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Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden 
 

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 
om att minska geoblockering  

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att reducera geoblockering av digitala tjänster mellan de nordiska ländernas 
public service-kanaler, som det föreslås i rapporten Nordisk TV på tværs af 

grænser. 

 
att den svenska och finska regeringen finner en lösning som möjliggör att 

den åländska befolkningen kan ta del av svenska SVT Play 

 

Bakgrund 

Den mest oplagte måde at fremme den nordiske sprog- og kulturforståelse på går 

gennem gensidig adgang til TV-udsendelser, flow-TV såvel som on demand-TV. Lige-
ledes er efterspørgslen på nordisk-tv stor både globalt og lokalt.[1] Det er i dag fortsat 

svært at tilgå nabolandsTV, herunder forskellige streamingtjenester og nyhedsud-

sendelser på grund af geoblokering. Disse grænsehindringer bør fjernes, så de nordi-
ske landes borgere får adgang til andre landes programmer. Ordningen skal selvføl-

gelig respektere rettighedshaverne, så de får deres retmæssige betaling. Samtidig 

får de også muligheden for at nå langt større målgrupper i hele Norden.  
  

Mittengruppen har tidligere (2017) stillet et medlemsforslag vedrørende afskaffelse 

af geoblokering. På baggrund af dette bestilte Nordisk Ministerråd en undersøgelse 
foretaget af konsulentfirmaet ”LauritzenConsulting”. I rapporten Nordisk TV på 

tværs af grænser fra januar 2019 fremsættes fem forslag til, hvordan man kan redu-

cere geoblokeringen.  
  

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at implementere de fem anbefalin-

ger i rapporten Nordisk TV på tværs af grænser. Nedan följer en kort sammanfattning 
av förslagen. I övrigt hänvisas till rapporten, sid. 48-53. 

  

Rapportens fem förslag: 

                                                                 
[1] https://www.fi lmtake.co m/str eaming /str eaming-in -sc andin avia/  

https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1317532&dswid=-4784
https://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1317532&dswid=-4784
https://www.filmtake.com/streaming/streaming-in-scandinavia/
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1. Public service-kanalerna bör endast geoblockera när det är nödvändigt  

Rapportförfattarna konstaterar att det är stor skillnad mellan public service-
kanalerna i de nordiska länderna mellan hur mycket de geoblockerar. Eftersom det är 

skillnader mellan länderna finns det anledning att förmoda att vissa länder geoblock-

erar även då de inte behöver göra det. Rapportförfattarna har inte fått någon in-
formation till skälet för skillnaderna men drar slutsatsen att det finns utrymme för 

förbättringar. Det är också önskvärt att public service-kanalerna varje år rapporterar 

hur mycket och av vilka orsaker man geoblockerar. På det sättet kan allmänheten 
följa utvecklingen och det kan också göra att public service-kanalerna själva får syn 

på om man geoblockerar i onödan. Rapporten rekommenderar dock inte att avskaffa 

geoblockering helt och hållet. Därtill är de ekonomiska intressena och konsekvenser-
na för stora.  

 

2. Samarbetet inom Nordvision om samproduktioner och programutväx-
lingar kan utökas 

Nordvision är ett samarbete mellan de nordiska public service-kanalerna som etable-

rades 1959. Syftet med samarbetet är att stärka de nordiska public service-kanalerna 
genom samproduktioner, programutväxlingar, formatsamarbete och erfarenhetsut-

byte. Genom Nordvisionsfonden kan medlemmarna söka medel till programutveckl-

ing och produktion. Även om antalet samproduktioner har ökat (2020 samproduce-
rades det näst högsta antalet program sedan 20131) så är tendensen att antalet ut-

växlade program sjunker. Det finns därmed en potential till att öka antalet utväxling-

ar. 
 

3. Fortsatt utveckling av tv-distributörernas utbud av grannlands-tv. 

Tv-distributörerna i Danmark, Norge och Island tillhandahåller, enligt rapporten, 
grannlands tv-kanaler i sina basutbud. Men tendensen är att människor i allt högre 

grad ser på tv on-demand, på sina datorer eller surfplattor. Om publiken ska få syn på 

utbudet av grannlands-tv i on-demand utbudet bör utbudet paketeras och marknads-
föras annorlunda. Men om tillgången ska öka måste rättigheterna vara klarerade vil-

ket betyder att tittarna måste vara beredda att betala ett marknadspris för detta 

samtidigt som rättighetsinnehavarna måste vara beredda att sänka sina krav. Sam-
mantaget kräver detta en dialog mellan public service-kanalerna, rättighetsinneha-

varna och distributörerna om paketering, marknadsföring och betalning för rättig-

heterna.  
 

4. De nordiska länderna kan säkra upphovsrättsliga ramar för re-distribution 

av on-demand-tjänster 
Alla nordiska länder har etablerat särskilda instrument, avtalslicenser, som möjliggör 

återutsändning av grannlands flow-tv. Upphovsrättslagstiftningen måste nu göras 

om i länderna för att implementera det utvidgade satellit- och kabeldirektivet. Rap-

                                                                 
1 https://www.nord vision .or g/f ileadmin /user _upload /Nord vision _2020 -2021_S kandin avis k_lo w.pdf 

 

https://www.nordvision.org/fileadmin/user_upload/Nordvision_2020-2021_Skandinavisk_low.pdf
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porten menar att det därför vore naturligt att säkra att on-demand-tillgång till nor-

disk tv kan ske genom kollektiva avtal.  

 
5. De nordiska länderna bör implementera den kommande ändringen av sa-

tellit- och kabeldirektivet snabbast möjligt  

EU fattade i april 2019 beslut om det utökade satellit- och kabeldirektivet. Direktivet 
inför en upphovslandsprincip vilket betyder att rättigheterna bara behöver klareras i 

upphovslandet. Direktivet gäller dock enbart nyhets- och aktualitetsprogram men 

innebär ändå att tillgången till nordisk tv on-demand kommer att öka när direktivet 
är implementerat i nationell lagstiftning. EU-direktiv ska vanligtvis implementeras i 

nationell lagstiftning inom två år. Av de nordiska EU-länderna är det bara Sverige 

som har implementerat direktivet i nationell lagstiftning. 
 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur inser att frågan om att göra public service-
kanalernas innehåll mer tillgängligt i hela Norden är mycket komplicerad. Utskottet 

inser även att den största utmaningen mot public service är att de globala mediebo-

lagens, Google, Netflix, Apple m.fl, har ojämlika konkurrensfördelar genom att inte 
tillhandahålla data eller insyn i deras algoritmer och inte betala skatt.  

 

Icke desto mindre anser utskottet att public service utmaningar ska mötas med mer 
nordiskt samarbete och mer tillgängligt material för medborgarna i Norden. Även om 

public service-kanalerna geoblockerar endast där det är nödvändigt av upphovsrätts-

skäl, önskar utskottet att kanalerna tillhandahåller statistik över hur mycket man ge-
oblockerar varje år. Detta skulle ge Nordiska rådet möjlighet att löpande följa ut-

vecklingen.  

 
Nordvisionssamarbetet är ett skolexempel på nordiskt samarbete när det är som 

bäst. I deras årsrapportering kan man se att antalet samproduktioner är i ökande 

men att det finns en tendens till att antalet programutväxlingar sjunker. Utskottet 
hoppas därför att Nordvision kan vända den trenden och på det sättet göra inhemska 

produktioner tillgängliga i alla nordiska länder. Enligt Nordvision själva finns det för-

modligen en förbättringspotential när det gäller samproduktioner för unga, vilket ut-
skottet också anser för önskvärt.  

 

Det är utskottets mening att avgörande för om unga idag ska få upp ögonen för att 
studera och/eller arbeta i ett annat nordiskt land så måste de exponeras för nordiska 

språk och kultur. Det är de unga som ska driva det nordiska samarbetet vidare och 

det är endast genom att intressera dem för det samarbetet som Vision 2030 om att 
Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region kan bli verklighet.  

 

Utskottet inser att det inte finns en enda lösning på denna utmaning, utan ska man 
intressera unga för Norden, exempelvis genom att ta del av nordisk tv måste man ar-

beta brett, med programutväxlingar, marknadsföring, paketering och nordiska av-

talslicenser. Men som det sägs i rapporten ”Men en større tilgængelighed 
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kommer ikke af sig selv, og der er også sandsynlige scenarier, hvor det nordiske ind-

hold i public service-institutionernes tilbud reduceres. Det indebærer, at bare at fast-

holde interessen for nordisk tv kræver en indsats – både på politisk niveau 
og hos alle aktører i værdikæden.” 

 

Utskottet är även medvetet om att ansträngningar har gjorts för att finna en lösning 
som möjliggör för den åländska befolkningen att ta del av svenska SVT Play, vilket 

beskrivs på sid 34–35 i rapporten. Enligt rapporten har även den finska regeringen va-

rit engagerade i saken. Utskottet rekommenderar därför att de svenska och finska 
regeringarna ökar sina ansträngningar att finna en lösning på saken. 
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Reservation 

Den konservativa gruppen reserverar sig mot beslutet och föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med Medlemsforslag om att minska geoblockering 
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