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Sammanfattning

I radio- och tv-lagen finns bestämmelser som innebär en möjlighet för regeringen
att utforma föreskrifter om vilka evenemang som är av särskild vikt för det svenska
samhället (en så kallad evenemangslista), och som därmed ska sändas i fri tv som
en väsentlig del av befolkningen har tillgång till. I februari 2013 fick Myndigheten
för radio och tv i uppdrag av regeringen att analysera och lämna förslag till hur en
evenemangslista skulle kunna utformas. I uppdraget har även ingått att inhämta
synpunkter från aktörer. Ett eventuellt beslut om att införa en evenemangslista
fattas av regeringen. Myndigheten tar i denna rapport inte ställning till om det bör
finnas en lista eller inte.
Om en evenemangslista införs måste den godkännas av EU-kommissionen, som
bland annat undersöker om listan överensstämmer med unionsrätten, såsom
kraven på proportionalitet och förenlighet med konkurrensregler.
Flera andra medlemsstater i EU har listor över evenemang av särskild vikt för
samhället (nämligen Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland,
Italien och Storbritannien). Bland EES-staterna har Norge nyligen infört en
evenemangslista.
Även om det inte ingår i regeringens uppdrag till myndigheten att analysera
behovet av en lista, har flera berörda aktörer gett sin syn på frågan om en
evenemangslista borde införas i Sverige eller inte. De flesta av de aktörer som
lämnat synpunkter är mot införandet av en evenemangslista i Sverige, eftersom de

anser att dagens marknad är väl fungerande. Aktörerna har bland annat fört fram
att det ligger i rättighetsinnehavarnas intresse att så många som möjligt kan se
evenemangen och att det redan i dag ställs höga krav på befolkningstäckning vid
försäljning av rättigheter. De som är för införandet av en evenemangslista anser
bland annat att en lista skulle fungera som en försäkring mot att de stora
evenemangen i framtiden placeras i betal-tv-kanaler.
I uppdraget har även ingått att pröva vad som kan anses utgöra en väsentlig del av
allmänheten och vad fri tv innebär. Vårt förslag innebär att en väsentlig del av
allmänheten inte utestängs från möjligheten att ta del av en programtjänst i fri tv
om minst 80 procent av befolkningen har tillgång till programtjänsten utan några
ytterligare kostnader utöver licensavgift och/eller avgift för grundabonnemang.
De fyra största tv-bolagen med sändningsverksamhet som riktar sig till Sverige,
Sveriges Television AB (Sveriges Television), TV4 AB, Modern Times Group MTG
AB (MTG) och SBS Broadcasting Networks Limited (SBS), har programtjänster
som når upp till dessa kriterier. Mot den bakgrunden är vår bedömning att
konsekvenserna av en eventuell lista på kort sikt skulle bli mindre än på längre
sikt.
De evenemang som enligt vår bedömning skulle kunna vara aktuella för en lista, är
följande.

a.

De olympiska sommar- och vinterspelen

b. VM i fotboll för herrar och damer: matcher med svenskt
deltagande samt semifinaler och finaler. Även herrarnas
kvalifikationsmatcher inför evenemangen.
c.

EM i fotboll för herrar och damer: matcher med svenskt
deltagande samt semifinaler och finaler. Även herrarnas
kvalifikationsmatcher inför evenemangen.

d. VM i längdskidåkning
e.

VM i alpin skidsport

f.

VM i friidrott

g.

VM i ishockey för herrar: matcher med svenskt deltagande samt
semifinaler och finaler

h. Vasaloppet
i.
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Nobelfesten

Evenemangslista

Dessa evenemang uppfyller enligt vår mening de kriterier som EU-kommissionen
har utarbetat för bedömningen av vilka evenemang som kan finnas med på en lista.
Enligt vårt förslag bör evenemangen som huvudregel sändas i direktsändning. Om
evenemangen ska sändas i sin helhet eller i delar beror på vilken typ av evenemang
det är. Det är till exempel inte möjligt att direktsända OS i sin helhet, eftersom flera
tävlingar kan pågå samtidigt. För olympiska spel och friidrott bör det räcka om
delar sänds.
Om en lista skulle införas i Sverige bör tv-bolagens skyldigheter börja gälla för
rättigheter som har förvärvats tidigast det datum då EU-kommissionen publicerar
ett beslut om att godkänna den svenska evenemangslistan.
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Bakgrund

I 5 kap. 9 § radio- och tv-lagen (2010:696) finns bestämmelser om hur exklusiva
rättigheter till tv-sändningar får utnyttjas. Bestämmelserna innebär bland annat att
regeringen kan upprätta en lista över evenemang av särskild betydelse för det
svenska samhället och att tv-företag som sänder dessa evenemang med stöd av
exklusiva rättigheter inte får utestänga en väsentlig del av allmänheten i Sverige
från möjligheten att se evenemangen i fri tv.
Bestämmelserna i radio- och tv-lagen genomför artikel 14 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa
bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet).
Bestämmelsen i radio- och tv-lagen innebär en möjlighet men inte en skyldighet för
regeringen att utforma föreskrifter om vilka evenemang som är av särskild vikt för
det svenska samhället (evenemangslista). Det har hittills inte ansetts att det finns
behov av en lista över skyddade evenemang (se prop. 1997/98:184, s. 38) och
någon lista finns därför inte i dag.
Riksdagen beslutade den 23 maj 2012 (bet. 2011/12:KU16, rskr. 2011/12:224) att ge
regeringen till känna att regeringen snarast borde tillsätta en utredning om
utformningen av en evenemangslista.
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3.1. Uppdrag till Myndigheten för radio och tv
Regeringen beslutade den 7 februari 2013 att uppdra åt Myndigheten för radio och
tv att analysera och lämna förslag till hur en evenemangslista kan utformas. En
eventuell lista ska vara förenlig med unionsrätten, bland annat när det gäller
kraven på proportionalitet och förenlighet med EU:s konkurrensregler.
Myndigheten ska vidare, med beaktande av utvecklingen på marknaden och
förhållanden i andra EU-länder, pröva vad som kan anses utgöra en väsentlig del
av allmänheten samt vad fri tv innebär enligt aktuella bestämmelser samt om
evenemangen ska vara tillgängliga helt eller delvis i direktsändning eller helt eller
delvis med en viss tidsförskjutning (jfr prop. 1997/98:184, s. 40 ff.). Myndigheten
ska även överväga om det finns behov av övergångsbestämmelser i samband med
en eventuell lista.
Vidare ska myndigheten genom en nära dialog med Konkurrensverket analysera
konsekvenserna av en eventuell lista för programföretag och rättighetshavare på
marknaden. Myndigheten ska inhämta synpunkter från företrädare för berörda
rättighetshavare, Sveriges Riksidrottsförbund, programbolag samt eventuella
andra berörda intressenter.
Myndigheten ska även redovisa en internationell utblick med en sammanställning
av hur evenemangslistor är utformade och, om möjligt, vilka effekter de har haft på
marknaden i andra EU-länder.
En referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier ska hållas
informerad om myndighetens utredningsarbete.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den
15 november 2013.

3.2. Hur uppdraget har genomförts
Myndigheten för radio och tv har anlitat konsultfirman AB Stelacon för hjälp med
att genomföra uppdraget. I juni 2013 levererade AB Stelacon en underlagsrapport
till myndigheten, vilken sedan bearbetats av myndigheten. Ett utkast till rapport
publicerades på myndighetens webbplats i september 2013, för att ge intressenter

en möjlighet att komma in med synpunkter. Utkastet översattes även till engelska
för att internationella aktörer skulle få möjlighet att lämna synpunkter.
Vi har tagit kontakt med EU-kommissionen, bland annat har företrädare för
myndigheten varit i Bryssel och träffat tjänstemän vid kommissionen. EUkommissionens beslut om andra länders evenemangslistor samt utarbetade
riktlinjer har också studerats. Kontakter med andra EU-länder som har
evenemangslistor samt Danmark och Norge har också tagits.
Intervjuer med aktörer har genomförts. För att ta reda på hur olika aktörer ser på
konsekvenserna av en evenemangslista och hur den skulle kunna vara utformad
har intervjuer genomförts med tv-bolag och idrottsorganisationer. De
idrottsorganisationer som prioriterats är Sveriges Riksidrottsförbund samt de
förbund som representerar de större idrotterna, vilka skulle kunna vara aktuella för
en lista. Vidare har intervjuer gjorts med några av de mindre idrottsförbund som
undertecknat den skrivelse som inkom till kulturutskottet under år 2012, där ett
införande av en evenemangslista förespråkas. Därutöver har en internationell aktör
som förmedlar sporträttigheter för större evenemang intervjuats, i syfte att få en
bild av om marknaden på något sätt påverkats sedan evenemangslistor i olika
länder införts.
Efter det att ett utkast till rapport remitterats för offentligt samråd har flera
aktörer, bland annat rättighetshavare, lämnat synpunkter. Några justeringar har
därefter skett i rapporten vad gäller förslagen. En förändring gäller bedömningen
av väsentlig del av allmänheten. Vissa ändringar har också skett beträffande
evenemangen.
Vidare har möten med Konkurrensverket hållits.
Myndigheten för radio och tv har även haft tre möten med den parlamentariska
referensgruppen samt löpande lämnat skriftlig information till gruppen under
arbetets gång.
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4

Direktivet om audiovisuella
medietjänster

Inom Europeiska Unionen och dess föregångare har ett direktiv om fri rörlighet för
tv-sändningar funnits sedan år 1989 (direktiv 89/552/EEG). Genom ett
ändringsdirektiv år 1997 (direktiv 97/36/EG) infördes bland annat regler om
evenemang av särskild vikt för samhället. Senare ändringar har kodifierats i ett nytt
direktiv år 2010 (direktiv 2010/13/EU).

4.1. Allmänt om AV-direktivet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om
samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaternas lagar och andra
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om
audiovisuella medietjänster, AV-direktivet) syftar till att säkerställa fri rörlighet
över gränserna för audiovisuella medietjänster, det vill säga traditionell linjär tv
och audiovisuella medietjänster på begäran.
Direktivet innehåller minimiregler för sådana tjänster. Bestämmelserna om
evenemang av särskild vikt för samhället gäller endast för tv-sändningar och inte
för beställ-tv.
Ansvaret för att reglerna upprätthålls vilar på den medlemsstat som har
jurisdiktion över det företag som levererar medietjänsten, ursprungs-

landsprincipen. Övriga medlemsstater ska säkerställa fri mottagning och får inte,
annat än i vissa undantagsfall, hindra en vidaresändning av audiovisuella
medietjänster av skäl som hör till de områden som samordnas av AV-direktivet.
För att fastställa vilken medlemsstat som ska ansvara för att direktivets regler
upprätthålls, tillämpas olika kriterier. I första hand anses den stat ha jurisdiktion
där medieföretaget är etablerat, det vill säga där företaget har sitt huvudkontor och
där de redaktionella besluten fattas. I direktivet anges också hur etableringslandet
ska bestämmas i de fall då flera medlemsstater skulle kunna komma i fråga. I andra
hand, om etableringslandet inte kan fastställas, är den medlemsstat ansvarig där
satellitupplänken är belägen eller som ansvarar för den satellitkapacitet som
används.
Av de tv-bolag på den svenska marknaden som inte är etablerade i Sverige är
huvuddelen etablerade i Storbritannien. Det är därmed brittiska myndigheter som
ska se till att dessa företag uppfyller AV-direktivets regler.

4.2. Evenemang av särskild vikt för samhället
AV-direktivets regler om evenemang av särskild vikt för samhället finns i artikel 14.
Bestämmelserna motiveras i skäl 48 – 54.
Syftet med bestämmelserna är enligt skäl 49 att medlemsstaterna ska kunna
skydda rätten till information och säkerställa bred tillgänglighet för allmänheten
till tv-sändningar från evenemang av särskild vikt för samhället.
Enligt artikel 14.1 får varje medlemsstat vidta åtgärder för att säkerställa att
programföretag under dess jurisdiktion inte sänder evenemang som den
medlemsstaten anser vara av särskild vikt för samhället på sådant sätt att en
väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten utestängs från möjligheten att
följa evenemangen genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri tv.
Åtgärderna ska vara förenliga med unionsrätten och får bara avse programföretag
som sänder med utnyttjande av exklusiva rättigheter.
Medlemsstaten ska upprätta en förteckning över nationella eller icke-nationella
evenemang som den anser vara av särskild vikt för samhället. Det ska göras på ett
klart och öppet sätt och i rätt och god tid. Medlemsstaten ska också bestämma om
evenemangen ska vara tillgängliga helt eller delvis i direktsändning eller, om det är
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nödvändigt eller lämpligt av objektiva skäl i allmänhetens intresse, helt eller delvis
i tidsförskjuten sändning.
I artikel 14.2 anges att en medlemsstat omedelbart ska anmäla vidtagna eller
planerade åtgärder till EU-kommissionen. Kommissionen har tre månader på sig
att kontrollera att åtgärderna är förenliga med unionsrätten och anmäla dem till
övriga medlemsstater. Kommissionen ska också ge den kontaktkommitté, där
företrädare för medlemsstaternas behöriga myndigheter ingår, möjlighet att yttra
sig. Därefter ska kommissionen offentliggöra åtgärderna i EU:s officiella tidning.
Artikel 14.3 reglerar medlemsstaternas förpliktelser i förhållande till åtgärder som
en annan medlemsstat har vidtagit för att säkerställa tillgång till evenemang av
särskilt intresse. Medlemsstaterna ska se till att programföretag under deras
jurisdiktion inte utövar exklusiva rättigheter på ett sådant sätt att en väsentlig del
av allmänheten i en annan medlemsstat utestängs från möjligheten att följa
evenemang i fri tv helt eller delvis genom direktsändning eller tidsförskjuten
sändning på det sätt som den medlemsstaten har bestämt och som har
kontrollerats av EU-kommissionen på det sätt som anges i artikel 14.1 och 14.2.
Skyldigheten gäller om programföretagen har förvärvat de exklusiva rättigheterna
efter den 30 juli 1997, det datum då 1997 års ändringsdirektiv offentliggjordes.
I artikel 14 används vissa begrepp som förklaras i andra artiklar eller i skälen.
Termen programföretag syftar enligt artikel 1 f på en leverantör av medietjänster
som tillhandahåller tv-sändningar. Detta, liksom användningen av begreppen
direktsändning, tidsförskjuten sändning och fri tv, klargör att bestämmelserna i
artikel 14 endast avser tv-sändningar. Tillhandahållande genom medietjänster på
begäran påverkas alltså inte.
Vad som kan vara evenemang av särskilt intresse exemplifieras i skäl 49 med de
olympiska spelen och världs- och europamästerskapen i fotboll. I skäl 52 anges att
evenemangen bör uppfylla vissa kriterier, det vill säga vara unika evenemang som
är av allmänt intresse inom unionen eller i en viss medlemsstat eller i en viktig del
av en medlemsstat och som anordnas i förväg av en arrangör som lagligen får sälja
rättigheterna till evenemangen.
Med fri tv avses enligt skäl 53 sändning på en kanal, antingen allmän eller
kommersiell, av program som är tillgängliga för allmänheten utan extra betalning

utöver de finansieringskällor för sändningar som förekommer allmänt i varje
medlemsstat, såsom licensavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett kabelnät.

4.3.

EU-kommissionens prövning

Såsom framgår av AV-direktivet ska en medlemsstat som vidtagit eller planerar att
vidta åtgärder för att införa en evenemangslista omedelbart anmäla planerade
åtgärder till EU-kommissionen. Kommissionen har sedan tre månader på sig att
kontrollera att åtgärderna är förenliga med unionsrätten och anmäla dem till
övriga medlemsstater. Efter att EU-kommissionen har konstaterat att listan över
evenemang och övriga bestämmelser är förenliga med unionsrätten och att
kommissionens beslut och de svenska bestämmelserna har publicerats i
Europeiska unionens officiella tidning blir en lista gällande gentemot övriga EUländer. Ett beslut av svenska regeringen måste således vara förenligt med
unionsrätten, så att listan kan godtas av EU-kommissionen. Kommissionens beslut
kan överklagas till EU:s domstol.
Inom ramen för kommissionens prövning av om en medlemsstats åtgärder är
förenliga med unionsrätten prövas om åtgärderna är förenliga med
konkurrensregler och om de är proportionerliga. Tillgängliga uppgifter om
mediestrukturen i medlemsstaten beaktas. Italiens evenemangslista bedömdes till
exempel som förenlig med EU:s konkurrensregler eftersom definitionen av vilka
programbolag som var godkända för sändning av evenemangen byggde på
objektiva kriterier om täckningskrav, vilka lämnade utrymme för faktisk och möjlig
konkurrens i samband med att sändningsrättigheter för evenemangen köps.
Italiens åtgärder bedömdes också som proportionerliga, bland annat eftersom
kravet på att de godkända programföretagen ska täcka en viss andel av
befolkningen hade sänkts från 90 till 80 procent, eftersom fler programföretag kan
komma i fråga. Kommissionen uttryckte också i bedömningen av Italiens lista att
antalet evenemang på listan inte var så stort att konkurrensen snedvrids i senare
led på marknaderna för fri tv och betal-tv (se bilaga 3).
Vid kommissionens prövning prövas särskilt om följande villkor är uppfyllda:
1.

Det berörda evenemanget har upptagits i den förteckning som föreskrivs i
artikel 14 i AV-direktivet på ett klart och öppet sätt och i god tid.

2. Evenemanget kan rätteligen anses vara av särskild vikt.
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3. Bedömningen att det berörda evenemanget är av särskild vikt är förenlig
med unionsrättens allmänna principer, såsom principerna om
proportionalitet och icke-diskriminering, med de grundläggande
rättigheterna, med principerna om frihet att tillhandahålla tjänster och
etableringsfrihet samt med reglerna om fri konkurrens.
Medlemsstaterna har ett så stort utrymme för skönsmässig bedömning att
kommissionens prövningsrätt endast ska bestå i en prövning av om
medlemsstaterna har gjort sig skyldiga till uppenbart oriktiga bedömningar när de
valt ut evenemang av särskild vikt. Vid bedömningen ska kommissionen särskilt
kontrollera om medlemsstaten omsorgsfullt och opartiskt prövat alla
omständigheter som är relevanta i det aktuella fallet. Kommissionen ska vidare
undersöka om en evenemangslista får sådana följder för friheten att tillhandahålla
tjänster, etableringsfriheten, den fria konkurrensen och äganderätten som går
utöver vad som oundvikligen följer av att evenemanget i fråga upptas i listan (se
exempelvis EU-domstolens dom C-201/11 P, p. 17–21).
EU-kommissionen har utformat riktlinjer för hur den bedömer medlemsstaternas
förslag till evenemangslistor och andra åtgärder (dokument CC TVSF (97) 9/3).
Enligt riktlinjerna måste ett förslag för att kunna bedömas bland annat innehålla
en lista över varje evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället och, för
varje sådant evenemang, uppgift om ifall evenemanget ska kunna sändas helt eller
delvis och direkt eller med tidsförskjutning.
I riktlinjerna uttalas vidare att medlemsstaternas åtgärder måste grundas på
allmänintresset och att de ska vara proportionerliga med hänsyn till hur de
påverkar handeln med sändningsrättigheter och friheten att tillhandahålla tjänster.
Man tar dels hänsyn till vilka evenemang som listas, dels till om evenemangen ska
sändas helt eller delvis och direkt eller med tidsförskjutning.
Vidare anges i riktlinjerna att åtgärderna inte får verka diskriminerande mot andra
medlemsstaters tv-bolag eller rättighetshavare.

De evenemang som ska kunna föras upp på en lista ska uppfylla minst två av fyra
kriterier.
1.

De är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten, och inte endast av
betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller
aktiviteten.

2. De har en allmänt erkänd kulturell betydelse för befolkningen i
medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten.
3. Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling
eller turnering av internationell vikt.
4. Evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.
Såväl inhemska som utländska evenemang kan tas upp på listan, men eftersom
utländska evenemang innebär att rättighetshavare i andra medlemsstater eller
tredjestater berörs kommer kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt om
sådana evenemang tas upp på de nationella listorna.
Evenemangen på listorna ska anges tydligt, antingen genom sina namn eller genom
objektiva kriterier, till exempel matcher där det egna landslaget deltar.
Medlemsstaternas åtgärder måste ha tillkommit genom en öppen process där
berörda parter har fått komma till tals. Tidpunkten för när åtgärderna träder i kraft
behöver väljas med hänsyn till de praktiska konsekvenserna för arrangörer och tvbolag.
Om nationella åtgärder kan uppfattas som att de ger särskilda eller exklusiva
rättigheter för ett visst företag eller en viss kategori av företag behöver
förenligheten med EU:s konkurrensregler kontrolleras.
Vid möte med företrädare för EU-kommissionen har framkommit att
kommissionen vid bedömningar av evenemangslistor ansett att tittarsiffror på fem
procent är den nedre gränsen för upptagande på en lista. Vidare måste en lista vara
teknikneutral.

4.4.

Evenemangslistor i andra länder

För närvarande har EU-kommissionen godkänt listor över evenemang av särskild
vikt för samhället i åtta medlemsstater, nämligen Österrike, Belgien, Finland,
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Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Storbritannien. EFTA:s övervakningsorgan
har även i juli 2013 godkänt Norges evenemangslista. En översikt över de gällande
evenemangslistorna finns i avsnitt 9. EU-kommissionens senaste beslut om
godkännande av Italiens lista finns i bilaga 3. Samtliga beslut från EUkommissionen är publicerade på kommissionens webbplats.

4.5.

Rättspraxis

EU-domstolen har prövat de materiella reglerna i samband med utövandet av
exklusiva rättigheter att tv-sända evenemang av särskild vikt för samhället. De
aktuella målen, C-201/11 P, C-204/11 P och C-205/11 P avgjordes av EU:s domstol
den 18 juli 2013 och gällde om alla matcher i VM och EM i fotboll kan anses vara av
särskild vikt för invånarna i en viss medlemsstat.
Belgiens och Storbritanniens listor över evenemang av särskild vikt innehöll alla
matcher i slutspelet i fotbolls-VM. Storbritannien hade även tagit med alla
slutspelsmatcher i fotbolls-EM på sin evenemangslista. EU-kommissionen fann att
listorna var förenliga med unionsrätten. Kommissionens beslut överklagades av
fotbollsorganisationerna Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
och Union of European Football Associations (UEFA), som arrangerar och säljer
rättigheter till VM respektive EM i fotboll. FIFA och UEFA argumenterade att alla
dessa matcher inte kunde anses vara av särskild vikt för allmänheten i dessa
medlemsländer.
Tribunalen, förstainstansen, avslog överklagandena i domar den 17 februari 2011
(T-385/07, T-55/08 och T-68/08). Domarna överklagades till EU-domstolen.
EU-domstolen avslog överklagandena och anförde bland annat följande. En
evenemangslista innebär en begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster,
etableringsfriheten, den fria konkurrensen och av äganderätten. Dessa
begränsningar motiveras av syftet att skydda rätten till information och att
säkerställa en bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar från dessa
evenemang. Det är upp till medlemsstaterna själva att bedöma vilka evenemang
som är av särskild vikt och kommissionens roll är begränsad till att avgöra om
medlemsstaternas åtgärder är förenliga med unionsrätten. Kommissionen ska
undersöka vilka effekter ett lands lista kan få för de fri- och rättigheter som stadgas
i EU-rätten.

EU-domstolen konstaterade vidare att inte alla matcher i slutspelen av VM och EM
har samma betydelse för allmänheten. Därför måste dessa tävlingar betraktas som
evenemang som i princip kan delas upp mellan olika matcher eller etapper, där alla
inte nödvändigtvis måste anses vara av särskild vikt. EU-domstolen ansåg vidare, i
motsats till tribunalen, att en medlemsstat måste motivera varför slutspel i VM
eller EM i sin helhet skulle utgöra ett enda evenemang av särskild vikt för
samhället. I de aktuella fallen hade detta dock inte någon betydelse, eftersom
slutspelen alltid hade varit mycket populära bland allmänheten samt att
tävlingarna brukade visas i fri tv-kanaler i Belgien och Storbritannien.
Slutligen fann EU-domstolen att kommissionen endast behövde ange kortfattade
skäl i beslut angående evenemangslistor. Om en listas påverkan på bland annat
friheten att tillhandahålla tjänster inte går utöver vad som är en direkt orsak till att
ett evenemang tas med på en lista, är det inte nödvändigt att presentera särskilda
skäl för slutsatsen att listan är förenlig med EU-rätten. I de aktuella fallen hade det
inte visats att upptagandet av slutspelen av VM och EM i sin helhet på listorna
hade fått alltför stora konsekvenser för unionsrättens fri- och rättigheter.
Det finns ytterligare en dom från förstainstansrätten den 15 december 2005 i mål
T-33/01 där företaget Infront, tidigare Kirch, hade begärt att EU-kommissionens
godkännande av det brittiska beslutet att ta upp fotbolls-VM på sin lista skulle
upphävas. Förstainstansrätten kom fram till att det hade begåtts ett formfel
eftersom något formellt kommissionsbeslut inte hade fattats och upphävde därför
beslutet. Kommissionen överklagade (mål C-125/06 P), men förlorade.
Kommissionen har senare konfirmerat sin tidigare uppfattning i ett formellt beslut.

4.6.

Begreppen fri tv och väsentlig del av
allmänheten

Enligt artikel 14.1 i direktivet får ett medlemsland vidta åtgärder för att ett
evenemang av särskild vikt för samhället inte ska sändas exklusivt på sådant sätt
att en väsentlig del av allmänheten utestängs från möjligheten att se evenemanget i
fri tv.
Enligt skäl 53 avses med fri tv sändning i en kanal, antingen allmän eller
kommersiell, av program som är tillgängliga för allmänheten utan annan betalning
än de finansieringskällor för sändningar som förekommer allmänt i varje
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medlemsstat, såsom licensavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett kabelnät.
Direktivet innehåller inte någon ledning för vad som ska avses med en väsentlig del
av allmänheten.
Samtliga EU-länder som har evenemangslistor avser med fri tv sådana
programtjänster som kan ses utan andra avgifter än eventuell lagstadgad tv-avgift
och grundabonnemang i kabel-tv-nät.
Kravet på räckvidd för att en väsentlig del av allmänheten inte ska anses som
utestängd från möjligheten varierar mellan 95 procent (Storbritannien och Irland)
och 67 procent (Tyskland).

5

Svensk lagstiftning

5.1. Radio- och tv-lagen
Reglerna om exklusiva rättigheter till tv-sändningar finns i 5 kap. 9 § radio- och tvlagen.
Enligt första stycket får den som sänder tv och som innehar den exklusiva rätten till
en tv-sändning från ett svenskt eller utländskt evenemang som är av särskild vikt
för det svenska samhället inte, om programföretaget sänder evenemanget, utnyttja
rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs
från möjligheten att i fri tv se evenemanget i direktsändning eller, om det finns
saklig grund för det, med en mindre tidsförskjutning. De evenemang som avses är
sådana som inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet
i Sverige.
I andra stycket regleras förhållandet till andra staters evenemangslistor. Om EUkommissionen genom en underrättelse i EU:s officiella tidning har förklarat att ett
evenemang är av särskild vikt för samhället i en annan EES-stat, får de som sänder
tv och som innehar den exklusiva rätten att sända evenemanget till den staten inte,
om de sänder evenemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig
del av allmänheten i den staten utestängs från möjligheten att se evenemanget i fri
tv på ett sätt som närmare anges i underrättelsen.
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Om någon för att uppfylla skyldigheten enligt första eller andra stycket erbjuder
någon annan att sända evenemanget i tv ska detta göras på skäliga villkor. Detta
framgår av tredje stycket.
I fjärde stycket anges att regeringen meddelar föreskrifter om vilka evenemang som
är av särskild vikt för det svenska samhället.
Av 16 kap. 13 § radio- och tv-lagen framgår att den som har förvärvat den exklusiva
sändningsrätten till ett sådant evenemang som anges i en lista omedelbart ska
underrätta Myndigheten för radio och tv om det.
Enligt 17 kap. 5 § radio- och tv-lagen kan den som inte följer bestämmelserna i
5 kap. 9 § om exklusiva rättigheter åläggas att betala en särskild avgift.
Den särskilda avgiften fastställs till lägst 5 000 kronor och högst 5 miljoner kronor
men bör inte överstiga 10 procent av den årsomsättning som leverantören av
medietjänster hade under det föregående räkenskapsåret. När avgiftens storlek
bestäms ska det särskilt beaktas omständigheter som har legat till grund för
prövning av frågan om avgift ska påföras och de intäkter som leverantören kan
beräknas ha fått med anledning av överträdelsen. Detta framgår av 17 kap. 6 §
radio- och tv-lagen.

5.2. Förarbeten till lagstiftningen
Reglerna om exklusiva rättigheter till tv-sändningar överfördes utan någon saklig
ändring från 6 kap. 10 § i den tidigare radio- och TV-lagen (1996:844) som
upphörde att gälla den 1 augusti 2010. Av den proposition där reglerna
ursprungligen föreslogs framgår bland annat vad som framkommer nedan (prop.
1997/98:184 s. 33 ff).

Behovet av en lista
Angående behovet av en lista anförde regeringen bland annat följande.
Regeringen föreslår nu, i likhet med promemorian, att det bör införas en
bestämmelse som möjliggör att en lista kan upprättas. Regeringen anser dock att det
för närvarande saknas behov av en svensk lista.

Den kraftiga prisstegringen på TV-rättigheter som ägt rum under senare år, särskilt
inom sportområdet, kan förväntas fortsätta i och med att nya former av betal-TV
utvecklas. Inom en nära framtid kan vi räkna med en mer allmän introduktion av
”pay per view”-TV, där tittaren betalar för att få se ett visst evenemang. Det finns en
risk för att prisstegringarna leder till att det inte längre blir möjligt för TV-företag
som finansierar verksamheten med TV-avgifter eller reklam att sända de viktigaste
evenemangen och att det därmed endast blir de personer som abonnerar på betal-TV
som får möjlighet att följa evenemangen i TV. Om en svensk lista över skyddade
evenemang införs skapas en garanti för att de viktigaste nationella och
internationella evenemangen inte kan sändas exklusivt i betal-TV utan också blir
tillgängliga i allmäntelevisionen. På så sätt tillgodoses intresset hos en bred
allmänhet som inte anser det värt att abonnera på särskilda sportkanaler men som
ändå vill ha möjlighet att kunna följa de riktigt stora evenemangen i TV. Genom att
en svensk lista måste respekteras även av andra medlemsstater kommer det att bli
effektivt även om det är ett programföretag i ett annat EES-land som har förvärvat
sändningsrättigheterna.

Flera remissinstanser, bland annat inom idrottsrörelsen, ifrågasatte behovet av en
svensk lista eftersom de hävdade att allmänheten i Sverige ändå får se
sportevenemang i tv på det sätt som bestämmelsen i tv-direktivet var avsedd att
säkerställa. Bland annat påpekade Sveriges olympiska kommitté att Internationella
olympiska kommittén, som äger sändningsrätten för olympiska spel, i sin policy
frivilligt tillämpar ett krav på största befolkningstäckning. Regeringen sade sig inte
ha anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats och konstaterade att det
fanns få exempel på sportevenemang som hade undanhållits allmänheten i Sverige.
Mot den bakgrunden ansåg regeringen att det inte fanns anledning att upprätta
någon svensk lista över skyddade evenemang.
Däremot menade regeringen att förutsättningarna kunde ändras och att det därför
fanns behov av en lagstiftning i beredskap om ett behov av en lista kunde uppstå.

Evenemangslistans utformning
När det gäller evenemang på andra länders listor ansåg regeringen att skyldigheten
för tv-bolag inom svensk jurisdiktion att inte utnyttja ensamrätt en att sända
sådana evenemang i strid med andra EES-staters bestämmelser borde knytas till
att EU-kommissionen har förklarat att åtgärderna är förenliga med
gemenskapsrätten och publicerat evenemangen i EU:s officiella tidning. Någon
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ytterligare prövning av den berörda medlemsstatens åtgärder behövde alltså inte
ske i Sverige.
Inte bara sportevenemang utan även andra evenemang, till exempel sådana som
kan vara av kulturell betydelse, skulle kunna föras upp på en svensk lista.
När det gäller vilka evenemang som ska anses vara av särskild vikt för det svenska
samhället refererades tv-direktivets artikeltext och de skäl som anfördes, samt det
förslag till riktlinjer för EU-kommissionens prövning som höll på att utarbetas vid
tidpunkten för propositionen. Dessa riktlinjer stämmer överens med de kriterier
som nämns i avsnitt 4.3 om EU-kommissionens prövning.
Regeringen ansåg att innebörden av kommissionens förslag till riktlinjer var att
listan ska vara av begränsad omfattning och att den kan ändras. Vidare
konstaterades att det i tv-direktivet angavs att listan på ett klart och öppet sätt ska
ange vilka evenemang som avses.

Hur evenemangen ska sändas
När det gäller om evenemangen ska vara tillgängliga helt eller delvis via direktsändning eller helt eller delvis via tidsförskjuten sändning anförde regeringen
följande.
Intresset av att se stora sportevenemang och vissa andra evenemang är kopplat till att
publiken inte känner till resultatet. Därför uppfylls syftet med bestämmelserna bäst
om evenemangen sänds direkt, dvs. samtidigt som de inträffar. Även många andra
evenemang gör sig bäst i direktsändning. I vissa sammanhang kan det dock vara mer
naturligt att sända evenemangen med en viss tidsförskjutning. Det gäller t.ex. om
evenemangen äger rum i en annan tidszon, t.ex. när det är natt i Sverige eller om flera
händelser pågår samtidigt, vilket är fallet med t.ex. olympiska spel. Även hänsyn till
andra TV-program, t.ex. nyheter eller barnprogram som sänds på fasta tider, kan
motivera en viss tidsförskjutning. Som en huvudregel bör emellertid sändningen ske
inom ett dygn efter det att evenemanget ägde rum.
Utgångspunkten bör vara att de evenemang som finns upptagna på listan ska kunna
sändas i sin helhet. Detta är mest förenligt med bestämmelsens syfte att säkerställa
tillgång för en stor allmänhet till de viktigaste evenemangen i TV.

Vad som avses med en väsentlig del av allmänheten
I fråga om vad som är en väsentlig del av allmänheten hänvisades i propositionen
till att det i de riktlinjer som höll på att utarbetas av EU-kommissionen angavs att
med en väsentlig del av allmänheten avsågs 95-100 procent av befolkningen
(kommissionen har dock senare godkänt betydligt lägre täckning, se avsnitt 9).
Vidare konstaterade regeringen att det i tillståndsvillkoren för Sveriges Television
och TV4 AB krävdes att sändningarna ska kunna tas emot via marknätet av minst
99,8 respektive 98 procent av den fast bosatta befolkningen och att de marksända
kanalerna också omfattas av kabel-tv-bolagens vidaresändningsplikt. Inga andra
tv-bolag nådde vid den aktuella tidpunkten en tillnärmelsevis lika stor andel av
befolkningen. Regeringen drog slutsatsen att endast de marksända
programkanalerna SVT1, SVT2 och TV4 kunde uppfylla kravet på befolkningstäckning. Det förhållandet att satellitsända program i allmänhet tekniskt sett kan
tas emot i hela landet föranledde enligt propositionen ingen annan slutsats.
I propositionen anfördes även följande.
Det kan givetvis inte uteslutas att tekniska förändringar, t.ex. utbyggnad av digital
marksänd TV, kan leda till att flera TV-kanaler kommer att nå en hög
hushållstäckning. För att lagens krav ska vara uppfyllt bör det emellertid enligt
regeringens mening krävas att minst 95 procent av den fast bosatta befolkningen
faktiskt kan ta emot programmen, dvs. att allmänheten har skaffat sig den antenn
med mera som krävs för att ta emot utsändningen.

Fri tv
I propositionen redogjorde regeringen för den svenska tv-avgiften och för de regler
för vidaresändningsplikt som gällde vid det tillfället och som omfattade SVT1, SVT2
och TV4. Enligt regeringens bedömning skulle med fri tv avses i vart fall de kanaler
som finansieras med tv-avgiften och de kanaler som omfattas av vidaresändningsplikt. Med anledning av påpekanden från remissinstanser konstaterade regeringen
att tv-direktivets krav på vad som utgör fri tv (se avsnitt 4.6) även kan vara uppfyllt
i fråga om andra tv-kanaler.

Tv-bolagens skyldigheter
Om ett evenemang har tagits upp på en lista innebär det enligt propositionen inte
att ett marksändande tv-bolag får ensamrätt att sända evenemanget. Ingenting
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hindrar att ett annat företag som innehar den exklusiva sändningsrätten också
sänder evenemanget, men det är nödvändigt att rätten att sända evenemanget har
erbjudits till företag som uppfyller kraven på befolkningstäckning. Bestämmelsen
innebär inte heller någon skyldighet för tv-bolagen att sända ut de evenemang som
är upptagna på listan. Ett programföretag som har förvärvat en exklusiv
sändningsrätt till ett listat evenemang men som avstår från att sända det ska vara
fritt från ansvar. Däremot innebär tv-direktivet en skyldighet för vissa
programföretag att möjliggöra för andra programföretag att sända vissa
evenemang. Det kan ske genom att programföretaget avstår från exklusiviteten
eller genom att det självt upplåter sändningsrätten till ett annat programföretag.
För att bedöma vad som är skälig ersättning för en rättighetsupplåtelse får man
enligt regeringen jämföra med de villkor som normalt tillämpas för evenemang av
motsvarande slag när det gäller tv-sändningar som programföretagen
tillhandahåller utan villkor om särskild betalning. Vid bedömningen av om en
ersättning ska anses som skälig kan hänsyn tas till om företrädare för
rättighetshavare och tv-bolag har träffat en överenskommelse om riktlinjer för
upplåtelse av rättigheter till tv-sändningar av evenemang.

Riksdagsbehandlingen av lagförslaget
Som nämns i det föregående avsnittet anförde regeringen i propositionen att det
visserligen behövdes en lag som gjorde det möjligt att införa en svensk lista över
skyddade evenemang, men att det inte för tillfället fanns något behov av någon
lista. När propositionen hade lämnats till riksdagen meddelade emellertid
kulturministern vid en frågestund i riksdagen den 15 oktober 1998 att regeringen
så snart riksdagen hade fattat beslut om lagstiftningen avsåg att upprätta en lista
över sportevenemang som ska kunna visas i fri tv. Bakgrunden till regeringens
ändrade uppfattning var att Sverige hade spelat EM-kvalmatch borta mot
Bulgarien den 14 oktober och att det svenska segermålet inte hade visats i Sveriges
Televisions programtjänster eller i TV4.
Konstitutionsutskottet (bet. 1998/99:KU6) tillstyrkte regeringens lagförslag, men i
en reservation av ledamöter från Moderaterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet
föreslogs avslag med hänvisning bland annat till att det, om möjligheten att
upprätta en lista utnyttjas, skulle innebära ett sämre ekonomiskt utbyte för de
berörda förbundens och föreningarnas möjligheter till intäkter vid försäljning av

tv-rättigheter. Detta skulle i sin tur innebära att förutsättningarna för att
upprätthålla den idrottsliga kvaliteten försämras.
När frågan behandlades i kammaren den 3 december 1998 verkade det finnas en
majoritet för reservationen. Riksdagen beslöt då att ärendet skulle återförvisas till
konstitutionsutskottet för ytterligare beredning. Utskottet återkom med ett nytt
betänkande (bet. 1998/99:KU13), som innebar att frågan om möjligheten att
upprätta en svensk lista sköts upp till ett senare tillfälle. Riksdagen kunde sedan
besluta om övriga lagändringar i enlighet med regeringens förslag (rskr
1998/99:100).
Konstitutionsutskottet tog upp frågan på nytt under våren 1999 (bet.
1998/99:KU23). Utskottet tillstyrkte regeringens förslag, men uttalade samtidigt
att det när det gäller idrottsevenemang där rättigheterna upplåts av inhemska
arrangörer dittills inte hade uppstått några problem. Arrangörerna hade enligt
utskottet försökt göra evenemangen tillgängliga för en väsentlig del av
befolkningen, något som var i såväl deras egna som deras sponsorers intresse. Med
hänsyn till svensk idrotts ekonomi och konkurrenskraft ansåg utskottet därför att
idrottsevenemang i Sverige där rättigheter upplåts av inhemska arrangörer ska
lämnas utanför en eventuell lista. Utskottet förutsatte också att regeringen
inhämtar riksdagens godkännande om någon annan bedömning skulle
aktualiseras. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag (rskr.
1998/99:177).
Vid tidpunkten för riksdagsbeslutet såldes tv-rättigheterna till hemmakvalmatcher
i VM och EM i fotboll av Svenska fotbollförbundet. Riksdagens uttalande innebar
att sådana matcher inte skulle föras upp på en svensk lista. En redogörelse för tvrättigheterna i dag finns i avsnitt 6.2.
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6

Förutsättningar och
synpunkter i Sverige i dag

6.1. Tv-marknaden i Sverige
Det kan konstateras att det svenska tv-landskapet sedan slutet av 1990-talet har
undergått en genomgripande förändring. Då fanns tre marksända programtjänster
som hade minst 98 procents befolkningstäckning och som omfattades av
vidaresändningsplikt (SVT1, SVT2 och TV4). Övriga programtjänster nådde cirka
50 procent av befolkningen. I dag når ett tiotal programtjänster närmare
85 procent av befolkningen, och reglerna för vidaresändningsplikt omfattar enbart
Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.
Den svenska tv-marknaden har under 2000-talet kommit att domineras av fyra
olika aktörer. De största tv-bolagen med sändningsverksamhet som riktar sig till
Sverige är Sveriges Television AB, TV4 AB, Modern Times Group MTG AB och SBS
Broadcasting Networks Limited. De fyra största kanalhusen har 90 procent av allt
tittande på linjär tv. Sveriges Television AB innehar sändningstillstånd för bland
annat programtjänsterna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen.
TV4 AB innehar sändningstillstånd för bland annat programtjänsterna TV4 och
7 En del av TV4-Gruppen. Inom koncernen MTG, där moderkoncernbolaget är
Modern Times Group MTG AB, innehar bolaget Viasat Broadcasting UK Limited
sändningstillstånd för bland annat TV6 och TV3. SBS Broadcasting Networks

Limited har sändningstillstånd för bland annat programtjänsterna Kanal 5 och
Kanal 9.
Av tabellen nedan framgår att de programtjänster som har flest tittare är SVT1,
SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5. TV6 har en tittartidsandel strax under dessa
programtjänster.
Diagram 1. Tittartidsandel 2006-2012.
30

25

SVT1

20

SVT2
TV3

15

TV4

10

Kanal 5

5
0

TV6
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB

Det finns fyra huvudsakliga distributionsplattformar för linjära tv-sändningar i
Sverige: kabel, marknät, satellit och ip-tv via bredband.
Kabel-tv är den vanligaste distributionsformen för tv i Sverige. De tre största kabeltv-operatörerna är Com Hem AB, Tele2 AB och Canal Digital Sverige AB. Com Hem
AB har flest anslutna hushåll, 1,75 miljoner, varav 607 300 är digitala.
Boxer TV-Access AB (Boxer) är det enda företag som erbjuder betal-tvabonnemang i marknätet. 593 800 kunder har betal-tv-abonnemang hos Boxer. I
marknätet finns det även hushåll som enbart tar emot de okrypterade fri-tvkanalerna, det vill säga bland annat SVT:s kanaler, TV4 och TV6. 7,9 procent av
hushållen har fri-tv som enda mottagningssätt för tv (PTS Svensk telemarknad
2012 (PTS-ER 2013:15)).
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På den svenska marknaden finns i dag två operatörer som erbjuder tv via satellit till
hushållen, Viasat AB och Canal Digital Sverige AB. Det totala antalet abonnemang
för digital-tv via satellit var sammanlagt 642 000 i slutet av december 2012.
Ip-tv är ytterligare en distributionsform för digital-tv. Aktörerna inom ip-tv är ofta
teleoperatörer som även har börjat sända tv, till exempel Telenor Sverige AB och
TeliaSonera AB.
MMS Mediamätning i Skandinavien AB (MMS) mäter kontinuerligt tvkonsumtionen i Sverige. Bolagets basundersökning visar vilka mottagningssätt de
svenska hushållen använder genom en enkätundersökning. I tabellen nedan visas
en fördelning av de svenska hushållens olika former för tv-mottagning under
perioden 2010 till 2012. Att summan i tabellen överstiger 100 procent beror på att
några hushåll har flera tv-apparater och tar emot tv på fler än ett sätt. Andelen som
inte vet hur de tar emot tv har ökat och andel hushåll med kabel-tv är låg jämfört
med den statistik för kabelabonnemang som Post- och telestyrelsen redovisar på
sin statistikportal. Det kan bero på att det är många hushåll med kabel-tv i
flerfamiljshus som är kollektivt anslutna via sin fastighetsägare till kabelnätet och
därför inte är medvetna om hur de tar emot tv-signaler.
Tabell 1. Andel hushåll i procent fördelade efter mottagningsform för tv
2010

2011

2012

Marknätet

31,4

29,0

30,0

Kabel

44,8

40,3

35,4

Satellit

17,1

16,2

15,6

Ip-tv

6,9

6,7

11,5

Ingen tv

-

0,2

0,1

Vet ej

-

9,9

10,0

- Uppgift saknas
Källa: MMS

Det huvudsakliga utbudet på de olika plattformarna skiljer sig inte åt i någon större
utsträckning. Samtliga plattformar sänder de mest populära programtjänsterna
och erbjuder även premiumkanaler samt andra mer nischade programtjänster.
MMS undersöker inte bara tittartid utan även räckvidden för programtjänster fyra
gånger per år (två gånger på våren och två gånger på hösten). Undersökningen
utförs via telefon till ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret som

får frågan: ”Har du tillgång till kanalen x i hemmet?” Undersökningen tar alltså
fram medveten/upplevd tillgång och inte faktisk eller teknisk tillgång (penetration).
Med teknisk penetration avser MMS det antal personer som har möjlighet att ta
emot en viss programtjänst, men som inte nödvändigtvis är medvetna om det.
Mätningen av den medvetna/upplevda penetrationen är i dag den mest vedertagna
mätmetoden. Undersökningen om kanalpenetration används av bland annat
programbolag och mediebyråer. MMS har genomfört undersökningar om
kanalpenetration sedan år 2005.
Tabell 2 nedan visar tillgången till respektive programtjänst i tv-befolkningen 9-99
år och är utförd under tredje kvartalet 2013. Tabellen innehåller endast
programtjänster med minst 80 procent medveten/upplevd tillgång.

Programtjänst

Medveten/upplevd
tillgång

SVT1

99 %

SVT2

99 %

TV4

99 %

Kunskapskanalen

86 %

Tv 6

85 %

Tv 3

84 %

Kanal 5

83 %

Barnkanalen

81 %

SVT24

83 %

Tabell 2 Kanalpenetration, källa MMS

Det kan nämnas att TV6, Kanal 5 och TV3 sedan år 2008 haft en medveten/
upplevd tillgång på över 80 procent. Sedan år 2008 har dessa programtjänster
hamnat under gränsen om 85 procents penetration vid två till fem, av totalt 23,
undersökningstillfällen.
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6.2. Rättigheter
Sändningsrättigheterna till större internationella evenemang, som OS, fotbolls-VM,
fotbolls-EM och ishockey-VM, ägs av internationella förbund. Internationella
olympiska kommittéen (IOK) äger rättigheterna till sommar- och vinter-OS.
Rättigheterna till fotbolls-VM ägs av FIFA, rättigheterna till fotbolls-EM av UEFA
och rättigheterna till ishockey-VM ägs av IIHF (International Ice Hockey
Federation).
Tv-rättigheterna till europeiska kvalmatcher i VM och EM i fotboll säljs centralt av
UEFA.
Försäljningen av sändningsrättigheter har i flera fall överlåtits åt så kallade
rättighetsagenter som förmedlar rättigheterna vidare till de sändande bolagen. En
del rättigheter säljs som paket på den nordiska marknaden, där flera programbolag
kan lägga ett gemensamt bud. En aktör som har verksamhet i flera länder kan även
lägga ett bud för samtliga marknader.
Sveriges Television och TV4 AB har av tradition delat på sändningarna av fotbollsVM och fotbolls-EM och matcherna har fördelats mellan de två programföretagen i
enlighet med avtal dem emellan. Sveriges Television och TV4 AB har tillsammans
förvärvat rättigheterna till fotbolls-VM för herrar i Brasilien år 2014, Ryssland år
2018 och Qatar år 2022.
MTG har förvärvat rättigheterna till vinter-OS i Sotji år 2014 och sommar-OS i Rio
de Janeiro år 2016. Det är första gången som OS sänds av ett annat tv-företag än
Sveriges Television.
Intäkterna som försäljningen av sändningsrättigheterna generar fördelas olika
beroende på förbund. IOK fördelar exempelvis intäkterna till de
organisationskommittéer som ansvarar för genomförandet av de olympiska spelen.
Budget för genomförandet av OS ligger i en ungefärlig storleksordning på 10
miljarder kronor och ungefär hälften av det täcks via IOK:s rättighetsintäkter och
TOP-sponsorer (The Olympic Partners). Sveriges olympiska kommitté (SOK) får
inte del av de intäkter som försäljningen innebär.

IIHF fördelar intäkterna från försäljning till de nationella förbunden via en
fördelningsnyckel där de nationella förbunden får olika summor beroende på bland
annat om nationen spelar i A- eller B-VM.
Sammantaget kan konstateras att för de större internationella evenemang som är
aktuella för listan, gäller att de nationella förbunden i vissa fall inte direkt får del av
intäkterna från sändningsrättigheterna. Däremot kan de nationella förbunden
gagnas av att de internationella förbunden har god ekonomi.

6.3. Aktörernas syn på behovet av en lista och
möjliga konsekvenser
Även om det inte ingår i regeringens uppdrag till myndigheten att analysera
behovet av en lista, har flera berörda aktörer gett sin syn på frågan om en
evenemangslista borde införas i Sverige eller inte. Några aktörer har uttryckt att de
kommer att ge sin syn på behovet av en lista först om och när regeringen avser att
besluta om en sådan. Nedan redovisas aktörers synpunkter angående ett eventuellt
införande av en evenemangslista samt vilka konsekvenser en lista skulle kunna få.
Synpunkterna har lämnats vid intervjuer med konsultfirman AB Stelacon samt i
remissvar till myndigheten, efter det att ett utkast till rapport skickats till aktörer
och publicerats på webben. Om inte annat anges är det synpunkter som lämnats
vid intervjuerna som åsyftas.
En närmare redogörelse för synpunkter från aktörer i fråga om myndighetens
förslag till utformningen av en lista lämnas i kapitel 7.

6.3.1. Idrottsorganisationer
Vid intervjuer med berörda idrottsförbund har det kommit fram att åsikterna om
behovet av en evenemangslista varierar. Förbunden poängterar dock vikten av att
så många som möjligt har möjlighet att titta på evenemangen och att detta även
ligger i rättighetsförsäljarnas intresse. De flesta av de förbund som har ingått i
studien är mot en lista och anser att en sådan på ett negativt sätt skulle sätta
marknaden ur spel. De anser att det fungerar bra i dag och att det bör fortsätta att
vara en fri marknad utan regleringar. Av de förbund som har intervjuats är ett fåtal
positiva till en evenemangslista. De ser listan framförallt som en garanti för att
idrotten även i framtiden ska nå så många som möjligt.
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Sveriges Riksidrottsförbund anser att den generella principen är att all idrott
ska vara självständig. Förbundet anser att marknaden för sändningsrättigheter
också bör vara fri.
Sveriges olympiska kommitté, SOK, har bland annat anfört följande. En
evenemangslista där OS finns med skulle rimligen sakna effekt. Vid försäljning av
rättigheter ställer Internationella olympiska kommittéen, IOK, redan i dag höga
krav på tillgänglighet i tekniska termer. Om tillgänglighet skulle definieras som ”fri
tillgänglighet”, det vill säga utan extra kostnad och/eller utan reklam, skulle
konsekvensen bli att konkurrensen om sändningsrättigheterna slogs ut. SOK anser
att det skulle vara orimligt och kunna få allvarliga konsekvenser för finansieringen
av stora evenemang som OS.
Svenska fotbollförbundet är mot en evenemangslista, eftersom det anser att en
lista skulle sätta marknaden ur spel. Vidare har förbundet anfört att rättigheterna
till evenemanget ägs och ska fritt förfogas av rättighetshavarna. Förbundet anser
att det redan ligger i rättighetshavarnas intresse att så många som möjligt ska få
möjlighet att se evenemanget. Efter det att ett utkast till rapport publicerats på
myndighetens webbplats har förbundet bland annat anfört att det saknas en
behovsanalys kring ett eventuellt införande av en lista, att det saknas en saklig
motivering till varför kvalifikationsmatcher inför EM och VM i fotboll omfattas av
förslaget och att det saknas ett sakligt underlag för påståendet om att en
evenemangslista inte skulle få några betydande effekter på rättigheternas prisnivå.
Svenska skidförbundet anser inte att evenemangen alpina eller nordiska VM
ska finnas med på en evenemangslista, eftersom marknaden för försäljning av
rättigheter bör vara fri och utan regleringar. Förbundet anser att det fungerar bra
som det är i dag, då det ändå ligger i rättighetsförsäljarnas intresse att så många
som möjligt kan se evenemangen.
Svenska friidrottsförbundet anser att det är viktigt att så många som möjligt
har möjlighet att se evenemangen, samtidigt som det är viktigt att idrotten får del
av intäkter genom rättigheterna. Förbundet tycker att det måste utvärderas vad en
eventuell evenemangslista skulle ha för påverkan i ett större perspektiv innan
förbundet kan ta ställning i frågan.

Svenska ishockeyförbundet är positivt till införande av en evenemangslista.
Förbundet anser att ju fler som får möjlighet att se hockey-VM, desto större blir
intresset för idrotten. När hockey-VM sändes i TV3 i slutet av 80-talet tappade
allmänheten intresse, menar förbundet.
Några förbund som representerar mindre idrotter ifrågasätter att de större
idrotterna ska vara med på evenemangslistan, då det redan finns ett kommersiellt
intresse för att dessa ska visas för en stor del av allmänheten. De anser att listan
snarare bör syfta till att mindre idrotter ska visas i tv. OS är det största skyltfönstret
för de mindre idrotterna, och en evenemangslista bör därmed sträva efter att
säkerställa att de mindre idrotterna i OS visas för allmänheten. Genom exponering
kan idrotterna få flera utövare. Även om förekomsten av en evenemangslista inte
innebär att det programbolag som har förvärvat sändningsrättigheterna till ett
evenemang måste sända allt, menar dessa förbund att det som sänds dock ska
sändas i programtjänster som en stor del av allmänheten har tillgång till.
Nedan redovisas synpunkter från de internationella organisationerna UEFA, FIFA
och IOK, som inkommit efter det att myndighetens utkast till rapport publicerats
på webben.
UEFA har bland annat anfört följande. Det finns inte något behov av att reglera
marknaden genom att införa en evenemangslista. Målet med en evenemangslista,
att majoriteten av befolkningen har tillgång till sportevenemang av stort
allmänintresse, kan uppnås genom ansvarstagande beslut fattade av
idrottsorganisationerna själva. UEFA tillgängliggör de största tävlingarna för en
bred publik i fri tv. Den policyn tillämpas på den svenska marknaden, genom beslut
om vad som är det bästa för europeisk fotboll, och inte genom lagar och tvång.
UEFA säkerställer att matcher i EM i fotboll som är av särskild vikt för samhället
finns tillgängliga i fri tv, oavsett hur de olika ländernas regulatoriska landskap ser
ut. Policyn innebär också att det egna landslagets matcher i slutspelet måste sändas
i direktsändning och i fri tv, eftersom dessa matcher sannolikt är av särskild vikt.
Under fotbolls-EM år 2012 sändes 27 av totalt 31 matcher i SVT eller TV4. Den
sändningspolicy som tillämpas visar att regleringen med evenemangslistor är
överflödig.
Kvalifikationsmatcher inför EM i fotboll kan inte vara evenemang av särskild vikt
för det svenska samhället. Att inkludera kvalifikationsmatcher skulle på ett
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påtagligt sätt snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden för dessa
rättigheter. För att ett sportevenemang ska anses vara av särskild vikt för samhället
krävs att det väcker intresse bland en hög andel tittare som inte vanligtvis är
intresserade av sporten. Det finns inte något stöd för att det finns ett sådant
intresse för alla kvalmatcher till fotbolls-EM där det svenska landslaget deltar.
Tvärtom finns det klart stöd för att kvalmatcherna inte väcker intresse bland ickefotbollssupportrar. Det föreslagna införandet av kvalmatcher på en
evenemangslista kan ha en väsentlig negativ inverkan på tillgången på medel för
investeringar i fotbollen på gräsrotsnivå i Sverige.
Den föreslagna svenska listan är ogenomförbar och skulle snedvrida
konkurrenssituationen på marknaden, utan att skydda ett riktigt eller legitimt
intresse hos allmänheten. De intäkter som kan investeras i fotbollen på en
grundläggande nivå skulle minska väsentligt. Detta motsvarar en orättvis och
onödig skatt på sport som samtidigt indirekt subventionerar programbolag som
sänder fri tv. Det är orimligt och går utöver vad som är nödvändigt för att skydda
evenemang som verkligen är av särskild vikt för samhället. Det är skillnad på
evenemang som är av allmänt intresse och sådana som bara är av allmänt intresse
för sportfans.
FIFA har bland annat anfört följande. Målet man vill uppnå med evenemangslistor
kan nås utan lagstiftning. FIFA står fast vid att ett stort antal matcher ska vara
tillgängliga för allmänheten. Försäljningen av sändningsrättigheter är av största
vikt för en hållbar finansiering av sport i allmänhet, liksom för den ekonomiska
omfördelningen inom sporten. Den föreslagna utformningen av listan
överensstämmer med den policy som FIFA har angående att vissa matcher ska
visas i direktsändning i fri tv. Matcher där landslaget spelar, semifinalerna och
finalen i fotbolls-VM ska vara tillgängliga för en så bred publik som möjligt.
Problem kan uppstå om evenemangslistor innehåller matcher i VM oavsett vilken
betydelse de har för allmänheten. I sådana fall övervägs alla eventuella fördelar
som en evenemangslista kan medföra av den snedvridning av konkurrensen som
uppstår, på ett sätt som är orimligt och oförenligt med EU:s policys. I bland annat
rapporter från Europaparlamentet har det erkänts att intäkter från
sändningsrättigheter bidrar till att finansiera sport på lägre nivåer. Avslutningsvis
räknar FIFA med möjlighet till bilaterala möten i ett fortsatt arbete med en
evenemangslista.

IOK har bland annat anfört följande. Det uppskattas att den föreslagna listan på
ett proportionerligt sätt föreslagit att endast delar av OS ska sändas i fri tv. Andra
medlemsländer har reserverat en större del av OS-sändningarna för fri tv än vad fri
tv-kanalerna har kunnat sända. Detta har medfört att stora delar av innehållet som
reserverats för fri tv inte har visats för publiken, och därmed motverkat såväl syftet
med AV-direktivets reglering som IOK:s principer om att försäkra att så mycket
som möjligt sänds och att sändningarna når en så bred publik som möjligt. Den
bästa metoden för att undvika detta skulle vara att fastslå ett högsta antal timmar
som är av särskild vikt för den svenska allmänheten som ska vara tillgängligt i fri
tv. Dessa siffror kan baseras på hur många timmar som historiskt sätt har sänds i
fri tv.

6.3.2. Programbolag
Sveriges Television är positivt till att införa en evenemangslista och anser att det
skulle säkra att en stor del av allmänheten får tillgång till de stora evenemangen.
Programbolaget har vidare anfört att det även på grund av att idrott stöds med
offentliga medel är viktigt att evenemangen visas så att en stor del av allmänheten
kan ta del av dem. Vidare har anförts att en evenemangslista skulle kunna fungera
som en försäkran inför framtiden, att det undviks att de stora evenemangen sänds i
betal-tv. Dessutom skulle en evenemangslista kunna motverka en osund
prisutveckling på marknaden för tv-rättigheter.
Efter det att ett utkast till rapport publicerats på myndighetens webbplats har
Sveriges Television kommit in med bland annat följande synpunkter.
Det är Sveriges Televisions uppdrag att erbjuda en väl avvägd blandning av stora
och små evenemang, breda och smala sporter, manliga och kvinnliga
idrottsutövare. Genom att utnyttja fördelar med samtliga plattformar kan ett stort
utbud av evenemang erbjudas. En förutsättning för att idrotten ska kunna vara en
bred positiv kraft i samhället är att så många som möjligt kan ta del av fria
idrottsevenemang i tv. Det skapar intresse, kunskap och engagemang. De stora
evenemangen, som OS, utgör ett kitt som förenar människor oavsett bakgrund.
Allmänhetens stöd för en lista är entydigt, liksom stödet för listan hos den så
kallade breddidrotten. Det är inte förvånande att en majoritet som kontaktats
under myndighetens uppdrag är negativa till införandet av en lista, eftersom det
särskilt är aktörer som har ett intresse av att en lista inte införs som tillfrågats.
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Sveriges Television hänvisar till undersökningen Novus Sportenkät, genomförd av
SVT Strategi och SVT Publik- och utbudsanalys. Enligt bolaget visar undersökningen att det finns ett brett stöd för införandet av en evenemangslista.
Allmänhetens intressen vägs inte in på ett tillräckligt sätt i utkastet till rapport.
Utgångspunkten är snarare ett konkurrensperspektiv, trots att syftet med EUdirektivet är att utgå från ett publikperspektiv. Konkurrensproblemen som
förefaller finnas på säljarsidan problematiseras inte. För de största evenemangen
handlar det om monopolliknande rättigheter vars värde åtminstone till del byggts
upp av allmänna medel. En analys av möjliga framtida utvecklingar av
sporträttigheter och publikens tillgång till nationella idrottsevenemang saknas.
I dag koncentreras enorma resurser, både publikt och finansiellt, kring de stora
sportevenemangen och rättigheterna kopplade till dessa. Detta befaras i längden
leda till en omfördelning av generell exponering från små till stora idrotter – där
evenemang av stort intresse riskerar att begränsas till sändningar i ett begränsat
antal avgiftsbelagda kanaler med en mindre andel av befolkningen som kan
tillgodogöra sig händelsen. Ur ett demokratiskt perspektiv, med den funktion och
samhällsnytta idrott kan ha är detta en olycklig utveckling. Det är inte minst viktigt
för både större och mindre idrotter att hitta exponering som ett sätt att uppmuntra
nya utövare. Det är inte orimligt att anta att priser för visningsrättigheter kommer
öka ytterligare och på så sätt än tydligare begränsa antalet aktörer på marknaden
för sporträttigheter i stort, möjliga distributionskanaler och tillgång till nationella
evenemang. Evenemangslistan skulle kunna innebära en omständighet mot att en
sådan utveckling sker, utan att inskränka marknaden för sporträttigheter i stort.
TV4 AB, MTG och SBS är mot införandet av en evenemangslista, då de anser att
marknaden för sändningsrättigheter fungerar väl och att införandet av en lista
sannolikt skulle innebära lägre intäkter för idrottsförbunden. De menar att de som
säljer rättigheterna redan i dag ställer krav på befolkningstäckning och att det även
ligger i programbolagens intressen att så många som möjligt ser sändningen, som
då genererar högre intäkter. Konsekvensen av en evenemangslista med mycket
höga krav på befolkningstäckning skulle vara att vissa tv-bolag inte har möjlighet
att köpa rättigheterna till evenemangen på listan.
Efter att ett utkast till rapport publicerats på myndighetens webbplats har skriftliga
synpunkter inkommit från TV4 AB, MTG och SBS, vilka redovisas nedan.

TV4 AB har bland annat anfört följande. När det gäller evenemang som kan anses
vara särskilt viktiga att alla har möjlighet att ta del av sammanfaller tv-publikens
intressen med tv-företagens. Det finns inte något intresse hos tv-företagen att inte
nå ut till den breda tv-publiken med dessa evenemang. En återkommande
uppdaterad lista skapar onödigt merarbete i en fråga som sköter sig själv. Det finns
ingenting som tyder på att sändningar av stora evenemang skulle skötas sämre i
framtiden. Att köpa in stora evenemang har i vissa fall varit avgörande för nya
aktörer att etablera sig på marknaden. Det är tveksamt om regeringen i en sådan
marknadssituation aktivt ska utestänga nya aktörer. Syftet är alltid att nå ut till
publiken för att investeringen ska löna sig. Tv-företag måste kunna agera snabbt.
Vilka evenemang som är trendiga och kan anses vara av särskild vikt förändras
över tid. Verksamheter styrs smidigast av dem som är närmast verksamheten. Fler
regler ger större trögrörlighet, vilket har en negativ inverkan på konkurrens. Det
finns inte något belägg för att en lista skulle medföra att rättigheter blir billigare.
I praktiken placeras vissa matcher från världsmästerskap, som finaler, i
programtjänster med stor spridning, medan mindre efterfrågade matcher sänds i
nischkanaler. En lista skulle i detta sammanhang inte få någon betydelse i och med
att matcher med stor efterfrågan även fortsättningsvis kommer att sändas i
programtjänster med stor spridning.
När tv-tittandet rör sig mot webben och olika play-tjänster vore upprättandet av en
evenemangslista förlegat. Vidare är det så att eftersom de aktuella evenemangen
kräver stor budget måste en stor publik nås för att säkra evenemangets värde i
förhållande till budget, oavsett om det gäller public service eller kommersiellt
finansierade sändningar.
MTG har bland annat anfört följande. Det är tydligt att det inte finns något behov
av att införa en evenemangslista. Regeringen bör avrådas från att införa en lista.
Det finns en väl fungerande marknad för rättigheter till de evenemang som kan
komma ifråga för en lista. De som innehar rättigheter till större evenemang skulle
aldrig upplåta dessa rättigheter till sådana programbolag som inte kan erbjuda
attraktiva sändningar och programtjänster som når ut till en betydande del av
publiken. Konkurrensen på den i dag väl fungerande rättighetsmarknaden innebär
att idrotten och andra rättighetshavare får ökade intäkter, att programbolagen
utvecklar sina programtjänster och att tittarna får en bättre produkt. Omvänt
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riskerar en lista – eller andra former av regleringar som inskränker konkurrensen
– att leda till motsatt utveckling.
En utveckling där stora och för publiken viktiga evenemang stängs in i betalkanaler
är omöjlig mot bakgrund av rättighetshavarnas intressen. Redan i dag finns en rad
exempel på idrottsevenemang där MTG förvärvat rättigheter och kan sända delar
av evenemanget i betalkanaler, men där villkoret från rättighetshavarna är att
exempelvis slutspel och finaler ska sändas i fri-tv. Rättighetshavarna vill helt enkelt
att evenemanget ska nå ut brett. Detta är en självklarhet redan för större nationella
ligor och turneringar, men gäller naturligtvis i än högre grad för exempelvis
fotbolls-VM och OS. För evenemang som dessa vill självfallet också
programbolagen nå ut så brett som möjligt via fri-tv. Även om ett programbolag
skulle önska att sända ett större evenemang enbart i betalkanaler så vore det inte
möjligt med hänsyn till rättighetshavarna.
MTG:s OS-sändningar innebär ökade möjligheter till synlighet för de mindre
idrotterna. Vid tidigare OS-sändningar har utrymmet för de mindre idrotterna varit
mycket begränsat, och det finns anledning att ifrågasätta hur public serviceuppdraget har fullföljts i denna del. MTG kommer att sända allt av nationellt
intresse i fri-tv. Vid sidan av huvudkanalen i fri-tv kommer även parallella
sändningar erbjudas i andra kanaler, bland annat av mindre idrotter. Därutöver
finns möjligheten att använda onlinetjänsten Viaplay där allt från OS kommer att
finnas tillgängligt. De mindre sporterna kommer att få ett långt större utrymme än
tidigare. MTG har inlett en satsning tillsammans med SOK och flera av Sveriges
idrottsförbund som gör det möjligt för fler sporter att synas. Satsningen innebär att
MTG kan erbjuda livesändningar på Viasatsport.se av vissa sporter.
SBS har anfört bland annat följande. Den stora konkurrensen om sporträttigheter
kommer rättighetshavarna och idrottssverige till gagn. En reglering som innebär
minskad konkurrens skulle vara till men för idrotten. Allmänheten i Sverige har
redan tillgång till evenemangen på det sätt som bestämmelsen är avsedd att
säkerställa. Det innebär att det saknas skäl att införa en lista. Att införa en lista då
tv-marknaden är under stor förändring riskerar att försvåra utvecklingen och
hindra konkurrensen. Regeringen bör avrådas från att införa en lista.
C More Entertainment AB (C More) har lämnat bland annat följande
synpunkter på myndighetens utkast till rapport. Genom att betala en avgift kan de

som är intresserade av vissa sporter skaffa sig tillgång till C Mores utbud.
Därigenom har det varit möjligt för C More att medverka till att utbudet av
direktsänd sport ökat väsentligt. Numera visas matcher på tv som inte hade visats
för tio år sedan. De ökade tv-sändningarna bidrar till en positiv utveckling av
aktuella ligor och deras status. Genom att rättighetshavarna kan bestämma att
avgörande matcher ska sändas i programtjänster med högre befolkningstäckning
reglerar marknaden själv samspelet mellan fri tv och betal-tv. Förutom behovet av
en viss exponering för att upprätthålla intresset för sporten, finns starka
kommersiella drivkrafter för rättighetshavarna att inte tillåta att stora, breda
evenemang i sin helhet sänds i programtjänster med för liten spridning.
Sponsorintäkter till förbunden skulle till exempel minska om alla matcher sändes i
mindre programtjänster, och intäkterna från betal-tv-bolagen skulle inte vara
tillräckliga för att kompensera bortfallet. I dag sänds de stora evenemangen som är
intressanta för den breda allmänheten helt eller delvis i programtjänster som når
en bred allmänhet. För specialintresserade finns ett rikt utbud tillgängligt mot
betalning.
Offentliga ingrepp i marknaden ska inte göras om det inte finns ett klart definierat
behov. Myndigheten har inte pekat på något sådant behov och det är därför tydligt
att en reglering inte bör införas. Dessutom skulle en lista medföra negativa effekter.
En följd av en lista skulle kunna vara att vissa evenemang inte sänds alls. När det
gäller evenemang som OS, där endast delar av evenemangen omfattas av listan, är
frågan hur detta urval ska göras, av vem och när. Osäkerheten kring sådana
omständigheter, liksom förekomsten av en lista, skulle leda till att värdet på
sändningsrättigheter minskar för tv-bolagen. Det skulle drabba såväl
sportorganisationerna som idrottsutövarna i allmänhet i form av minskade
intäkter. Regeringen bör avrådas från att införa en lista.

6.3.3. Övriga aktörer
Rättighetsförmedlaren IEC in Sports är negativt till införandet av en
evenemangslista och anser att dagens marknad är självreglerande och väl
fungerande. IEC in Sports anser att rättigheterna till större evenemang i dag säljs
till programbolag som har programtjänster med god befolkningstäckning.
Nobelstiftelsen har anfört att det inte är sannolikt att Nobelfesten skulle sändas i
en betal-tv-programtjänst.
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Synskadades Riksförbund har framfört bland annat följande synpunkter på
myndighetens utkast till rapport. Ett införande av en evenemangslista, där man
pekar ut tv-program som särskilt viktiga, avvisas. Alla tv-program är lika viktiga
och inget program bör prioriteras. Om regeringen beslutar att införa en lista måste
det också garanteras att sändningarna av evenemangen har höga krav på
tillgänglighetsfunktioner, samt att programbolagens arbete med
tillgänglighetsfunktioner inte drabbas av nedskärningar.
Tevefolket har i remissvar till myndigheten anfört att det inte finns något behov
av att införa en evenemangslista. Ingen som köpt rättigheter till de mest attraktiva
evenemangen har något annat intresse än att dessa sändningar ska visas för en så
stor tittarpublik som möjligt. Därmed sammanfaller tv-publikens och tv-bolagens
intressen. Att stifta lagar som inte har ett syfte är onödigt.
Boxer har i remissvar till myndigheten bland annat anfört följande. Bolaget är i
grunden är positivt till ett eventuellt införande en evenemangslista. Det finns en
tendens på tv-marknaden att nationellt intressanta evenemang köps av och sänds i
tv-kanaler som bara är tillgängliga för en mindre del av publiken. Syftet med ett
sådant agerande är att skapa konkurrensfördelar för en viss teknisk plattform.
Konkurrens mellan operatörer med egna tekniska plattformar präglar tvmarknaden. Samlat tv-innehåll används som en strategi för att locka
abonnemangsintäkter till en specifik plattform. För att det ska fungera måste
programinnehållet vara exklusivt och populärt. Strategin är att inte vara allmänt
tillgänglig. Denna utveckling kommer fortsätta. Internet används allt mer och
konkurrensen hårdnar i takt med att nya aktörer etablerar sig. Aktörer kommer att
locka med exklusivt innehåll, eftersom det är det enda som kan skapa rörelser i
kundstocken.
Även om denna konkurrens i grunden är bra, kan det, när det gäller stora
evenemang av nationellt intresse, krocka med det behov av gemensamma
upplevelser som nationer har och som håller länder samman. Därför finns det
inom EU en betydande särbehandling av företeelser som har med kultur och
nationell identifikation att göra. Invändningar om att konkurrensen om
sändningsrättigheter inte ska rubbas måste stå tillbaka.

6.3.4. Konkurrensverket
Konkurrensverkets hållning är att konkurrensen generellt skulle kunna
snedvridas av en lista. Om en lista ska finnas bör kriterierna möjliggöra för så
många som möjligt att köpa rättigheterna. Listan bör dessutom innehålla så få
evenemang som möjligt.
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7. Förslag till utformning

7.1. Inledning
I det här kapitlet lämnar Myndigheten för radio och tv förslag till hur en eventuell
evenemangslista skulle kunna utformas. Ett beslut om att införa en
evenemangslista fattas av regeringen. Myndigheten tar inte ställning till om det bör
finnas en evenemangslista eller inte.
I kapitlet redogörs också för myndighetens förslag om vad som kan anses utgöra en
väsentlig del av allmänheten och vad fri tv innebär enligt aktuella bestämmelser.
Vidare redovisas myndighetens bedömning av om evenemangen ska vara
tillgängliga helt eller delvis i direktsändning eller helt eller delvis med viss
tidsförskjutning. Frågan om eventuella övergångsbestämmelser övervägs också.

7.2. Väsentlig del av allmänheten

Vårt förslag är att en väsentlig del av allmänheten inte utestängs
från möjligheten att ta del av en programtjänst om minst 80
procent av allmänheten upplever att de har tillgång till
programtjänsten.

7.2.1. Att mäta tillgång till programtjänster
Aktörers synpunkter
Efter det att myndighetens utkast till rapport publicerats på webben har flera
aktörer inkommit med synpunkter på valet av att använda MMS undersökningar
om upplevd tillgång för att mäta programtjänsters befolkningstäckning.
TV4 AB och C More har anfört att definitionen av vad som utgör en väsentlig del
av allmänheten ska bedömas utifrån faktisk tillgång till en programtjänst eftersom
uppgifter om den upplevda tillgången inte är rättssäkert.
Boxer har anfört bland annat följande. MMS kanalpenetrationsundersökning är
ett trubbigt verktyg som inte alltid överensstämmer med hur många som faktiskt
har tillgång till vissa programtjänster, exempelvis vissa av SVT:s kanaler. Det finns
dock inte någon annan statistik. Post- och telestyrelsen samlar in siffror om
abonnemang och redovisar marknadsandelar men inte om hur många som har
olika programtjänster. Det är svårt att få tillgång till uppgifter om hur många
konsumenter som har olika programtjänster, och det vore inte heller motiverat för
ändamålet.
MTG har anfört att den upplevda tillgången till olika programtjänster kan variera
över tid beroende på tittarmönster och efterfrågan. Detta riskerar att medföra
osäkerhet när det gäller förvärv av rättigheter och hur listan kommer att tillämpas.
Mediemarknaden förändras snabbt, med nya plattformar och tjänster kan det
uppstå en situation där långt mer än 85 procent av befolkningen har tillgång till en
programtjänst, men inte nödvändigtvis via traditionell tv-distribution utan via
onlinetjänster med mera. Att reglera distributionen av vissa evenemang utifrån en
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upplevd tillgång till en programtjänst via marknät, kabel eller satellit riskerar både
att skapa rättsosäkerhet och leda till inskränkningar i konkurrensen.

Myndighetens bedömning
Den sista december 2012 var det totala antalet abonnemang på tv-tjänster i Sverige
5,3 miljoner, enligt PTS Svensk telemarknad 2012. Det totala antalet abonnemang
är fler än antalet hushåll eftersom flera hushåll kan ha två eller fler abonnemang.
Av dessa abonnemang avser 2,9 miljoner digitala tv-tjänster.
Teknisk tillgång
Som beskrivs i avsnitt 6.1 finns det fyra huvudsakliga distributionsplattformar för
linjära tv-sändningar i Sverige: kabel-tv (analog eller digital), satellit, marknät och
ip-tv (via fiber-LAN eller xDSL).
De olika distributionsplattformarna har alla olika och i viss mån överlappande
befolkningstäckning. Kabel-tv-sändningar når de hushåll som är anslutna till det
aktuella kabel-tv-nätet och finns företrädesvis i tätorter. Marknätets sändningar
når 98 procent av den fast bosatta befolkningen (SVT:s sändningar når
99,8 procent) men kräver att man installerar en antenn, vilket begränsar
mottagningsmöjligheten i flerfamiljshus. Satellitsändningar riktade mot Sverige
har en geografisk yttäckning som omfattar i stort sett hela Norden, men
möjligheten till mottagning kan på vissa platser begränsas av topografiska hinder
för fri sikt eller möjligheten att sätta upp en parabolantenn. Ett alternativ för
fastighetsägare är att montera en centralantenn för att möjliggöra för hushåll i
flerfamiljshus att ta emot tv via marknätet eller satellit. Mottagning av ip-tv via
fiber-LAN kräver på samma vis som kabel-tv att hushållet är anslutet till det
aktuella nätverket. I xDSL-baserade nät används kopparledningarna för
traditionell telefoni som ägs av TeliaSonera. Kapaciteten och därmed möjligheten
att ta emot tv-sändningar i en xDSL-baserad anslutning beror på avståndet till
telestationen.
I slutkundsledet kan man dela in distributionsplattformarna i två grupper: i den
ena gruppen ingår tv-sändningar via marknät och satellit och i den andra gruppen
ingår tv-sändningar via kabel-tv-nät, SMATV och fiber-LAN. Denna indelning är
främst till följd av skillnader i köpmönster, täckning och de begränsade
möjligheterna att ta emot tv via satellit och marknät i flerfamiljshus. Teracom AB
uppskattar att ca 25 procent av hushållen i flerfamiljshus skulle kunna ta emot

marksänd tv via en bordsantenn (Myndigheten för radio och tv:s rapport
Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd, 2011). Tv via xDSL har
möjlighet att nå kunder i såväl flerfamiljshus som i enskilda.
Eftersom en evenemangslista ska vara teknikneutral och inte bunden till en viss
plattform, räcker det inte att se till täckningsgraden för en enskild
distributionsplattform. En teknikneutral definition av väsentlig del av allmänheten
baserad på teknisk tillgänglighet kräver en sammanställning av alla
distributionsplattformars befolkningstäckning, vilka programtjänster som erbjuds
av de olika operatörerna på respektive distributionsplattform, samt en
sammanställning av vilket utbud som kan nå konsumenter.
Det vore även problematiskt att låta de krav på befolkningstäckning som anges i
sändningstillstånden avgöra hur man ska bedöma en programtjänsts täckning. Dels
för att kraven på täckning gäller om tillgången på nätinfrastruktur medger det, dels
för att tillstånden endast gäller marknätet.
Faktisk tillgång
En mätning av faktisk tillgång avser det antal tittare som via sitt abonnemang har
tillgång till en programtjänst. En definition av väsentlig del av allmänheten baserad
på faktisk tillgång kräver en sammanställning av vilka programtjänster som ingår i
alla abonnemang från alla operatörer på respektive distributionsplattform, samt
hur många som abonnerar på dessa tjänster. Post- och telestyrelsen samlar in
uppgifter om abonnemang och marknadsandelar, men inte vilka programtjänster
som ingår i olika abonnemang. Såsom Boxer har anfört vore det, enligt vår
bedömning, svårt att få tillgång till uppgifter om hur många konsumenter som har
olika programtjänster. En sådan sammanställning skulle kräva en utredning om
bland annat vilken reglering som skulle krävas för att kunna begära in sådana
upplysningar.
Upplevd tillgång
Såsom framkommit ovan och som påpekats av aktörer är det inte oproblematiskt
att använda MMS undersökningar om upplevd tillgång till en programtjänst. Den
upplevda tillgången till en programtjänst överensstämmer inte nödvändigtvis med
den faktiska tillgången och kan vidare förändras över tid, vilket kan medföra
osäkerhet för aktörerna. Även om denna mätmetod innebär tillämpningsproblem
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får dessa dock anses vara mindre än svårigheterna med de andra sätten att mäta
tillgången till programtjänster.
Upplevd tillgång är också det mätvärde som används av bland annat programbolag
och mediebyråer. Vidare visar MMS undersökningar att den upplevda tillgången
till olika programtjänster varit relativt stabil över tid. Sammantaget får
undersökningarna enligt vår mening anses vara tillräckligt tillförlitliga i detta
avseende.
Det kan samtidigt nämnas att även andra företag skulle kunna få i uppdrag att göra
undersökningar likt den som MMS gör.
Mot denna bakgrund bör, enligt vår bedömning, tittarnas uppfattning om de har
tillgång till programtjänsten vara den mätmetod som används för att avgöra en
programtjänsts penetrationsgrad, snarare än den tekniska eller faktiska
möjligheten att ta emot en programtjänst.

7.2.2. Befolkningstäckning
Synpunkter
Sveriges Television har, i en kommentar till myndighetens utkast till rapport,
bland annat anfört följande. Det är viktigt att en så stor del av befolkningen som
möjligt kan ta del av så många idrottsevenemang som möjligt via fria tv-kanaler.
Om kravet på befolkningstäckning sätts vid 85 procent innebär det att 1,5 miljoner
människor riskerar att ställas utanför. Det är uppenbart att så många människor
utgör en väsentlig del av befolkningen. Utgångspunkten bör vara den genomslagskraft som bekräftades att idrotten har i riksdagens tillkännagivande år 2012.
Kravet på befolkningstäckning bör sättas vid 95 procent av befolkningen, som
bedömdes i prop. 1997/98:184. Risken för negativa effekter ur ett konkurrensperspektiv måste bedömas som försumbar. De tre aktörer som historiskt visat
intresse för att sända stora evenemang som OS har fortsatt kanaler som är större
än, eller med enkelhet kan uppnå, en penetrationsgrad om 95 procent. Ett högre
krav än 85 procent borde vara oproblematiskt i förhållande till EU:s
konkurrensregler eftersom det till stor del ligger inom medieföretagens egen
kontroll att vidta åtgärder för att öka penetrationen för sina respektive kanaler eller
att exempelvis sända dem avgiftsfritt vid stora evenemang. Det är EUkommissionens uppgift att kontrollera att listan är förenlig med unionsrätten.

Myndighetens bedömning
En evenemangslistas syfte är att säkerställa att en väsentlig del av befolkningen har
möjlighet att följa de evenemang som finns på en evenemangslista i fri tv. Ett
programbolag som sänder evenemang på en lista får inte utnyttja rättigheten på ett
sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten utestängs från möjligheten att se
evenemangen. Vilket krav på befolkningstäckning som ställs för att avgöra vilka
programbolag som med exklusiv rätt ska kunna sända ett evenemang som finns
med på en eventuell lista är därför av avgörande betydelse.
De medlemsstater i EU som har infört evenemangslistor tillämpar olika krav på
befolkningstäckning, mellan 67 procent (Tyskland) och 95 procent (Storbritannien), för att en programtjänst ska anses nå en väsentlig del av allmänheten.
Enligt de svenska förarbetena ska det krävas att minst 95 procent av den fast
bosatta befolkningen kan ta emot sändningar av evenemang på en svensk lista.
Vid bedömningen av vilket krav på befolkningstäckning som ska ställas ska
marknaden i den aktuella medlemsstaten samt unionsrätten beaktas. De åtgärder
som vidtas måste vara proportionerliga i förhållande till syftet med att ha en
evenemangslista. Aktörers frihet att tillhandahålla tjänster får exempelvis inte
inskränkas på ett sätt som inte står i rimlig proportion till syftet att säkerställa en
bred tillgänglighet för allmänheten till tv-sändningar från evenemangen. Vidare
måste konkurrensregler beaktas.
Ett mycket högt krav på befolkningstäckning kan uppfattas som konkurrenshindrande, eftersom det skulle stänga ute aktörer från möjligheten att exklusivt
sända evenemang. En situation där det finns många tv-bolag med en räckvidd som
ligger strax under den valda nivån skulle också kunna ifrågasättas. Det bör här
nämnas att det i slutet av 1990-talet, när den svenska lagstiftningen tillkom, inte
fanns något programbolag som, förutom Sveriges Television och TV4 AB, var i
närheten av det krav på en 95-procentig täckning som då uppställdes.
Om nivån sätts till 90 eller 95 procent
Sett till den upplevda tillgången av olika programtjänster, skulle ett krav på över
90 procents befolkningstäckning i dag innebära att endast två programbolag,
Sveriges Television och TV4 AB, exklusivt skulle kunna sända evenemang på en
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lista. Det kan anses innebära en oproportionerlig åtgärd, eftersom antalet
programbolag begränsas i hög utsträckning.
Om nivån sätts till 85 procent
Av avsnitt 6.1. ovan framgår att över 80 procent av tv-befolkningen upplevt att de
haft tillgång till MTG:s och SBS programtjänster TV6, Kanal 5 och TV3 sedan år
2008, men att programtjänsterna några gånger haft lägre än 85 procents
penetration. Mot den bakgrunden kan ett krav på 85 procents befolkningstäckning
innebära en osäkerhet för programbolagen vilka programtjänster som hamnar över
gränsen. Konkurrensverket har också pekat på att en 80-procentsnivå i högre grad
skulle säkerställa att fler programtjänster omfattas.
Om nivån sätts till 80 procent
Det är alltså mer säkert att vissa programtjänster når upp till en gräns om
80 procents befolkningstäckning. Penetrationskrav på 80 procent skulle även
innebära att det blev mer förutsägbart för marknaden vilka villkor som gäller för
sändningar av evenemang som tagits upp på en lista. Om kravet på
befolkningstäckning bestäms till 80 procent av befolkningen möjliggör det för att
de fyra stora tv-bolagen, Sveriges Television, TV4 AB, MTG och SBS, även
fortsättningsvis kan konkurrera om tv-rättigheter.
Om nivån sätts lägre än 80 procent
För att fler programbolag än de fyra största tv-bolagen skulle få en möjlighet att
exklusivt kunna sända evenemang på en evenemangslista måste nivåerna för
minsta befolkningstäckning sättas mycket lägre än 80 procent. Det skulle innebära
nivåer omkring 40 procent, vilket är lägre än något annat EU-land som har infört
en evenemangslista har satt som gräns och ligger alltför långt ifrån vad som måste
anses vara en väsentlig del av allmänheten.
Vår slutsats
Sett enbart till konkurrensaspekterna vore en så låg gräns som möjligt att föredra.
Mot bakgrund av att syftet med en evenemangslista är att säkerställa bred
tillgänglighet till evenemang av särskild vikt, är vår bedömning dock att kravet på
befolkningstäckning bör bestämmas till 80 procent. Då beaktas
konkurrensaspekterna enligt vår mening i tillräcklig grad samtidigt som en
väsentlig del av allmänheten inte utestängs från möjligheten att ta del av
evenemangen.

7.3. Fri tv

Vårt förslag är att kostnaden för grundläggande betal-tvabonnemang kan likställas med fri tv eftersom det är en allmänt
förekommande finansieringskälla för tv i Sverige.

Aktörers synpunkter
Sveriges Television och Boxer har, efter det att myndighetens utkast till
rapport publicerats på webben för öppen remiss, inkommit med synpunkter på
förslaget till definition av fri tv.
Sveriges Television har bland annat anfört följande. Det är inte rimligt att
definiera mini-pay-kanaler generellt som ”fria”, även om de i vissa fall förekommer
i operatörers grundutbud. Endast penetrationsgraden där de tillhandahålls fritt bör
räknas in. Det är inte rimligt att anta att dessa programtjänster som regel ingår i
operatörers grundabonnemang. Vare sig i marknätet eller hos den snabbast
växande tv-distributören Telia ingår dessa programtjänster i de billigaste paketen.
Hos satellitoperatörer är det möjligt att begära ett kort för att ta del av endast
Sveriges Televisions programtjänster.
Boxer anser att det är bra att fri tv definieras bredare än okrypterad tv och anför i
korthet följande. Att bara innefatta okrypterade programtjänster kan innebära för
få programtjänster. Betal-tv är mycket spritt i Sverige och alla operatörer har
grundutbud där ett antal nationellt kända kanaler alltid ingår. Det innebär att de
fem största kanalerna från de fyra stora svenska programbolagen är allmänt
tillgängliga. Dessa kanaler är ett måste för alla operatörer, gamla som nya, varför
det inte är troligt att någon av dem blir mindre tillgänglig inom överskådlig tid. Ett
annat skäl att inte använda den klassiska definitionen av fri-tv, är att man inte kan
räkna med att alla de kanaler som i dag möjligen är fri-tv i klassisk mening, för
alltid kommer att vara det. Bara Sveriges Television är i grunden bunden till att
vara fritt tillgänglig. Boxer är skeptisk till att definitionen av grundpaket ska vara
det billigaste paketet. Stundtals har ett barnpaket varit Boxers billigaste paket. Där
sänds inte mycket sport och sällan Nobelfesten. Möjligen går det att definiera ett
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grundabonnemang om man fokuserar på att kanalen ska ingå i paket som går att
köpa utan att först köpa ett paket där kanalen inte ingår.

Myndighetens bedömning
Fri tv respektive fri-tv
Med fri tv avses enligt AV-direktivet programtjänster som kan ses utan extra
betalning utöver de finansieringskällor för sändningar som förekommer allmänt i
varje medlemsstat, såsom licensavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett
kabelnät. Enligt regeringens bedömning i proposition 1997/98:184 skulle med fri tv
avses i vart fall de programtjänster som finansieras med tv-avgiften och de
programtjänster som omfattas av vidaresändningsplikt, vilket då var SVT1, SVT2
och TV4. I dag skulle en sådan definition innebära att endast public serviceprogramtjänster skulle komma ifråga. Med anledning av påpekanden från
remissinstanser konstaterade regeringen redan då att tv-direktivets krav på vad
som utgör fri tv även kan vara uppfyllt i fråga om andra programtjänster.
Inledningsvis bör påpekas att ett begrepp som i andra sammanhang används är
”fri-tv” (till skillnad från ”fri tv”). Med fri-tv avses programtjänster som sänds
okrypterat, vilket innebär att de kan tas emot gratis och utan att det krävs något
abonnemang. Ett annat begrepp som används är ”betal-tv”, vilket är
programtjänster som sänds krypterat och där konsumenten betalar för ett
abonnemang för att kunna titta på sändningarna. ”Premiumkanaler” är sådana
programtjänster som finansieras genom abonnemang, och ofta inte innehåller
reklam. Premiumkanaler är alltid krypterade och ingår ofta i ett paket tillsammans
med andra premiumkanaler.
Fri tv i det här avseendet kan, enligt ovan beskrivna definition i AV-direktivet,
emellertid även innebära sådana finansieringskällor för sändningar som
förekommer allmänt i medlemsstaten.
Såsom framkommit ovan har en stor andel av Sveriges befolkning i dag tillgång till
fler programtjänster än de som sänds ut okrypterade och således tillhandahålls
utan betalning, såsom SVT1, SVT2, TV4 och TV6. Av MMS undersökningar
framkommer att minst 80 procent av befolkningen upplever att de har tillgång till
exempelvis Kanal 3 och TV5, programtjänster som sänds ut krypterade och således
görs tillgängliga mot betalning. De sistnämnda programtjänsterna ingår ofta i

operatörers grundläggande betal-tv-abonnemang, det vill säga i något av de
billigare kanalpaket som operatörerna erbjuder.
Eftersom en så stor andel som 80 procent av Sveriges befolkning har tillgång till
åtminstone några programtjänster som tillhandahålls mot betalning, är vårt förslag
att kostnaden för grundläggande betal-tv-abonnemang är en allmänt
förekommande finansieringskälla för tv i Sverige som därmed kan likställas med fri
tv. De underhandskontakter som tagits med EU-kommissionen tyder också på att
kommissionen skulle godta en sådan definition av fri tv.
Villkoren för att få del av betal-tv-programtjänster som ingår i ett
grundabonnemang, så kallade mini-pay-kanaler, skiljer sig åt mellan olika hushåll.
Programtjänsterna kan ingå i ett grundutbud i kabel-tv som fastighetsägaren
tillhandahåller och där avgiften är en del av den vanliga bostadskostnaden. Andra
hushåll har ett individuellt abonnemang, som kan vara mer eller mindre
omfattande beroende på hur många programtjänster som ingår. De olika
operatörerna paketerar och prissätter programtjänsterna på olika sätt. I vissa
abonnemangstyper kan abonnenten välja vilka programtjänster som ska omfattas
och det är vanligt med extrapriser och introduktionserbjudanden.
Sammanfattningsvis kan konstateras att marknaden i dag är mer komplex än när
propositionen skrevs år 1997. Av dessa skäl skulle det vara svårt att i
författningstext precisera vad som avses med grundabonnemang.
Ett förslag skulle dock kunna vara att definiera grundabonnemang som
programtjänster som ofta ingår, eller som kan väljas, i de billigare kanalpaketen
som operatörerna erbjuder, utan krav på abonnemang av andra programtjänster
och kanalpaket.
Om man, i den fortsatta hanteringen av frågan om en evenemangslista, inte skulle
godta den ovan angivna definitionen av fri tv kan ett alternativ vara att definiera fri
tv som ”fri-tv”, så som det beskrivits ovan i detta avsnitt och som för närvarande
omfattar bland annat SVT:s programtjänster, TV4 och TV6.
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7.4. Evenemang

Vårt förslag är att följande evenemang skulle kunna tas upp på en
svensk lista.
a) De olympiska sommar- och vinterspelen
b) VM i fotboll för herrar och damer: matcher med svenskt
deltagande samt semifinaler och finaler. Även herrarnas
kvalifikationsmatcher inför evenemangen.
c) EM i fotboll för herrar och damer: matcher med svenskt
deltagande samt semifinaler och finaler. Även herrarnas
kvalifikationsmatcher inför evenemangen.
d) VM i längdskidåkning
e) VM i alpin skidsport
f)

VM i friidrott

g) VM i ishockey för herrar: matcher med svenskt deltagande
samt semifinaler och finaler
h) Vasaloppet
i)

Nobelfesten

Aktörers synpunkter
Efter det att myndighetens utkast till rapport publicerats på webben för öppen
remiss har synpunkter inkommit angående de föreslagna evenemangen.
Sveriges Television har anfört att det är viktigt att inte göra åtskillnad mellan
dam- och herridrott i detta sammanhang, utan att alla evenemang kan omfatta
tävlingarna för båda grupperna. Vidare bör VM och EM i fotboll även omfatta
gruppspelen och slutspelen i sin helhet samt alpina VM, eftersom dessa idrotter av
historia och tradition är av stor betydelse för Sverige.
Svenska fotbollförbundet har anfört att det saknar en motivering till varför
kvalifikationsmatcher inför VM och EM i fotboll ingår och efterfrågar en tydligare
skrivning om vilka matcher listan innehåller.

UEFA anser att kvalifikationsmatcherna inför EM i fotboll inte kan anses vara
evenemang av särskild vikt för samhället och att en sådan ordning på ett påtagligt
sätt skulle påverka konkurrensen på marknaden. Vidare anser UEFA att det skulle
få en väsentlig negativ inverkan på tillgången till medel för investeringar för
fotbollen på gräsrotsnivå i Sverige.

Myndighetens bedömning
Enligt den aktuella bestämmelsen i radio- och tv-lagen kan såväl utländska som
inhemska evenemang och både sport- och kulturevenemang finnas med på en lista.
Möjligheten finns för regeringen att även uppta idrottsevenemang i Sverige där
rättigheter upplåts av inhemska arrangörer på en evenemangslista. I sådana fall
ska, mot bakgrund av konstitutionsutskottets betänkande (se avsnitt 5.2),
riksdagens godkännande inhämtas. Det kan diskuteras om ett sådant förhållande
som förespråkades av utskottet, där det görs skillnad på om det är inhemska eller
utländska arrangörer som upplåter rättigheter till evenemang, är förenligt med
unionsrätten. Sammantaget finns det enligt vår mening inte något som hindrar att
de förslag på evenemang som lämnas i denna rapport även kan innehålla
idrottsevenemang i Sverige där rättigheter säljs av inhemska arrangörer.
Såsom framkommit ovan ska minst två av följande fyra kriterier som EUkommissionen utarbetat vara uppfyllda för att evenemanget ska kunna kvalificera
till evenemangslistan.
1.

De är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten, och inte endast av
betydelse för dem som normalt sett följer den aktuella sporten eller
aktiviteten.

2. De har en allmänt erkänd kulturell betydelse för befolkningen i
medlemsstaten, framför allt som katalysator för den kulturella identiteten.
3. Landslaget deltar i det aktuella evenemanget i samband med en tävling
eller turnering av internationell vikt.
4. Evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft stor tv-publik.
Ett kulturellt arrangemang med mycket höga tittarsiffror är Eurovision Song
Contest som arrangeras av European Broadcasting Union (EBU), där Sveriges
Television och TV4 AB är medlemmar. Eurovision Song Contest får dock betraktas
som en tv-produktion och inte som ett fristående evenemang, vilket gör att
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tävlingen inte kan vara aktuell för en evenemangslista även om minst två av de fyra
kriterierna är uppfyllda.
Vårt förslag är att följande evenemang skulle kunna tas upp på en svensk lista. Mot
bakgrund av de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram för evenemangslistor
samt med anledning av vad som framkommit i myndighetens kontakter med
kommissionen, har samtliga föreslagna evenemang det gemensamt att de har höga
tittarsiffror. Av bilaga 2 framgår de närmare tittarsiffrorna för evenemangen.
De olympiska sommar- och vinterspelen
De olympiska spelen tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland
personer med ett särskilt idrottsintresse. Dessa evenemang har av tradition sänts i
fri tv och haft en stor publik.
VM och EM i fotboll för herrar och damer
De matcher som enligt vårt förslag omfattas är matcher med svenskt deltagande
samt semifinaler och finaler. Även herrarnas kvalifikationsmatcher inför
evenemangen omfattas.
VM och EM i fotboll tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland
personer med ett särskilt intresse för fotboll. Dessa evenemang har av tradition
sänts i fri tv och haft en stor publik. Att även herrarnas kvalifikationsmatcher inför
evenemangen ingår beror på att dessa har haft mycket höga tittarsiffror.
VM i längdskidåkning
VM i längdskidåkning tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland
personer med ett särskilt idrottsintresse. Dessa evenemang har av tradition sänts i
fri tv och haft en stor publik.
VM i alpin skidsport
VM i alpin skidsport tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland
personer med ett särskilt idrottsintresse. Dessa evenemang har av tradition sänts i
fri tv och haft en stor publik.

VM i friidrott
VM i friidrott tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland personer
med ett särskilt intresse för friidrott. Dessa evenemang har av tradition sänts i fri tv
och haft en stor publik.
VM i ishockey för herrar
Sveriges Television hade sändningsrättigheterna till ishockey-VM fram till år 1988,
då TV3 köpte rättigheterna. TV3 var vid den tidpunkten en programtjänst med
marginell täckning i Sverige. Sedan år 2012 har TV4 AB rättigheterna. VM i
ishockey tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland personer med ett
särskilt intresse för ishockey. Vidare har evenemanget historiskt sett innefattat
deltagande av det svenska landslaget. De matcher som enligt förslaget ska omfattas
är matcher med svenskt deltagande samt semifinaler och finaler.
Vasaloppet
Vasaloppet tilldrar sig stort intresse i hela samhället, inte bara bland personer med
ett särskilt idrottsintresse. Vasaloppet är även ett evenemang av kulturell betydelse.
Evenemanget har av tradition sänts i fri tv och haft en stor publik.
Nobelfesten
Nobelfesten har med undantag för ett år, då det sändes av TV4, sänts av Sveriges
Television och har således av tradition sänts i fri tv. Evenemanget har haft höga
tittarsiffor och får anses ha ett särskilt allmänt intresse. Nobelfesten är även ett
evenemang av kulturell betydelse. Det kan här nämnas att förfarandet vid
försäljning av rättigheterna skiljer sig från idrottsevenemangen, både avseende
prissättning samt antalet intressenter.

7.5. Tillgängliga helt eller delvis i direktsändning eller
med tidsförskjutning
Vårt förslag är att evenemangen som huvudregel ska
direktsändas. OS och VM i friidrott måste endast visas delvis
medan övriga evenemang ska sändas i sin helhet.
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När det gäller om evenemangen ska vara tillgängliga helt eller delvis via
direktsändning eller helt eller delvis via tidsförskjuten sändning anförde regeringen
i förarbetena att intresset av att se stora sportevenemang och vissa andra
evenemang är kopplat till att publiken inte känner till resultatet, och att även
många andra evenemang gör sig bäst i direktsändning (prop. 1997/98:184 s. 40).
Detta resonemang gäller även i dag. Syftet med bestämmelserna uppfylls därför
bäst om evenemangen sänds direkt, det vill säga samtidigt som de inträffar. I vissa
sammanhang kan det dock vara mer naturligt att sända evenemangen med en viss
tidsförskjutning, exempelvis då evenemang äger rum när det är natt i Sverige. Som
en huvudregel bör emellertid sändningen ske inom ett dygn efter det att
evenemanget ägde rum.
Frågan om evenemanget ska sändas i sin helhet eller om det räcker att delar av
evenemanget sänds i programtjänster som är tillgängliga för en stor del av
befolkningen är betydelsefull framför allt för omfattande evenemang där många
tävlingar pågår samtidigt. Det gäller exempelvis för de olympiska spelen eller för
stora friidrottsevenemang. När sådana evenemang sänds i tv kommer
programtjänster som vänder sig till en allmän publik att koncentrera sig på det som
är mest intressant för den stora allmänheten. Vilka delar av ett större evenemang
som är mest intressanta för den stora allmänheten kan inte anges i förväg utan
beror bland annat på framgångar för individuella idrottsutövare. Därför finns det
fog för att OS och VM i friidrott enbart delvis ska behöva visas i programtjänster
som är tillgängliga för en väsentlig del av befolkningen.
Ur vissa aktörers synvinkel kan det vara problematiskt om nationella regler
utformas på ett sådant sätt att de hindrar programbolag som har både
programtjänster som når en bred allmänhet och mindre, specialiserade betal-tvprogramtjänster, från att svara för mer omfattande sändningar från evenemang
som OS och VM i friidrott. En sådan situation kan uppstå om de nationella reglerna
kräver att alla delar av ett omfattande evenemang måste kunna sändas i fri tv. Ett
tv-bolag som har både fria programtjänster med tillräcklig räckvidd och betal-tvkanaler som endast en mindre del av allmänheten har tillgång till, och som har
ensamrätten att sända från ett sådant evenemang, kan välja att avstå från
ensamrätten och erbjuda något annat tv-bolag att sända de delar av evenemanget
som det önskar i fri tv. I så fall kan det första tv-bolaget sända valda delar i fri tv
och övriga delar i betal-tv eftersom sändningarna inte längre sker med ensamrätt.

Det första tv-bolaget kan emellertid, utan att det strider mot reglerna, även välja att
behålla ensamrätten men att enbart sända delar av evenemanget i de egna fri tvprogramtjänsterna och inte sända något i betal-tv. Skälet för ett sådant handlingssätt kan vara att den ekonomiska vinsten bedöms bli större än om företaget skulle
behöva dela reklamintäkter för fri tv med ett annat tv-bolag. Om företaget skulle
agera på detta sätt får den stora allmänheten visserligen fortfarande se de mest
intressanta delarna av evenemanget. Den mer specialintresserade publiken
kommer däremot att gå miste om möjligheten att följa sina favoritgrenar i utökade
betal-tv-sändningar. Detta talar för att en svensk lista ska innebära att endast delar
av evenemang som OS och VM i friidrott ska sändas i fri tv.
Såsom framkommit i avsnitt 6.3.1 ovan har IOK anfört att det för OS vore bra att
fastslå ett högsta antal timmar som är av särskild vikt för den svenska allmänheten
och som ska vara tillgängligt i fri tv. Enligt vår bedömning är det dock svårt att i
förväg bestämma ett visst antal timmar som ska vara tillgängliga i fri tv, och
programbolagen bör därför få möjlighet att avgöra detta.

7.6. Behov av övergångsbestämmelser

Vårt förslag är att tv-bolagens skyldigheter ska börja gälla för
rättigheter som har förvärvats tidigast det datum då EUkommissionen publicerar ett beslut om att godkänna en svensk
evenemangslista. I så fall behövs inga övergångsbestämmelser.

Aktörers synpunkter
Sveriges Television har anfört att det kan vara lämpligare att låta tv-bolagens
skyldigheter gälla från det att regeringen fattar beslut om utformningen av en
konkret lista, vilket sker före en notifieringsprocess. Att tv-bolag aktiva på den
svenska marknaden som sänder från Storbritannien skulle kunna undgå
information om svenska regeringsbeslut och därför undvika att agera är osannolikt.
UEFA har anfört att om en eventuell lista införs ska den endast gälla för
rättigheter som köps efter det att listan träder i kraft och endast tillämpas på den
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faktiska användningen /utnyttjandet av de aktuella rättigheterna snarare än
förvärv av sådana exklusiva rättigheter. En lista ska inte tillämpas om det
programbolag som äger rättigheter kan visa att inget annat programbolag vill ingå
avtal om att köpa rättigheten till evenemanget till ett rättvist marknadspris.

Myndighetens bedömning
Flera tv-bolag på den svenska marknaden är etablerade i Storbritannien och lyder
under brittiska regler. Enligt dessa ska tv-bolag som har ensamrätt att sända
evenemang på andra EES-staters listor respektera de regler som dessa stater har
ställt upp för hur evenemangen ska sändas. Skyldigheten gäller för rättigheter som
har förvärvats efter att EU-kommissionen har publicerat en lista med evenemanget
i EU:s officiella tidning.
Med hänsyn till att regler om en svensk evenemangslista inte ska fungera
diskriminerande mellan tv-bolag från olika EU-länder bör tv-bolagens skyldigheter
gälla för rättigheter som har förvärvats tidigast det datum då EU-kommissionen
publicerade sitt beslut att godkänna de svenska åtgärderna.
Eftersom skyldigheterna först börjar gälla för rättigheter som har förvärvats efter
det att EU-kommissionen publicerar den svenska listan i EU:s officiella tidning
kommer förutsättningarna att vara lika för alla tv-bolag oavsett var de är etablerade
inom EES-området. I så fall behövs inte några övergångsbestämmelser.

8. Konsekvenser

Vår bedömning är att en evenemangslista som utformas enligt
vårt förslag på kort sikt skulle medföra mindre konsekvenser
för programbolag, rättighetshavare, idrottsorganisationer,
och allmänheten än på längre sikt. På kort sikt garanterar en
lista tillgången till viktiga evenemang. På längre sikt kan en
lista leda till att mindre aktörer inte kan vinna
marknadsandelar genom att köpa rättigheter till sådana
evenemang. Det kan i sin tur leda till färre aktörer och mindre
bredd av programtjänster.
Eftersom tv-marknaden förändras kan det finnas ett behov av
att i framtiden ändra utformningen av en evenemangslista.

Myndighetens förslag till en svensk evenemangslista innebär i korthet följande.
Ett begränsat antal evenemang ska kunna sändas i programtjänster som minst
80 procent av den svenska befolkningen har tillgång till. Programtjänsterna ska
kunna tas emot utan någon betalning utöver kostnaden för licensavgift och/eller
grundabonnemang. Det räcker om delar av olympiska spel och VM i friidrott sänds
på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten kan se evenemanget. Övriga
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evenemang på listan ska sändas i sin helhet. Skyldigheterna träder i kraft i fråga
om sändningsrättigheter som har förvärvats efter det att EU-kommissionen har
godkänt de svenska bestämmelserna.
En svensk evenemanglista innebär inte någon skyldighet för programbolag att
sända evenemang som är upptagna på listan. Vidare kan ett programbolag som inte
når upp till kraven på befolkningstäckning köpa sändningsrättigheter till ett listat
evenemang, men ska då ha erbjudit rätten att sända evenemanget även till företag
som uppfyller kraven på befolkningstäckning. Det bör också återigen nämnas att
möjligheten att införa en evenemangslista gäller enbart för linjära tv-sändningar.
En evenemangslista innebär därför inte något hinder mot att evenemang på en lista
enbart blir tillgängliga i beställ-tv.
Tv-marknaden förändras över tid och vilka effekter en evenemangslista skulle
kunna medföra beror på möjliga framtidsscenarier. Sverige har inte haft någon
evenemangslista tidigare. Dessutom har andra länder inte studerat vilka effekter
införandet av evenemangslistor har haft (se avsnitt 9.3). Marknaderna i de olika
länderna skiljer sig även åt, exempelvis beträffande antal programbolag och
programtjänster. Det är bland annat mot den bakgrunden svårt att bedöma vilka
möjliga effekter en evenemangslista skulle kunna medföra.
I avsnitt 6.3. ovan redogörs närmare för aktörers syn på vilka konsekvenser en lista
skulle kunna medföra.

Krav på programtjänsters befolkningstäckning är av betydelse
Av betydelse för vilka konsekvenser en evenemangslista skulle kunna få är vilket
krav på befolkningstäckning som krävs för att ett programbolag med exklusiv rätt
ska kunna sända evenemang på en lista. Ju högre penetrationsgrad som krävs,
desto fler programbolag utestängs från möjligheten att med exklusiv rätt sända
listade evenemang. I avsnitt 7.1.2 ovan diskuteras myndighetens förslag om krav på
befolkningstäckning.
90 eller 95 procent
Ett krav på 90 eller 95 procents befolkningstäckning skulle i dag innebära att två av
de fyra största tv-bolagen i Sverige, Sveriges Television och TV4 AB, uppfyller
kraven. Det kan antas att en evenemangslista skulle få större konsekvenser ju färre
programbolag som har möjligheten att exklusivt sända listade evenemang.

Konkurrensen om sändningsrättigheter kan bli svagare med färre intressenter,
vilket kan leda till lägre priser och lägre intäkter för rättighetsinnehavarna.
85 procent
Vissa programtjänster ligger sedan flera år nära en gräns om 85 procents
penetration. Ett krav på 85 procents befolkningstäckning skulle kunna medföra att
dessa programtjänster vid en del mätningstillfällen hamna över och andra gånger
under gränsen. Det kan i sin tur leda till en osäkerhet för tv-bolagen om de kommer
ha möjlighet att sända vissa evenemang med exklusiv rätt, vilket kan medföra
planeringssvårigheter.
80 procent
Den föreslagna utformningen av listan innebär att de fyra största tv-bolag som för
närvarande finns i Sverige (Sveriges Television, TV4 AB, MTG och SBS) har
möjlighet att uppfylla kraven. I det följande diskuteras vilka konsekvenser det
utformade förslaget skulle kunna innebära i olika avseenden.

Konsekvenser för programbolag
En evenemangslista skulle kunna innebära att enbart de fyra programbolag som
når upp till kraven på befolkningstäckning och som erbjuder fri tv är intresserade
av att köpa rättigheter till dessa, även om andra aktörer har möjlighet att köpa
rättigheterna.
De fyra aktörer som uppnår de krav som myndigheten föreslår här har redan köpt
sändningsrättigheter till listade evenemang. En möjlig slutsats är därför att de
kortsiktiga effekterna för konkurrensen mellan dessa tv-bolag skulle vara små. En
lista skulle helt enkelt inte påverka dessa aktörers möjlighet att sända
evenemangen. De tv-bolag som når upp till kraven har dock även programtjänster
med lägre täckning. En evenemangslista skulle innebära att sändningsrättigheter
inte får utnyttjas på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten utestängs
från möjligheten att se ett listat evenemang, det vill säga genom att evenemanget
endast sänds i en programtjänst som få har tillgång till. En evenemangslista
innebär på så vis en begränsning av ett programföretags frihet att välja vilka
program som ska sändas i vilka av företagets programtjänster. Aktörer har dock
anfört att det finns ett intresse av att sända evenemang på ett sådant sätt att många
tittare kan ta del av dem.
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Att köpa rättigheter till ett evenemang av stort intresse för en väsentlig del av
allmänheten kan vara ett sätt för nya aktörer att träda in på marknaden för tvsändningar. Det kan även vara en del av en långsiktig strategi för att få upp
tittarsiffror för en viss programtjänst. Det är därför tänkbart att möjligheterna för
mindre aktörer att ta sig in på marknaden skulle hämmas av en lista, då det skulle
ta tid för en ny aktör att nå upp till kravet på penetrationsgrad. Detta är också
något som påpekats av aktörer.
Eftersom skyldigheterna enligt förslaget först börjar gälla för rättigheter som har
förvärvats efter det att EU-kommissionen publicerar den svenska listan i EU:s
officiella tidning kommer förutsättningarna att vara lika för alla tv-bolag oavsett
var de är etablerade inom EES-området.

Marknaden för sändningsrättigheter
För närvarande sker tv-sändningar från ett mycket stort antal idrottsevenemang på
elitnivå. Endast ett fåtal av dessa evenemang har tagits upp på den föreslagna
listan. För de evenemang som inte har tagits upp på listan torde de direkta
konsekvenserna bli obetydliga.
Eftersom de fyra största tv-bolagen i Sverige når upp till de föreslagna kraven är
det möjligt att de kortsiktiga effekterna av en lista för marknaden för
sändningsrättigheterna för de listade evenemangen skulle vara små.
Sändningsrättigheterna till evenemang som tas upp på listan kommer dock att
påverkas i den bemärkelsen att färre aktörer kommer att få möjlighet att exklusivt
sända dem. Detta kan minska värdet av dessa evenemang för de aktörer som inte
kan få exklusiv sändningsrätt, vilket i sin tur kan komma att minska konkurrensen
om sändningsrättigheterna i framtiden.
Det kan här nämnas att innehavare av sändningsrättigheter har anfört att de redan
i dag ställer höga krav på programtjänsternas penetrationsgrad och att en lista
därför inte behövs. Vidare har synpunkter förts fram om att en osund
prisutveckling på sändningsrättigheter kan förhindras med en evenemangslista
samt att höga priser för sändningsrättigheter kan innebära en ytterligare
begränsning av antalet aktörer på marknaden, möjliga distributionskanaler och
tillgång till nationella evenemang.

Effekter för idrottsarrangörer
Förutom Vasaloppet omfattar förslaget enbart idrottsevenemang för vilka tvrättigheterna upplåts av internationella arrangörer. För de större internationella
evenemangen får i vissa fall de nationella förbunden inte del av intäkterna från
sändningsrättigheterna. Däremot kan intäkterna från försäljning av
sändningsrättigheter indirekt vara positivt för de nationella förbunden, då
ekonomiska medel ofta fördelas till nationella förbund.
En möjlig effekt är att en evenemangslista, som nämnts ovan, på längre sikt leder
till minskad konkurrens om sändningsrättigheter, vilket i sin tur kan leda till
sänkta intäkter för ägarna till dessa. Till dags dato är det dock programbolag som
uppnått de här föreslagna kraven för att vara ett kvalificerat programbolag som
köpt sändningsrättigheter. Mot den bakgrunden torde det i vart fall inte på kort
sikt ge effekter för idrottsarrangörer.
Här bör nämnas att aktörer anfört att en reglering som innebär minskad
konkurrens skulle vara till men för idrotten och att en lista skulle medföra lägre
intäkter till idrottsförbunden.

Effekter för Nobelstiftelsen
Nobelfesten har, förutom vid ett tillfälle, sänts i Sveriges Television. Nobelstiftelsen
har anfört att det inte är troligt att Nobelfesten i framtiden skulle sändas i en betaltv-programtjänst. Mot bakgrund av vad stiftelsen uppgett skulle en
evenemangslista inte medföra någon effekt för Nobelstiftelsen.

Konsekvenser för allmänheten
Grunden för ett eventuellt införande av en evenemangslista är att det ska leda till
nytta för allmänheten, det vill säga konsumenterna. Det kan konstateras att en lista
skulle förhindra att de listade evenemangen endast sänds i programtjänster som få
konsumenter har tillgång till.
En aktör har anfört att det i dag finns en risk att evenemang av stort intresse
riskerar att begränsas till sändningar i avgiftsbelagda programtjänster som få har
tillgång till. En annan aktör har anfört att det finns en tendens på marknaden att
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nationellt intressanta evenemang köps av och sänds i programtjänster som bara är
tillgängliga för en mindre del av publiken.
Om en lista innebär att programbolag kan köpa sändningsrätter till vissa
evenemang till ett lägre pris kan det innebära att det finns mer pengar över till den
övriga programverksamheten. Lägre priser innebär emellertid även lägre intäkter
till rättighetshavarna, vilket på längre sikt kan leda till att idrottsorganisationerna
får mindre pengar till sin idrott. Därmed kan också idrottsutövare påverkas, vilket
aktörer påpekat.
Det kan även vara så att allmänheten på lång sikt påverkas negativt av att nya
aktörer får det svårt att komma in på marknaden, eftersom nya aktörer exempelvis
kan utveckla programtjänster. Med fler aktörer som sänder tv kan utbudet bli
större.

Slutsatser
Sammantaget innebär en evenemangslista, med dagens förutsättningar på tvmarknaden och enligt den föreslagna utformningen, att de fyra största tv-bolagen
fortsättningsvis kan konkurrera om att exklusivt sända evenemangen. Det är
rimligt att tro att konsekvenserna av en lista för tv-bolag, rättighetshavare,
idrottsarrangörer och allmänheten enligt den föreslagna utformningen på kort sikt
skulle medföra mindre effekter än på längre sikt. På längre sikt kan en
evenemangslista innebära att det blir svårare för nya aktörer att ta sig in på tvmarknaden genom att köpa sändningsrättigheter till evenemang som finns
upptagna på en lista.
Avslutningsvis bör påpekas att tv-marknaden är föränderlig över tid, tekniken för
utsändning av tv och branschstrukturen för tv kan snabbt ändras. Vid ett eventuellt
införande av en evenemangslista kommer det därför att finnas ett särskilt behov av
att noga följa utvecklingen på tv-marknaden. Utvecklingen kan också medföra ett
behov av att ändra utformningen av en lista, såväl vad avser evenemangen på listan
som vad fri tv och väsentlig del av allmänheten innebär.

9. Internationell utblick

9.1. Listor i andra länder
För närvarande har EU-kommissionen godkänt listor över evenemang av särskild
vikt för samhället i Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien
och Storbritannien. Vidare har EFTA:s övervakningsorgan i juli 2013 godkänt den
norska evenemangslistan, som kommer att träda i kraft den 1 juli 2014.
Danmark hade en lista under åren 1999 – 2002. Den danska regeringen har
kommit överens med vissa andra partier i Folketinget om att en lista åter ska
införas.

Evenemang på listorna
De olympiska spelen finns med på samtliga listor, för Irland endast sommarspelen
men för övriga länder både sommar- och vinter-OS.
Fotbolls-VM och fotbolls-EM finns också med på samtliga listor. För Belgien och
Storbritannien anges slutspelen i sin helhet. I övriga länder anges endast vissa
matcher, till exempel öppningsmatchen, semifinalerna, finalen samt det egna
landslagets matcher. På Irlands lista finns även Irlands kvalmatcher på hemmaoch bortaplan.
Flera länder har även med det egna fotbollslandslagets landskamper, finalmatcher i
nationella ligor eller finalerna eller egna klubblags matcher i UEFA-cupen (Europa
League) eller Champions League.
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I övrigt skiljer sig de olika ländernas evenemangslistor åt, både vad gäller antalet
evenemang och i fråga om vilka evenemang som finns med.
Nordisk och alpin skidsport, friidrott, cykel, rugby, basketboll, tennis, golf och
motorsport är exempel på sporter som finns på åtminstone något lands lista. Några
länder har också tagit upp musikevenemang som exempelvis nyårskonserten på
teater La Fenice i Venedig (Italien), finalen i musiktävlingen Reine Elisabeth
(Belgien) samt Wiens filharmoniska orkesters nyårskonsert och operabalen i Wien
(Österrike).

Hur evenemangen ska sändas
Österrike
Huvudregeln är att evenemangen ska sändas direkt och i sin helhet. Vissa av
evenemangen på listan kan sändas som inspelat program eller bara delvis om flera
evenemang eller flera delar av samma evenemang inträffar samtidigt eller om
evenemanget inte heller tidigare har sänts i sin helhet på grund av sin omfattning.
Med fritt tillgängliga tv-program avses program som tittaren kan se utan
tilläggsavgifter och regelbundna avgifter för användning av teknisk utrustning för
avkodning. Lagstadgad tv-avgift och grundavgift för kabel-tv anses inte som
tilläggsavgifter.
De listade sändningarna ska kunna tas emot i fri tv av minst 70 procent av de som
är skyldiga att betala tv-avgift eller är befriade från avgiftsskyldigheten.
Förpliktelserna gäller för avtal som har ingåtts eller ändrats efter det att den
österrikiska lagstiftningen trätt i kraft.

Belgien
För varje listat evenemang anges om det ska sändas direkt i sin helhet eller om det
också får sändas i form av kortare inslag. Krav på direktsändning gäller framför allt
för fotbolls- och tennismatcher. En direktsändning får senareläggas om
evenemanget äger rum mellan kl. 00.00 och 08.00 belgisk tid, om det äger rum vid
en tidpunkt som sammanfaller med en av programföretagets normala
nyhetssändningar eller om evenemanget består av flera delar som genomförs
samtidigt.

I Belgien gäller särskilda regler för den franskspråkiga och den flamländska
gemenskapen. I båda fallen anses en kanal vara gratis om språket är franska
respektive nederländska och om det inte förekommer andra kostnader än ett
eventuellt abonnemang på basutbudet i ett kabel-tv-nät.
Minst 90 procent av befolkningen i den franskspråkiga regionen och det
tvåspråkiga Bryssel respektive den flamländska regionen och Bryssel ska kunna se
programmen.
Förpliktelserna i förhållande till andra medlemsstater gäller om rättigheterna har
förvärvats efter den 30 juli 1997.

Finland
Vissa av de matcher i fotboll och ishockey som anges i listan ska sändas direkt i sin
helhet. Övriga evenemang kan sändas helt eller delvis och som direkta eller
tidsförskjutna sändningar. 90 procent av befolkningen ska kunna ta emot
sändningen utan att betala någon separat ersättning.
Det framgår inte när förpliktelserna i förhållande till andra medlemsstater börjar
gälla.

Frankrike
Utövande av exklusiv sändningsrätt till ett evenemang som är upptaget på den
franska listan får inte hindra en sändning i fri tv av samma evenemang i
direktsändning och i dess helhet. Undantag görs för sändningar från cykelloppet
Tour de France, som får begränsas till höjdpunkter, och för sändningar från
sommar-OS, vinter-OS och friidrotts-VM som får begränsas till avsnitt som är
representativa för de olika sportgrenarna och deltagarländerna. Tidsförskjuten
sändning är tillåten när evenemang äger rum samtidigt. Tidsförskjutna sändningar
är också tillåtna om evenemangen äger rum mellan kl. 00.00 och 06.00 fransk tid
under förutsättning att sändningarna startar före kl. 10.00 i Frankrike.
Med gratiskanal avses en tv-kanal som inte finansieras genom tittaravgifter och
som kan tas emot av minst 85 procent av hushållen i Frankrikes inomeuropeiska
delar.
Förpliktelserna gäller för rättigheter som har förvärvats efter den 23 augusti 1997.
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Tyskland
Evenemangen ska sändas direkt eller med viss tidsförskjutning vid enskilda
parallella evenemang. Endast tv-kanaler som är fritt mottagbara och som faktiskt
kan tas emot av mer än två tredjedelar av Tysklands befolkning anses vara allmänt
tillgängliga kanaler.
Förpliktelserna i förhållande till andra medlemsstater gäller för rättigheter som har
förvärvats den 30 juli 1997 eller senare.

Irland
För samtliga evenemang utom Irlands matcher i sexnationsturneringen i rugby ska
ett fri tv-bolag som uppfyller räckviddskravet få rätt att sända evenemanget direkt.
För rugbymatcherna ska rätten gälla tidsförskjuten sändning.
Med gratis tv-tjänster avses tv-sändningstjänster som kan tas emot utan att någon
betalning krävs av den som tillhandahåller tjänsten. Minst 95 procent av Irlands
befolkning ska kunna se evenemanget. Om färre än tre programföretag når en så
stor del av befolkningen räcker det om minst 90 procent av befolkningen kan ta
emot sändningarna. Flera programföretag kan sluta avtal om att gemensamt uppnå
den angivna räckvidden.
Det framgår inte när förpliktelserna i förhållande till andra medlemsstater börjar
gälla.

Italien
Finalerna i VM och EM i fotboll och det italienska landslagets samtliga matcher
under dessa evenemang ska sändas direkt i sin helhet. För övriga evenemang får
programföretagen välja om evenemangen ska sändas direkt eller tidsförskjutet och
i sin helhet eller delvis. Evenemangen ska sändas av tv-bolag som omfattas av
italiensk lagstiftning och som kan säkerställa att mer än 80 procent av Italiens
befolkning kan se evenemangen i fria tv-kanaler utan extra kostnader.
Det framgår inte när förpliktelserna i förhållande till andra medlemsstater börjar
gälla.

Storbritannien
Evenemang på Storbritanniens lista ingår i antingen grupp A eller grupp B.
Evenemang i grupp A ska kunna sändas direkt i sin helhet i fri tv. Det finns inget
krav på att evenemangen måste sändas direkt. Grupp A omfattar bland annat de
olympiska spelen och VM och EM i fotboll.
För att ett evenemang i grupp B ska få sändas exklusivt krävs att ett annat
programföretag kan genomföra adekvat sekundär bevakning. Det andra
programföretaget ska kunna sända höjdpunkter eller med en viss tidsförskjutning
under minst 10 procent av tiden för evenemanget, dock i minst 30 minuter för ett
evenemang som omfattar minst en timme. Evenemanget ska också kunna refereras
direkt i rikstäckande radio. Grupp B omfattar bland annat VM i friidrott.
Programtjänster räknas som allmänt tillgängliga om de tillhandahålls utan kostnad
och kan tas emot av minst 95 procent av befolkningen i Förenade kungariket.
Villkoret uppfylls för närvarande av BBC 1, BBC 2, Channel 3, Channel 4 och
Channel 5.
Förpliktelserna i förhållande till andra medlemsstater gäller för rättigheter som har
förvärvats efter det datum då den andra statens lista godkändes av EUkommissionen.
Hur Storbritannien hanterar evenemang på andra länders listor
Flera tv-bolag på den svenska marknaden är etablerade i Storbritannien och står
under brittisk jurisdiktion. Det är därför av intresse hur de brittiska reglerna om
evenemang på andra länders listor är utformade.
Om ett brittiskt tv-bolag vill sända ett evenemang som en annan EES-stat har satt
upp på en lista över viktiga evenemang krävs tillstånd av regleringsmyndigheten
Ofcom om en väsentlig del av allmänheten i den staten berövas möjligheten att
följa evenemanget i direktsändning eller tidsförskjuten sändning på det sätt som
den staten har bestämt. Detta gäller för rättigheter som har förvärvats efter det
datum då datum då den andra statens lista godkändes av EU-kommissionen.
Programföretagen är skyldiga att informera Ofcom om de har förvärvat
sändningsrätt till sådana evenemang.
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När Ofcom tar ställning till om ett evenemang får sändas tar myndigheten bland
annat hänsyn till om rättigheterna har förvärvats i öppen konkurrens, hur
programföretaget avser att utnyttja rättigheten och vad det tänker göra för att
säkerställa att en väsentlig del av allmänheten inte berövas möjlighet att följa
evenemanget, hur reglerna ser ut i den aktuella EES-staten och om
programföretaget har försökt följa reglerna, samt de praktiska möjligheterna för
rättighetshavaren att uppfylla ändamålet med AV-direktivets regler, nämligen att
se till att evenemanget sänds i fri tv så att det kan tas emot av en betydande del av
allmänheten i staten i fråga. Ofcom kan inhämta synpunkter från myndigheter och
tv-bolag i den aktuella EES-staten.

Norge
Som huvudregel gäller att evenemangen i sin helhet ska direktsändas. I
undantagsfall kan programbolaget sända delar av evenemanget i direktsändning,
eller helt eller delvis med tidsförskjutning, om evenemanget sker på natten mellan
kl. 00.00 och 06.00, om evenemanget består av flera samtida händelser eller om
andra faktorer tyder på att det skulle vara av intresse för allmänheten att delar av
evenemanget sänds direkt, eller helt eller delvis med tidsförskjutning.
Med fri tv anses programtjänster som allmänheten har tillgång till utan att behöva
betala några andra kostnader än licensavgift eller grundanslutningsavgift.
Grundanslutningsavgift definieras som det billigaste kanalpaketet som tvdistributörer erbjuder eller kräver att man prenumererar på för att kunna ta emot
tv-sändningar. En väsentlig del av allmänheten anses ha tillgång till en
programtjänst om minst 90 procent av tittarna har en potentiell möjlighet att ta
emot sändningarna.
Det kan nämnas att det under arbetet med att ta fram en norsk lista diskuterades
att i stället använda faktisk möjlighet som utgångspunkt för att mäta
tillgängligheten. Aktörer invände dock att det skulle vara komplicerat att ta fram
sådana siffor och att den faktiska tillgången var beroende av vilka programtjänster
som operatörerna valde att ha i sina kanalpaket, vilket skulle kunna medföra att ett
programbolag blev beroende av en viss operatör för att nå upp till kravet på
tillgänglighet (se Notification by Norway pursuant to Article 14, paragraph 2, of
Directive 2010/13/EU, den 22 april 2013).

Ett programbolag får endast utöva sändningsrättigheter i en annan EU-stat i
enlighet med de åtgärder som denna stat inom EES har anmält till, och för vilka det
har erhållit godkännande från, EU-kommissionen eller EFTA:s övervakningsorgan.

9.2. Om ett okvalificerat programbolag köper
rättigheter
En del av kommissionens beslut om att godkänna andra länders listor innehåller
beskrivningar av vad som gäller om ett programbolag, som inte sänder fri tv och
når upp till kraven på befolkningstäckning, köper rättigheter till ett evenemang
som finns med på en lista. I exempelvis Italien gäller att det programbolaget, i
rimlig tid i förväg, på sin webbplats ska offentliggöra ett erbjudande om överlåtelse
på rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor, så att evenemanget kan
sändas i fri tv och så att det kan nå en väsentlig del av allmänheten.
I Norge gäller sammanfattningsvis att ett programbolag som inte når upp till
kraven, senast en månad efter att det har mottagit en begäran från ett kvalificerat
programbolag, måste lämna ett skriftligt anbud om försäljning av
sändningsrättigheterna. Om programbolagen inte kan enas om ett skäligt pris för
rättigheterna kan någon av parterna begära att den norska myndigheten
Medietilsynet bestämmer vilken ersättning som ska utgå för rättigheterna.

9.3. Marknadspåverkan
Regeringen har efterfrågat information om vilken påverkan evenemangslistor i
andra länder haft på marknaden.
I Storbritannien genomförde en oberoende rådgivande panel, på uppdrag av
Labourregeringen, en översyn av den gällande evenemangslistan under år 2009.
Panelen ansåg att Storbritanniens lista, i stället för en A- och en B-grupp för
evenemangen, endast skulle bestå av en gruppering, och rekommenderade
förnyade kriterier för att ett evenemang ska anses vara av nationellt intresse.
Regeringen inhämtade därefter synpunkter från allmänheten, bland annat
angående vilken marknadspåverkan en lista kan medföra. Aktörer svarade bland
annat att en lista medförde skadliga effekter för konkurrensen och för det värde
som evenemangen har för finansieringen av sport. I oktober 2012 anförde den
nuvarande regeringen emellertid att det inte fanns några planer på att se över
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listan (se rapporten Listed sporting events av underhusets bibliotek, den 19
december 2012).
I Irland genomfördes under år 2010 en översyn av landets evenemangslista, med
vissa ändringar som hade föreslagits (se Review of Designation of Events of Major
Importance to Society under the Broadcasting Act 2009, av konsultföretaget
Indecon, december 2010). Bland annat utreddes vilka ekonomiska konsekvenser
upptagande av nya evenemang på en lista kunde innebära. Efter konsultation med
berörda aktörer gjordes en uppskattning av möjliga verkningar. I rapporten
framkommer bland annat följande. Det är av betydelse om evenemang måste
sändas i direktsändning eller med viss tidsförskjutning. För exempelvis
rugbyturneringen Six Nations kan det antas att krav på direktsändning skulle
medföra betydande ekonomiska konsekvenser för sporten, medan endast krav på
tidsförskjuten sändning inte bedöms medföra några större ekonomiska
konsekvenser. Det finns sociala och kulturella fördelar med att sända evenemang i
direktsändning, men dessa fördelar måste bedömas mot de troliga finansiella
kostnaderna och ytterst på sannolikheten om evenemanget skulle direksändas även
om det inte fanns med på en lista. I maj 2011 beslutade regeringen dock att den
gällande listan inte skulle ändras.
I övrigt har det vid kontakter med de EU-medlemsländer som har
evenemangslistor, samt Danmark och Norge, inte framkommit att det genomförts
några undersökningar av vilka effekter andra länders evenemangslistor har haft på
marknaden.

Bilaga 1 Intervjuade aktörer
Tv-bolag
Boxer
MTG
SBS
Sveriges Television
TV4 AB
Idrottsorganisationer
Svenska handikappidrottsförbundet
Sveriges olympiska kommitté
Svenska fotbollförbundet
Svenska fäktningsförbundet
Svenska friidrottsförbundet
Svenska ishockeyförbundet
Svenska skidförbundet
Sveriges Riksidrottsförbund
Övriga
IEC in Sports
Nobelstiftelsen
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Bilaga 2 Tittarsiffror för olika evenemang
Uppgifterna kommer från Mediamätningar i Skandinavien AB (MMS) och baseras
på mätningar från en representativ panel med 1 300 hushåll eller ca 2 600
personer. Hela tv-befolkningen (3-99 år) uppgår till ca 9 miljoner.
Antalet tittare avser den eller de mest sedda tävlingarna eller matcherna för det
senaste evenemanget.

Evenemang

Var, när,
programtjänst

De olympiska
sommarspelen

I Storbritannien 27
2 001 000 personer
juli – 12 augusti 2012. (22 % av tvEvenemanget sändes befolkningen).
i SVT.

De olympiska
vinterspelen

I Kanada, 12 – 28
februari 2010.
Evenemanget sändes
i SVT.

1 330 000 personer
(15 %).

VM i fotboll för
herrar

I Sydafrika 11 juni –
11 juli 2010.
Evenemanget sändes
i SVT och TV4.

2 659 000 personer
(30 %).

Kvalmatch inför

15 oktober 2013.

VM i fotboll för

Matchen sändes i
TV4.

1 788 000 personer
(19%).

herrar 2014

Antal tittare

VM i fotboll för
damer

I Tyskland 26 juni –
17 juli 2011.
Evenemanget sändes
i TV4.

1 800 000 personer
(20 %).

EM i fotboll för
herrar

I Polen och Ukraina 8
juni – 1 juli 2012.
Evenemanget sändes
i SVT och TV4.

2 942 000 personer
(33 %).

Kvalmatch inför

11 oktober 2011.
Matchen sändes i

2 017 000 personer
(22%).

EM i fotboll för

herrar 2012

TV4.

EM i fotboll för
damer

I Sverige 10 – 28 juli
2013. Evenemanget
sändes i TV4.

1 810 000 personer
(20 %).

VM i
längdskidåkning

I Italien 21 februari –
3 mars 2013.
Evenemanget sändes
i SVT.

1 486 000 personer
(16 %).

VM i alpin
skidsport

I Österrike 4 – 17
februari 2013.
Evenemanget sändes
i SVT och Eurosport.

1 133 000 personer
(12 %).

VM i friidrott

I Ryssland 10 – 18
augusti 2013.
Evenemanget sändes
i TV4.

800 000 personer
(9 %).

VM i ishockey för
herrar

I Sverige och Finland
3 – 19 maj 2013.
Evenemanget sändes
i TV4

2 913 000 personer
(32 %).

Vasaloppet

3 mars 2013

1 882 000 personer
(21 %).

Evenemanget sändes
i SVT.
Nobelfesten

10 december 2012
Evenemanget sändes
i SVT.

1 212 000 personer
(13 %).

Tabell 3 Tittarsiffror för olika evenemang, källa MMS
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