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Stoppa myndighetsbeslut som minskar tillgängligheten i tv 
 
Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, avser inom kort att ta ett beslut om att 
sänka ambitionsnivån för tillgängligheten till tv-sändningar för hörselskadade. Det 
går stick i stäv med regeringens funktionshinderpolitik.  

MPRT föreslår i sin rapport Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med 
funktionsnedsättning att TV4 ska sänka ambitionsnivån i sin huvudkanal vad gäller 
andelen direkttextade program. 2014-2015 textade TV4 ungefär 45 procent av det 
direktsända utbudet och i princip hela det förinspelade utbudet. Bolaget visade att 
man klarade av att leverera utifrån vad myndigheterna krävde.  

MPRT föreslår i sin rapport att kravnivån för 2016-2017 ska vara endast 40 procent 
för det direkttextade utbudet och 100 procent av det förinspelade utbudet. Vi kan inte 
förstå varför myndigheten i praktiken sänker kravet på tillgängligheten till 
direkttextade program. 

TV4 har näst störst tittarandel av alla programtjänster i Sverige – nästan tre gånger så 
hög andel som SVT2. Den fyller därmed en viktig samhällsfunktion och det är därför 
viktigt att landets 1,4 miljoner hörselskadade kan ta del av utbudet. Textning fyller 
även en viktig funktion för flera andra målgrupper, till exempel personer med annat 
modersmål.  

Textning är det mest effektiva sättet att tillgängliggöra tv-sändningar till stora 
användargrupper. Vi anser att det är angeläget att regeringen är tydlig med de 
funktionshinderpolitiska målen och att MPRT höjer ambitionsnivån för 
tillgängligheten för tv-sändningar. 
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