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Ställ högre krav på direkttextning 
 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) vill lämna synpunkter på Myndigheten för press, 
radio och tvs (MPRT) rapport Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med 
funktionsnedsättning.  

Vi välkomnar att MPRT tydliggör att alla förinspelade program på svenska ska vara 
textade för de leverantörer som omfattas av särskilda skyldigheter. Däremot anser vi 
att MPRT ställer för låga krav på kvoter av direktextning.  

Låg ambitionsnivå för kvot av direkttextning 

HRF saknar en analys av storleken på kvoten av direkttextning. Ett argument som 
framförs i rapporten är att det är mer resurskrävande att direkttexta än att texta 
förinspelade program – och att den kvoten därför bör vara lägre.  

Ett annat argument är att regeringen i förarbeten ställer högre krav på SVT och UR 
än på TV4. I rapporten skriver MPRT att myndigheten bör beakta omfattningen av 
tillgänglighetskraven för public service när man ställer sina egna krav. Det framgår 
sedan inte hur man kommit fram till kvoten för direkttextning. 

I rapporten nämns att TV4s huvudkanal hade en direkttextningskvot på 45 procent 
juli 2014 - juli 2015. HRF tycker att det är anmärkningsvärt att MPRT väljer att ställa 
lägre krav på kvoten juli 2016 – juli 2017 än vad TV4 presterade två år tidigare. 
Ambitionsnivån är alldeles för låg och gapet mellan direkttextningen i public service 
och TV4 är oproportionerligt stort. 

Saknar analys av teknikutveckling 

HRF saknar en analys av vilken betydelse ny teknik för direkttextning har för 
möjligheten att tillgängliggöra tv-sändningar, trots att sådan teknik förväntas finnas 
på plats innan 2020.  

I rapporten nämns att Post- och telestyrelsen har ett regeringsuppdrag om att 
utveckla en språkresursbank och ta fram en direkttextningsprototyp, dvs att utveckla 
teknik för att direkttexta med stöd av taligenkänning. I rapporten hänvisas på flera 
ställen till regeringens förarbeten till radio- och tv-lagen (prop. 2009/10:115) om att 
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den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster ska beaktas när myndigheten 
bestämmer om kvoter, t.ex. för direkttextning. Analysen av vilken betydelse det har 
för vilka kvoter som ska sättas upp för direkttextning uteblir, trots att det är känt att 
textning med stöd av taligenkänning är mer effektivt än dagens direkttextningsteknik. 
I Storbritannien har taligenkänningstekniken använts i 15 år. 
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