal Penetration
procent

Danmarks Radio 97
Danmarks TV 2 96
Dansk TV 3 55
SVT1 5 1
SVT2 50
ARD tysk 49
RTL+ tysk 46
ZDF tysk 45
NDR tysk 43
Eurosport 41
Discovery 3 8
Sat 1 34
TV4 Sverige 34
NRK 32
CNN 32
MTV 3 1

Källa: Gallup A/S.

Utveckling

Liksom i övriga Norden förbereder sig de danska kabel-TV-företagen för att
bredda och utvidga sin verksamhet till områden. Försök pågår bl.a. mednya
interaktiv TV, där telefonen mestadels Teleutgör Danmarkreturvägen.
Kabel-TV har deklarerat avsikten expandera inom hela medieområdet,att

på produktionssidan.även I linje med detta köpte hösten 1996 fjärde-treman
delar den danska Metnonome-koncemens mediedel. Resterande 25 % för-av
värvades den norska mediekoncemen Schibsted. Stofa har bl.a. inlettav ett
omfattande försök med Intemet-uppkoppling i Naestved. Båda de före-stora

förbereder också övergång till digitaltagen distribution.en
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3.2 Finland

Utbredning

1995/96 till cirkaårsskiftetvidFinlanduppgick ikabel-TV-hushållAntalet
År 000670 hus-1990hushåll.36 % alla000, vilket830 varmotsvarar av

19951994 ochmellanminskat;ökningstaktenår harhåll anslutna. På senare
000 hushåll.bara 19tillkom

Regelverk

tillståndhushåll kräveranslutna200medKabel-TV-sändningar än av re-mer
ochnationella YLE:sallavidaresändamåsteTillståndshavamageringen.

% det25för lokalakanaloch upplåtaTV3:sMainos avprogram.enprogram
speciellaingaövrigt finnsinhemskt. Förmåsteprogramutbudettotala vara

Kabel-kabelnäten.ingå ieller skallbörvilka TV-programregler somom
sammansättning. Detutbudetshandpåheltbestämmeroperatörerna egen

konsumentinflytande.finns inget stadgat

Företag

företag,lokalamestadelsbestårFinlandKabel-TV-distiibutionsföretagen i av
företaget ärmarknader. Detavgränsade störstageografisktinomverksamma

184 600 abon-medSanoma-gruppenTelevisio Oy HTV,Helsinki ägt av
kabel-TV-anslut-allamotsvarande 23 %Helsingforsområdet,i avnenter

helägtCable TV,FinlandTelecomFinland. kommer stat-ningar i Därnäst av
övrigafrån deskiljer sigföretagFinland. Dettaliga Telecom attgenom man

harCable TVFinlandTelecomi landet.69sig påetablerat runtomorter
Tieto-följer Tampereenmarknaden. Därnäst%16130 300 abonnenter av

kabel-TV-lokalaoch de60 400 abonnenterTammerfors medverkko i
Åbo 600,44 Vasa100 abonnenter,50i Uleåborg,distributionsföretagen

26 700.33 300, Kuopio
PTV,kabel-TV-områdetinom ärledande programleverantörenDen som

Åbo. förmedlarPTVkabel-TV-bolagetCompany ochHelsinki Mediaägs av
% alla28anslutningar638 0Ohade 199520 kabelnät ochtill avprogram

hushåll i Finland.
335 miljoner FIM1995 tilluppgickomsättningKabel-TV-branschens

reklamintäktema i ka-ochmiljoner FIM101betal-TVfinska mark, omsatte
V-programmen.i35 miljoner PTuppgick till 37 miljoner varavbel-TV
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Utbud

Drygt 30 satellitkanaler förmedlas. De spridda "gratiskanalema",mest som
ingår i de företagensstörsta grundutbud utöver carry-kanalema ärmust
Eurosport, MTV Europe, franska TV Deutsche Welle TV, vilka sprids till
mellan 806 000 och 439 000 hushåll.

Avgiftsbelagda programpaket når cirka 28 00 hushåll. De vanligaste ka-
nalerna i dessa paket CNN International,är BBC Prime, RTL Television,
3 Moskvas TV, TNT Cartoonsat, Network, Discovery Channel,
Childrens Channel, TVE International och RAI UNO. Betal-TV-kanalen
Filmnet har 44 00 Dessutom finns antal abonnenter påprenumeranter. ett
Filmnet i satellithushåll.

Utveckling

Förberedelser pågår och försök förgörs använda kabel-TV-näten till andraatt
tjänster. Trañkrninisteriet 1996 beskriver utvecklings-utgav rapporten som
möjligheterna, såsom bl.a. dataöverföring, interaktiva tjänster och effekti-en
visering Intemet-användningen.av

3.3 Norge

Utbredning

I Norge publicerar Statens Teleforvaltning detaljerad statistik huröveren
många hushåll har tillgång till kabel-TV. Den 15 maj 1995som fanns
677 186 anslutningar, de østlandetflesta i Oslo-regionen med omnejd
487 000. I Vestlandet Bergen, Stavanger med omnejd hade 90 000 bostä-
der kabel-TV, i Trøndelag 49 000, i Nord-Norge 33 000 och i Sørlandet
19 000. Statistiken innehåller också förteckning vilka kanaleröveren som
ingåri samtliga landets kabelnät, små.stora som

De knappt 700 000 kabelhushållen 36 % hela norska be-motsvarar av
folkningen. Utöver dessa 14 %är utrustade med privata parabolantenner och
8 % anslutna till någon centralantennanläggning. Av hela befolkningen har
55 % tillgång till satellit-TV.

Regelverk

Liksom i övriga Norden finns regel förmedlingsplikt för kabelopera-en om
innebärandetörer, från NRK, norskaatt TV 2 och under vissaprogram -

förutsättningar lokala TV-kanaler måste erbjudas.-
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vidaresändningar ikapitelsärskilt1992 harfrånKringkastingsloven ett om
dennahushåll. I100ellerfastigheter25minstmedgällerkabelnät. nätDenna

vidaresändas iskallTV-kanalervilkafastställakanabonnentema somsägs att
för-medieforvaltnin kanStatenscarry-kanalema.kabelnätet gutöver must
lag,med norskstridreklam isänderTV-kanalervidaresändningbjuda somav

ellernorsk lagmedstridvåld ipornografi ellermedsänder programprogram
tid dåskersändningenungdom,och närför barnskadligakan envarasom

tittargmpp.dominerandeungdombarn och är en
inflytandegrad överhögabonnentemaKringkastingsloven pro-avenger

beskrivsdessa när-tillämpningenochReglernagramsarnmansättningen. av
i avsnitt 7.5.mare

Företag

med cirkaAvidiTelenori Norgekabel-TV-företagen ärtvåDe största
ingår i denAvidi000. Telenor160cirkamedoch J220 000 abonnenter anco

spridningoch hartelefonbolagetstatligadetTelenor-koncemenstatliga en
hettenord. Företagetitill Kirkenesi söderKristiansandfrånlandet,helaöver
vida-försedan27 årredan företablerades attKabel-TV. Jancotidigare TBK

finskägt,i Oslo. Företaget ärresprida svenska TV-program avnumera
Osloregionentillkundnät koncentreratsittalltjämtharHelsinki Media. Janco

Avidi.Telenordäroch större änär
överskott. JancoredovisatårendeunderharBåda företagen senaste

markfinskamiljoner9,3bokslutetenligtresultatKabel-TV:s senastevar
abon-till sinabreviAvidiTelenorsvenska kr.miljoner ettcirka 15 uppgav

fördelningkostnademasuppgifterungefärliganedanstående1993 omnenter
och10 %,administration68 %,underhållochServicepå olika momsposter:

%.8programkostnader% ochteleförvaltning 14till Statensavgift

Utbud

delför Jancosmarknadsstrategier,olikaharledande företagentvåDe som
Telenoroch fördekodermöjligtsammanfattas: "mestkan programmenav
har lettolika konceptenpris. Denågot högremöjlig bredd,"mestAvidis del:

det gällerdock inteutbudssarnmansättningen, närskillnaderitill ganska stora
början.från förstafunnits medSVT2,ochSVT1svenska kanalernade som

tillhandahållaabonnenteralla sinamedkontrakthar attJanco omt.o.m.
övrigtförSVT2 ingårSVT1 ochbasutbud.i sittkanalerTelevisionsSveriges

alla kabelnät.i så gott som
skildamarkanttillAvidis olikaoch Telenorleder JDäremot systemancos

i decem-sedandansk TV. Det ärtillgänglighetenförförutsättningar t.ex.av
2:sdanska TVochRadiosDanmarksmöjligt1995 teknisktber ta emotatt
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i de norska kabelnäten efter direkt agerande de båda ländernasprogram ett av
statsministrar, Gro Harlem Brundtland och Poul Nyrup Stats-Rasmussen.
ministrama anmodade våren 1995 sina kulturdepartement möj-undersökaatt
lighetema till bilateral lösning för undanröja de hinder förelåg föratten som

distribution de danska till de norska kabelnäten. lycka-Deten av programmen
des; överförs via marksändare från Danmark till Norge ochprogrammen
sprids sedan till berörda kabelnät via det statliga distributionsföretaget Tele-

nor.
Distributionen sker helt och hållet på kommersiell grund. Inga offentliga

medel utgår. Det också till varje kabel-TV-företagär eller kabelnätföre-upp
ning vill läggaavgöra in de danska i utbudet. Detatt om man programmen

Janco tillämpar har lett till bara någon företagetssystem attsom procent av
kunder abonnerar på dansk TV, medan ungefär hälften eller 100 000över-

Telenor Avidis hushåll i dag har tillgång till de danskaav programmen.-
Jancos basutbud består 13 kanaler, alla abonnenter får. dettaIav som

finns alltså Sveriges SVT1 och SVT2. För Övrigt består basutbudet av
gratiskanaler", dvs. kanaler Janco inte behöver betala upphovsrätt för.som
Grundutbudet kostar mellan 200 och 500 kronor år, beroende påper om
abonnentema bor i villa eller hyreshus. Av denna går 80 kronorsumma
40 kr/kanal och år till svenska upphovsrättshavaie.

I J tilläggsutbud kräver dekoder till månatlig hyreskost-ancos som en en-
nad 66 kronor finns standardpaket med 14 kanaler för 88 kronor iettav -
månaden. I detta ingår bl.a. svensk TV4, alltså måste betala extrasom man
för. Vill dessutom ha dansk TV kostar detta 25 kronor i månaden iman ett
paketpris for Danmarks TV 1 och TV Dekoderhyra tillkommer för dem

för övrigt inte abonnerar på tilläggsbudet. Den vill titta dansk TVsom som
i J får därmed betala 300 kronor år plus eventuell dekoder-anco-systemet per
avgift. Av denna 80 kronor upphovsrätten 40 kr kanal år,utgör ochsumma
100 kronor 50 kr/kanal distributionsavgift till Telenor för den tekniskaen
överföringen signalen från Danmark, medan 120Janco kronor förav tar ut
den distributionen. Denna konstruktion har lett till bara mycketegna att ett
begränsat antal Jancos abonnenter cirka 1 300 valt abonnera på detattav - -
danska programpaketet. Jancos s.k. tilläggsutbud, med bl.a. svensk TV4,
har 8 200 abonnenter.

Telenor Avidi har Telenor Avidis cirka 220 000 abon-ett annat system.
regelbundet framröstar det basutbud vill ha. abonnenterAllanenter man

ombeds fylla i skriftligt frågeschema se bilaga 2. De olika kanal-ett
altemativen försedda med prislappar,är även så kunderna kan in devägaatt
ekonomiska konsekvenserna sina ställningstagandenVarje kabelnäts-av
område ibland består några hundra hushåll, ibland tiotusentalssom av av- -

"valdistiikt;är det i detta område valet fårär genomslag. Alla kanalerett som
får 50 %än läggs i områdets basutbud. genomsnittrösterna Imer utav
omfattar basutbudet 17-18 kanaler.
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basutbud,för dettamånadeni80-90 kronorbetalarIndividuella kunder
månaden.i60 kronorcirkabostadsrättsföreningarviakollektivt anslutna etc.

går till Tele-avgift,tekniskhälftencirkamånadskostnadenAv utgör somen
upphovsrättsersättningarna utgörinklusivePrograrnkostnadenAvidi.nor

i månaden.30-40 krungefär lika mycket
gångenår,programutbudväljer sittAbonnentema senastevartannat var

de danskaalternativ,meddansk TV1995. Då fannshösten trots attäven som
000 Telenor105tillgängliga.intevid det laget ännu avvarprogrammen

i deMånadsprisetdå dansk TV. nätredanvalde dock220 00 kunderAvidis
Telenorcirka 5 kronor.samtidigt medingå höjdeskomdär dansk TV att
hänvisadanskaplanmässigt demarknadsfördeAvidi attgenomprogrammen

handbollsmatcherMatador,till populära serier m.m.som
alladag iingår iSVT2, TV4 nästanSVT1,svenskaDe programmen

kanalvalAvidisi Telenordeltog80 % demAvidis CirkaTelenor nät. somav
kr40 norskabetalabereddaochvillemarkerade också de1995 attatt varse

kanalernasvenskahuvudkanalema. Desvenskaför dekanal och år treper
betal-TV-kanalema. Sport-de erbjudnablandsärklassigt populärastedevar

CNN ochnyhetskanalen65 %,med cirkakom dämästkanalen Eurosport
svenska58 %. DeChannelChildrens62 %,Channel fick varderaDiscovery

Osloregionen,inklusivesiffror i Norge,särskilt högafick östraprogrammen
i Norge. Iuppskattadesärskilt västrabrittiskamedan de programmen var
landsbasis.påkanalvaletresultatetkompletta3.2 redovisas detbilaga av

kräverFilmnet somTV1000 ochfrämstkrypterade frlmkanalema,De
ispridning i Norgeungefär likaemot hardekoder för kunna stor somtasatt

betal-TV-kanaler.till sådana1995 tillgång% hadegrannländerna. 11

Utveckling

Telenorstartadenovember 1996utvecklingsprojekt pågår. IMånga t.ex.
försök medOslo, liksomihöghastighet-Intemetförsök medAvidi ettett

i olika kabelnät.tvåvägskommunikation

3.4 Sammanfattning

lik-ganskahar varitoch NorgeFinlandKabel-TV-utvecklingen i Danmark,
geografiska läge ochtill ländernasdelvis härledasSkillnaderna kanartad.

anslutna tillhushålltredjedel alladrygFinland och Norgestruktur. I är aven
fler.Danmark någottättbefolkadekabel-TV, i mer

enskildademållagstiftningen harnorskaBåde den danska och att gesom
Individuellaprogramutbudet.påverkareell möjlighetkonsumenterna atten

försöktvarförsvåra åstadkomma,lösningar dock teknisktär att garan-man
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konsumentinflytandet på andratera främst föreskrivasätt, olikaattgenom
omröstningsförfaranden.

Företagsstrukturen påminner den svenska; fåtal företagstörreettom
dominerar marknaden i varje land. Företagens olika marknadsstrategier styr
också i hög grad utbudets sammansättning. företag,De inriktade påär attsom
maximera dekoderutbudet och bygga basutbudet upphovsrättsfria satellit-
kanaler som norska J och svenska Telia Kabel-TV har färre och dyra-anco -

företag,isomgrannlandskanaler. De har bredare, dekoderfritt fastre ett-
något dyrare basutbud som Telenor Avidi och Tele Danmark Kabel-TV kan
erbjuda utbudstörre grannlandskanaler tillett överkomligt pris.av ett mer
Traditionen spelar också in. I Danmark har svenska och tyska kanaler kunnat

i flera decennier via vanliga När de danska kabelnätenses byggdesantenner.
det därför naturligt från börjanut distribuera svenska och tyska kana-var att

ler. OsloområdetI och i gränstraktema mellan Norge Sverigeoch fanns en
liknande tradition vad gäller Sveriges Televisions båda kanaler.

I alla länderna, liksom i Sverige, har utbyggnadentre För denavstannat.
egentliga kabel-TV-verksarnheten marknaden företagenär mättad, hoppas på
andra användningsområden för de investeringar i teknologisk infrastruktur

skett.som
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4 Norska TV-sändningar i Sverige

4.1 Tillgång

Under första halvåret 1996 hade i genomsnitt 102 267 svenska kabel-TV-
hushåll möjlighet Norsk Rikskringkastings huvudkanal, enligtNRKatt se
statistik från upphovsrättsorganisationen COPYSWEDE.

Till detta kommer kommer och paraboltittandet. Totalt har,gräns- som
framgår tabell 2:2, cirka 5 % den befolkningensvenska möjlighetav attav se
NRK Norska TV 2 kan 3 %. De okodade satellitkanalema, denses av
norska varianten Kinneviksägda kanTV i 6 % de svenskatasav emot av
hushållen och amerikanskägda TV Norge i 3 %. kanal,NRK:s NRKnya

inledde sändningarna den 31 augusti 1996, kodad och kan inteärsom tas
i Sverige. NRK har förvarnat NRK 1 kan komma kodas,ävenemot att attom

i 1997 hade detta inte skett.ännumen mars
NRK 1 kan bara i vissa Telia Kabel-TV:s och Swedentas emot av on

Lines kabelnät i några mindre lokala har StjämTV:sDäremot varkennät.samt
eller Kabelvisions abonnenter möjlighet norsk TV, inte i tilläggsut-att se ens
buden. bästaDen täckningen har NRK 1 i gränslandskapen Värmland och
Bohuslän.

Fyra Karlstad, Uddevalla, Vänersborg och Kristinehamn, står till-orter,
för cirka hälften de drygt 100 000 kabel-TV-hushåll harsammans av som

tillgång till NRK På dessa platser ingår NRK l i Telia Kabel-TV:s grund-
utbud till merkostnad 5 kronor och 60 månad i upphovs-öreen av per
rättsavgift. Denna oftast inbakad i denär avgift fastighetsägarna tar ut av
hyresgästerna för distributionskostnaden Telia Kabel-TV:s grundutbud.av

ÖstersundTidigare fanns NRK 1 i Telias grundutbud iäven och i
Trollhättan, där 14 000 12 000 bostäder därmed hade tillgång tillresp.
NRK Kanalen bon enligt Telia i samråd med fastighetsägarna ochtogs - -
finns enbart tilläggsutbud månadsavgift på 39 kronor ochnu motsom en en
dekoderhyra på 69 kronor/månad för dem inte redan abonnerar på Teliasom
Kabel-TV:s tilläggsutbud "Basutbudet" till belopp avsnitt 2.3.1.samma se-
Efter denna omläggning behöll 165 Telia Kabels-lV:s 14 000 abonnenterav

Östersundi NRK 1 och i Trollhättan 65 12 000.av
återfinnslNRKSOL:sI Sweden Lines tilläggsutbud 1 på flertaletton

platser i södra och Sverige. SOL:s tilläggsutbudvästra framgårär, som av
avsnitt 2.3.4, upplagt på Telia Kabel-TVzs. de-sätt Ingaänett annat t.ex.
kodrar behövs, utbudet består 15-20 kanaler och kostar cirka 100 kronor iav
månaden. Utbudets sammansättning bestäms ibland särskilda programråd.av

flertalEtt dessa har valt med i sinaNRK paket, varför relativt mångaatt taav 45
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Kristianstad ochTrellborg,i Varberg,norsk TVSOL-abonnenter kan Lex.se
Norrköping.

till NRK 1tillgång i1995 hadehushåll under500därDe änorter, mer
Siffrornapå sida.kartanframgår nästaoch SOL-nätenTelia Kabel-TV- av

båda företagen.från depå intem statistikbygger
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Orter, där 500 hushållän tillgånghar till NRK 1 Telia Kabel-TVtsi ochmer
Sweden Lines kabelnät.on

Karlstad 26.886
Uddevalla 10.771
Vänersborg 7.1 13
Kristinehamn 6.194
Varberg 5.428
Arvika 4.424
Trelleborg 3.797
Kristianstad 3.792
Norrköping 2.945
Åre 1.859
Göteborg 1.084
Kungshamn 1.000
Strömstad 972
Malmö 9 8l
Tandådalen 883
Grums 849
Sunne 547
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publikenhos4.2 Intresset

önskemålOffentligt uttryckta

mångaliksomoch företag,myndigheterorganisationer,förFöreträdare en-
tillgång tillökadönskemåluttryckti olika sammanhangskilda har nor-om en

TV-utbytetnorsk-svenskai detbalansSverige. bättrei Enska TV-program
Torbjörnstatsministernnorskedenframfördespunkterde avsomavvar en

Stockholm iistatsministernyumämndbesökmed sittJagland i samband som
november 1996.

vidlokala planetcentrala ochdetpå bådeFöreningen Norden har agerat
kabelföretag ochmedkonferensordnabl.a.upprepade tillfällen, att engenom

i KalmarfullmäktigemöteNordensVid Föreningenoktober 1995.TV-bolag i
kabel-Fälldin,Thorbjörnordförande,deklarerade föreningensi juni 1996 att

intresseländernasde nordiskanonchaleratsatellitföretagen "heltoch attav se
i Sverigehindrarteknikenintedag detvarandras I attär osssomprogram

satellit-kabel- ochviljasaknas hosDetfölja grannländemas TV-program.
allahälftenskullefullt äntillvaraOm möjligheternakanalerna. ut avtogs mer
tillmotsvarigheternaoch danskanorskadesvenska hushåll kunna senu

SVT2 och TV4."SVT1,
aktiv ivarit mycketocksåStockholm hariSvensk-norska Föreningen

båda ländernai destatsministrarnauppmanade 1995Föreningen attfrågan. ta
förkabel-TV-företagoch svenskaöverläggningar mellan NRKinitiativ till att

"Ingetkabelnäten.de svenskainorska TV-programöka spridningen me-av
grannlandets TV-program,möjlighetenverksamtdel kan än att sevara mer

folkligtbredareoch NorgeSverigemellangäller samarbetetdet ettnär att ge
underströk reci-däruttalande,föreningen iunderlag", hävdade attett man

olikavaltbåda ländernasedan desärskilt angeläget,procitet i TV-utbytet är
samarbete.ekonomiskasitt europeiskaalternativ för

i NordenförIntresset grannlandsprogram

Sverige kanigrannlandsprogramförpotentiella intressetmått på detEtt vara
gällerdetgrannländema. Näripå svenskadet faktiska tittandet program

åren.sifferserier för definns aktuellaDanmark och Norge senaste
norsksprå-ochför de norskanaturligtvis intressetGenomgående störstär

idanskspråkigaochoch de danskakiga i Norge programmenprogrammen
jämfö-sig ihävdarsvensk TVdärför frågan hurDanmark. Mest relevant är

utländskarelse med andra program.
norska be-dengenomsnitt 4 %i1995Enligt Norsk mediebarometer avser

avsnitt 2.2 harframgåttSomvarje dag på svensk TV.folkningen ovan
Ungefärtill svenskatillgång46 norska befolkningen% den varprogram.av
dagligen påalltsåTV-kanalertill svenskamed tillgångtionde norsk tittare ser
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SVT1, SVT2 eller TV4. De svenska står för tredjedel detprogrammen en av
totala tittandet på utländska i Norge.program

Det starka intresset för svensk TV i framgårNorge också de publik-av
undersökningar de norska kabelföretagen Telenor Avidi och J regelbun-anco
det genomför. De svenska kanalerna de klart populärasteär bland de utländ-
ska kanalerna i båda företagens mätningar. Telenor Avidissenaste senaste
undersökning refereras i stycke 3:3 och redovisas i bilaga medan Jancos
mätning vilka "frie" betal-TV-kanaler abonnentema prioriterar fram-av resp.
går nedanstående diagram. Denna undersökning genomfördes 1995av av
Norsk Gallup Institutt A/S.
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kanalerJancp-abonnenternas "frie"prioritering av .
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Janco-abonnenternas prioritering "BTV" betal-TW-kanaler.av

cm 66
I-Ilmnet 59

SkyNews 58
TV1000
Sv.TV4 53

Discovery 52
Eurosport 52
å Prime 48

MTV 41
TravelCh. t I

TNT 24
Chlldr. Ch. 24

CUT 19
NS
RTL
Am 14

MCM 13
D.WeIbe 13

3-SAT
TV Bpana

SAT1
RaiLho

Pro7
ZETV --

TV Polonia .11
TyrkiskTV s

20 40 60 80
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TV-publi-danska1995 såg denTV-undersökningGallupsEnligt danska
på TV4,16 minuteri veckan30 minuteri genomsnitt på svensk TVken

3 % detknappt2. Detpå Kanal l och TV7 minuter vardera motsvarar av
förnoterades ocksåkanalernapopuläraste tyskaTV-tittandet.totala De tre

stod för 23 %svenska30 minuter i veckan. Desammanlagt avprogrammen
tittarandelen för deochkanaler. Tittartidentittandet på utländskadet totala

åren.fyraunder devarit ganska konstantsvenska har senasteprogrammen
internationella konkur-sig alltså i denhävdarsvenskaDe gottprogrammen

Danmark och Norge.i båderensen

undersökningarUtförda

norskaefterfrågan TV-pro-står till buds för bedömamaterialDet att avsom
meddelvishängerSverige mycket begränsat. Deti är att nor-sammangram

på norska TV-programSverige. Tittandetså lite spridda iska TV-program är
svenskarnas TV-vanor,undersökningarkommer sällan med i de görssom av

tvåinitierat enkät-utredningenså litet. Därför hareftersom underlaget är
genomförts vid1996oktober-novemberhar underundersökningar. Dessa

Jönköping inomkommunikation iHögskolan för lärarutbildning och ramen
Tittandet påkommunikationsvetenskap.i medie- ochför C-uppsatsen

Lines kabelnät,i Swedendels i Varbergsatellitprogram har undersökts, on
så långt fråndessa liggerBådadels i Nacka i radhusområdet Rörskäret. orter

förväntas.kanknappastintresse för norskaNorge något specielltatt program
i Varberg ochtelefonintervjuergenomfördesUndersökningen ge-genom

slumpvis valdabestod 200i Varbergbrevenkät i Nacka. Urvalet avnom en
gjordesUrvaletKabel-AB:s abonnenter.abonnenter bland Varberg av

boendefonner hos kommunalaolikaså hyresgäster iVarbergs Kabel-AB att
blevvillaägareHSB, Riksbyggen,privata fastighetsägare,bostadsbolag,

160 undernåddes200 abonnentemaproportionellt representerade. Av de un-
utlärnnades 99radhusområdet i Nackaboende idersökningsveckoma. Till de

ikom 53 ifylldabrevenkäter. Av dessa retur.
deTV-kanaler påvilkaombads de svarande bl.a.I enkätema settatt uppge

viktigaste kana-betraktade deveckan och vilka deunder den senaste som
och Nackasvarande i både Varberg19 % delerna. Ungefär femtedel aven
kanalernapopulärasteunder veckan. Dede på NRK senasteatt settuppgav

engelsksprå-TV6 några deTV3, kanal fem,de svenskspråkiga samt avvar
CNN och BBC. NRK:sDiscovery,MTV,kiga kanalerna Eurosport,som

kanaler och10:e 19i Varberg på platshamnade i mellanskiktet avprogram
4:2.tabellerna 4:1 ochframgårpå 13:e plats 17 i Rörskäret avsomav
de tittat pådem svaradenågra följdfrågor tillI Varberg ställdes attsom

framför alltSvaren visar detNRK:s är sportprogrammenatt somprogram.
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intresserar, därnäst fakta/dokumentäxprogram, nyheter och underhållning. De
tittar på NRK genomsnittligt något äldre urvalet i övrigt.är änsom

En slutsats kan dras Varbergs- och Nackaenkätema det finnsär attsom av
relativt intresse för norska på inte har någonävenett stort orterprogram som

direkt anknytning till Norge.

Tabell 4:1. Tittandet på kabel-TV-program i Sweden Lines Varberg.inäton

Kanal påHar tittat följande Angivelser desom en av
kanaler veckan. fem viktigaste kanalerna.senaste
% Antal

TV3 88 83
Femman 76 5 8
Discovery 58 23
Euro 57 40
TV6 49 10
CNN 39 12
MTV 38 41
BBC World 24 5
Z-TV 21 4
NRK 19 4
CMT 18 0
RTL Plus 16 0
BBC Prime 15 5
Super Charmel 14 2
Childrens Channel 14 3
Franska TV 5 10 3
TVE 10 0
TV Bosnia 1 1
RTS Beograd 0 O

Källa: Rundgren, Henrik., "Varför så mycket svensk iTV Norge och så lite
norsk i Sverige", C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, Hög-
skolan för lärarutbildning och kommunikation, Jönköping 1996.
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radhusomrâde,iRörs/cäretspå kabel-TV-programTabell 4:2. Tittandet
Nacka.

depåföljande AngivelserKanal Har tittat en avsom
kanalerna.fem viktigasteveckan.kanaler senaste

Antal%

39TV3 8 l
3370Femman
1943TV6
914 3Eurosport

1742CNN
13BBC 42
1336Discovery
5Traveller 36
42 8Sky News
726MTV
223NBC
1DSF 21
319NRK
319RTL 2
215ZTV
25 l 1Franska TV
411YLE

Källa: Se tabell 4:1.

4.3 hos kabelbolagenIntresset

SwedenTelia Kabel-TV ochtvå de fyra kabelföretagen,Bara största onav
allmän-TV-kanalema NRK 1norskaLine, tillhandahåller idag någon deav

i cirka 70 000fall finns NRK2 sina Telia Kabel-TV:seller norska TV i Inät.
finnsLines olikamiljoner hushåll. Swedenföretagets totalt 1,3 I nätonav

25 hushåll totalt 180 000.NRK 1 i cirka 000 av
minskat. Det berorde årenAntalet kabelhushåll med norsk TV har senaste

den norskabasutbudet ochTelia Kabel-TV tagit 1 frånbort NRK ersattatt
behövt erläggaför vilka kabelföretagen intekanalen med andra kanaler, upp-

Östersund detoch Trollhättan, därhovsrättsersättning. Så har skett i samman-
därmed reducerats medhushåll tillgång till NRK:slagda antalet med program

Telia Kabel-fjärdedelsammanlagt 26 000 abonnenter, motsvarande aven
NRK-anslutning.abonnenter i hela landet medTV:s

främstharKabelföretagens ljumma intresse för de norska programmen
kommersiell betydelse, hävdar före-ekonomiska skäl. Varje kanalplats är av

oftaupphovsrättskostnad därförEn kanal betingartagen. ses som ensom en
54



Norska TV-sändningar Sverigei

belastning. harDet frånexempelvis Sweden Line framhållits det påatton
grund upphovsrättsersättningens storlek inte går tjäna på norskav att pengar

tillTV skillnad från andra kanaler, där förmånligare avtal förhandlats fram.
Det Swedenstörsta Line-nätet finns i Malmö. Där ingår inte det norskaon

däremot i närbelägna Trelleborg och Kristianstad. Malmönätetprogrammet,
enligt företrädare, fullt. Att lägga in norsk iTV Malmönätet skullesamme

medföra marginell kostnad, det inte finnas någon efterfrågan.en men anses
Kabelvision och StjärnTV har inga norska alls. Båda företagenprogram

de regelbundet marknadsundersökningar,gör där de försökerattuppger ut-
intresset förröna grannlandsprogram. StjämTV årliga frekvens- ochgör upp-

skattningsmätningar i sin kundkrets och frågar därvid abonnentema ön-om
skar ytterligare någon kanal. Dessa undersökningar visar, enligt stjämTVzs
ledning, inte på något intresse för norsk TV. Däremot har framkommit
önskemål speciella invandrarkanaler polska, turkiska m.fl. kanaler.om som

Kabelvision har det året gjort försök, där tagit bonsenaste ett man en
spansk kanal och istället lagt in NRK. Det föranledde dock ingen permanent
ändring i programtablån. Kabelvision lät i december 1995 företaget Mark-
nadsindikator undersökning,göra enligt vilken 70 % de tillfrågadeen av
ansåg grannlandskanaler "inte behöver finnas med i utbudet", 22-23att % att
grannlandskanaler "bör finnas med" och 7-8 % grannlandskanaler "måsteatt
finnas med". Frågan ställdes gällde alltså "grannlandskanaler, dvs.som man

inte intressetmätte for specifika norska eller danska kanaler.
Samtliga företrädare för kabelföretagen hänvisar till den kommande digi-

tala utvecklingen. Telia Kabel-TV avkastningskraven på de enskildaattmenar
kanalerna kommer lägre i det digitala Detta bl.a. ökatatt systemet.vara ut-ger

för nordiska kanaler. Enligt StjämTV medför den begränsade fre-rymme
kvenstillgången i StjärnTV:s fall 30 kanaler inte har plats för norskatt man

iTV dagens utbud.
Företrädarna för kabelbolagen också upphovsrättskostnaden ärattanser

för hög för nordiska kanaler; det har dessutom konstruktion, för-en som
svårar för kabelföretagen föra in nordiska i sina basutbud.att program

Sammanfattningsvis finns bland de fyra kabelbolagen mycketstörsta ett
litet intresse för norska och nordiska grannlandsprogram. I den månprogram
norska och danska förekommer i basutbuden och därmed fårprogram en-

spridning till låg kostnad gäller det områden,stor där intresset för deen -
nordiska så starkt företagenär inte kan negligera detta för-programmen att
hållande.

Motståndet har främst ekonomiska orsaker. Kabelföretagen deattanser
kan inte någon ekonomiskgöra vinst på de norska kanalerna måsteutan

betalatvärtom upphovsrättsavgift, de dessutom alldeles fören som anser vara
hög. Vidare de, med stöd undersökningar, intresset föranser attav egna nor-
ska för lågt iär gränstraktema. Det frekvensutrymme iprogram utom som
dag finns vill företagen använda till vad de lönsam verksam-anser som mer
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denförsvinnerfrekvensbristenhänvisar till närhet, samtidigt attmansom
digitala tekniken genomförs.

bedömningUpphovsrättsorganisationemas4.4

till TV-pro-upphovsrättshavareföreträderallra flesta organisationer,De som
COPYSWEDE. Motsva-ideella föreningensamverkar i Sverige i dengram

NORWACO i Norge,nordiska länderna,föreningar finns i de andrarande
KOPIOSTO i Finland.ochCOPY-DAN i Danmark

Kabel-TV-Föreningenmed SvenskaCOPYSWEDE har träffat avtal om
1989finns sedanömsesidighetsavtalnordisktvidaresändningar i ochnäten ett

i upphovs-från sändningarersättningarutväxling inkasserade nätenom av
6. Efter hand hari kapitelbeskrivsoch rättighetsklareringen närmarerätten

1995kabel-TV-avtal. UnderCOPYSWEDE:sanslutits tillytterligare kanaler
19licensierades olika kanaler.

två utländska kanalertillPriset för vidaresändning i kabelnäten ärav upp
tillkommandemånad. varjehushåll och Förför närvarande 5:60 kronor per

hushåll och månad.kanal priset 1:40 kronorär per
från kombina-i Sverige kommerHälften COPYSWEDE:s inkasseringav

Förhållandetföljer i volym NRK.TV-kanaler. Därnästtionen med två danska
enligti Sverigedanska och norskaåterspeglar spridningen de programmenav

avsnitten 2.2 och 4.2.
tyska RTL.licensierarkanalen COPYSWEDEDen intemordiska ärstörsta

eventuellaochreglerar sinaallra flesta utländska kanalerDe upp-program-
kabel-tv-företagen.de svenskahovsrättskostnader direkt med.

konkurrens- och1995 beskrivsCOPYSWEDE:s styrelseberättelse förI
på följandeefterfrågesituationen inom branschendärmed indirekt sätt:

grundut-få plats i kabeloperatöremas"Allt fler kanaler konkurrerar attom
publi-attraktivitet hosKanalemasbud medan i begränsat.näten ärutrymmet

utbudet tillavgörande för hurblirken och kostnaden för kabeloperatören
rättighetshavareVissakonsumenterna skall sättas pressar nernusamman.

hålla kvar sinapå såi grundutbudet ochsina tariffer för komma med sättatt
volymer."

dettabakgrund och meddennaSvenska Kabel-TV-föreningen har, mot ar-
skall justerasamarbetspartnersbegärt COPYSWEDE och dessgument, att

vidare:1995 heter detstyrelseberättelsesina tariffer. COPYSWEDE:sI
med lägstakonstruktionen"Företrädare för har hävdatoperatörerna ta-att en

alltförsvenska kanalernariff for till två kanaler jämsides med de utgör enupp
framför allt i desskabelnäten,i de svenskahög tröskelkostnad. Utrymmet

ho-Tillsammansgrundutbud generella tilläggsutbud, starkt begränsat.och är
de kanalerspridningendessa två faktorer äventyratar att somav

COPYSWEDE representerar.56
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COPYSWEDE alltså ganska pessimistisk bild vad gäller efterfråganger en
på de kanaler, dvs. i första hand de nordiska, kri-Trotsrepresenterar.man
tiken tariffen har dock inte Svenska Kabel-TV-föreningen detmot sagt upp
nuvarande avtalet. Det gäller till den 30 juni 1997.

Enligt COPYSWEDE:s uppfattning saknas inte intresse bland kabel-TV-
företagen underlätta försök med fler grannlandskanaler och eventuellaatt t.ex.
särlösningar. En avgörande faktor dock prisfrågan.är

4.5 Sammanfattning

Trots inga undersökningarstörre eller försök gjorts för intressetatt utrönaatt
för norska i Sverige kan vissa slutsatser dras ovanståendetv-program av re-
dogörelse:

Intresset för grannländemas relativt i Sverige. I Norgeärtv-program stort
de svenskaär de populäraste efter de norska, i Danmark deärprogrammen

svenska och tyska de sedda efter de danska. Visserligen finns i bådemest
Norge och Danmark stark tradition "overspill- och grannlandstittande,en av

inga belägg finns för det skulle radikal awikelse det gällernärattmen vara en
intresset för grannlandsprogram mellan de skandinaviska länderna.

De undersökningar utredningen initierat i Varberg och Nacka intemotsäger
detta förhållande. Dessa enkäter visar också intresset för NRK är större änatt
för del kanaler tagits in i kabeldistiibutöremas grundutbud.en som

Kabel-TV-företagens motstånd nordiska grannlandsprogram harmot
främst ekonomiska orsaker. I den mån norska och danska finns i deprogram
prisbilliga basutbuden det traditionella skäl och/eller förär kabel-TV-attav
företagen inte vill lyfta de nordiska inför risken kun-ut att tappaprogrammen
der eller drabbas negativa reaktioner. De nordiska kanalerna har också fåttav
ökad konkurrens utländska kanaler på tariffsidan.av

förhållandeDetta har också uppmärksammats upphovsrättshavamasav
samorganisation, COPYSWEDE, befarar kabel-TV-företagen fort-attsom

avlägsna nordiskasätter kanaler basutbuden, också bedömeratt ur men som
öppningar finns för olika försökssändningar med grannlandskanaleratt i

Sverige.
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5 Tekniska förutsättningar

finnsDet för närvarande inga tekniska hinder for förmedla norskaatt
programtjänster i svenska kabelnät.

Norska sändningar i svenska kabelnät

Det finns olika tekniskt förmedlavägar norska sändningar till svenskaatt
hushåll, användande satellit, marknät och kabelnät, med analoggenom av
eller digital teknik. olikaDe teknikerna kan kombineras.

Mottagning norska marksändningar kan bara i gränstraktema.ägaav rum
Emellertid sänds NRK 1 och 2 norsk 2 från satellit. SignalernaTV ävensamt
kan i hela Sverige med parabolantenn. Programtjänstema kan såle-mottagas
des, tekniskt vidaresändas i kabelnäten på andrarent sättsett, samma som
utländska distribueras via satellit.program som

Sändningama skulle också kunna förmedlas till kabeloperatörerna med
kabel. En sådan metod skulle dock dyrbarare och sannolikt medföra ettvara
visst behov regleringar. Att andra tekniska varianter kan tänkasävenav
illustreras hur danska sändningar förmedlas till norska kabelanslutna hus-av
håll. sändningarna överförs från tillDanmark Norge via marksändare,
skickas från Norge till satellit och kan sedan ned kabeloperatörernatasupp av
för vidaresändning till hushållen. Samma metod skulle kunna föranvändas att
till kabelnät i Sverige distribuera norska program.

Norska sändningar hushållendirekt till

Signalerna från samtliga norska programtjänster sänds via satellit kansom
direkt svenska hushåll med parabolantenn. Den faktiskamottagas av egen

tillgängligheten dock varierande.är
Norska TV 2 kodad varför tittarnaär måste använda dekoder och skaffa

s.k. card för avgift få tillgång till Sådana kortsmart att mot programmen.
säljs i Sverige.

NRK l okodadär kodning förbereds. Sändningama blimen atten avses
tillgängliga i Sverige enbart digital teknik. digitalaDen tekniken inne-genom
bär tekniskt inte något hinder för de fyra kabelföretagen. NRK har dockstora
träffat avtal med Telenor avkoda signalerna. Denett ensamrätt attsom ger er- 59
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de småkostnaderna. Föravkodning ökarförkan krävasättning Telenorsom
däre-teknikendigitaladenkanutrustning krävshar denintenäten somsom

anskaffningskostnader.form högasvårigheter iinnebäramot av
svenskaförtillgängligaprincipikommerNRK 1sändningarna att varaav

innehavdockTillgängligheten förutsätterparabolantenn.hushåll med avegen
erläggandeochsatellitsignalendigitalabehandla denkandekoder avsotnen

betingar försändningar när-digitalaDekodrar förcards.avgift smartgenom
000-7 000 kronor.6varande prisett av

cards till-SmartSverige.tillgänglig iinteoch2 kodadNRK är varaavses
landet.därför inte ihandahålls

sändningarföranvändasmarknät kunnanaturligtvisskulleTeoretiskt av
finnasintepraktikendock itordehushåll. Detsvenskatillnorska program

digi-framtidteknik. I näranaloganuvarandeifrekvensutrymmetillräckligt en
marksända ka-förkommermarksändningarförteknik användstal utrymmet

signal. Iförmedlas viaprogramtjänster kaneftersom fleranaler öka sammaatt
föreslagit1996:25SOUmultimediamassmedia tillFrånutredningen som

mark-ökninguppskattatshardigitaliserade marknätverka för avenattstaten
tjugofyratillåtta ochtill förstnuvarandefrånprogramtjänstersända tre senare

tillöverlämnatsdärefterärendetipropositionI denprogramtjänster. som
teknikdigitalmedsändningarföreslagits1996/97:67 harriksdagen prop. att

skallutvaldapå vissasändningarnaförstainledas. De orterstegvis skall
fortlöpandeskallVerksamheten1997.under slutetigångkunna komma av

utvärderas.
inne-Även kommerdigitaliseringkabelnäten attbeträffande väntas somen

programtjänster.antalmöjligtmångdubblingbära aven
sändamöjlighetfinnasteoretisktocksådetframtiden kommer attI pro-

sannolikti praktikentelenätettelenätet,gramtjänster även snarareomgenom
traditionellförmedlinginteraktiva tjänsterför änanvändaskommer en-avatt

massmedia.kelriktad
inte tekniskaegentliganågrafinnsdetkan konstaterasSammantaget att

hushållsvenskatillprogramtjänsternorskaför förmedlahinder genomatt
norskaförmedlingFrågandistributionsformer.kabelnät eller andra avom

faktorerandraberoende änsåledessvenska kabelnätprogramtjänster i är av
tekniska.



6 Upphovsrätt

finnsDet legal och avtalsmässig ordning möjlighet kla-en attsom ger
rättigheterna för sändningar norska programtjänster i svenskarera av

kabelnät. Upphovsrätten inget hinder för tillhandahållandeutgör ettav
flertal norska programtjänster i svenska nät.

6.1 Gällande rätt

Upphovsrätten utgör tillkommer upphovsman-ensamrätterett system av som
till verk. Rättigheterna både ekonomisktär slag, exempelvisettnen av som

mângfaldiga,rätten och ideell exempelvis tillatt rättennatur,av mer som re-
spekt för verket vilket innefattar skydd verket förändras. Detett mot att upp-
hovsrättsliga skyddet omfattar inte bara de traditionella konstnärliga och litte-

områdenarära mångfaldäven det moderna samhällets skapandeutan en av
verksamhet, exempelvis datorprogram, och s.k. närstående rättigheter.som
Till de närstående rättigheterna räknas bl.a. rättigheter tillkommer fono-som
gramframställare, filmproducenter och radio- och TV-företag.

Upphovsrätten regleras nationellt främst lagen 1960:729genom om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Av särskilt intresse i detta sam-
manhang skyddet för deär utövande konstnäremas rättigheter 1 kap.,
skyddet för radio- och TV-företags sändningar 48 § den speciellasamt
reglering gäller för vidaresändning i kabelnät 26 f och 26 §§i ochsom
förhandlingar därom 52 § .a

De sänds i television normalt upphovsrättsligtär skyddadeprogram som
verk. Upphovsmannen kan fritt överlåta den ekonomiska delen sin rätt.av
Rätten, exempelvis sända verket, har följaktligen reglerats någonatt genom
form avtal mellan upphovsman och programföretag. kanDetav t.ex. ettvara
avtal grundas i anställningsförhållande hos programföretaget ellerettsom ett
avtal mellan programföretaget och fristående programmakareen om en en-
staka sändning.

Även radio- och TV-företaget har upphovrättsligt skydd för sinaett ut-
sändningar. Skyddet själva utsändningen, de programbärandeavser m.a.o.
signalerna och inte själva Skyddet omfattar olika förfaran-programmet. tre
den, bl.a. finns skydd återutsändning. TV-företagets samtyckeett ärmot ett
krav för återutsändning. Denna rättighet kan således bli föremål för upplå-
telse.
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regleringochupphovsrättenskyddkonstruktionema förlegalaDe avav
på sprid-beroendenågotvarierarTV-sändningarochersättning för radio-

ningsättet.
sändningaregensändningar,mellan s.k.skillnadkabelnätenI gör man

sändningframställer förprogramföretagnågotsjälv ellerkabeloperatörensom
sändningoförändradochsamtidigvidaresändningar,och s.k.i kabelnäten,

exempelvis i marknätteknik,förmedlasäven annangenomprogram somav
eller via satellit.

Programföretagetsärreglering.behovfinns ingetegensändningarFör av
eller derasmed upphovsmännenträffat avtalhareller kabeloperatören repre-

i kabelnätet.spridningjust forrättigheterbeträffande upplåtelsesentanter av
förmedlas viaprogramtjänsterkabelnätetvidaresändning iMed somav

vidaresändningGenomkomplikationer.följer vissadistributionssättandra
upphovsrättsligt skyd-deprogramsignaler ochTV-företags görsutnyttjas ett

ividaresändningVidkretstillgängliga fördade verken mottagare.aven ny
framförandeoffentligti princip frågadet såledeskabelnät är ett nytt somom

upphovsrättensskulle enligtRättighetshavamaupphovsrätten.underkastatär
förpersonligenoch ersättassamtyckapersonligengmndprinciper därför

kabeloperatörenomöjligt föri praktikennyttjandet. dock närmast attDet är
finnsrättighetshavaremängdtillstånd från denskaffa individuella somstora

programutbudet.vidaresändabakom det
klareringså skerAntingenpå dilemma.lösningar finns dettaTvå olika en

vidaresändning itillså regleraskollektiv eller rättenrättigheterna på vägav
varefterTV-företaget,radio- ochochupphovsmannenredan mellankabelnät

kabeloperatören.träffar avtal medföretaget
utgår vanligenkollektivpårättigheterna vägMetoden med klarering av

lösningarnakollektivadeUtformningenlagstiftning.från nationell va-aven
mellan s.k.skiljabrukarPrincipielltolika länder.något mellanrierar man

tvångslicenser skallpåbyggeravtalslicens. Systemettvångslicens och som
september 199327EG-direktiv den rö-till följdemellertid avvecklas ett avav
93/89.EEGupphovsrättslagarnationellaharmoniseringrande av

rättighetshavarnasordningamakollektivaNormala inslag i de är att sam-
rättighetshavamavidaresändning ärförbehövstycke visserligen inte attmen

rättighetshavamaföreträderorganisationerersättning,berättigade till samt att
ersättningama.fördelninginkassering ochvid avtal, av

i upphovs-bestämmelsernaangivnadesvensk gäller enligtdelFör ovan
ordningengrundförutsättning för äravtalslicensordning. Enrättslagen atten

fö-organisationmedingåttsverksutnyttjande visstavtal sätt somenett om
sådant avtal harområdet. Ettpåupphovsmänflertal svenskareträder ett

organiserar kabelopera-Kabel-TV-föreningen,mellan Svenskaträffats som
via derasupphovsmännenCOPYSWEDEochtörema, or-representerarsom

berättigar kabelopera-avtalslicensföreliggerganisationer. Därigenom somen
ingår iverkvidaresändaoförändratsamtidigt ochi kabelnättörema ensomatt
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trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning behöva inhämtautan att ett sam-
tycke från de olika upphovsmännen. Avtalslicensen innebär vidare ävenatt
verk aktuellt slag svenska eller utländska upphovsmän inte före-av av som
träds organisationen kan utnyttjas individuellt samtycke.av utan

När verk utnyttjas med stöd avtalslicens skall detta ske enligt de vill-ett av
kor, exempelvis beträffande ersättning, angivits i avtalet. Upphovsmänsom

står utanför organisationen vad beträffar fördelningär ersättning ochsom av
förmåner bekostats ersättningen likställda med de organiseradesom av upp-
hovsmännen. Organisationen, dvs. COPYSWEDE, har således ombesörjaatt
fördelning ersättning till samtliga rättighetshavare verk utnyttjas medav vars
stöd avtalslicensen. Endast de avtalsslutande organisationerna harav rätt att
rikta krav ersättning den använder verk med stödom mot ettsom av av-
talslicens.

Den upphovsman står utanför organisationen har alltid inomrättsom att,
år från utnyttjande verket, kräva individuelltre ersättning för nyttjandet.av en

Kravet ersättning får dock endast riktas den representerandemot orga-
nisationen.

Systemet innebär således den nyttjare träffar avtal medatt som en repre-
förvärvatsentativ organisation kan säker på han de rättigheter han be-attvara

höver och inte kommer för någrautsättas krav. Till dettaattsenare separata
bidrager också den förhandlingsordning skall tillämpas, innebärandesom att
krav på ersättning skall forhandlas samtidigt med upphovsmännens avtalsslu-
tande organisationer och de TV-företag sändningar vidaresänts eftervars
samtycke.

Till för kollektiv rättighetsklarering hör oftastsystem reglering denen av
situation uppstår de avtalsslutande inte kan kommasom överens,parternaom
vanligen innebärande någon form tvångsmedel. SverigeI tidigareav som
saknat sådana regler för denna form avtalslicens har den 1 juni 1995 iav
upphovsrättslagen införts förhandlingsskyldighet för rättighetshavama.en
Om skyldigheten inte iakttas kan skadestånd följa enligt 52 § upphovs-a
rättslagen. Samtidigt har lagen 1990:612 medling i vissa upphovsrätts-om
tvister gjorts tillämplig.

Rättigheten till kabelspridning kan emellertid redan ha regle-noteratssom
i tidigare skede mellanrats upphovsmännenett och det sändande program--

företaget. Denna modell för klarera rättigheter har blivit allt vanligare ochatt
i praktikenär den betydelsefulla. Avtalslicensordningen gäller därförnu mest

inte verk för vilka rättigheterna till vidaresändning innehas det radio- ellerav
televisionsföretag sänder den ursprungliga sändningen. Dettaut ärsom
exempelvis fallet för de programföretag där Sverige ingår i det primära
spridningsområdet, såsom TV3, kanal fem, TV1000 och Filmnet. fran-Den
ska kanalen TV 5 syftar till vidsträckt spridning ytterligareutgörsom en ett
exempel där kabelspridningen direkt klareradeär mellan företag och upp-
hovsman.
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radio-meddirektreglerassituationfår i dennavidaresändningtillRätten
organi-ibland kansomdessellerTV-företaget sammaeller vararepresentant

gäl-intressen. Detsammaprogramupphovsmänsockså tillvaratarsation som
upphovsrätts-48 §återutsändninskydddetbeträffandeler alltid mot somg

tillkommerrättigheterdeIGaneringenTV-företag.radio- ochlagen somavger
TV-företaget kanellerradio-sändandeursprungligendetinnehaseller av

sådanaklareringkollektivlagstiftaAttkollektivskealltså inte väg. avom
93/83 EEG.EG-direktivet,nämndaefter detmöjligtinte längrerättigheter är

programföretag ochreglering mellandirektmedordningenföljdEn enav
rättighetersamtligalösakankabeloperatöremasåledesupphovsmän är att

kabelnätetvidaresända iönskarsändningarTV-töretagmed det manvars

praktikenirättighetsklareringCOPYSWEDE-6.2

kategoriermångadäreller verkprogramtjänsteranvändningAvtal avavom
COPYSWEDErättighetshavarna.samverkan mellaningår kräverrättigheter

bestå-föreningideellCOPYSWEDEsamverkan. ärför sådanär enett organ
rättig-olikaföreträdermedlemsorganisationer typerradende avsomav en

Sveriges Artistersbla.finnsmedlemsorganisationemaBlandhetsinnehavare.
Interna-TonsättaresSvenskaSAMI,intresseorganisationMusikersoch

Svenska Journa-ochFörfattarförbundSverigesSTIM,musikbyråtionella
listförbundet.

personliga full-harutövande konstnärerochupphovsmänEnkilda genom
förvaltauppdragmedlemsorganisationemagivit attpåmakter eller sättannat

media,ividareutnyttjandegällerdetNärderas upphovsrätt. som exem-nya
vidarebefordrati sinmedlemsorganisationemaharpelvis kabel-TV, tur upp-

COPYSWEDE.tillersättningfördelaavtal ochträffadraget att
skydda-utnyttja detvillmed denlicensavtalträffar sedanCOPYSWEDE som

materialet.de .
radio-olikaradföreträdauppdragockså erhållitCOPYSWEDE har att en

programföretagen,nordiskadehuvuddelenbland dessaTV-företag,och av
Därigenomtelevisionsföretag.och tyskaitalienskadelBBC ochengelska en

heltäckande.bliupplåtelsemakan
avtalharKabel-TV-föreningenoch SvenskaCOPYSWEDE ettMellan om

vi-kanikabeloperatörema näteninnebärträffatsrättighetsupplåtelser attsom
träffatCOPYSWEDEharTV-kanaler. Dessutomradio- ochdaresända vissa

kabeloperatörerantalmedrättighetersådana störrerörandeavtal ettseparata
Kabel-TV-föreningen.Svenskaimedlemmarinte ärsom

andrapå antalmedlemsorganisationema ävenföreträderCOPYSWEDE ett
avtalsområden.

tillverksamhetCOPYSWEDE:s ärforövergripande målet att attDet se
verk ochmedia derasnyttjande iförfår ersättningrättighetshavarna presta-64 av
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tioner och denna ersättning fördelas individuellt till rättighetshavama,att så
långt detta möjligt.är Fördelningen sker antingen COPYSWEDE ellerav av
medlemsorganisationema.

Fördelningen sker efteri förväg bestämda modeller. Vad gäller exempelvis
nyttjandet nordiska kanaler i kabelnät gäller det först sker fördelningav att en
mellan radio- och TV-företagen 35,5 %, ñlmproducenterna 29 % och
COPYSWEDE 35,5 %. Därefter fördelar COPYSWEDE eller dess med-
lemsorganisationer den andel tillkommer de företrädda rättighetshavama.som
Detta sker efter individuellt fördelningsystem byggerett antal be-ettsom
stämda principer. Ersättningama utbetalas gång året till rättighets-en om
havama.

En väsentlig del COPYSWEDE:s verksamhet överföra rättighets-ärav att
ersättningar till utländska upphovsmän fördelaoch ersättning till svenska
upphovsmän för utländskt nyttjande deras rättigheter. COPYSWEDE ochav
medlemsorganisationer STIM och SAMI har sina motsvarigheter i andrasom
länder. Organisationerna i olika länder har träffat avtal med varandra öm-om
sesidiga tjänster. Avtalen bygger på ersättningar inkasseras upphovs-att av
rättsorganisationen i det land där nyttjandet sker för sedan överföras tillatt
motsvarande organisation i rättighetshavarnas land sedan fördel-görsom
ningen till individerna. Sedan 1989 har det funnits nordiskt ömsesidig-ett
hetsavtal utväxling inkasserade ersättningar för kabel-TV-sändningar.om av
Upphovsmännens ersättning för nyttjande norskt programföretagsettav
sändningar svenska kabelnät överförs således, direkt COPYSWEDE ellerav
via någon medlemsorganisationerna, till den norska motsvarighetenav
NORWACO eller till dess medlemsorganisationer. På överförssättsamma
ersättningar för svenska sändningar i norska kabelnät för individuell för-en
delning i Sverige.

Norska sändningars tillgänglighet

Det finns således upphovsrättslig ordning för reglering vidarespridningen av
norska sändningar svenska kabelnät. Som framgått i tidigareav kapitel är ett

flertal de norska programföretagens sändningar därtill tillgängliga i denav
bemärkelsen det finns möjlighet för kabeloperatöremaatt träffa avtalatt om
förmedling. De nödvändiga avtalen rättigheterna kan klareras medom
COPYSWEDE företräder de norska programföretagen och rättighetsha-som
varna.

Upphovsrätten så den föreligger således ingetutgör hinder för förmed-nu
ling norska sändningari svenska kabelnät.av
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7 Kabelbolagens ställning

7.1 Kabeloperatören, konsumenten och

programföretaget

Kabelbolagen intar monopolliknande ställning konsument ochen mot
programföretag.

Kabel-TV-verksamheten förutsätter avtal mellan flera olika parter.
Vad först gäller nätinnehavet kan formellt skillnad mellangöras nät-en

ägande och operatörsskap. Denna distinktion dock mindre betydelsefullär
eftersom de fyra dominerande kabelföretagen själva eller dot-tre av genom-
terbolag bådeär ochägare lagstiftningen behandlar likaoperatör samt att-
den "äger eller förfogar anläggning för trådsändningöversom annars en
8 kap. 1 § radio- och TV-lagen. Det fjärde kabelföretaget Sweden on-
Line ibland enbartär och låter de anslutna självaoperatör elleräga nätet-
delar därav.

Själva byggandet kabelnät kräver träffar avtal be-nätägaren medett attav
rörda markägare. Därefter måste överenskommelse nås fastighetsäga-meden

installation erforderligt inom fastigheten, fastighetsnät.nät s.k.ren om av
Genom överenskommelsen mellan fastighetsägare och viss kabelopera-en en

etablerastör avtalsförhållande svårt ändra eftersom detär regel-ett attsom
mässigt löper på mellan 5-15 år och dessutom föranleder rad tekniska in-en
stallationer måste ändras vid byte kabeloperatör. Eftersom rollernasom av

ochnätägare normalt inteoperatör åtskilda innebär fastighetsägarensärsom
beslut indirektäven val programleverantör och programutbud för deett av
boendes räkning.

De boende kan, bostadsrättsförening, ha partsinflytandet.ex. övergenom
innehållet i avtal med kabeloperatören. Den hyresgäst saknar dock så-ärsom
dant inflytande och möjligheten påverka främst intresse-utövasatt genom

hyresgästforening eller liknande.organ som
Kabeloperatören träffar sedan avtal med det enskilda hushållet leveransom
vissa carry-kanalema SVT1utöver och 2 TV4,av mustprogram samt som

skall tillhandahållas kostnad.utan extra
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Förhållandet kabeloperatör konsument-

fastighets-ochkabeloperatörmellanetableratavtalsförhållandeNär väl ärett
deandramöjlighet äningeni realitetenhar konsumenten att programägare se

den medi dagsatellitsändningar ärDetillhandahålls operatören. somavsom
sidanviddistributionsformenkonkurrerandekabelsändningar främsta av-
bostads-ellerhyresgästtillgängliga förvanligen intemarksändningar är en-

förhindradskälandraellerpraktiska ärhanrättsinnehavare eftersom attav
fastighetsägarensikt,Möjligheterna närparabolantenn.använda att ens

finns intesmå. Oftatill äromförhandla avtalet, byta operatörskall ensannan
kabeloperatörstill nätfastighetsnätetmöjlighet anslutapraktisk annanatt
påhar byggtkabelföretag nätfinnseftersom det bara orten.ett som

distribution TV-påmonopolkabeloperatörenrealitetenI utövar ett av
ellerdärtillkonsumentenkan konstaterastill de boende. Kortsändningar att -

kabel-ställningmycketavtalsmässigt harföljd detta gentemottill svagenav -
programutbudetpåverkaexempelvis möjlighetenvad gäller attoperatören

finns i kabel-programtjänsterbland devalindividuellteller göra somettatt
nätet.

fastig-ochkabelföretagträffat mellananslutningavtaletGenom äratt om
enskilde konsu-densaknar dessutombostadsrättsförening,hetsägare, eller

förpliktelser,tekniskakabelföretagensställa kravmöjlighet rörmenten att som
denne.driften berörden tekniskautövandettrots att av

programföretagFörhållandet kabeloperatör -

Även kabelföretagen.tillförhållandeställning iprogramföretag har svagen
ochdistribution ivillkoren för nätendelsspeciellt intresse,Två frågor är av

verksamhet.programliknandeellerkabelföretagensdels programegna
påsinadistribueraväljavisserligenprogramföretag kanEtt att program

sittbefolkningen får dockMajoritetenkabelnätet.sätt än avannat genom
via andranåsoch kan inteförsorgkabeloperatörsprogramutbud genom en

monopolliknandesåledesharkabelföretagRespektivedistributionsvägar. en
programföretagen.ställning även gentemot

bedri-programföretag ochfrån olikasändningarförmedlarKabelföretagen
förhållandet mel-programverksamhet. I dag äringenför närvarande egenver
på det sättetoch kabeloperatöremaprogramföretagenlan de egentliga ren-

framtidbestå. I närsannolikt inte närakommerodlat. situationDenna att en
taikommersigförväntadigitaliseras kan operatörernakabelnäten attattman

programlik-programverksamhet ellerföranspråk del nätutrymmet egenen av
demand och andravideomed s.k.Försöksverksamhetverksamhet.nande on

dominerade,kabel-TV-bolagTelia,och inom ärtjänster förekommer sy-vars
idistributionplaneras förprogramverksamhet nätet.nes en egen
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Vidare förekommer redan sedan tidigare ägargemenskap mellan vissa pro-
gramföretag och kabelföretagen. Sådan s.k.ett vertikal intregration kanav
leda till det "egna" progratnföretagetatt konkurrensmässiga fördelar ochges
på andra framförsätt fristående programföretag. Vid tillfällengynnas ett par
har Konkurrensverket handlagt anmälningar rörande sådan påstådd diskrirni-
nenng.

Äldre7.2 rätt

Under kabelverksamhetens inledande år krävdes tillstånd för bedrivaatt
sändningar i I lagstiftningennäten. fanns bestämmelse samråden om
med abonnentema. Vid tillämpningen lagen medförde emellertid inteav
detta abonnentema fick någotatt reellt inflytande över t.ex. program-
utbud. Konsumenter och programföretag hade ställning ien svag
förhållande till kabelbolagen redan i denna äldre lagstifning. Skillnaden

i praktikenär liten vad i dag gäller enligt radio- ochmot TV-lagen.som

Den tidiga kabellagstiftningen

Kabel-TV-sändningar till bostäder etablerades i Sverige försöksverk-som en
samhet under 1984 och 1985. Vidaresändningar mottagitsav program som
från satellit fick bara ske med regeringens tillstånd enligt lag. Det rörde sig

fåtal prograrntjänster. Egensändningarett iom ägde pånät några orterrum
inom för Sveriges Televisions tillstånd.ramen

Den provisoriska regleringen avlöstes den januari1 1986 lagenav
1985:677 lokala kabelsändningar viss följdlagstiftning. Dennaom lag-samt
stiftning kom gälla till utgången år 1991.att Den l januari 1992 träddeav
yttrandefrihetsgrundlagen YGL i kraft och samtidigt med denna regle-en ny
ring kabelsändningar -lagen 1991:2027 kabelsändningarav till allmän-om
heten.

Den tidiga kabellagstiftningen gällde till utgången år 1991 innebarsom av
tillståndsplikt för bedrivande sändningar i kabelnät. Rätten bygga ochav att
etablera kabelverksamhet emellertid fri. En statlig myndighet,var
Kabelnänmden, inrättades och fick till uppgift tillståndsansökningarprövaatt
och tillsynutöva verksamheten.över

Systemet med tillståndsprövning motiverades bl.a. med det möjlig-att gav
heter skapa bättre förutsättningar föratt utövande yttrandefrihet och infor-av
mationsfrihet. Koncessionsystemet ansågs bl.a. kunna säkerställa att egen-
sändningar kunde komma till stånd, deltagande blev möjligt för allaatt som 69
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skulle nå till allaville sända skapa garantier för egensändningar utsamt att
1984/85: 199 24-25.anslutna till kabelnätet prop.som var s.

vidaresändninglokala kabelsändningar behandladeLagen av program-om
tjänster från egensändningar i kabelnät nåddesatelliter i fast trafik och som

i fast trafikfler 100 vidaresändning från satelliterbostäder. Tillstånd tillän
nätinnehavarenkunde förfogadetill eller den nätägaren över ettges som

direktsändandeeller till kabelsändarföretag. vidaresändning frånlokala För
satelliter behövdes dock inget tillstånd.

Tillstånd till lokala kabelsändarföretagtill egensändningar kunde bara ges
kabelsändarföretagutsågs Kabelnämnden. Med lokalt avsessom enav

kabelsändningar ochsvensk juridisk bildats for bedriva lokalaattperson som
meningsrikmingar inom till-i vilken ingår företrädare för olika intressen och

ståndsområdet. lokal karaktär ochEgensändningarna skulle vara av program-
sändningar tilläts inte.tjänster med innehåll blandade satellit och lokalasom
få tillstånd bedrivaNätinnehavama, dvs. kabelforetagen, kunde inte själva att

bedriva programverksamhet.egensändningar. De kunde således inte egen
tillstånd tillBåda kategorierna tillståndshavare kunde erhålla att annanav

upplåta i för egensändninnätenutrymme gar.
vidaresändningden nätinnehavare hade erhållit tillstånd till ochFör som

omfattande for-upplåtelse kanaler gällde s.k. carry-skyldighetmustav en -
medlingsplikt programtjänster sändes med tillstånd regeringende avav som

sändningar från det Kabelnämnden förordnade lokala kabelsändar-samt av
företaget.

Tillstånden tillTillståndstiden år. Därefter skedde omprövning.trevar en
innehåll hade överskriditegensändningar kunde återkallas sändningarnasom

de regler rörande pornografi, våldsskildringar och rashetsgällde samtsom
reklam och Vidaresändning viss satellitsänd programtjänstsponsring. av
kunde förbjudas år programtjänstens innehåll stod iför tid högst etten av om
strid företeelserna.med den svenska lagstiftningen rörande de nämnda
Återkallelse tillstånd kunde också förekomma påföljd vid överträdelseav som

vissa andra regler i lagen.av
tillståndetMed följde skyldighet betala avgift.att

Konsumentintresset

Till tillståndsgivningen tillstånd knutetoch förnyandet löpt ut-som varav-
påkrav information till och samråd med de boende. lagen formuleradesIett

kravet sökanden i god tid skulle ha berett dem berörs sänd-attsom som av
ningarna tillfälle framföra verksamhetensina synpunkter på den avseddaatt
10 §. Innebörden kravet kommenterades i förarbetena prop.av
1984/85:199 35-37. uttalades emellertid aldrig samrådet skulleDet atts.
innebära reellt inflytande tillprogramutbudet. Det överlåts Kabel-överett
nämnden samrådskravet uppfyllt.avgöra näratt70 var
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Om Kabelnämndens prövning kravet samråd har följande inhämtats:av
Informationen fick ske tidningsnotis kabelnätets byggande ochgenom om

installation eller broschyr delades till hushållen. Kontaktenutgenom som -
samrådef ansågs uppfyllt efter in-med Hyresgästföreningen. Någotmöte-
flytande eller inhärntande åsikter inteöver prograrnutbudet krävdesens av om
och normalt förekom det inte heller. På enstaka fanns dock frivil-större orter
liga försök från kabeloperatörs sida tillsammans med de anslutna hus-atten
hållen samverka programutbudet. Sådana "programråd" fanns bl.a. iom
Göteborg och lever kvar på några i landet, bl.a. i Uddevalla. Detännu orter
förekom ansökningar bordlades på grund bristande information/samrådatt av

bara gång meddelades avslag detta skäl.men en av
Myndighetens uppfattning regeln samråd inte gälldeatt programut-var om

budet. sammansättningen programutbudet fråga regleradesav var en som ge-
avtalet mellan fastighetsägaren och nätinnehavaren. Sedermera skrevnom

dock Kabelnämnden till Konsumentombudsmannen, i skrivelse den 15en av
juni 1991, lagstiftarens syfte måste ha varit beslut rörandeatt att programut-
budet skulle fattas i fortlöpande dialog syftemed abonnentema. Etten som
nämnden menade hade förfelats. Skrivelsen tillkom eftersom nämnden funnit
anledning peka på missförhållanden i marknadsföring och avtalsvillkoratt
hos kabelbolagen.

Ett liknande krav på information till kommunerna verk-accepterades som
ställt ansökningar till Kabelnämnden remitterades till berörd kom-attgenom

innan beslut fattades. Kommunerna hade emellertid ingen till-vetorättmun -
stånd beviljades kommunernas vilja.även mot

Ett i dag förekommande missförstånd tillståndssyste-det dåvarandeär att
borgade för konsumentskydd. Så framgått inte fallet. Detmet ett var som

fanns möjlighetingen förbinda tillståndet med villkor konsumentinfly-att om
tande. Det överhuvudtaget något missvisandeär beteckna de generella kravatt

ställdes i lagstiftningen villkor. fanns nämligen ingen förutsätt-Detsom som
ning för Kabelnämnden kabeloperatöremas förpliktelser olikaatt styra genom
villkor. Den möjlighet ställa individuella villkor ofta följer medatt ettsom
koncessionssystem vilket 3 kap. l-4 §§ iden nuvarande radio- TV-lagenoch
exemplifierar, förelåg inte vad beträffar sändningsområdenas storlek.utom

Programföretagets intresse

Samspelet mellan olika funktioner och roller diskuterades ingående i det be-
tänkande Massmediakommittén SOU 1984:65 lämnade, lågochsom som
till grund för den nämnda propositionen angående den tidiga kabellag-ovan
stifmingen. Bl.a. kommittén frågan tillgång till pekadenätet,tog upp om
risken för distributionstekniska monopol skulle till nackdel försom vara
yttrandefriheten och resonerade kring eventuellt särskiljande olikaett av
funktioner SOU 1984:65 263-273. Kommittén förordade tillstånds-etts. 71
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lagstiftningenKommitténs farhågor fick ytterligare genomslag isystem. ge-
skyldigheten upplåta sändningsutrymme för lokalabegränsatatt ettnom

kabelsändarföretag bedrivaoch förbudet för nätinnehavama att egen-
sändningar. Emellertid ansågs operatörsfunktionen kunde ligga hos nät-att

och dessa, för carry-kanalema, skulle rådamed undantagägama att must
vilka prograrnföretag fick tillträde till Dettaöver näten. nätägamasom gav en

legalt stark ställning programföretagen redan från början.gentemot
Sammantaget kan styrkeförhållandena mellan kabeloperatör, kon-sägas att

och inte skilde såprograrnföretag i den tidiga lagstiftningen sigsument
mycket från vad råder enligt den Då garanteradenuvarande. som nusom
lagstiftningen de rikstäckande marksända kanalerna förmedlades i kabel-att

och för lokal programtjänst alla med behovnäten att ett utrymme somgavs en
och önskan fritt tillträde till ficknätetav om samsas om.

Ändrade förhållanden lagstiftningny-

Det tidiga lagstiftningen från januari 1992 lagen 1991:2027den 1ersattes av
kabelsändningar till allmänheten. förändringen konces-Den attstoraom var

sionssystemet för kabelsändningar avskaffades och rad bestämmelseratt en
hade sin grund i tillståndssystemet bort, bl.a. bestämmelsernatogssom om

begränsning blandningsändningsområdena, förbud satellit ochmotav avom
egensändningar och förbud vidaresändning satellitsändningar. Vidaremot av
fanns inte längre något hinder för kabelföretagen bedrivaatt egen program-
verksamhet.

Ändringarna betingade såväl massmediapolitiska verklighetendenvar av
den tekniska utvecklingen.som

friareEtt förhållningssätt till radio- och televisionsverksarnhet gjorde sig
gällande och mål förblev regleringen till vad gäller trycktanärmaett att som
skrifter. Ett väsentligt i denna utveckling antagandet densteg ytt-var av nya
randefrihetsgrundlagen, skydd för yttrandefrihet i radio, television,rörande
filmer yttrandefrihetsgrundlagen föreskrevs för och iI rätt attm.m. var en
tråd sända radioprogram till allmänheten. Genom YGL infördes således
etableringsfrihet för sändnin i kabel.

Dessutom hade tillståndssystemet tekniska utvecklingenden sattsgenom
spel vad gäller vidaresändningar satellitsändningar. tekniskaDen ut-ur av

vecklingen hade gått från användning satelliter i fast trafik alltmermotav en
ökad användning direktsändande satelliter, sändningarvilkas kan tas emotav
direkt allmänheten med hjälp liten parabolantenn. Direktsändandeav av en sa-
telliter omfattades till skillnad från satelliter fast trafik inte tidigareden la-av

tillståndskrav. Anledningen till detta sådana satelliter hadeatt anta-gens var
gits bli förbehållna nationella rundradioföretags sändningar, företag vilkas
verksamhet kunde förväntas tillfredsställande reglerad land.vara av resp.
Kabelnämnden fann i avgörande den 1 februari 1989ett att typ72 en ny av sa-
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förstadirektsändande. Dentelliter med medeleffekt betraktaatt avvar som
TV3. Sänd-sändningarASTRA bl.a.dessa benämndes l A bar avsom

påkravfick vidaresändas i kabelnätningarna från denna satellit därför utan
direktsändande satelliterfråntillstånd. Antalet programtjänster sändessom

sittbegränsadeoch nätinnehavaresnabbt under de kommande årenväxte som
verksamhet vid sidantill programtjänster kunde bedriva sinutbud sådana av

kabellagen.
reklam-Samtidigt utvecklingen till tillkomstenledde den mediepolitiska av

för TV4 AB.sändningstillståndetñnansierade sändningar i marknätet genom
1991:2027 upphörtFrån och med den l december 1996 har lagen att

TV-lagen,i den radio- ochgälla. bestämmelser har istället inarbetatsDess nya
med endast förändringar.smärre

radio-Gällande yttrandefrihetsgrundlagen och7.3 rätt-

och TV-lagen

etableringsfrihet förGenom yttrandefrihetsgmndlagen YGL infördes
ikabelverksamhet. Tillstånd behövs därför inte for sändaatt program

undantagsviskabelsändningar dockkabelnät. Friheten bedriva kanatt
för-inskränkas. radio- TV-lagen finns regler skyldighetI och attom

kabelnät. för inskränkamedla vissa programtjänster i Utrymmet att
YGL förarbeten.etableringsfriheten och dess Den närmareanges av

etableringsfriheten inte helt klar. Skyddet såinnebörden ärär ut-av
format YGL förhindra lagreglering förhållandet mellankanatt en av
kabelbolag och mellan prograrnföretag.och konsument kabelbolag och
Skyddets betydelse får från fall till fall.och utsträckning bedömas

YGL etableringsfrihet kabelsändningarföroch

frittYttrandefrihetsgrundlagens medborgarnassyfte skydda rättär yttraattatt
bild.sig i olika former sändningar framställningar i ljud ochellerav

första kapitel. EnligtDe grundläggande bestämmelserna återfinns i lagens
medborgare det1 kap. 1 § första stycket YGL varje svenskär gentemot

vissa liknandeallmänna tillförsälcrad i ljudradio, television och över-rätt att
iföringar, filmer, videogram upptagningar rörliga bilderoch andra samtav

och i övrigtljudupptagningar offentligen åsikter och känsloruttrycka tankar,
lämna uppgifter i vilket helst.ämne som

73



SOU 1997: 68

Vidare har försökt genomföra etableringsfrihetprincip efterman en om
från tryckfrihetsförordningen 4 § hänsynstagandemönster kap. 1 TF utan

till mediernas olika karaktär och omfattning.
Enligt 3 kap. 1 § första YGL varje medborgarestycket har svensk och

svensk juridisk radioprogram tråd till allmänhetensändarätt attperson genom
och enligt l kap. 3 § tredje får inte förbudstycket meddelas anläggandemot

kabelnät. Med radioprogram både ljudradio television.och Frihet attav avses
bedriva kabelsändningar kan undantagsvis inskränkas. Enligt andra stycket
hindrar denna frihet inte det i lag meddelas föreskrifter i fråga skyldig-att om
het för nätinnehavare för vissa i den utsträckning detatt utrymmege program
behövs med hänsyn till allmänhetens intresse tillgång till allsidig upplys-av
ning. Av betydelse blir därför vilken innebörd vid tid lägger i be-man envar

allsidig upplysning. finns lagstiftningInte heller något hinder förgreppet om
ingripanden fortsatt sändning utbud inriktas på våldsfram-mot ettav som
ställningar, pomograñska bilder eller hets folkgrupp.mot

Det notabelt kabelsändningar och eterbuma sändningar behandlasär att
sändaolika. Rätten radioprogram på tråd får enligtsätt änatt annat genom

3 kap. 2 § första stycket YGL regleras innehåller föreskifterlaggenom som
tillstånd och villkor för sända. Den skillnad främst motiveraratt attom som

tillståndsgivning skall kunna i det fallet består i frekvensut-äga attsenarerum
i begränsad måste fördelas i enlighet med in-ärrymmet etern en resurs som

ternationella åtaganden på yttrandefrihetoch bäst och in-sättett som gagnar
formationsfriheten. Beträffande kabelsändningar principiella stånd-denär
punkten således det inte sig begränsad åtminstone inte iröratt om en resurs,
den bemärkelsen tillståndsgivning erforderlig.äratt en

Av de undantagssituationer där reglering friheten bedriva kabelsänd-attav
ningar ändå möjlig skyldigheten för vissaär medär att utrymmege program
hänsyn till allmänhetens allsidiga upplysning den för utredningen intres-

undantaget för lagstiftning rörande programutbud inriktassanta som
våldsframställningar kommer inte beskrivas närmare.attm.m.

Undantaget enligt lagens förarbeten l990/91:64prop. möjlig-attavser
lagstiftning plikt i kabelnätgöra förmedla sändningar ägerattom som rum

med tillstånd regeringen och för s.k. lokala kabelsändar-avsätta utrymmeav
företag, s.k. carry-skyldighet. Sådan skyldighet harmust noteratssom ovan
gällt sedan den första kabellagens tillkomst och bestämmelserna härom åter-
finns i 8 kap. 21 och §§ i den radio- och TV-lag trädde inumera nya som
kraft den 1 december 1996.

Radio- TV-lagenoch

Enligt 8 kap. l § radio- och TV-lagen skall och ellerägervar en som annars
förfogar kabelnät däröver TV-program sänds vidare till allmänheten,ett om
sändningarna når fler 10 bostäder, till de anslutna hushållenän kan74 att tase
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regeringen ochtillståndsådana sändningar med ärskeremot av-somavsom
påskallsändningarna kunnasedda kunna i området. emot etttasatt tas emot

Vissa sänd-mottagningen.kostnad för självatillfredsställande ochsätt utan
frånuttryckligen undantagnatillstånd regeringenningar sker med ärsom av

förmedlingsplikt. °
enligt 2 § ikabelsändarforetagVad gäller sändningar lokala sammaav
fler 100 bostädersändningar tillnätinnehavaren distribuerarkapitel änär som

utrymme för sändningartillhandahållaskyldig kostnadsfritti kommun atten
kabelsändarforetag.lokalaRadio- TV-verket utseddafrån eller flera ochett av

Även förmedlingsskyldigheten lik-företagen flera gällerde förordnade ärom
tidigare enbart kanal.som en

kabelsän-kring lokalaoch bestämmelsernacarry-skyldighetDenna must
omfattandekvarstår den relativtdarforetag i det endaär stort sett som av

Genomsändningar i kabelnät.tidigare gällde för bedrivandereglering avsom
enligtregistreringspliktdockradio- och TV-lagens tillkomst infördes en
gällerverksamhet, bl.a.bedriver icke tillståndspliktig2 kap. 3 § för den som

Avsiktensändningar i kabelnät.registeringskyldigheten for den bedriversom
underlätta tillsyn sändningarna.är överatt

radio- och TV-faller undermån sändning sker i kabelnätI den en som
vissa reglerförsta kapitel gällerenligt bestämmelserna i lagenslagen om

bl.a. rörandeannonsering sändningarnas innehållreklam och samtannan
våld pornografi.sändningar ochav

inskränkningar i etableringsfrihetenOm

skyldighetbehandlas ingående dentill yttrandefrihetsgrundlagenI förarbetena
§ andrai kabelnäten enligt 3 kap. lupplåta sändningsutrymmeatt som

1990/91:64 83-89.lag prop.stycket kan meddelas genom s.
etableringsfrihe-inskränkahuvudsakliga skälet möjlighetDet for attatt ge

nämligenkoncessionssystemet,detsamma föranledde det tidigaärten som
fådistributionsmonopol kanfarhågoma nätinnehavarnas relativaattom

Även olika skällagstiftarennegativa verkningar för yttrandefriheten. avom
pliktföreskrivasavvisar tillståndssystem fortsättningen kunnabör iävenett

Å denna möjlighetförmedla vissa sidansändningar. andra attatt avansesom
kabelnäten har bekostatsflera skäl bör begränsad. Till dessa hör att avvara

medeloch den harprivata i syfte upplåtas betalningägare attattatt mot som
tillgång tillkunna fåbekosta sändningsverksamhet i praktiken torde nätet.en

kapacitet, behovVidare kan inte förpliktas öka nätensnätägama ettatt som
förmedlingsplikt. striderskulle kunna följa obegränsad Dessutom enav en

upplåtautvidgad skyldighetskyldighet ingå avtal, kan följa attatt som av en
Ävenavtalsfrihet.principenden civilrättsligautrymme, mot om enom

finnsavtal -inte helt uteslutenkontraheringsplikt skyldighet ingå äratten-
lagtekniska svårigheter.stora 75
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De behov skall 3 §tillgodoses lag med stöd kap. 1 andrasom genom av
stycket för intenärvarande tillträde till visst i för de kanär nätetutrymme som
betala och vidarebefordring Sveriges Radio-koncemens sändningar nuav
Sveriges Television och TV4 AB. detta såledesI grund-överensstämmer
lagens motiv med den gällande radjo- och TV-lagen. motiven talas dockI

"en längre gående upplåtelseskyldighet tänkbar" 88.även s. Iärattom
specialmotiveringen s. 115 till lagmmmet vidgas denna möjlighet än mer

det föreskrivas".sådan upplåtelseskyldighet "kan Därtillatt noteras attgenom
konstateras i specialmotiveringen det överhuvudtaget tidigare harutan att-
kommenterats undantaget länmar "ett visst för lagstiftningatt utrymme som-
syftar till inflytande för mottagarkollektivet valetöverett av program som
distribueras i trådnät dem kan skyldigutöver nätägamaett attsom vara
bereda plats för. Bestämmelsen medge föreskrifter ålägger nätinne-sägs som
havaren efterhöra" mottagarkretsens önskemål.att

Till denna bakgrundsbild skall också föras Lagrådets resonemang om un-
dantagets formulering och omfattning 208-209. lagtextförslags. l det som
remitterades till Lagrådet hade undantagspunkten generell formu-en mer
lering. Lagrådet kritiserade detta förhållande och menade detta kunde "geatt

felaktigt intryck den avfattad generell fullmakt i lagärett att attgenom som en
föreskriva skyldighet för nätinnehavarna vissaför program".att utrymmege
Lagrådet fann det angeläget regeln formulerades så "det positiva syftet"att att

yttrande- och informationsfrihetema möjliga negativaatt garantera mot mo--
nopoleffekter etableringsfrihet bättre framgick. skulle kunna skeDettaav -

fönnedlingsplikt skulle kunna förekomma i den utsträckning detattgenom
behövs med hänsyn till allmänhetens intresse tillgång till allsidig upplys-av
ning.

Lagrådet ansåg vidare regeln borde begränsas till de vanligaatt att avse
rikstäckande och beträffande dessa förrnedlingsskyldig-ävenattprogrammen
heten borde begränsas till vad kan tillgodose kravet allsidig upplys-som
ning.

Departementschefen replikerade Lagrådet 218 framtidens. med iävenatt
fönnedlingsplikt borde kunna gälla för olika kategoriers användningen av

kabelnät för lokala sändningar.
Förrnedlingsplikten har efter grundlagens tillkomst fått den väntade till-

lämpningen, i form formedlingsplikt för de rikstäckande ochav program en
lokal kanal, i bägge fallen kosmadför mottagningen. Genom radio-utan extra
och TV-lagens ilcraftträde har viss begränsning eftersom riks-deägten rum
täckande ljudradioprogrammen inte längre behöver distribueras i näten.
Motiveringen för dessa förmedlasskall oförändradeatt program synes vara
efter grundlagens tillkomst 1991/92:53prop. 37 och 1995/96:16Oprop.

124-127. För de rikstäckande har marksänds. noterats att te-programmen
levision i princip skall kunnas alla i det område sändningarnatas emot av som
riktas till och för de lokala kabelsändarföretagen visst för lokalaatt utrymme
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tillgängligt förbörtill yttrandefrihetensändningar gynnande resurs-varaav
svaga grupper.

finnsyttrandefrihetsgrundlagenbör också påpekas det vid sidanDet att av
Enförmedlingsplikt.vid lagstiftningandra faktorer skall beaktas omsom

skyldighetennuvarandeeffekter. Densådan upphovsrätten och dessär att
hartelevisionsprogrammenrikstäckande marksändakostnad förmedla deutan

upphovs-inte behöversålunda förutsätta kabelföretagen ersättaansetts att
med hänvisningar.1994/95: 105 148för nyttjandet jfr SOUmännen s.

ställningrättsligaKabelbolagens

kabelbolagenscentral för analysInnebörden etableringsfriheten är avenav
bolagenutsträckningoch i vilkenställning. Relevanta frågor hurrättsliga är

skyddetbestår, hur starktskyddas YGL, i vad skyddet är motsamt vemav
det gäller.

absolutbesvaras medfrågeställningar inte kan sä-Uppenbart dessaär att
vissrättskällorna. Enmellan de olikaeftersom det finns diskrepanskerhet en

etableringsfrihetdensålunda, dels mellan å sidanmotsägelsefullhet råder ena
Lagrådetformuleringarallmännabeskrivs i lagtext, i motivens samt avsom

specialmotiveringen.regleringsmöjligheter isidanoch å andra de som anges
till-det verkligeni och hurOckså mellan hur undantaget formulerats lagtext

ocksåbidrarfinns Till osäkerheteni radio- och TV-lagenlämpats motsats.en
elleri YGLinte förekommeretableringsfrihet överhuvudtagetbegreppetatt

flitigtdetnationell lagstiftning,inte heller definieras iTF och trots attannan
i förarbetena till YGL.använts

skyddar kabelbolagenvilken utsträckning YGLförst gäller hur och iVad
lagstift-frågor.traditionellt gälla två Ikabelverksamhethar separataansetts
och be-kabelnätuppdelning gjorts mellan etableraningsärenden har atten

dockMassmediekommittén gjordedriva sändningsverksamhet i näten som
Såvälfunktioner.försök flera olika rät-identifiera och analyseraattnoterats
yttrande-sändningsverksamhet skyddasanlägga bedrivanätten att att avsom

gjortsdock intesändningsverksamheten harfrihetsgmndlagen. Beträffande
ochprogramverksamhetnågon skillnad mellan i bedrivanäten attatt egen
sändaformuleringenblott distribuera praktiken täckerandras Iprogram.

före-bedrivnaolika verksamheter,radioprogram tråd" därmed två avgenom
bedri-kabelföretagenofta skilda motstående intressen. Demed ellertag stora

inriktadedeför närvarande ingen egentlig programverksamhet är attver -
ka-programverksamhet. Annanför i dem distribuera andras änäga näten att

yttrandefrihetencentralt forbelföretagen således för det är att ut-svarar som -
omfattarEmellertidtankar och åsikter lämna uppgifter.trycka och rätten att

kabel-formuleringetableringsfriheten sinsända i kabelnät ävengenom--
överföring,utpräglad tekniskbolagens i del dennaverksamhet den utgör en

betecknasså länge det innehåll kanhandlar överföring pro-som 77somom av
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beträffande programbe-jfrsänds iallti dag så näten,gott somsomgram
motsatsvisvilketockså avsikten,1990/91:64 108 . Detta ärgreppet, s.prop.

nätinnehavaren imålförmedlingsplikt ärklart framgår undantaget varsomav
Även någonbedriverintekabelforetagdetdistributör.egenskap somsomav

andras hardistribuerarbaraprogramverksamhethelst utan program ge-egen
regleringar.skyddyttrandefrihetsgrundlagen motettnom

framgåttredanbestårYGLåtnjuterSkyddet kabelföretagen avsomgenom
ochdistributionförbyggandeSkydd forflera komponenter. nät, av egnaav

innehålletanledningverksamhet medoch ingreppandras motmot avprogram
på våld,inriktasutbudundantag förmedide sända ett somprogrammen

kabelbolagenGrundlagenfolkgrupp.pornografi och hets garanterarmot
med denprogramsammansättning ioch näten,programutbudkontroll över

framgårYGL.stycket Detta3 § andrabegränsning ligger i kap. 1 mot-som
regle-jämförelse med denvidformuleringen undantaget,satsvis enavav
mark-för eterburnaföreligger2 § YGLenligt 3 kap.ringsmöjlighet som

synen obegränsadpå kabelnätenbakgrundsändningar mot som ensamt av
TV-ornrådetradio- ochmöjligt tilllångtoch avsikten såatt somresurs

skrift enligt TF.gäller för trycktöverföra vad som
frånåtgärderlagstiftning ellerformingrepp iSkyddet formuleratär mot av

befintliginemellertid också trädaSkyddet kandet allmänna. gentemot annan
denrättigheterpå de över-skulle inkräktalagstiftning tillämpning somvars

undersökasutsträckning fårinnebörd ochSkyddetsordnade grundlagen ger.
från fall till fall.

ställningrättsligakabelbolagens ärandra ordstarkt skyddet eller medHur
beskära denna.regleringarmöjlighetenfrämstnaturligenmäts attmot genom

betonatsEtableringsfriheten harstarkt.måste generelltSkyddet anses som
utformninggivitsharhuvudregel.understrukits Lagtextenoch an-ensom

harrestriktivt. Vidare Lag-har formuleratspassad till detta och undantaget
innehåll.förmedlingspliktens Derestriktiv pårådet haft mycket synen

grund fördockspecialmotiveringen kanformuleringama ianmärkta ses som
enligtförekommervad i dagförmedlingspliktenvidare reglering än somaven

radio- och TV-lagen.
Yttrandefrihetsgmndlagensskyddet gäller.frågaEn är ut-motannan vem

Som be-det allmänna.enskildessyfte skydda dentalade rättär gentemotatt
abonnenterverksamhetdock kabelbolagenslysts tidigare i detta kapitel rör

yttrandefrihetlig ka-önskemålibland motståendeoch programföretag med av
raktär.
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7.4 Konsumentlagstiftning m.m.

Det finns för närvarande konsumentlagstiftningingen abon-som ger
möjlighet kräva inflytande programutbudet. Konsu-övernentema att

mentlagstifming inom området förekommer dock i andra iländer, bl.a.
Norge. Konsumentverket tidigarehar hos regeringen hemställt åt-om
gärder med anledning konsumenternas missnöje med kabelverk-av
samheten.

Gällande rätt

Den nuvarande konsumentlagstiftningen innehåller inga regler kansom
abonnentema får inflytande iprogramutbudet kabelnäten.övergarantera att

institutionerDe bevaka konsumenternas intresse,är satta attsom
Konsumentverket och Konsumentombudsmannen KO, har heller ingen
möjlighet påverka utbud eller prissättning. kanDäremot Konsumentverketatt

avtalsvillkor eller marknadsföringsåtgärder oskäliga elleragera om somanses
otillbörliga, primärt bedriva förhandlingar med berörda kabel-attgenom

och KO väcker talan ioperatörer Marknadsdomstolen ochytterst attgenom
där sanktioner.yrkar Den lagstiftning därvid främst aktualiseras lagenärsom

avtalsvillkor i konsumentförhållanden 1971:112 marknadförings-ochom
lagen 1975:1418.

åtgärderKonsumentverkets

Under början 1990-talet kunde Konsumentverket utifrån såväl konsu-av
mentförfrågningar kontakter med tillsynsmyndigheten Kabelnämndensom
iakttaga det förelåg problem kabel-TV-området. Konsumentverketatt
genomförde utredning och därefter förkontakt med kabelbolagentogen
diskussioner avtalsvillkor och marknadsföring. Till börjanom en var
resultatet förhandlingarna klent. Sedan KO fört flera ärenden tillav
Marknadsdomstolen förhandlingarnadock fart och ledde tilltog av
Konsumentverket önskade förändringar i avtalsvillkor från 1993. Dettam.m.

Ärendenhar intedock hindrat forsatta klagomål från konsumenterna. rörande
kabel-TV har dominerat verkets ärendestatistik. och gamla frågor därNya
konsumenter och kabelbolag har motstående intressen har aktualiserats, där-
ibland bestämmanderätten programutbudet och formerna för installationöver
och anslutning. anledningMed det missnöjet från konsumenternasstoraav
sida och verkets begränsade möjligheter något problemen inomgöraatt
området tillskrev verket regeringen i december 1993 och hemställde åt-om
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tillsynoffentligtill övermöjligheternaföreslogKonsumentverketgärder. att
utreddes.tillhörande villkormedregistreringspliktkabelmarknaden och en

kabel-TV-företagensnoterades bl.a.denna begäranbakgrund förSom en
partsför-kompliceradeställning, deabonnentensmonopolställning, svaga

ingripa,möjligheterbristfälligaverketsklagomålen,de mångahållandena, att
tillstånds-avregleringenochstandardtekniskregleravsaknaden avomav

branschen.kontrollförsvaradeplikten översom
förekommit.inteutredningsåtgärder harellerlagstiftnings-Några

till deni förarbetenalitet kommenteratshar mycketKonsumentaspektema nya
1995/96:160.1994:105,SOUTV-lagenradio- och prop.

Den norska modellen

inte iDanmarkochkonsumentinflytande finns i NorgeLagstifning menom
följande i Norge:kringkastningslovenenligt 4:4gällerFinland. I korthet

i kabelnät ividaresändasskallvilkabestämmerAbonnentema somprogram
lokal-television derikstäckandenorskcarry-kanalematillägg till samtmust

nätinnehavarnasutifrånValet skertillstånd beviljats.för vilkaTV-kanaler
och förmed-mottagningföroch villkortillgängligapresentation programav

skalltillgängligaSamtligapris m.m..ling dessa presenteras,programav
film-dyrbarahålls depraktikensändningar. Iockså licensbelagda mest som

ka-omfattar helaabonnentvalet nätetsutanför. Grundprincipenkanaler är att
Abonnentkollektivetfrån detta.undantagpraktiken tillåtsdet ipacitet även om

kan valen skerprogramutbudetiändringarhelt begärai princip när mensom
Ökade åter påvalet fallerföljdutbudet tillkostnader förår.vartannat av

påstått orsakatsnätinnehavareUppgraderingabonnenten. nätet avsomav
Både konsumenterabonnenten.tillåtits belastainteabonnentvalet har dock

beslut/val programsammansätt-överklaganätinnehavare haroch rätt att om
klag-medieförvaltningStatens äroftast förliktsning. Klagomålen har somav

efter föreläggandensigskyldigastraffansvarvid rättaParterna är attorgan.
medieförvaltning.Statensoch beslut av

i ka-KringkastingssendingerNOU 1995:8ILagstiftningen har utretts. -
ändrad lag-förslag tillochordningen utvärderatsgällandebelnett har den ett-

låg tillförhållandenfunnit deutredarna bl.a.givits eftersomstiftning att som
abonnentvalmodellen programforetagenflertaletändrats,hargrund för att av

reglerna hargällandekabelnät, devidaresändning iersättning förkräver attnu
mellanskillnaderberoende påi praktiken nätenvisat sig svåra följaattvara

specia-och förändratsblivit flerprogramtjänstema har motatt mersamt
imedabonnentvalmodellen,harprograrntjänster. Utredarnaliserade menat att

tillräckliginte medgerår,mellanrum exempelvisval med vissa vartannat an-
kommit till slutsatsenförhållandena ochpassningsmöjlighet till de attnya

för odynamisk.för komplicerad ochabonnentvalmodellen är
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Kabelbolagens ställning

Utredningen har värderat andra alternativa modeller för beslut vilkaom
skall sändas i kabelnäten. Utredningens majoritetprogram har föreslagitsom

det fortsatt ändå skall finnasatt lagregler-ing på området i fort-ävenen som
sättningen skall bygga på abonnentval. I kabelnäten skall ñnnas grund-ett
utbud tillgängligtär teknisk tilläggsutrustning. Grundutbudetsom utan skall
avspegla konsumenternas önskningar, nätinnehavarna skallmen ytterst

vilkaavgöra skall sändas och abonnentinflytandet skall inteprogram som
omfatta hela kapacitet.nätets Denne skall dock lägga betydande vikt vid
abonnentundersökningar vad kostnadsnivågäller och vilka program som
skall ingå i grundutbudet. Nätinnehavarna skall vidare lägga vikt vid att
grundutbudet samlat varierat programutbud. Vissa tvingande rninikravettger
på avtal mellan nätinnehavare och abonnent föreslås.

Utredningens förslag har emellertid inte lett till lagstiftning och den nuva-
rande regleringen bestå.väntas

Konkurrenslagstiftning

Eftersom Rådet för mångfald inom massmedierna Ku 1995:01 i be-ett
tänkande under våren 1997 förväntas redogöra för förhållandet mellan
konkurrenslagen och grundlagama, däribland yttrandefrihetsgrundlagen, läm-

utredningen denna aspekt sidan.nar
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överväganden8 och förslag

Utredningen föreslår den lag ålägger företagen iatt sina nätsom attnu
kostnad distribuera de svenska kanalernautan SVT1, SVT2 och TV4

lokal kanal skall kompletterassamt med åläggandeen erbjudaett att
kunderna s.k. public service-kanal från vardera Norge och Dan-en
mark. För denna tjänst skall bolagen, de så ñnner lämpligt, ha rättom

rimlig tilläggsavgift.att Utredningenta ut föreslår vidare kabel-en att
TV-företagen efter norsk modell skall skyldiga med jämnavara att
mellanrum företa undersökningar abonnentemas programönslcningarav
och resultaten dessa undersökningaratt skall ligga till grund förav
utformningen programutbuden.av

Denna utrednings huvuduppgift enligt direktivenär "redovisa förut-att
sättningarna för utökade norska TV-sändningar i svenska kabelnät". Från
Kulturdepartementets sida har under utredningsarbetets gång meddelats iatt
uppgiften inte ingår framlägga lagförslag. Om lagstiftningsåtgärderatt skulle
visa sig behövliga och önskvärda, kommer förslag härtill utarbetas iatt annan
ordning. Jag kommer således inte gå innärmare på lagtekniska frågor.att
Däremot kommer jag i den utsträckning kan erforderligatt vadsom vara ange

bör huvudinnehållet i lagstiftning kan behövas.som vara som

Frågan norska måste i störreom ett sammanhangprogram ses

Redan i inledande skede utredningsarbetetett visade det sig fråganav att om
norska inte kan fristående från de frågeställningarprogram ses ärsom
förbundna med kabel-TV-sändningar överhuvudtaget. Två huvudproblem
kommer i det följande behandlas. Detatt skillnadenär mellan Sverige ochena
jämförbara länder detnär gäller förekomsten grannlandsprogram i kabel-av
TV. Det andra frånvaronär konsumentinflytande på programutbuden.av

Det vanligär föreställning tekniska eller upphovsrättsligaen problematt
skulle detgöra svårt lägga in de norska TV-programmen iatt de svenska
kabelnäten. Såsom visats i kapitlen 5 och 6 förhåller det sig inte så. Redan
den omständigheten i de flesta med Sverige jämförbaraatt länder visarman
grannlandsprogram i kabelnäten borde i och för sig leda till slutsatsen detatt
är teknikän och upphovsrättsliga förhållandenannat medfört Sverigeattsom
i fråga tillgång till grannlandsprogram intar särställning.om I frågaen om 83
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på iSverigebefinner sig stortteknologiskaochkunnandetekniskt resurser
lagstift-upphovsrättsligaländer. Deneuropeiskaandranivåsett somsamma

ochkonventioner överens-internationellasig tillansluterSverigeningen i
nordiskaövrigailagstiftningentillvälfrågadelar det häri de ärstämmer om

länder.
NRK harRikskringkastingNorskhosavlagtutredningenVid besök som

visasocksåsändningardessNRKklargjort gärnaledningföretagets attatt ser
betalning. Betal-överenskommenerläggandegivetvisSverigei mot av-

bildatSverigeochi Norgeupphovsrättshavarelöstningsfrågan är attgenom
NORVACO.ochCOPYSWEDEorganisationerna

i länderGrannlands-TV andra

från någraexempelföljandekanSverigeiförhållandenamedjämförelseTill
anföras:förtjänaeuropeiska länder att

svensk TV.ochdanskkabelviaTV-tittamahuvuddelenkanI Norge seav
och tysknorsksvensk,TV-tittamahälftenDanmark kanI än seavmer

TV.
TVoch tyskfranskholländsk,till samttillgångTV-tittamaBelgien harl

Luxemburg.frånprogram
Frankrike,frånkanalerkanalertyskafleratillgång tillfinnsSchweiz samtI

Österrike.ochItalien
SchweizfrånTyskland,Österrike kanalerbl.a.kabel-TVikanI seman

och Ungern.
fransk-tyskkanaler,belgiskatvåbl.a.kanBonnTysklandI enseman

kanal.österrikiskARTEmed kulturprogramblandad kanal samt en

%5-12enbartdärSverige,medjämförasbörexemplenåtergivnahärDe
jämförbaraBlanddanskaochnorskatillgång tillharhushållen program.av

det gällergrannlandskanaler. NärutbudettorftigasteSverige detländer har av
ökar efterkulturströmningarnordiskamedkontaktochomvärldsorientering

andra sidanoch åSverigesidanåmellanklyftantiden gårhand enasom
ländernadeiobserverasbörDanmark. Det genomochNorge att senareman

service-kanaler, medanpublicfleratillgång tillhargrannlandsprogrammen
svenskspråkigadeförutomkabel-TVsvenskihuvudddelen programmenav

utvecklatförhållandenaSåsomochunderhållnings-utgörs sportprogram.av
totaltfå nästansvenskadepåSverige utöversig väg enprogrammenär attnu
film-påråderdenliknarsituationDetangliñerad TV-kultur. är somsomen
medoch våldunderhållningdominansamerikanskmassivområdet: aven

nordisk.inklusiveeuropeisk film,undanträngande av
utnyttjas,gradockså i högmöjlighetsvensk TV,Möjligheten somatt ense

kunskapomfattandetillbidragitländerskandinaviskai övriga omhar en
påtagligt detsärskilt närFörhållandet ärområden.på olikakulturlivsvenskt
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gäller litteratur. En norsk och svensk bokhandel skiljer sig starkt frågaien
saluföra böcker från grannlandet. förefallerDet rimligtatt utgå frånom att att

den svenska publiken TV får kunskap Norgeom närmargenom en om som
sig den i detta land har Sverige borde detta verka stimulerandesom man om
på viljan och förmågan följa med vad händer i olika delar norsktatt som av
kulturliv.

Det norska språket det främmandeär språk ligger svenskan närmast.som
Det kan förstås alla svenskar på TV oberoende vilka kunskaperav som ser av
de i övrigt besitter. Särskilt antal äldre människor har inte i skolanett stort
eller varit i tillfälle lära sig främmande språk. danskaDet skriftsprå-senare att
ket så liktär svenskan varje svensk kan läsa det skillnaderna iatt även ut-om
tal kan medföra det någon tid innan alla TV-tittare blivit förtrognaatt medtar
danskan. Med tillgång till TV-program från Danmark bör förståelsen dettaav
lands språk snabbt kunna vidgas hos delar det svenska folket. Yngrestora av

gått i skolan under de årtiondena har fått språk-personer, som senaste mer
undervisning äldre generationerän och bör därigenom ha förutsätt-större
ningar följa engelskspråkiga Det står likvälatt klart inomävenprogram. att
dessa åldersgrupper det endastär begränsad del har så godayngre en som
språkkunskaper de obehindrat kan följa engelskspråkigaatt Dessaprogram.

visserligen oftaär textade, det givet det liggerär fördel imen att stor atten
kunna följa på originalspråket. Om norska och danska iprogram program

utsträckningstörre blir tillgängliga för TV-publiken och därmed den nordiska
språkförståelsen ökar, minskar också behovet i svenska läggaatt program

danskt och norsktnär tal förekommer.textremsor liggerDet alltså demo-ett
kratiskt inneslutet i önskan istörre kabel-TVmoment skall bere-att utrymme
das för nordiska alla TV-tittare kan förstå.program som

Vid kontakterna mellan utredningen och kabel-TV-bolagen sade sig före-
trädaren för företagen hålla för troligt det föreliggerett generations-av att en
klyfta det gäller TV-tittande.när De äldre vill ha de nordiska kanalerna, de

vill ha ÄvenZ-TV och underhållning.yngre t.ex.program samt sportsom
förhållerdet sig så, bör också den äldre delen befolkningen få sinaom av

intressen tillgodosedda. Mer tredjedel Sverigesän innevånare 50 årären av
eller äldre. I regeringens proposition digitala TV-sändningarom
l996/97:67 betonas pensionärer "storkonsumenter"är TV.att av

Sverige har obestridlig svenska TV-program kan i praktisktnytta attav ses
alla norska hem har kabel-TV.taget Verkningarna sig gällande pågörsom

många plan. I det föregående har hur svensk kulturnämnts i olika former är
områden, där den norska befolkningens kunskaper vida överstiger vad iman
Sverige känner till levande norsk kultur. Detsamma gäller också områdenom

politik och ekonomi. De ekonomiska fördelarna för Sverigesom iattav man
Norge blivit förtrogen med svenska förhållanden i olika avseenden kan natur-
ligtvis inte exakt Här måmätas. endast vad det intressenämnas för Sverige

TV skapat och vidmakthåller betyder för svensk turistnäring.som
85
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TVfolketsnorskaSverige har genomPå nyttasätt stor avsomsamma
politik ochkultur,norskockså fördetskullevårt landkunskapskapade om

näraliggandesittkunskapersvenskarnasvärdeekonomi omstort omvara av
statsminis-förreNorgesdärförrimligtviskunde öka. Detgrannland somvar

invigningenmedsambandifråganBrundtlandHarlem avGro tog uppter
statsministerefterträdare1996. HennesmajiStockholmiHusNorges

sittår avladenovemberidå hanberördeJaglandTorbjörn ämnet samma
ämbetstillträde.efter sittSverigebesök iförsta

folketsvenskaeller detnorskadetdetfråganställa är somkanMan om
till-blevTV-sändningamanorskadeglädjeochskulle ha störst attnytta av

politikernorskaomständighetendenskulleMöjligenSverige. attigängliga
fåför Norgeangelägnastdettyda på attärkunnasig starkast attengagerat
åtolkning kansådanTV-skärmar. Ensvenskavisade påsina TV-program

innebärandesjälvtillräcklighetsvenskföruttryckuppfattasandra sidan som
kultur,svenskunderrättadsighålleri Norgenaturligtdet är omattatt man
norskakännedommotsvarandebehovekonomipolitik och omatt avmen

Sverige.iföreliggerinteförhållanden

kabel-TV-branschenKritik mot

kritikhåll. Dennaolikafrånkritikföri SverigeKabel-TV-branschen är utsatt
påpå konsumenternaallmäntstyrka gårtilltagit iår attunder utsenaresom

genomslag förfåinte kanmonopolställningfaktiskakabelföretagensgrund av
StockholmiföreningenSvensk-norskaspeciellt harönskningar. Merasina

iNordenFöreningenmedannorskafrånvaronklagat över program,av
utbud ikabel-TV-företagensiingåTV-kanaler börnordiskaSverige attanser

ochi Norgetillgängligasvenska äromfattning programsomsamma
Konkurrensverkettillskrivelsehar iRiksförbundDanmark. Hyresgästemas

desammansätmininflytandebristande överabonnentemas pro-påtalat gen av
i fråganaktivitet rönthar dessförbundet ettEnligtbetalar för.degram som

medlemmarna.hosstarkt gensvar
TV-norskaSverigefrånvaron iharsvensknorsk ochBåde i avpress

tidningarradiharDärutöverkommentarer.kritiskaföranlettsändningar en
omstuvningar ikabel-TV-företagens programut-kritiseratsallmäntmera

franskadenbehandlingföretagenssigSärskilt harbuden. vänt avmotman
måste abonnen-del företaghoskvarfinnsmån denI denkanalen TV en

eftersomanmärkningsvärt,vilketavgift,särskilderlägga ansettsterna en
kabel-TV-tillgänglig förkulturpolitiska skäl ärFrankrikekanalen avav

kostnad.bolagen utan
kabel-TV-inomÄven förhållandenauppmärksammatmyndigheter har

frå-tagitKonsumentverket harKonkurrensverketSåvälbranschen. uppsom
de-den 15regeringentillskrivelsehar imyndighetenDen ensenaregan.
tilloregleradheltSverigekabelmarknaden i ärframhållit1993cember att86
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skillnad från vad fallet i deär nordiska grannländema i Stor-som samt
britannien och USA. Verket föreslog därför tillsättande utredningav en om
möjligheterna till offentlig tillsyn kabelmarknadenöver och registre-en
ringsplikt för kabelnät.

Liksom norska politiker har även svenska regeringsrepresentanter uttalat
sig angelägenheten norska TV-program blir tillgängligaom föratt svenskav
TV-publik. Frågan statsminister Ingvar Carlsson,togs han 1995närupp av
besvarade skrivelse från Svensk-norska föreningen. förklaradeHanen där att
han inhämtat den norska regeringen inte hadeatt något invända ini-att mot
tiativ från svensk sida för få till stånd vidaresändningar norskatt TV iav
svenska kabel-TV-nät. Statsministern meddelade han denatt uppmanat
svenska kulturministern initiativ till utredning föratt utreda fråganta atten
ytterligare exempelvis frågor upphovsrättrör Han hoppadessom m.m. att-
han "med dessa besked klargjort den svenska regeringens inställning till
frågan överföring norsk TV till svenska kabelnät".om av

direktivenI till den statsministern initierade utredningen underströkav
kulturminister Marita Ulvskog det kulturelltär värde för allmänhe-att stortav

i Sverige få bättre kunskapten kultur,att politik, ekonomi, allmänna lev-om
nadsförhållanden och tänkesätt i grannländema. Ett bra åstadkommasätt att
detta enligt kulturministern allmänheten möjlighetvar delatt ge att ta av
grannländemas TV-sändningar. Kulturministem återkom till frågan i en
interpellationsdebatt i januari i år. Hon framhöll de kabelbolagen iatt stora
praktiken har monopolliknande ställning i de olika områden där deen verkar.
Kulturministem uteslöt inte framhöll tvärtom sannoliktutan attsom en
"juristutredning skulle komma pånärmare vad lagstiftning föratt kon-se en
sumentinflytande skulle kunna innebära.

Kabel-TV-företagens synpunkter

Under utredningsarbetet har i enlighet med direktiven de fyra kabel-största
TV-bolagen beretts tillfälle framföra sina synpunkter. Vad företagenatt därvid
uppgivit sin verksamhet redovisas i kapitel Här skallom endast några all-

iakttagelsermänna nämnas.
Ett genomgående i bolagens framställningar denär ersättningargument att

skall betalas till de norska upphovsrättshavarnasom för hög. Denär emel-är
lertid ungefär storlek den de norskaav och danska kabel-samma som som
TV-företagen betalar till de svenska upphovsrättshavama.

Den ersättning programföretagen får för låta kabel-TV-bolag vida-som att
resända varierar. En reklamfinansierad kanal får iprogrammen del fallen
ingen ersättning alls eller måste ibland betala för komma med it.o.m. att
kabelbolagets utbud. De svenska kabel-TV-bolagen återhållsammaär med
uppgifter vad de betalar för Det har dock framkommit,om programmen. att
Telia Kabel-TV inte betalar någon ersättning till de programbolag, ingår isom 87
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på de5:60 kronoravgiftför tas utundantaggrundutbudet med extraatt omen
såKabel-TVTelia ärdistribueras. ettstort attnordiska kanalerfå därorter,

medmåstetill sina anonsörerhänsynprogrambolagreklamfmansierat varaav
Mindrekanalen.skulle övergefall annonsörernaTelia Kabel-TV. Ii annat

fårKabel-TVTeliaförbetalakan däremotkabel-TV-företag program som
betalataldriglokaliserattill harStockholmsområdetgratis. StjärnTV, ärsom

deföreträderbl.a.organisationdenCOPYSWEDE, ärnågot till somsom
Stockholm,TV-publiken iharFöljaktligenupphovsrättshavarna.nordiska

endavia kabeltillfällevarit ialdrighuvudområde, ettbolagets att seärsom
dansktnorskt ellerdirektsänt program.

vidaresändsför debetalarkabel-TV-företagenmycketHur somprogram
emellertidkanutredningen. Dettilllämnatsuppgifterdeframgår inte somav

sina1993 tillKabel-TV""TBKföretagetnorskaledandedetnämnas att
för-kostnadernasuppgifterungefärliganedanståendeabonnenter omuppgav

olikadelning poster.

Procent

68underhållService och
10Administration
14teleförvaltningavgift till StatensochMoms -
8Programkostnader

100

kostnadsbilden ärkunnauppgifter böravsaknad andra attantagaI manav
störreinteprogramkostnadema utgöratordevarje fallSverige. Iliknande i en

kanalerna.svenskadebetalar föri NorgeSverige, eftersomandel i man
gratis.norskafå dede böruppfattningenKabelbolagen har programmenatt

svensk-finskaersättning. Detvill hademed tillkännade till ochIbland attger
tillkommithardetemellanåt,åberopaskapitel 1beskrivs iexemplet mensom

i Sverigeisoleringförriskfinsktalandenämligenskäl,särskilda personersav
befolkningensvensktalandedenhosönskansvenska,förstårde inte resp.om

sub-statligSverige. AttmedkulturkontakterupprätthållaFinlandi geatt
vidare-förbetala någotbehöverintekabelbolagenvention gör attsom

direktiv,utredningensmedförenligtintenordiskasändning ärprogramav
kostnader. Dess-någravidkännasfårinteuttryckligen säger statenattsom

Åtminstonesubventioner.i behovkabel-TV-bolagen ettinte par avär avutom
Telia Kabel-TVaffärer.godamonopolställningsintill följddem gör av

kon-ha lämnateftermiljoner kronor42vinst ettredovisade 1995 atten
räken-hadeStjämTVkronor.38 miljonerTelia på senastetillcernbidrag

koncernbidraglämnatefter hakronorpå 6 miljonervinst ettskapsåret atten
Telecom.till Singaporekronorpå 59 miljoner

intekabel-TV-bolagenavgörande,heltalltså den närKostnadsaspekten är
gällandeföreträdarebolagens görsällanDetnorska TV-program. ärvill sända
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de norska skulle ha låg kvalitet.att Det kanske också svårtprogrammen vore
med tanke på vad abonnentema bjuds i stället.

Som för inte ha med norsk TV i tilläggsutbudargument att sär-motens
skild avgift anför kabelbolagen ofta det inte finns något intresse hos denatt
svenska publiken. Telia Kabel-TV sig ha gjortsäger undersökningar och
funnit intresset för italienskär större RAITV föratt norsk. StjärnTVän

det behovär störire kroatiska eller turkiskaatt förmenar änav program
norska. Bolaget har hos Stockholms statistiska kontor förhört sig olikaom
invandrargruppers storlek och funnit det i Stockholm finns fler familjeratt
med jugoslavisk bakgrund med norsk.än Det emellertid inte primärtär för

med norskt tillgång till norsk TV kan angelägen,personer ursprung som vara
det deär svenska tittarna bör få tillfälleutan lära känna grannlandetsattsom

politik, kultur, idrott Utomnordiska intressen skulle för övrigtm.m. gruppers
tillgodoses bättre, kabelföretagen gjorde det möjligt för invandrarna fåom att

på det språket samtidigt till höga kostnader tvingas be-program utan attegna
tala för rad språk de saknar kunskapen program som

Ett kabelbolagen har programpaket med beteckningen Intemationafav ett
inrymmer nio kanaler olika icke-nordiska språk. Paketet innehållersom

förutom franska och tyska påäven ryska, turkiska,program program
spanska, grekiska, arabiska, polska och kroatiska. En abonnent vill hasom
kontakt med visst språkområde tvingas således köpa paket inne-ett ett som
håller på åtta andra språk abonnenten oftast saknar kunskap iprogram som
och således inte har behov av.

När kritik riktas kabel-TV-bolagen för deras ovilja i sina utbudmot att ta
med viss kanal, norsk, det inteär ovanligt företrädare för bo-t.ex.en en att
lagen med hänvisa till trängsel i kabelnäten. Dennaatt trängselsvarar säges
bero på programbolagen kräver derasatt kanaler säljs i paket tillatt egna
abonnentema. Det skulle alltså programbolagen och inte kabel-TV-vara
bolagen i eller mindrestörre utsträckning bestämde sammansättningensom av
de paket erbjuds kunderna. Flera programbolag förnekar det i varjesom att
fall förhåller sig så. Ett skäl till de utländska programbolagen intenumera att
försöker ställa krav på bestämma vilka kanaleratt de skall sändas tillsam-att

med enligt uppgiftär länderi med konkurrenslagstiftningmans att man en
fungerar på kabel-TV-området inte tillåts sådanasom krav och dåatt resa
avstår frånäven det i Sverige.göraatt

Under överläggningarna detmed företag tillhandahåller programpake-som
"Intemational" har frågantet väckts inte norskt skulle kunnaettom program

ingå i paketet. Företaget har därvid hänvisat till den upphovsrättskostnad som
i så fall måste erläggas. Om eller vilken ersättning måste till deutgessom
olika programföretag ingår i det internationella paketet har inte medde-som
lats.

Att tvånget betala upphovsrättsersättning huvudskälet föratt är kabel-TV-
bolagen inte tillhandahålla norskaatt ställtär varje tvivel.utomprogram
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hävdasDärutöveruttalanden.i bolagensständigtåterkommerArgumentet
IblandTV-program.grannländemasförintressenågotinte finnsofta, detatt

dock inte närmareundersökningar,företagnaförklarar re-somatt egnaman
uppfattningen.stöd fordovisas, ger

grannländemas TV-förintresseringaSverigedet ipåståendet ärMot ettatt
parabolantennersaluföromständigheter. Företagfleratalar somprogram

DetTV-program.nordiskamöjlighetentillreklamofta i sinhänvisar att se
oin-kundernatilltänktadetroddeknappastskulle göra voreattom manman

norskaför deAtt intressetTV-program.grannländernastresserade pro-av
faktumdetocksåTV-publiken attmotsägslågt hosskulle avvaragrammen

regelTV-bilagor ii dagspressensliksomTV-tidningamaspeciellai deman
programtablåema.danskaochnorskaredogör för de

TV-kanalervilkaregelbundetefterhörkabel-TV-företaget JnorskaDet anco
Sverigessigvisar detDärvidintresserade attdess abonnenter är av.

utländska kanaler.efterfrågadesärklassde iTelevisions är mest avprogram
skallsvenskabåda% de70-80önskarintervjuadeAv de programmenatt

kabel-TV-svenskamedan deutbud,kabel-TV-företagensfinnas med i
nordiskaförintressefunnit någothaallssig knappast pro-företagen säger

folkbild-konsumtionsvanor,iså likavarandranordiska folken ärDegram.
val TV-pro-frågajust ideosannoliktdetoch kultursyn,ning är avatt omatt
grannlands-TVtillgång tillolikhet. Attdiametraluppvisaskulle engram

andradetlågprioriterasfolket ochprioritet detskulle högsta avenaavges
nordiska ländernasi delikhetertilli övrigt kännervadstrider mot omman

skill-förklaratillbidrakunnamåni någonskulleenda attkulturliv. Det som
publik-kabel-TV-företagensvenskaochde norskanaderna i vad uppger om

sedan längeTV-tittarnanorskamedan dei så fallpreferenser skulle attvara
ipublikensvenskahar dentelevision, settsvensk stortmedblivit förtrogna

vilka under-bedömningVidnorsk TV.möjlighetenundanhållits avatt ense
måsteavseende vid,skall fästa störstpublikintressesökningar mansomom

företag,utfördaderedovisade, ärförsteg. Dede norska är öppet somavges
hosintresseinrikmingenbeskriveroch dekabel-TV-företag,frånfriståendeär

uppfattningsigbildakunnatsjälvsynTV-tittare om grann-engenomsom
värde.ochinnehålllandsprogrammens

Östlandet förintressetgrundladesi delenochOsloområdetI större av
kabel-TV-företag verksamhet.startade sinmedi ochsvensk TV att

utländ-de endasvenskavidaresändaAffärsidén just varsomatt program,var
Påsatellitöverföring tillkom.innanitillgängliga Norge,ska program som var

uppskattadetelevision,svenskmedpubliken bekantden norskaså blevsätt
basutbuden,ifinnas kvarskulledesjälvklartdet förochdess atttogprogram
förmedlaståndblev isatellitsändningar ettkabel-TV-företagen attnär genom
har däremotTV-publikensvenskadendelenStörreantalökat avprogram.
danskaochnorskauppfattningsigbildavarit i tillfällealdrig pro-att omen
grannlands-marksändaoverspilldetkunnatDär göra avgenomgram. man
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i i Skåne beträffande Danmarksstort Radio iprogram sett och svensk-norska
gränstrakter beträffande NRK, lcrävde skulle kvar,attman programmen vara

kabel-TV-nätennär tillkom.
Att 70-80 % de norska TV-tittarna uttalat sig för svensk TV bör ingåav att

i kabelsällskapens grundutbud betyder inte så andel dagligenatt storen ser
svensk TV. Vid i Norge företagen undersökning visade det sig viden att
undersökningstillfället viss kväll 4 % dem såg på TV följdeen av som
svenska En majoritet vill alltså ha tillgång tillstor svenskprogram. TV och är
beredd betala härför därföratt dagligen utnyttja möjlighetenutan att att se
svenska De inhemska har dominerandeprogram. ställning. Iprogrammen en
Sverige beräknas 75 % denän tid TV-tittandeägnas falla påmer av som

SVT1, SVT2 och TV4. Det den bakgrundenprogrammen är skallmot man se
intresset hos abonnentema för norsk TV i de två undersökningar som
utredningen initierat och redovisas i kapitelsom

I det föregående har nämnts kabel-TV-företagen inte vidaresänderatt
norska med motiveringen i så fall måste betalaprogram upphovsrätts-att man
kostnader. Det finns exempel på gått längre så och inte endastatt änman
krävt få tillgång till de norska kanalernaatt gratis kraväven på sär-utan rest
skilda bidrag för förmedlaatt programmen.

Möjligheten nordiska lösningarav

I och för sig skulle naturligtvis kostnadsfrågan det gällernär nordiska TV-
bolags kabelsända kunna lösas nordiskt samarbete. Förslagprogram genom
till olika former TV-samarbete mellan de nordiska länderna har diskuteratsav
i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet under flera årtionden, således
långt innan sändning i kabel introducerades. Såsom visats i kapitel 1 har
dessa diskussioner inte vant framgångsrika och även del detaljstudierom en
rörande nordiskt TV-samarbete alltjämt förekommer, erfarenheternaär av
tidigare utredningsverksamhet på området så det inte skulleattogynnsamma

försvarligt avstå från söka uppnå lösningar ivara att varje land för sig.att Det
förhållandet underströks särskilt statsminister Gro Harlem Brundtland, närav
hon 1995 kommenterade de norska kabel-TV-bolagens beslut deutöveratt
svenska TV-programmen vidaresändaäven danska En samladprogram. nor-
disk lösning fick, enligt statsministerns uppfattning, för närvarande anses
omöjlig genomföra. Det därföratt nödvändigt söka sig fram med del-var att
lösningar land för land.

Svårighetema finnaatt nordiska lösningar har också visatgemensamma
sig i andra sammanhang. De nordiska statsministrarna, representerande rege-
ringar med olika partifárg, har vid tillfällen uttryckt önskemålett par attom

grannländemasgöra TV-program tillgängliga i de nordiska länderna. Frågan
har behandlats de i huvudsak med licensmedel statsñnansierade nationellaav
TV-bolagen, till statsministrama anmält skattebetalarnasom inte har råd".att 91
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kostnader förfråganlöstskulle hasarnnordiskt plan ompåOm ettman
ochSverigemedsambandiskett atthaborde det senastgrannlandsprogram,

budgeten,nordiskadenutgifter frånradströksDåinträdde i EU.Finland en
utsträckningmedel ifrigjordahärigenom storbestämdesdetsamtidigt attsom

ändamål.kulturellaföranvändasskulle
stårtillgängligagrannlandsprograrnför görastatsbidragmedLösningen att
kul-nordiskadeÖverenskommelse träffades därombuds.till avlängreinte

i dennaövrigtförinskärps1996. Dethöstenderasvid möteturministrama
destödbegärabehovenDärtill kommer na-attdirektiv. avutrednings att av
länderi dessasedanoch Norge,Danmarkbortfallit iTV-bolagen mantionella

TV-pro-grannländemastilltillgångfåttkabelnätenanvändning avgenom
blivitskälolikaländerna ensamtskandinaviskadeSverigeNär avavgram.

lös-måstegrannlands-TVtilltillgångbegränsadmycketmedstående kvar
planet.nordiskapå detstället förlandet iinomsökasningen

kabel.viatill TV-programtillgångharhushållenmajoritetEn nuav
skäl intepraktiskadärflerbostadshus,igäller dettaSärskilt tätortemas man av

självkanparabolantennharhushåll. Denvarjeförkan ha ensomantennen
kommakanmöjlighet attTV-kanaler. Dennatillgängligaolikamellanvälja

kodarTV-bolagenmåni denbetydelseminskadfåvarje falliförsvinna eller
TV-innehavareföromöjligademdärmed somoch gör attsändningarsina se

norsk-svenskagällerdetNärkort.hörandedärtillmeddekoders.k.saknar
kodarredanTelevisionSverigesTV-området kan nämnaspåförbindelser att

hari Norgeför denföljagårintedärmed somsändningar attsina som
förendasttillgängligasåledessändningarna ärsvenskaDeparabolantenn.
dekodaförförberedelserpågår attPå sättkabel-TV.hardem sammasom

iföljamöjliga attinte kommersedan attsändningarna,norska varasom
konstateraintressesittharDet attparabolantenn.användningvidSverige av

vidtagit ellerSverigeochbådei NorgeTV-bolagenlicensñnansieradedeatt
innehavareförsvårarealltdetför para-åtgärder göra avförbereder att

grannlandsprogrammen.bolantenner att se
finna värdetsiguttalatpolitikerhurexempel nor-avomlättDet är att

gälltdetvunnits, närresultatocksåområden harmångaPågemenskap.disk
ochparlamentbeslutGenomslag.olika rege-gränshinderminska avatt av

arbets-nordiskpassfrihet,införamöjligtvarithar det gemensamringar att
borttagandesocialförsäkringar,konventionexamensgiltighet,marknad, om

någraendast nämnaförvaruhandelndelenav attförrestriktioner störreav
påkvaremellertidfinnsgränshinderimmateriella enellerFysiskaexempel.

nivåsamarbetsförmågabristandeföljddå oftaoch enområdendel är aven
frånavstårFörvaltningar ut-regeringar. attochparlamentunderliggersom

utri-berördesProblemetsig.erbjudersamarbetsmöjligheter avnyttja som
sessionrådetsNordiskavidanförandeGradin iAnitakeshandelsminister ett

mångapå gräns-lösningartillförslagredanhon,menadefinns,1990. Det
viljagodbaraintekräverDetförverkliga dem.gäller"Men detproblem. att
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hos regeringarna också traditionella bestämmelser ochövergerutan att man
i förvaltningarsynsätt ned till lägsta nivå". Förhållandena på TV-området i

Norden in i detta nationellaDe TV-bolagenmönster. med publicpassar ser-
vice-uppgifter visserligen inga förvaltningar,är de praktiskt heltär tagetmen
statsñnansierade med licensmedel. Det har inte gjort dem lyhörda förmer
signaler utgått från statsmakternas företrädare. Det nordiska samarbetesom

förekommer TV-området består dels antal samproduktionersom nu ettav
och dels vissa och nyhetsinslag inspelade i ländernaattav program- ett av
också distribueras till de övriga. Denna bytesverksamhet inom det s.k. Nord-
visionssamarbetet kan inte TV-tittamas fria val nordiskaersätta av program.

Yttrandefrihetsgrundlagen

Kabel-TV-branschen etablerades i Sverige 1986, då tillät privatägdastaten
kabelsystem och satellitsändningar. förstaNär den kabellagen från 1986 er-

lagen 1991:2027 kabelsändningar till allmänheten, försvannsattes av om
kravet på koncession förutsättning för i vinstsyfte driva kabel-TV-attsom
verksamhet. Det skedde i samband med antagandet yttrandefrihetsgrund-av
lagen och dess foljdlagstiftning.

Yttrandefrihetsgrundlagen tillkom efter årtionden utredningsarbete.av
Sedan länge hade eftersträvat omforma tryckfrihetsförordningen såattman att
den inte endast skulle tillämplig på tryckta skrifter skulleävenvara utan
kunna ytttrandefrihet inom ljud och bild och andra konstarter. Närgarantera
detta olika skäl inte kunde förverkligas, inriktades arbetet på i sär-av att en
skild grundlag bygga regelsystem, så möjligt anslöt signäraettupp som som
till tryckfrihetsförordningens innehåll.

I tryckfrihetsförordningens inledande formuleringar fastslås den all-att
tryckfriheten tillkommit förmänna "säkerställande fritt meningsutbyteettav

och allsidig upplysning". heterDet vidare i kap. 4 § Rätt själv elleren att
med biträde andra tryckpress framställa tryckalster skall tillkommaav genom
varje svensk medborgare eller svensk juridisk person." yttrandefrihets-I
grundlagen används likalydandenästan formulering, det gällernären att ange
lagens syfte. "Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål säkraatt

fritt meningsutbyte, fn allsidigoch upplysning frittett och konstnärligten ett
skapande." Kap. 3 § 1 första stycket har följande lydelse: Varje svensk
medborgare och varje svensk juridisk har sända radioprogramrätt attperson

tråd. Genom den sistnämnda bestämmelsen etablerings-genom garanteras
frihet för den vill sända TV-program i kabel. Före yttrandefrihetsgrund-som
lagens ikraftträdande fordrades, såsom förut tillstånd för bedrivanämnts, att
trådsändningar för allmänheten.

Yttrandefrihetsgmndlagen har principiell utgångspunkt etablerinattsom gs-
frihet skall råda inom ljudradio, television, film, videogram och ljudupptag-
ningar. Den begränsade tillgången på sändningsutrymme i luften dockgör att 93
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TV-sändningar.ochradio-trådlösapåinte kan tillämpasetableringsfriheten
marksändfrågatillstånd. Isärskiltdärförsändningar fordrassådanaFör om

SVT2 ochSVT1,kanalerrikstäckandetillstånd givits åttelevision har tre
kabel-TV-företagetdäremotdetsändningar i trådnätgällerTV4. När det är

i yttrande-formuleringamasändas. Avskallvadbestämmerensamt somsom
bestämmaskall hakabelföretaget rättframgårfrihetsgrundlagen ensamtattatt

från myndig-inblandningtryckeriägarepåinnehållet sätt utansom ensamma
framställa.skallföretagetskriftertrycktasjälv vilkaeller enskildaheter avgör

det finns cirkamedanemellertid däri,skillnad liggeravgörandeEn helt att
ytterligtfinnasskäl endasttekniskadettryckerier i landet, kan2 000 ettav

i Sverige2 finnsframgår kapitelkabel-TV-företag. Somantalbegränsat av
allmänheten. Detillvänder sigförvärvssyfteikabel-TV-företagfyra som

mark-harföretagenkabel-TV-marknaden. Ett95 %behärskar cirka enavav
egentligingenskäl förekommertekniska60 %. Avnadsandel ligger närasom

harVarje företagkabel-TV-företagen.kommersielladekonkurrens mellan
åtminstonemonopol ellerde verkarområden därinom de geografiska ett en

med förhållan-likhetytligföreligger endastställning.monopolliknande Det
harpublicera någotvilltryckta skrifter. Denfördena på marknaden ettsom

tryckta skrifterdelvilldenvälja mellan. Förantal tryckerier taatt avsomstort
räknas ikandistributionskanalerochtryckerierantalet förlag,gäller tusen-att

valmöjligheter.obegränsadetal. harLäsaren nästan
till det regel-ansluter sigsåkabel-TV-områdetpålagstiftningenAtt troget

föreliggerskillnaderdeskrifterför trycktagäller storatrots somsystem som
blivit allt-handeftertill de problemhuvudorsakmediermellan dessa är som

uppmärksammade.mer
kabel-TV-området förbi-påför monopolriskernainte påståskanDet att

propositionenutarbetades. Iyttrandefrihetsgrundlagentillsågs, då förslaget
angelägetdetframhöllsantagandeföregick lagens1990/91:64 att varsom

uteslu-monopol"fårkabelföretagetuppmärksam risken ettatt somatt vara
motivet förstarkasteDetprogramsättningen.inflytandeandra från attöverter

verksamhet för tråd-etablerainflytandeallmännadet över rätten attettge
minskaretableratsredan hartrådnätligga i detta. Därsändning kan sägas ett
faktisktfår lättNätinnehavarenbyggas.skallsannolikheten för ettännuatt ett
blirFråganområde.vissttrådsändningskapaciteten inommonopol på ett om

koncessions-motiveraskalländå kan finnasför monopolde risker att ettsom
upprätthålls."trådsändningarförsystem

propositionenunderlättades enligtden fråganBedömningen manomav
utveckladestatsrådetföredragandenätinnehavare för sig. Detbetraktade olika

följandetankegången på sätt:
telever-upprätthållstelenätetbefintliga allmänna"Det staten genomavnu

kantrådsändningskapacitetenutbyggnadbetydande del denket. En somavav
televerket.genomförastorde också kommaväntas att av
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denI mån televerket upplåter sändningsutrymme i trådnäten kan det all-
krav påmänna saklighet och opartiskhet enligt l kap. 9 § RF vilar på allasom

fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen vägledande.som Detvara
bör vidare möjligt utforma grundlagen så den lämnar förattvara att utrymme
föreskrifter i lag närmare reglerar förutsättningarna för tillträde tillsom
televerkets trådnät. Denna möjlighet bör kunna begagnas på sätt görett som
det omöjligt hävda det allmänna missbrukar sin ställningatt nätinne-att som
havare."

Sedan detta uttalande gjordes har Televerket omvandlats till aktiebolag,ett
Telia, och detta står i sin tillägare rad aktiebolag vilkatur kabel-som en av
TV-företaget Vidär utredningens kontakter företagetmedett. har detta aldrig
gjort gällande det till ledning för sin verksamhet skulleatt ha iakttaatt
regeringsforrnens föreskrifter statliga myndigheters skyldigheter. Det kanom
nämnas Telias dåvarandenär koncemordförandeatt samtidigtsom var
ordförande i Föreningen Norden förhörde sig möjligheten plats förattom ge
norsk iTV dotterbolagets kabelnät fick han beskedet någon förändring inteatt
kunde påräknas. Utredningen har i enlighet med sina direktiv varit i kontakt
med de fyra dominerande kabel-TV-företagen för klarlägga deras intresseatt
för lägga in de norskaatt åtminstone i tilläggsutbuden. Ingentingprogrammen
har därvid framkommit tyder på Telia Kabel-TV skulle benägetattsom vara

uppträda på övriga Företagatt sätt än inom branschen. Sådanaannat aspekter
vämande nordisk identitet på medieområdet eller kulturellasom hän-av mer

i övrigt kunde allmänt känna sympati för de måste likvälsyn stå till-man men
baka för de krav på lönsamhet bolag alltid måste ställa Dettaettsom upp.
klargjordes också mycket tydligt vid konferens ordnades hösten 1995en som
med medverkan från Föreningen Norden, Svensk-norska föreningen,
Sveriges Television, Norsk Rikskringkasting i Stockholmsområdetsamt
verksamma kabel-TV-företag. Det i propositionen till yttrandefrihetsgrund-
lagen 1990/91:64 framförda antagandet det statsägda kabel-TV-företagetsatt
dominerande ställning skulle motverka monopoltendenser får inte stöd i de
iakttagelser, utredningen kunnat I den mångöra. Telia Kabel-TV:ssom
storlek haft någon betydelse har det varit företagetnärmast ibland kunnatatt
få tillgång till produktionsbolagens på villkor vadänprogram gynnsammare

varit möjligt för mindre kabel-TV-företag.som
I propositionen med förslag till yttrandefrihetsgrundlag framhölls också att

det i varje fall från praktisk mediepolitisk synpunkt" inte tillfredsställan-var
de bort från risken För faktiskatt monopolisering med hänvisningse till atten
det råder frihet etablera konkurrerande trådnät.att Det föredragande statsrådet

fråganäven föreskrifttog med skyldighet för innehavareupp kabel-om en av
upplåtanät denatt begär det förutrymme säkerställa tillgång tillattsom

trådnäten för alla. "Behovet säkra allas tillgång till trådnäten kan inteattav
förnekas." En föreskrift detta innehåll sades också undanröja invänd-av en
ning tanken på etableringsfrihet förmot trådsändningar. Samtidigt framhölls
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begränsningar.kundeintekabelbolagenförskyldighet utansådan varaatt en
sändningskapaciteten,ökaförpliktelseinnebärakunnaDen bör inte omatten

måsteslagsalla nätinnebärahellerintetill. börräcker Dendenna inte att
utveck-trådnättänkbartfulltutomstående. Detfrån ärtrafik attkunna rymma

upplåtelseskyldighetenSyftet medbruk.företags internaförlas t.ex. ett
alla påtillgängligt för sätttrådmediet blirsäkerställa ettskulle somattattvara
massmedium."skriftermed trycktalikvärdigtdetmöjligtså långt gör som

förförpliktelsemaförtalasadesfördaDet att enresonemangetovan
ochsändningarRadio-koncemensSverigesvidarebefordratrådinnehavare att

föreskrivasbordetill andrasändningsutrymmeupplåtakostnadsfritt ge-att
"Även tänkbar."upplåtelseskyldighet ärgåendelängrelag. ennom

lösningdenkoncessionssystemet ärslutligenbetonadespropositionenI att
Sveriges delländer. FörjämförbaraSverigemedi andraallmänhet valtsisom

angelägetdettillhänvisningmedalternativemellertid dettaavvisades att var
står ochdetslå fastgrundlagisynpunktfrån principiell att envaratt en ny

tråd".sändningarmedtill allmänhetenhänvända sigfritt genomatt

ställningmonopolliknandeKabel-TV-företagens

handstillliggererfarenhetårs näramed några attfråga detDen numerasom
till allmän-hänvända sigen" frittochstår "varverkligenställa det attär om

monopolistiskafyraframvuxitdettråd ellermed sändningarheten omgenom
i ka-framförasskall fåvilkaensidigt bestämmerföretag, somprogramsom

skall fåabonnentemavilkaensidigt bestämmerbelnät och lika somprogram
delta av.

kän-marknadsform,språkbrukekonomisktimonopolMed somenavses
intedetsäljarefinnsmarknad endastdet på samt attnetecknas enatt enav
de-produkt. Dennamonopolföretagetstillsubstitutnäraliggandefinns några

kabel-TV-företagen, sittinomoch avgrän-därpåtillämpligfinition ettvartär
konkurrens.saknarverksamhetsområdesade

yttrandefrihetsgrundlagengrund förlåg tillpropositioni denNär somman
på kabel-TV-uppståkundemonopolförfarhågoreller refereradeuttalade att

programföretagförsvårighetertänkbaradiskuterades främst attområdet,
vanligareblivit alltharobefogad. DetinteOronkabelnäten.med ikomma var

hävdar monopolställning hindrarkabel-TV-bolagensprogramföretag attatt
emellertid väl såMonopolställningen ärTV-publiken.fram tilldem nåatt

överhuvud-demåste,TV-tittama. Dessaförhållande tillframträdande i om
och till-basutbudsammansättningdenkabel-TV,vill ha acceptera avtaget

Utredningen,ensidigt bestämmer.kabel-TV-företagetläggsutbud varssom
sänd-norskautökadeförförutsättningarnaredovisaprimära uppgift är att

situation präglasTV-tittamasmåste konstateraningari svenska kabelnät, att
kabel-TV-bolagenspåverkamöjlighetfrågamaktlöshet itotalnästan attomav

iakttagelse.dennainteutbud. Utredningen är omensam96
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1992I uttalade sig Konsumentverkets generaldirektör frånvaronmars om
konsumentinflytande på kabel-TV-området. Problemet för kunderna ärav att

de helt i händernaär på företaget, sedan de fåttväl kabel-TV inkopplad Enda
chansen slippa problemet avtalet. Följande åratt är säga vände sigatt upp
Konsumentverket till Kulturdepartementet med skrivelse i vilken poängte-en
rades kabel-TV-företagen hade monopolliknande ställningatt gentemoten
kunderna. Verket framhöll klagomål kabel-TV-företagen så vanligaatt var

ärenden detta slag dominerade verkets ärendestatistik.att Konsument-av
verket avslutade sin framställning med föreslå tillsättande utredningatt av en

möjligheterna till offentlig tillsyn kabelmarknadenöver och registrerings-om
plikt för kabelnät.

Konkurrensverket har i skrivelse i år riktad till kabel-TV-bolagen beretten
dessa tillfälle sig inkommenöver anmälan bristen på kon-att yttra en om
sumentinflytande. Enligt verkets uppfattning har kabel-TV-operatörerna en
stark ställning konsumenterna. Konkurrens kunderna mellangentemot om
kabelnätsoperatörema förekommer i princip endast vid upphandlings-ett
tillfälle. Försök från kabel-TV-operatörer etablera sig i område däratt ett en
kabeloperatör redan etablerad kan inteär förekomma i praktiken.sägas
Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket den befintliga kabel-att

åtnjuter betydandeoperatören marknadsmakt eftersom kunderna inom det
befintliga området inte har någon alternativ vända sig till.operatör att

Också i det citerade interpellationssvaret, kulturministernovan som avgav
i riksdagen i januari år,i talades kabel-TV-företagens monopolliknandeom
ställning i de områden där de verkar. "De boende har bara välja mellanatt att

det utbud TV-kanaler kabelföretaget erbjuder elleracceptera avstå."av som
De kritiska synpunkter här redovisats förtjänar beaktas.som att noga
För skall kunna tala fri marknad krävsatt den slutlige kon-man om atten

har fritt val mellan olika produkter, varvid konsumentenssumenten ett egen
uppfattning eller tjänsters kvaliteter och priser blir avgörande förom varors

eventuellt förvärv. Det inte acceptabeltett är konsumentintresset på kabel-att
TV-otnrådet i så utpräglad grad skjutits i bakgrunden till förmån för nätägares
och i någon mån hyresvärdars intressen. Nätägare och hyresvärdar har givits

inflytanderätten från hyresgästerna bestämmaatt utan vilka TV-program ut-
de marksändaöver kanalerna dessa skall det hyresgästernaärtrots attse, som

betalar sändningarna i kabel-TV. Det tveksamt detär går finna någotattom
område, där så ojämlikt förhållande råder mellanannat å sidan dis-ett ena en

tributör olika tjänster och å andra sidan konsumenterna tjänster.av av samma
Detta framstår så mycket betänkligt, det i föreliggande fallnärsom mer som

frågaär medborgarnas lättbegripliga önskemål själva få valgöraom att ett
mellan olika inforrnationsvägar och kulturyttringar. Att stärka konsumenter-

inflytande detta område enligt min meningär statsmak-nas ett ansvar som
Ävenoch myndigheter inte bör undandra sig.ter med nuvarandeom man

teknik inte kan TV-tittama fullständig frihet i val bör detge av program,
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införaoch NorgeDanmarkgjort iliksommöjligtockså i Sverige att manvara
ledning verksamhet harsinförtillkabel-TV-företageninnebärregler attsom

hämtakanSärskilt från Norgeönskemål.abonnentemasinhämta manatt
låta sinaregelbundetkabel-TV-bolagenexempel på hur kräver attavman

undersökningarVid dessavill ha.deställning till vilkaabonnenter ta program
för fritt kon-förutsättningSomolikakostnaderna förbör ettprogram anges.

valskall träffaområden denpå andrahärsumtionsval gäller ettatt somsom
beskaffenhetproduktensbedömningsamtidigmöjlighet tillmåste ha aven

organisationerprogramvalsundersökningar bör göraspris. Sådanaoch av
ikabel-TV-bolagen.fristående fråneller företag ärsom

kabel-TV-marknaden härpåförhållandennuvarandekritikDen sommot
området.på Dennaverksammade företagredovisats riktas ofta ärmot som

endastföretagenfelriktad. Vad gör ärobetydlig delemellertid till intekritik är
tillämpningoch desslagstiftninggällandemöjlighetertillvarata de geratt som

inför sinauteslutandemedaktiebolagKabel-TV-företagendem. är ansvar
i verksamheten.uppstårvinstdenvilka de har inlevereratillägare att som

dennaföretagenåtrninonefullgörkapitel 2Såsom framgått ett avparav
härtillbidragitmonopolställningderasframgång. Attuppgift med betydande

uppkommit.för denansvarigainteföretagentorde uppenbart, är attmenvara
åtarbolagaktiebolagslagenförenligt meddet intesjälva verketI att ettanses

ivinstsyfteti förutsättaför det lagenfrämmandesig förpliktelser annatärsom
aktieägaresamtliga ärbolagsordningen ellerifall då detta medgesän ense.

nordiskvärnandetillaspekter ellerkulturellahänsynstagande tillBrister i av
kritik kabel-tillvidare ledainteidentitet bör såledesgemenskap och utan av

syften. SersådanatillgodoseföruppbyggdainteTV-företagen. Dessa är att
de tiodet sigvisarstyrelsepå Telia Kabel-TV:sexempelvis att avman

tidnings-återståendetvåmedan de äranställda i Teliaåttaledamöterna är
svårt begäradetvilken ärfinns StjärnTV:sekonomer. I Singapore ägare attav

monopol existerarförAnsvaretnordiskt kulturutbyte.för ettattengagemang
möjliggjort detdendetdrar fördelåvilar mindre den än attsomavsom

fortbestå.uppkommit eller kan
sinredan vidkabel-TV-företagnorskabeskrivits hurföregående harI det

framfördes i olikaSnartvidaresända svenska TV-program.började nogstart
skulledanskaocksåönskemålsammanhangmedier och i andra att program

allehanda invänd-kabel-TV-företagenkabelnäten. Fråndistribueras i restes
upphovsrättskost-betalainte villepåframför allt gickningar, attut mansom

förengagerade sigpersonligenstatsministerförst landetsnader. Det närvar
in-negativasin tidigarekabel-TV-företagende norskasaken övergavsom

Sverige lägetutbud. Ii sina ärdanskaställning och infogade de programmen
norskaönskningarframhållits harSom förut program somett annat. om

kabel-TV-fö-föranlettenskilda inteochpolitiker, organisationerframförts av
inställning.ändra sinretagen att
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Det svårt i efterhandär bedöma hur vid tillkomsten yttrande-att man av
frihetsgrundlagen gjorde avvägning mellan å sidan abonnentemasen ena
intresse få inflytande vilka de betalar föröver och åattav attprogram se
andra sidan intressenätägarnas eller eventuellt tillsammansattav ensamma
med hyresvärdar få bestämma vilka skulle tillgängliga förprogram som vara
abonnentema. Följden den utfornming lagstiftningen fick, blev emel-av som
lertid sig det avsiktligt eller inte konsumenterna såsom visats ivare attvar- -
kapitel i ställdes inflytande programsarnmansättningen.stort översett utan
Därför finns anledning lagstiftningsvägenöverväga stärka TV-tittamasatt att
möjligheter själva välja vad de skall Det bör också påpekas erfaren-att se. att
heterna i Sverige kabel-TV inte yttrandefrihetsgrundlagennärstoraav var ut-
arbetades. Utläggande kabelnät började vid mitten 1980-talet, och denav av

omfattande utbredningen skedde vid årtiondets slut. därförDet be-mera är
gripligt det svårt förutse vad yttrandefrihetsgrundlagenatt skulle få förattvar
konsekvenser kabel

Yttrandefrihetsgrundlagen omfattandeär lagverk kompliceratett nytt ett
rättsområde. Det därför knappast förvånandeär erfarenheterna dessom av
tillämpning leder till korrigeringar i dess utformning på enstaka punkter.
Yttrandefrihetsgrundlagen knappast någonär slutpunkt. Såväl regeringen

riksdagen markerade i anslutning till grundlagen vissa frå-som att antogs att
kunde komma attgor tas nytt.upp

"Allmänhetens intresse allsidig upplysning"av

När det gäller tolkningen yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser ärav en
helt avgörande fråga vilket innehåll skall lägga in i uttrycket "allmän-man
hetens intresse tillgång till allsidig upplysning. Innebörden inteär närma-av

definierad i grundlagens förarbeten, i den lag i sambandre antogsmen som
med yttrandefrihetsgrundlagens tillkomst föreskrevs skyldighet sända deatt

Ävenmarksända svenska kanalernatre s.k. lokalkanal. detta församt en om
cirka tio år sedan ansågs tillgodose kravet på allsidighet, det inte orimligtär

i ljuset tids erfarenheteratt begreppet allsidighet vidareav en senare ge en
innebörd. Utvecklingen på medieområdet går snabbt. dag harI Norge och
Danmark liksom antal andra med Sverige jämförligaett europeiskastort
länder grannländemas kanaler med i sina kabel-TV-utbud. Det bl.a. justvar

leddeönskan sprida grannländemas tillatt den tidiga utbyggna-program som
den kabelnät i Beneluxländema. Man har i dessa och rad andraav en euro-
peiska länder via kabel-TV skapat möjlighet få klart bättre omvärlds-att en
kunskap vad erbjudsän i Sverige. såI alla länder har dettasom gott som re-
sultat uppnåtts på frivillighetens I vån land kan det-väg. delvis på grund av
den för Sverige speciella lagstiftningen bli nödvändigt välja vägatt en annan-
för få TV-utbud kan medverka tillatt medborgarnaett den kunskapsom att ge
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ochNorgeländer,andrai mångaomvärlden,den t.ex.närmaste mansomom
angelägen.naturlig ochDanmark, finner

särskildi SverigeyttrandefrihetenförhållandetDet garanteras genom enatt
heltlämnaskabel-TV-marknaden börskäl tillanförs iblandgrundlag attsom

därförkanländer. Detvanligt i andravadfrånoreglerad till skillnad ärsom
specielltnågotyttrandefrihet integrundlagsfäst ärerinraskäl attatt enomvara

massmediernamångfald inomRådet förutgivenskriftför Sverige. Av aven
flestai deinskriven väst-principyttrandefrihetensframgår är1997:2 att

Storbritannien sak-undantagförfattningar. Ett utgörländerseuropeiska som
andra yttringarochtryckfriheteni ställetförfattning. Därskriven ytt-är avnar

ellerförbjudet i lagintegaranterade. Allt"negativt" ärrandefriheten som
konsti-yttrandefrihetenAtt ärochrättspraxis har göra.rätt attvar engenom

förhindraintevästeuropeiska ländernahar i detutionellt garanterad ansetts en
påtillgodose kravåsyftarofta justkabel-TV-områdetlagstiftning på attsom

dvs.Danmark och Norge,Både imångfald.tillgänglighet ochyttrandefrihet,
jämförelser, detärtill handsligger göravilka detländer med nära att en

skulle inne-kabel-TV-områdetpåkonsumentintlytandefrämmande tanke att
yttrandefriheten.inskränkningbära aven

kabel-TV-verksamheteneventuell regleringgäller frågandetNär avom
åiena därvinstsyfte ochi vän-drivssidanskilja mellanbör nät mansomman

tillkommitsidan kabelnätå andraallmänheten och attder sig till genomsom
i bostads-ellereller villorradhusi föreninghushåll,antal enett t.ex. aven

falletdetsatellitmottagning. Iföranläggningrättsforening anskaffat senareen
sändas i detskallvadföreningsangelägenhetblir avgöradet egnaatt somen

bestämmelser till kon-utifrån givnasjälvfallet ingakabelnätet och där behövs
skydd.sumenternas

begreppenförredogörelse lämnatsbetänkande har mustTidigare i detta en
åläggsinnebär nätägarenförra begreppetoch offer. Det attattmustcarry

särskilderläggabehöverabonnentemakanalertillhandahålla vissa attutan
basutbud.kabel-TV-bolagetsingår alltså ikanaleravgift för tjänsten. Dessa

tillhandahålla vissaskyldiginnebär ärbegreppet nätägarenDet attattsenare
tilläggsutbud.avgift isärskildelleri basutbudetkanaler antingen mot

utvecklingendigitalaDen

marksänd TVdigitalsändningarinnevarande höst kommer startaUnder attav
teknikövergång tilleventuellAvsiktenantalpå begränsat är att nyorter.ett en

statsmakternaförmöjlighetmedskall ske i flerafor marksänd TV attsteg
skall fortsätta.verksamhetenvilkettill ochsuccessivt ställning sättta om

de digitalautbyggnadeventuellför ärförutsättninggrundläggandeEn atten
Även det i regeringensekonomisk bärkraft.marksändningama bedöms ha om

uppfattningallmänutbyggnad, deteventuellproposition talas är attenom en
använda analoga. Däremot ärdentekniken kommerden digitala ersättaatt nu100



överväganden och förslag

meningarna delade i be-frågan i vilken takt detta kommer ske. En delattom
dömare införandet det bör kunna ske så snabbtatt systemet attmenar nyaav
redan efter tio år majoritet hushållen skall ha utrustning för kunnaatt taen av

de digitala TV-signalema. Andra hävdar det kommer dröja längre.emot att att
Med dislributionsvägar situationen på kabel-TV-otnrådet kommakannya
förändras. Klart emellertid de aktuella problemenäratt att som samman-nu

hänger med upphovsrättslig ersättning inte försvinner därför fåratt man en ny
telcnik. Av det skälet det olyckligt, framtida planerat införandeettvore avom
digital skulleTV till intäkt för avstå från vidta sådana åtgärdertas att att som
åtminstone under den tioårsperioden kan det möjligt för dennärmaste göra
svenska TV-publiken så delönskas grannländernas TV-program.att taom av

Förslag

anförtsMot bakgrund vad i föregående kapitel jag mig inteettav som anser
böra föreslå norsk public service-kanal obligatoriskt ingå i deskallatt en
kommersiella kabel-TV-företagens pnogramutbud. Must carry-principen bör
tillämpas restriktivt, och det vanligaste i olika länder i hu-attsynes vara man
vudsak inskränker sig till föreskriva nationellade public service-kana-att att
lema obligatoriskt skall ingå i kabel-TV-företagens Såsomprogramutbud.
också i den föregående framställningen finnsnämnts dock undantag. Ett
sådant i Nederländerna ålagt kabel-TV-fönetagen vidaresändaär att attman en
belgisk public service-kanal.

Samma restriktivitet långt ifrån självklar, det gäller offer-prin-är när must
cipen. Vid dess tillämpning åläggs visserligen kabel-TV-företaget erbjudaatt
TV-tittama abonnera viss kanal, distributören har vidrättatt att etten men
eventuellt abonnemang skälig avgift. Därför jag yttrandefri-ta ut atten anser
hetsgiundlagens bestämmelser inte lägger hinder i för kabel-TV-vägen att av
företagen kräva de enligt offer-principen norskt publicgöratt must ett ser-
vice-program tillgängligt för sina abonnenter. Vad här föreslagits i frågasom

åtgärder för mindre ensidigtdet norsk-svenska TV-utbytet börgöraattom
Ävenockså tillämpas råder omotiveraddansk TV. här dispro-gentemot en

portion. Dansk TV visas huvudsakligen endast i de delar Skåne, där TV-av
innehavarna med kunde danska sändningar redan innanantenner ta emotegna
svenska sändningar börjat. blivit dansk framstodFör dem TVattsom vana se
det naturligt danska sändningar ingå i kabel-TV-företagensskulleattsom
programutbud.

När TV-frågor diskuteras inom det utbredd uppfattning insla-EU är atten
europeiska bör ökas. del länder vill för ändamål till-En dettaget av program

gripa långtgående reglering. måttliga styrning frånDen samhällets sidaen
det skulle innebära tillämpa offer-principen på här föreslaget sättattsom must

ligger väl i linje med den allmänna inställning råder inom EU. På ettsom
internationellt plan uppfattar de nordiska länderna stående varandraman som 101
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särskildapå iakttagelsen despeciellt inställning grundar sigDennanära. av
socialpolitik, arbetsmark-för gäller i fråga bl.a.regler nordbor omsom

kostnadskrä-nadspolitik utbildningspolitik, dvs. de för ländernaoch mest
nordisk gemenskapvidtas för markeravande områdena. Att åtgärder ävenatt

nordiskt kulturavtal exis-på kulturområdet sig naturligt, speciellt ettter som
föregående beskrivits,Vad särskilt TV-området har, såsom i detgällerterar.
varit resultatlösa. Närflera årtionden utredningar samarbetsmöjligheterav om

inte krönts medingå allnordiska överenskommelseransträngningarna att
för land.framgång, naturligt söka lösningar land Detframstår det ärattsom

Palmes och Sorsasför övrigt det på statsministrarnavad skettsom genom
Sverige statsbidrag till TV-initiativ ingångna avtalet mellan Finland och om

sändningar.
det prograrnutbud dedet gäller konsumenternas inflytandeNär över som

metoder till-betalar för till hands använda sig deligger det närmast att somav
särskild betydelselämpas i beskrivits i kapitlen 3 och AvNorge och som

abonnentemas objektivtgenomförs påundersökningar önskemålär ettatt av
från kabel-TV-företagen.företag eller organisationer friståendesätt ärav som

vilka kanalerminst viktigt för de tillfrågade klargörsInte det ärär att som
alternativ. Resultatenmöjliga för olikatillhandahålla kostnadenatt samt av

sådana för företagens abonnenter.undersökningar bör bekantgöras
lagstiftning friareKabel-TV-företagen i Sverige har med gällande en

fördelar,ställning vanligt länder. har medförtvad i andra Detän är mensom
efter vissa nackdelar iakttas. I dennanågra års erfarenheter kan också

norsk tillgänglig iutredning har utgångspunkt från önskan TVmed göraatt
kabel-TV-företagensSverige två brister särskilt uppmärksammats. Den ärena

frånpublic service-kanalerobenägenhet sina kunder tillhandahållaatt
i Sverige ofördelaktigtgrannländema. avseendet skiljer sig situationenI det

andra bristenfrån vad gäller i jämförliga europeiska länder. Den ärsom
Ävenprogramutbudet. efterabonnentemas obefintliga inflytandenästan ett

svenska företaggenomförande de förslag redovisats kommerav som ovan
inom friare ställning vad deraskabel-TV-branschen ha änatt en

ställer vissamotsvarigheter i allmänhet har i andra länder. Om inteman upp
med Sverige undergrundläggande villkor förut berörts bör räkna attmansom

ochöverskådlig tid förblir land har väsentligt kulturelltsämreett ettsom
Möjligheternaomvärldsorienterat TV-landskap andra jämförliga länder.än att

torde små ellerdå få med grannlands-TV med bl.a. norska varaprogram
införandet vissobefintliga. För kabel-TV-företagens del skulle av en

reglering frihetsinskränkning. skulle mista något sin starkainnebära Deen av
konsumenternaställning såväl programföretag abonnenter. Förgentemot som

svårtskulle däremot möjligheterna öka fritt välja vad de vill Det är attatt se.
detta stå i strid de syften legat bakom såvälskulle medattse som

som nämligentryckfrihetsförordningens yttrandefrihetsgrundlagens tillkomst,
medborgarnas fritt del fakta och åsikter i vad helst.rätt ämneatt ta somav
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Förkortningar

COPY-DAN upphovs-Organisation tillvaratar bl.a. danskasom
rättighetermäns

COPYSWEDE motsvarigheten till COPY-DANDen svenska

Ds Departementsserien

KO Konsumentombudsmannen

KOPIOSTO COPY-DANDen finska motsvarigheten till

NORWACO norska motsvarigheten till COPY-DANDen

NRK Norsk Rikskringkasting

NOU offentlige utredningerNorges

RF Regeringsformen

SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsforetag

SOL Sweden line kabelföretagetton -
SOU Statens Offentliga Utredningar

Teracom TERACOM Svensk företagRundradio AB statligt
förvaltar för marksändningar radio ochnätetsom av

TW

Tryckfrihetsforordningen

YGL Yttrandefrihetsgmndlagen
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Utökade norska TV-sändningar i svenska Dir.
kabelnät 1996:53

vidBeslut regeringssammanträde 27 juni 1996den

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare skall bedöma efterfrågan på norskahur TV-ärstor
sändningar bland svenska redovisa förut-kabelbolag och TV-tittare samt
sättningarna för utökade sådana sändningar i svenska kabelnät.

Värdet internordiska TV-sändningarav

Det kulturellt förvärde allmänheten i Sverige få bättre kunskapär stort attav
kultur, politik, allmännaekonomi, levnadsförhållanden och tankesätt iom

grannländema. bra åstadkomma möjlig-Ett detta allmänhetensätt äratt att ge
het del grannländemas TV-sändningar.att ta av

Sverige kan TV-sändningarI redan från Danmark, och FinlandNorge ses
dels i gränsornråden direktmottagning från respektive lands mark-genom
sändare, dels i vissa Vidarekabelnät. sänds redigerad finländsken program-
kanal vissai svenska kommuner. Isländska sändningar kan däremot inte ises
Sverige.

Svenska TV-sändningar kan i Danmark, Norge och Finland dels ises om-
råden till Sverige direktmottagning från svenskagränsarsom genom
marksändare, dels i vissa kabelnät. Finland sänds redigerad svenskI även en
programkanal sydöstra Finland. Island svenska sändningar inteöver På kan

ses.
Planer på nordiskt TV-utbyte har många år diskuterats inomunderett

för Nordiska rådet. Efter flera utredningar projekt, bl.a.och Nordsat-ramen
och Tele-X-projekten, konstaterades de ursprungliga planerna påatt ett
allmänt utbyte TV-kanaler inte möjliga genomföra. bidragandeEnattav var
orsak till sådant utbyte inte genomfördes svårigheter lösa deatt ett attvar
finansiella frågorna.

Nu skall särskild utredare möjligheten ökad utsträckningundersöka attien
det möjligt visagöra norska TV-sändningar i Sverige.att
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SOU 1997: 68

Uppdraget

från blandTV-sändningar NorgeefterfråganUtredaren skall bedöma av
undersöka möjlig-Utredaren bör därvidkabelbolag och TV-tittare.svenska

några lämpligasändningar iförsöksperiod få till ståndheten underatt en
efterfrågan hosbedömningunderlag förkabel-TV-nät för få bättreatt en av

TV-tittama
förutsättningarnarättsligaockså redovisa de tekniska ochUtredaren skall

svenska kabelnät.for utökade norska TV-sändningar i
och detill TV-programfinns många olika slag upphovsrätter ägsDet ettav

skåde-musiker ochkompositörer,bl.a. manusförfattare, Översättare,av
rättighets-dessautnyttja krävs detspelare. Om någon vill attprogrammet
till rättig-det. Ersättningprogramföretaget medgerhavare och det berörda

nordiska ländernaslagstiftning. I dehetshavarna sker efter mottagarlandets
under-kollektiva avtaltill slutalagstiftning har införts möjlighetdet att som

frånsända vidarelättar for den vill få tillstånd ett annatattett programsom
land i det landets kabelnät.egna

uppkomma vidkostnader kanUtredaren skall vidare uppskatta vilka som
föreslåTV-sändningarnorskanågra olika alternativa förslag utökade samtom

statsbudgeten ellerbelasta den svenskafinansiering. Kostnaderna får inte tas
höjd TV-avgift.ut genom en

bedrivandeArbetets

digital teknik och hautvecklingenUtredaren skall i arbetet beakta ävenav ny
programföretag.organisationer ochkontakt med berörda myndigheter,

regional-redovisningdirektivUtredaren skall beakta regeringens avom
åtagandenoffentligadir. 1992:50, prövningpolitiska konsekvenser om av

konsekven-jämställdhetspolitiskadir. 1994:23 redovisning deoch avom
dir. 1994:124.serna

november 1996.före utgångenUtredningsarbetet skall avslutat avvara

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

Valsedel. Abonnentval 1995 för Bzerum Kabel-
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Bilaga 3

Resultat kanalvalsundersökning 1995 förav

Telenor Avidi

påResultater Iandsbasis5.

Kanalvalg 95 omfattet 194.824 Avidis kunder. åTelenor 1 kundei betraktedenne sammenhengav er
Sierhusstand.1 at det i snitt husstandsmedlemmer2,3bor hver Kanalvalginnen husstandharsom

hele 448.09595 berørt nordmenn.
mottok 52.787Totalt stemmesedler igjenrepresenterte89.735 Detteutgjørstemmer.som en

på 46%svarprosent hvilketTelenor tilfredsstillende.Avidi ansersom
Valget viser klareregionaleforskjeller:

L pål Nord-Norge kundenei kanalergrad tematiskestemmer stor

l Midt-Norgeønskerkundene bred grunnpakke. 20 kanaler ble valgtstor Heleen og
inn i grunnpakkeni Trondheim.

På østlandet interessertmest i nabolandskanaler spesieltde svenskeer man og
kanalene.

..

L
PåVestlandet har klar engelskspråkligedragningmot kanaler.man en

Fripakken vises hvilkenvenstre- påoppslutningkanalenei fripakkenfikkFranskTV5 Iandsbasisi Kanalvalg 95. W atserDeutscheWelle EuroNews foretruknekanalden etterer
de nordiske.EuroNews

TV6
TV+
TV3

TVNorge
0.00lo 25.00°A 50.00A 750094 100,00k

Nordiske kanaler venstreser-landsgjennomsnittetfor de nordiske
åkanalene.Det verdt merke dener seg

sterke posisjonen SvenskTV4.SvenskTV4 80.4A

SvenskTV2 78.0%

SvenskTV1 A78.8

168009675007.000 25 5000v. 00v. v.
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ñkk bredSpesialtilbudet Spesialtilbudet- påoppslutning 95ved Kanalvalg samme
måte for Kanalvalg 93. Konseptetsom

å kanalertematiskamed tilby pakkeen av
å treffe markedetsspesialtiibudi et synes

behovgodt.
SpesTiIb

75.00$50.009b25OOSG0.00b

MTVFidligereMusikkanaler var- Nå detmusikkanal.dominerende ersomMusicCountry vaigetdetteandre vedkommet og
ZTV MTV.nykommerenutkonkurrerteMCM

tifdette bleZTVHovedgrunnen ater
VM den ñkkslikprefererti spesialpakken at

ikanalenedrahjelpfra de andre sammeVsZTV påpenetrasjonMTVvil mistepakke. en
kunder.100.000i motoppMrv

100.5075.6050.60 QG9GA25,00SG0.00SG

fremdelesSportskanaier Eurosporter- ingensportskanalendominerendeden og
dennemotkonkurrereforeløpigkanalkan

Eurosportgiganten. selveuropeiske om51v.DSF det i dagfinnesspesialtilbudetinngikki
påkanalenkonkurrentreellingen

sportssiden.

la64.8Eurosport

1001.3075,600.0; ü$G50,00$GAG25.005G

standfortsattCNN holderNyhetskanaler -
CNNnyhetskanalene.de andre avenvar

fåttEB" herharspesialtilbudetikanalene og
drahjelp.god

skyNews
NBCSuper
Channel

sec wonø

szo°CNN
1001.3075.60 5GSG50.00SG25.00A0.00A

BlBL.KUNG-L.
92425A1997
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