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1. Sammanfattning
Den 23 juni 2011 beslutade Myndigheten för radio och tv om krav på tillgänglighet
till tv-sändningar på svenska, i marknätet eller via satellit, för personer med
funktionsnedsättning under tiden 1 juli 2011 – 30 juni 2016. Den 1 juli 2013
beslutades att skyldigheten att tillgängliggöra tv-sändningar även omfattar tvsändningar genom tråd och att ytterligare leverantörer av medietjänster och
programtjänster omfattas av kraven.
En leverantör med särskilda skyldigheter har kvantitativa och successivt ökande
krav på att tillgängliggöra ljud respektive bild genom textning av förinspelade och
direktsända tv-program, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. En
leverantör med generella skyldigheter har inga kvantitativa krav men ska främja
tillgängligheten genom textning, teckentolkning, syntolkning, uppläst text eller
liknande teknik.
Särskilda skyldigheter

TV4 AB är den enda leverantören av medietjänster som har särskilda skyldigheter
att tillgängliggöra tv-program på svenska.
Resultatet av den tredje redovisningsperioden visar att TV4 AB tillgängliggör allt
fler av sina tv-program på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan. TV4 AB har
emellertid inte använt sig av samtliga tekniker på alla plattformar för att
tillgängliggöra ljud och bild i de aktuella programtjänsterna. TV4 AB har inte heller
uppfyllt de kvantitativa kraven gällande ljud och bild i programtjänsten TV4 eller
det kvantitativa kravet gällande bild i programtjänsten Sjuan.
Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden
inte uppfyllt samtliga krav som ställts i besluten om att tillgängliggöra ljud och bild i
tv-sändningar på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan. TV4 AB föreläggs att
senast den 30 juni 2015 följa beslutet. Myndigheten finner skäl att förena
föreläggandet med vite om 20 000 kr per programtjänst.
Generella skyldigheter

Resultatet från den aktuella perioden visar att 14 leverantörer nu uppfyller kravet,
vilket är en ökning jämfört med vad myndigheten funnit vid de två senaste
uppföljningarna.
Övriga 26 leverantörer av medietjänster som omfattas av den generella skyldigheten
har för sammanlagt 40 programtjänster inte uppfyllt kravet. Dessa leverantörer av
medietjänster föreläggs att senast den 30 juni 2015 följa besluten. För en av
leverantörerna finner myndigheten skäl att för 6 av dess programtjänster förena
föreläggandet vid vite om 10 000 kr per programtjänst och för ytterligare 6 av dess
programtjänster förena föreläggandet vid förhöjt vite om 20 000 kr per
programtjänst.
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2. Bakgrund
Den 23 juni 2011 beslutade Myndigheten för radio och tv om krav på tillgänglighet
till tv-sändningar på svenska, i marknätet eller via satellit, för personer med
funktionsnedsättning (10/01035). De leverantörer av medietjänster som omfattas
av beslutet ska senast den 31 augusti varje år, med början 2012, redovisa vilka
åtgärder de vidtagit för att tillgängliggöra sina tv-sändningar. I beslutet delas
leverantörerna in i två grupper, dels de med särskilda skyldigheter att tillgängliggöra
sändningar, dels de med generella skyldigheter att främja tillgängligheten.
Den 21 juni 2012 beslutade myndigheten att nämnda beslut ska gälla oförändrat
från och med den 1 juli 2012 för vissa uppräknade programtjänster. Vidare
beslutades att kraven enligt beslutet skulle gälla även för vissa ytterligare
leverantörer av medietjänster och programtjänster. Den 1 juli 2013 beslutades att
skyldigheten att tillgängliggöra tv-sändningar även omfattar tv-sändningar genom
tråd och att ytterligare leverantörer av medietjänster och programtjänster omfattas
av kraven (dnr 13/01448).
2.1 Vilka leverantörer av medietjänster omfattas av särskilda krav?

Myndigheten utgår från mätningar av MMS - Mediamätning i Skandinavien (MMS)
för att avgöra vilka programtjänster som har en tittartidsandel som föregående år
motsvarar minst en procent och som därmed omfattas av särskilda krav. För år
2013 hade endast TV4 AB, av de kommersiella programföretag som var etablerade i
Sverige, programtjänster med en tittartidsandel om minst en procent. Det gällde
programtjänsterna TV4, Sjuan och TV4 Sport. TV4 AB ålades därför särskilda
skyldigheter för dessa tre programtjänster.
2.2 Vilka krav har ställts på TV4 AB?

TV4 AB ska för ovan angivna programtjänster använda textning av förinspelade tvprogram, textning av direktsända tv-program och teckenspråkstolkning för att
tillgängliggöra ljud. För att tillgängliggöra bild ska TV4 uppfylla skyldigheten genom
syntolkning och uppläst text. TV4 får vid sidan av dessa tekniker också uppfylla
skyldigheterna med liknande tekniker. Tillgängliggörandet ska ske i marknätet, via
satellit och genom tråd.
2.3 Omfattning av skyldigheten att tillgängliggöra ljud och bild

Omfattningen av skyldigheterna ska, i syfte att nå en hög nivå på tillgängligheten,
successivt öka från år till år. För ljud ska skyldigheterna successivt öka från 25
procent av sändningstiden med svenska tv-program den första perioden till 90
procent den sista perioden. För tillgängliggörande av bild ska en försöksverksamhet
inledas under de två första perioderna och därefter ska tillgängligheten successivt
öka för att under den sista perioden uppgå till 3 procent av sändningstiden med
svenska tv-program. Kravet är att alla tekniker ska användas. TV4 AB har dock
möjlighet att själv avgöra i vilken omfattning varje teknik inom ljud respektive bild
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ska användas. TV4 AB får, med beaktande av aktuella målgruppers behov, även
avgöra den närmare fördelningen mellan de olika plattformarna.
Om TV4 AB:s tillstånd att sända tv-program i marknätet för den aktuella programtjänsten innehåller tillståndsvillkor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som innebär högre krav på tillgängliggörande än de som anges i
beslutet från den 23 juni 2011 ska dessa tillståndsvillkor gälla för sändningar i
marknätet till och med den 31 mars 2014. TV4 AB ska enligt sina sändningstillstånd
texta alla icke-direktsända rikssända svenska tv-program i programtjänsterna TV4,
Sjuan och TV4 Sport.
Reklam och andra annonser omfattas inte av skyldigheten och räknas inte
med vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina skyldigheter.
Tabell 1: Omfattning av skyldigheten att tillgängliggöra ljud och bild (anges i
procent av sändningstiden av tv-sändningar på svenska)
N I VÅ

LJUD

BILD

N I V Å 1, 1 j u l i 2 0 11 – 3 0 j u n i 2 0 12

25

försöksverksamhet

N I V Å 2 , 1 j u l i 2 0 12 – 3 0 j u n i 2 0 13

50

försöksverksamhet

N I V Å 3 , 1 j u l i 2 0 13 – 3 0 j u n i 2 0 14

70

1

N I V Å 4 , 1 j u l i 2 0 14 – 3 0 j u n i 2 0 15

80

2

N I V Å 5 , 1 j u l i 2 0 15 – 3 0 j u n i 2 0 16

90

3

2.4 Vilka krav har ställts på leverantörer av medietjänster med generella
skyldigheter?

De leverantörer av medietjänster som har en lägre tittartidsandel än minst en
procent ska främja tillgängligheten av sina tv-program på svenska för personer med
funktionsnedsättning. Ett sådant främjande ska ske genom textning, teckentolkning,
syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. Det innebär att en leverantör med
generella skyldigheter avgör vilken eller vilka av teknikerna som ska användas och i
vilken närmare omfattning det ska ske.
För de som har tillstånd att sända tv-program i marknätet med tillståndsvillkor om
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som innebär högre krav på
tillgängliggörande än de som anges i beslutet från den 23 juni 2011 ska dessa
tillståndsvillkor gälla för sändningar i marknätet till och med den 31 mars 2014.
TV4 AB ska därför texta alla icke-direktsända rikssända svenska tv-program i
programtjänsterna TV4 HD och TV4 Film.
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2.5 Vitesföreläggande

Den som inte följer ett beslut om skyldighet att utforma tv-sändningar på ett sådant
sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, får
meddelas de förelägganden som behövs i enskilda fall för att beslutet ska efterlevas.
Ett föreläggande får förenas med vite (17 kap. 11 § första stycket 4 p. radio- och tvlagen).
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3. Resultat och konsekvenser
3.1 Särskilda skyldigheter

TV4 AB har för redovisningsperioden den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014
redovisat uppfyllelsen av myndighetens krav på särskilda skyldigheter för
programtjänsterna TV4, Sjuan och TV4 Sport.
TV4 AB

TV4
Sjuan (tidigare 7 En del av TV4-Gruppen)
TV4 Sport

Myndigheten för radio och tv konstaterar att TV4 AB för samtliga nämnda
programtjänster uppfyllt kravet i sändningstillståndet om att texta alla ickedirektsända rikssända tv-program på svenska.
TV4 Sport
Vad avser programtjänsten TV4 Sport konstaterar myndigheten att tjänsten enligt
myndighetens beslut den 26 juni 2014 (dnr 14/01458) inte längre omfattas av de
särskilda kraven utan av de generella enligt punkten 1 i nämnda beslut. Mot
bakgrund av detta och med hänsyn till att TV4 AB textat alla förinspelade program
i programtjänsten vidtar myndigheten ingen ytterligare åtgärd vad avser TV4 Sport.
TV4 och Sjuan
Ljud
Myndigheten konstaterar att TV4 AB använt sig av teknikerna textning av förinspelade tv-program och textning av direktsända tv-program för att tillgängliggöra
ljud på alla tre plattformar i de båda programtjänsterna TV4 och Sjuan. Tekniken
teckenspråkstolkning har dock endast använts för att tillgängliggöra ljud i tvsändningar genom tråd. Bolaget har därmed inte använt alla tre tekniker på alla tre
plattformar.
Vidare konstaterar myndigheten att de tillgängliggjorda sändningarnas andel av det
totala antalet sändningstimmar på svenska på samtliga plattformar i
programtjänsten Sjuan sammanlagt uppgick till mer än 70 procent (5 027
tillgängliggjorda timmar av totalt 5 100 sändningstimmar = 98,57 procent). De
tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten TV4 uppgick dock inte till
sammanlagt 70 procent (10 015 tillgängliggjorda timmar av totalt 14 850
sändningstimmar = 67,44 procent).
Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden
inte uppfyllt samtliga krav som ställts i besluten om att tillgängliggöra ljud i tvsändningar på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan (dnr 10/01035 och dnr
13/01448).

8/13

Bild
Myndigheten konstaterar att TV4 AB använt sig av teknikerna syntolkning och
uppläst text för att tillgängliggöra bild i tv-sändningar genom tråd i de båda
programtjänsterna TV4 och Sjuan. Bolaget har däremot inte använt de båda
teknikerna för att tillgängliggöra bild i tv-sändningar i marknätet eller via satellit.
Bolaget har därmed inte använt de båda teknikerna på alla tre plattformar.
Myndigheten konstaterar vidare att de tillgängliggjorda sändningarnas andel av det
totala antalet sändningstimmar på svenska på samtliga plattformar i
programtjänsten TV4 sammanlagt inte uppgick till 1 procent (125 tillgängliggjorda
timmar av totalt 14 850 sändningstimmar = 0,84 procent). De tillgängliggjorda
sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på svenska på samtliga
plattformar i programtjänsten Sjuan uppgick inte heller till sammanlagt 1 procent
(21 tillgängliggjorda timmar av totalt 5 100 sändningstimmar = 0,41 procent).
Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden
inte uppfyllt samtliga krav som ställts i besluten om att tillgängliggöra bild i tvsändningar på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan (dnr 10/01035 och dnr
13/01448).
Aktuella målgruppers behov
TV4 AB ska vid avgörandet av den närmare fördelningen av tillgängliggörandet på
de tre olika plattformarna beakta de aktuella målgruppernas behov. TV4 AB:s
redovisningar för den kommande perioden behöver därför innehålla en närmare
redogörelse för på vilket sätt de aktuella målgruppernas behov har beaktats.
Föreläggande
TV4 AB har för programtjänsterna TV4 och Sjuan inte uppfyllt de krav på
tillgänglighet som anges i myndighetens beslut den 23 juni 2011 (dnr 10/01035) och
den 28 juni 2013 (dnr 13/01448). TV4 AB föreläggs därför att senast den 30 juni
2015 följa dessa beslut.
Myndigheten anser att det finns skäl att förena föreläggandet med vite om 20 000 kr
per programtjänst mot bakgrund av att TV4 AB i myndighetens beslut den
18 december 2013 (dnr 13/02809) förelades att vidta åtgärder för att följa beslutet
om krav på tillgänglighet. Trots föreläggandet har åtgärder inte vidtagits i alla delar
för att följa beslutet.
Om TV4 AB inte följer detta föreläggande kan Myndigheten för radio och tv
komma att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.
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3.2 Generella skyldigheter
3.2.1 Uppfyller kravet

14 leverantörer av medietjänster har under den aktuella redovisningsperioden
uppfyllt kravet på att främja tillgängligheten till de programtjänster som framgår av
tabellen nedan.
Axess Publishing AB, C More Entertainment AB, Föreningen Öppna Kanalen
Västerås, JDS Ljud- & Mediakonsult AB, Kanal Global Television 1 AB, Kristen
TV i Sverige AB, LifeStyleTV Insamlingsstiftelse, Viasat Film AB och Öppna
Kanalen i Stockholm har textat förinspelade tv-program på svenska i deras
programtjänster. TV-föreningen Kanal Norrköping – en public accesskanal har
textat både förinspelade och direktsända tv-program på svenska i sin programtjänst.
Föreningen Öppna Kanalen Skövde och Jönköpings Lokal TV-förening har
teckenspråkstolkat tv-program på svenska i deras programtjänster.
TV Skellefteå har både textat förinspelade tv-program på svenska och
teckenspråkstolkat tv-program på svenska i sin programtjänst.
TV4 AB har textat alla förinspelade tv-program på svenska i programtjänsterna
TV4 Fakta, TV4 Fakta XL, TV4 Film, TV4 HD och TV4 Komedi. Därutöver har
TV4 AB textat direktsända program på svenska samt använt teknikerna
teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text i flertalet program på svenska i
trådsändningen av programtjänsten TV4 HD.
Axess Publishing AB (14/01921)

Axess

C More Entertainment AB (14/02048)

C More Action
C More Emotion
C More First
C More First HD
C More Hits
C More Sport SF-kanalen
SF-kanalen

Föreningen Öppna Kanalen Skövde (14/0228)

ÖKS Öppna Kanalen Skövde

Föreningen Öppna Kanalen Västerås (14/02168)

Öppna Kanalen Västerås

JDS Ljud- & Mediakonsult AB (14/02165)

TV Malung-Sälen

Jönköpings Lokal TV-förening (1402290)

Jönköpings Lokal TV

Kanal Global Television 1 AB (14/02211)

Kanal Global

Kristen TV i Sverige AB (14/01870)

Kanal 10

LifeStyleTV Insamlingsstiftelse (14/02068)

LifeStyleTV

TV4 AB (14/02049)

TV4 Fakta
TV4 Fakta XL
TV4 Film
TV4 HD
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TV4 Komedi
TV-föreningen Kanal Norrköping – en public

Kanal Norrköping

accesskanal (14/01838)
TV Skellefteå (14/02209)

TV Skellefteå

Viasat Film AB (14/01538)

Viasat Film
Viasat Film HD
Viasat Film Family
Viasat Film Family HD

Öppna Kanalen i Stockholm (14/02631)

ÖPPNA KANALEN STOCKHOLM

3.2.2 Uppfyller inte kravet

Myndigheten har förelagt de nedanstående leverantörerna av medietjänster att
senast den 30 juni 2015 följa myndighetens beslut om krav på tillgänglighet. För de
leverantörer av medietjänster vars programtjänster omfattas av myndighetens beslut
för andra året i rad, och som redan föregående period förelades att uppfylla kraven,
har föreläggandet förenats med vite. Vitesbeloppet är 10 000 kronor per
programtjänst. Detta gäller de av C More Entertainment AB:s programtjänster som
anges i tabellen nedan med undantag för programtjänsten C More Fotboll HD
(riktad mot Sverige).
Flera av bolagen har anfört att det saknas finansiella eller tekniska förutsättningar
för att uppfylla kraven. Myndigheten har i besluten erinrat om att dessa
leverantörer, till skillnad från programföretag med en högre tittartidsandel och
därmed betydligt hårdare krav på tillgänglighet, endast har ålagts en generell
skyldighet att främja tillgängligheten. Detta innebär dels att det är upp till
leverantören själv att avgöra vilken eller vilka av de i myndighetens beslut angivna
teknikerna som ska användas, dels i vilken närmare omfattning det ska ske. Detta
ger enligt myndigheten ett stort utrymme för leverantörer med generella
skyldigheter att anpassa sitt tillgänglighetsarbete efter de egna förutsättningarna.
Aftonbladet Hierta AB (14/02232)

S24

Carlskoga Television AB (14/02210)

Carlskoga Television

C More Entertainment AB (14/02048)

C More Fotboll HD (riktad mot Sverige)
C More Fotboll Hockey Kids
C More Kids
C More Live 2
C More Live 3
C More Live 4
C More Sport

Fria Kanalen Gävle (FKG) (14/02246)

Fria Kanalen Gävle (FKG)

Föreningen för Sändning i Lokal-TV

TV Uppsala

i Uppsala (14/02247)
Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg (14/01922)

ÖKG

Föreningen Öppna Kanalen Växjö (14/02251)

OKV
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Järfälla Lokal-TV Förening (14/02254)

Järfälla Lokal-TV

Kristinehamns-TV KB (14/02280)

KLTV

Lokal-TV Nynäshamn (14/02316)

Lokal-TV Nynäshamn

Lokal TV Uddevalla - Fyrbodal TV (14/02041)

Lokal - TV - Uddevalla

Malmö Allemans-TV (14/01918)

Malmö mediakanal (tidigare TV Malmö)

Närmediernas Samarbetsorgan

Öppna Kanalen i Eskilstuna

i Eskilstuna (14/02318)
Sollentuna Lokal-TV (14/02243)

Din Lokal TV i Sollentuna

Stiftelsen Kurdisk Media (14/02320)

Newroz-tv
KMC - Kurdish Muzik Center

Sundskanalen (14/02321)

Sundskanalen

Södertälje lokal-TV förening (14/02322)

SLTV

Tele-Byn Kabel-TV Kommanditbolag (14/02163)

HEBY TV

Turner Nordic and Baltic AB (14/02161)

Showtime
Silver

UmeTV (14/02344)

UmeTV

UNC, United Cameras Television

Västmanlands Television

i Köping AB (14/02367)
ViCareNet AB (14/02347)

Toos-TV
Showmedia Toos-TV

Victory Center IRC/NTM (14/02366)

Channel 316.tv

Vår TV i Karlstad HB (14/02363)

Vår TV

Värnamo Lokal-TV förening (14/02362)

TV Värnamo

3.2.3 Föreläggande med förhöjt vite
För de leverantörer vars programtjänster omfattas av myndighetens beslut för
tredje året i rad, och som föregående period förelades att uppfylla kraven vid vite
om 10 000 kr per programtjänst, har föreläggandet förenats med ett förhöjt vite om
20 000 kr per programtjänst. Med beaktande av vad som framkommit i
redovisningarna ansåg myndigheten att det inte fanns skäl att denna gång ansöka
om utdömande av vite hos förvaltningsrätten då det kunnat antas att kraven
kommer vara uppfyllda under kommande redovisningsperiod. Detta gäller för AB
Upsala Nya Tidnings programtjänst 24UNT, Norrbottens Media AB:s
programtjänst 24Norrbotten och de av C More Entertainment AB:s
programtjänster som framgår av tabellen nedan.
AB Upsala Nya Tidning (14/02189)

24UNT

C More Entertainment AB (14/02048)

C More Extreme
C More Fotboll (riktad mot Sverige)
C More Hockey
C More Live
C More Sport HD
C More Tennis

Norrbottens Media AB (14/02190)

24 Norrbotten
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3.2.4 Omfattas inte av kraven - sänder inte på svenska
C More Entertainment AB (14/02048)

C More Series
C More Series HD

Turner Nordic and Baltic AB (14/02161)

Star!
TNT

Sverigefinska Riksförbundet (14/02292)

TV Finland

KP Entertainment AB (14/02326)

Strip TV
Extasy TV
Erotica TV

Thorsat Limited (14/02319)

Inter+

TV4 AB (14/02049)

TV4 Guld

Viasat Film AB (14/01538)

Viasat Film Action
Viasat Film Action HD
Viasat Film Classic
Viasat Film Drama
TV1000 (Balkan)
TV1000 Action (East)
TV1000 Russian Kino
TV1000 East
TV1000 Premium

Viasat Pay Channels AB (14/02364)

Viasat Crime
Viasat Nature

NCP Rusmediacom (14/02317)

POCCИЯ PTP

Bahro Suryoyo Medieförening (14/01740)

Syroyo Sat

TV-Net i Löddeköpinge AB (14/02320)

Lödde Infokanal
Löddevision

Kanal Linköping ideell förening (14/02256)

Kanal Linköping

World Azerbaijanis National Union (14/02186)

Bütöv Az.tv

HBO Nordic AB (14/02070)

HBO

AB Svenska Spel (14/02023)

Landslags-TV, www.svenskaspel.se
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3.2.5 Omfattas inte av kraven - övriga

Följande leverantörer omfattas inte av kraven under den aktuella perioden. I de
flesta av fallen beror det på att de antingen har avregistrerat sin sändningsverksamhet eller inte bedrivit några tv-sändningar.

Köpings Kabel-TV AB (14/02164)

TV-Köping

AB Svenska Spel (14/02023)

svenskaspel.se:s webb TV, www.svenskaspel.se

Trollhätte-Kanalen (14/02187)

TV-Kanalen-Trollhättan-Vänersborg

TV Bålsta Enköping AB (14/02220)

TV Bålsta Enköping AB

Dorotea Lokal-TV förening (14/02244)

Dorotea TV

Garpenholm Produktion HB (14/02252)

finnveden.tv

Söderhamn Nära AB (14/02293)

Informationskanalen

Viasat Film AB (14/01538)

Viasat Film Drama HD
Viasat Film Nordic
Viasat Film Nordic HD

TV4 AB (14/02049)

TV4 SportXtra
tvins.com

C More Entertainment AB (14/02048)

1

Canal 8 Sport
Canal 9
Canal 9 HD

Norrköpings Tidningars AB (14/02188)

2

24Corren
24nt

1
2

Mora TV (14/02282)

Mora TV

TeliaSonera Sverige AB (14/02275)

Telia Nöjeskanalen

Earton Media AB (14/02261)

M24

AB Skånska Dagbladet (14/02202)

24Skåne

Com Hem AB (14/02242)

TV Com Hem

Halmstad TV (14/02501)

Halmstadtv

Helsingborgs Dagblad Nya Medier AB (14/02502)

24HD

Öppna Kanalen Lund (14/02346)

STEVE

Bengt Säll (14/02233)

DALAVISION

Öppna Kanalen Närke (14/02345)

nerikekanalen

Canal 8, Canal 9 och Canal 9 HD innehas sedan augusti år 2013 av Nordic Television AB.
24Corren och 24nt innehas sedan juli år 2014 av Östgöta Media AB.

