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BESLUT
2013-12-09

Dnr: 13/02347 och
2447

SAKEN

SNN News, TV4, 2013-10-18, kl. 21.30, humorprogram; fråga om textning
BESLUT

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på
textning.
FÖRELÄGGANDE

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.
____________________

PROGRAMMET

Programmet var ett avsnitt i humorserien SNN News med parodi på nyheter och
aktualiteter.

ANMÄLNINGARNA

Anmälarna kritiserar att programmet inte var textat.

PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE

TV4 anser att programmet inte strider mot kravet på textning och anför i
huvudsak följande.
Programserien SNN News behandlas produktionsmässigt som ett livesänt
program när det gäller tillgänglighetstjänster. Det stämmer att programmet inte
är live på samma sätt som program som spelas in direkt vid sändningstiden, men
det är ett program helt beroende av aktualitet och spelas in och levereras av den
anledningen så sent som kl. 18.00 samma dag som sändning.
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Ett ordinärt förinspelat program levereras helt färdigt senast en vecka innan
sändning vilket lämnar tid för förproducerad textning, det vill säga sådan
textning som inte sker direkt live. SNN News däremot spelas upp som live
eftersom det kommer så få timmar innan sändning att det inte hinner
digitaliseras och komma in i körschemat. En person sätter sig med bandet och
spelar upp det direkt vid sändningstiden.
Gällande textningsservice återstår för ett program som SNN News då endast att
använda livetextning om det skulle textas. Livetextning är mycket dyrare, samt
kräver särskild kompetens av textarna. Det är brist på kompetens i livetextning.
TV4 anser att SNN News är ett sådant program som inte bör anses befinna sig i
kategorin förinspelat program när det gäller tillgänglighet. Om SNN News skulle
anses vara ett förinspelat program i detta avseende skulle textningen för det
programmet kosta avsevärt mycket mer än för andra förinspelade program. Det
skulle i förlängningen påverka programbeslut för denna typ av program, det vill
säga om de ska beställas och sändas alls.
Det är dessutom tveksamt om det skulle gå att få tag i tillräckligt många
livetextare på fredagkvällar då de redan är uppbokade för andra program. Det tar
tid att lära upp livetextare i och med att livetextning kräver en alldeles särskild
språk- och textningstalang. När det gäller livetextning har TV4 valt andra
program för livetextning på fredagskvällarna – Nyheterna och Idol.

AKTUELLA BESTÄMMELSER

Enligt 9 § i TV4:s sändningstillstånd ska sändningarna utformas på ett sådant
sätt att de blir tillgängliga för funktionshindrade genom att alla icke direktsända
rikssända svenska program textas.
Granskningsnämnden får besluta att ett programföretag som brutit mot villkor i
sitt sändningstillstånd på lämpligt sätt ska offentliggöra nämndens beslut (17
kap. 10 § radio- och tv-lagen).

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Granskningsnämnden konstaterar att SNN News var ett förinspelat program. Då
textning av det icke direktsända programmet saknades får TV4 anses ha
åsidosatt sina skyldigheter enligt 9 § i sändningstillståndet.
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Detta beslut har fattats av Henrik Jermsten, K-G Bergström, Maria Edström,
Leif Hedman, Jan Holmberg och Kristina Ståhl efter föredragning av Martin
Fax.
På granskningsnämndens vägnar

Henrik Jermsten

Martin Fax

Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

