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Den ålderdomliga
tv-avgiften
Idag finansieras public service-utbu-
det med en avgift på tv-mottagare.
Det finns viktiga fördelar med av-
giftsfinansiering jämfört med skattefi-
nansiering. För det första undviks
många av de snedvridningar av kon-
sumtionen och produktionen som en
allmän skattefinansiering ger upphov
till. För det andra uppfylls den så kal-
lade nyttjandeprincipen, vilket inne-
bär att endast de som konsumerar den
kollektiva tjänsten betalar. Avgiftsfi-
nansiering ger även information om
betalningsviljan för den kollektiva
tjänsten. Om kostnaderna för produk-
tionen av public service täcks av av-
gifterna riskerar man inte en produk-
tion som medborgarna inte anser vara
värd pengarna.

Vi skall här hävda att de två sist-
nämnda fördelarna gäller allt mindre
inom det nuvarande avgiftssystemet
samtidigt som ett antal ytterligare
aspekter talar mot dagens tv-avgift.
Vår slutsats är att det finns både möj-
ligheter och samhällsekonomiska skäl
att reformera det nuvarande systemet.

För tillförlitlig information om be-
talningsviljan och för att nyttjande-
principen skall vara försvarbar krävs
att det finns en stark koppling mellan
den avgiftsbelagda varan och den kol-
lektiva nyttigheten. Detta var fallet
fram till 1970-talet då de flesta tv-
mottagare enbart nåddes av (och såle-
des nyttjade) SVTs sändningar, men
det gäller inte idag. Förutom SVTs
kanaler finns ett rikt utbud av kanaler

som kan tas in och som höjer betal-
ningsviljan för tv-mottagaren utan att
det har något med SVTs public ser-
vice-produktion att göra. Det finns ett
50-tal kanaler som var och en kan nå
minst 100 000 svenskar. Om vi exklu-
derar SVTs kanaler så kan var och en
av åtta större kanaler nå minst två
miljoner svenskar. Dessutom används
tv-mottagare regelmässigt för video-
uppspelningar och tv-spel. En person
kan alltså ha en hög betalningsvilja
för tv-mottagaren för att exempelvis
kunna titta på TV3, TV4, CNN och
Eurosport samt för att spela video-fil-
mer utan att ha något intresse av
SVTs program.

Det finns också motverkande kraf-
ter som gör att tv-avgifterna även i
vissa fall kan underskatta betalnings-
viljan för public service-utbudet.
Exempelvis finansierar avgiften på tv-
mottagare Sveriges Radios verksam-
het samt viss teknisk infrastruktur för
tv-sändningar. Oavsett om tv-avgiften
överskattar eller underskattar betal-
ningsviljan för public service-produk-
tionen, så ger avgiften idag en dålig
signal om det svenska folkets värde-
ring av verksamheten. Man kan dess-
utom förvänta sig att signalen blir än
sämre i framtiden. Framförallt kom-
mer detta att ske om den s k bred-
bandsutbyggnaden realiseras, efter-
som hushållens tillgång till media då
ökar drastiskt.

Det är tveksamt om nyttjandeprin-
cipen längre kan hävdas, eftersom
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man kan betala en tv-avgift utan att
man faktiskt vill nyttja den tjänst av-
giften finansierar. Dessutom innebär
det utbredda avgiftsskolket att många
som nyttjar den kollektiva varan inte
betalar för den.

Idag har vi alltså en hög avgift på
en vara med brett användningsområde
för att finansiera en avgränsad verk-
samhet. Detta är en besynnerlig lös-
ning som strider mot normal rättsupp-
fattning. Tar man inte hänsyn till
ovanstående aspekter torde man även
kunna finansiera offentliga parker
med en avgift på skosulor eller ta ut
avgiften för Öresundsbron på söder-
gående trafik i Jönköping.

En annan viktig aspekt är hur av-
giften slår fördelningsmässigt. Det
var de mer resursstarka hushållen som
fick bära tv-avgiften när denna intro-
ducerades på 50-talet. Nu när nästan
alla hushåll har tv blir emellertid en
annan effekt viktigare, nämligen hur
stort hushållet är. Generellt gäller att
större hushåll är starkare ekonomiskt
än mindre hushåll. Då varje hushåll
oberoende av storlek betalar samma
tv-avgift, drabbas det genomsnittligt
”fattiga” enpersonshushållet hårdare
än det ”rika” flerpersonshushållet.
Vid 60-talets början var över 50 pro-
cent av hushållen tre- eller flerper-
sonshushåll och endast 20 procent var
enpersonhushåll. På mitten av 90-talet
hade andelen flerpersonshushåll hal-
verats samtidigt som enpersonhushål-
len hade fördubblats. Antalet hushåll
har alltså vuxit och därmed basen för
tv-avgifterna. Detta innebär också att
allt fler resurssvaga hushåll måste bä-
ra en större andel av de fem miljarder
man årligen drar in på tv-avgiften.

Ett annat problem som berörts tidi-
gare är avgiftsskolket. Detta är ett ho-

risontellt rättviseproblem i sig men
det är viktigt att man tar hänsyn till
problemets omfattning. Om den skol-
kande gruppen är försumbar kan man
ha överseende med problemet, men
om den är stor eller växande måste
den tas på allvar. I våras presentera-
des en kandidatuppsats på nationale-
konomiska institutionen i Lund där
författarna Anders Hildell och Marcus
Skärbäck kom fram till att minst
15 procent av hushållen, ca 600 000,
avgiftsskolkar. Omkring 1 miljon
svenskar bor således i hushåll där
man skolkar från avgiften, vilket
knappast är försumbart.

Det är vanskligt att göra uppskatt-
ningar av illegal verksamhet, men i
likhet med en äldre utredning (Ds
1978:16) är Hildells och Skärbäcks
siffra ungefär dubbelt så hög som
uppskattningen från det företag som
har till uppgift att driva in avgifterna
(d v s Televerket förr och numera
RIKAB). Enligt författarna ligger
problemet i att RIKAB underskattar
antalet tv-hushåll. En mängd frågor
infinner sig: Varför räknar RIKAB
med väsentligt lägre antal hushåll än
SCB? Hur många avgiftsskyldiga fö-
retag och organisationer finns det och
hur många av dessa betalar? Kan man
ana ett institutionaliserat hyckleri
bakom siffrorna? Är det bekvämt att
hellre underskatta än att överskatta
antalet avgiftsskyldiga för en organi-
sation vars uppgift det är att driva in
avgifterna, men som på marginalen
inte tjänar något på fler avgiftsbetala-
re? Är en låg officiell siffra på skolket
mer behaglig för RIKAB om en hög
siffra på skolket urholkar betalnings-
moralen hos dem som snällt betalar?
Varför har man en så mesig attityd
mot skolkare? Normalpåföljden för
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avgiftsskolk är att man helt enkelt får
börja betala avgiften.

Minst lika viktigt som nivån på av-
giftsskolket är trendens utveckling.
Under 90-talets första hälft ökade an-
talet hushåll med drygt 300 000.
Antalet mottagaravgifter steg med
60 000 under perioden, en knapp fjär-
dedel av den förväntade ökningen.
Man kan naturligtvis förklara denna
förändring på olika sätt, men det lig-
ger nära till hands att misstänka att
skolket bredde ut sig under perioden.

Alternativa och mer logiska lös-
ningar till finansieringen av public
service-produktionen saknas inte och
de bredbandslösningar som närings-
ministern planerar för i framtiden ger
ytterligare tekniska möjligheter. Ett
viktigt inslag i en reformerad avgifts-
finansiering skulle vara att knyta av-

giften starkare till det som faktiskt
konsumeras genom användandet av
ny teknik. Likt el- och telefonräk-
ningar kan man ha en fast grundavgift
för användandet av televisionens tek-
niska infrastruktur. På detta läggs en
stegvis avgift som är beroende av vil-
ka kanaler man vill ha tillgång till.
Man kan även överväga att differenti-
era avgifterna efter antalet vuxna i ett
hushåll. Har man inte politiskt mod
att genomföra avgiftsfinansieringen
konsekvent återstår att skattefinansie-
ra väl valda delar av den nuvarande
verksamheten.

Låt oss avslutningsvis påminna om
att tv-avgiften höjs till nyår.

ANDERS DANIELSON
JERKER HOLM
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