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1. Sammanfattning 
Den 23 juni 2011 beslutade Myndigheten för press, radio och tv (då 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 omfattade tv-sändningar genom tråd och att ytterligare 
leverantörer av medietjänster och programtjänster omfattades av kraven.  
 
Den 26 juni 2014 fattade myndigheten ett nytt beslut (dnr 14/01458) som började 
gälla den 1 juli 2014 och som gällde för perioden 1 juli 2014 – 30 juni 2016. I 
beslutet listades de programtjänster som omfattades av de generella och särskilda 
skyldigheterna under ovannämnda period. Den 18 juni 2015 fattade myndigheten 
ytterligare ett beslut (dnr 15/01405), i vilket myndigheten slog fast att beslutet av 
den 26 juni 2014 (dnr 14/01458) fortfarande gällde för de programtjänster som 
listades i det nya beslutet under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016. 
 
Den 29 juni 2016 fattade Myndigheten för press, radio och tv ett nytt beslut om 
krav på att främja tillgängligheten till tv-sändningar på svenska i marknätet, via 
satellit eller genom tråd för personer med funktionsnedsättning under tiden 1 juli 
2016 – 30 juni 2020 (dnr 16/01344). 
 
En leverantör med särskilda skyldigheter har enligt myndighetens tidigare beslut om 
krav på tillgänglighet haft kvantitativa och successivt ökande krav på att tillgänglig-
göra ljud respektive bild genom textning av förinspelade och direktsända tv-
program, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Enligt myndighetens 
nya beslut av den 26 juni 2016 ställs de kvantitativa och successivt ökande kraven 
för leverantörer som omfattas av särskilda skyldigheter i stället upp per teknik, inte 
per ljud och bild. En leverantör med generella skyldigheter har inga kvantitativa 
krav men ska främja tillgängligheten genom textning, teckenspråkstolkning, 
syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. 

1.1 Särskilda skyldigheter 
TV4 AB är den enda leverantören av medietjänster som har särskilda skyldigheter 
att tillgängliggöra tv-program på svenska. De programtjänster som omfattades av de 
särskilda skyldigheterna under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016 var TV4, Sjuan, 
och TV12.  
 
Vad avser programtjänsterna TV4, Sjuan, och TV12 visar resultatet av den femte 
redovisningsperioden att TV4 AB tillgängliggör allt fler av sina tv-program på 
svenska och att bolaget har använt sig av samtliga tekniker för att tillgängliggöra 
ljud på alla tre plattformar i de olika tjänsterna. TV4 AB har emellertid inte använt 
sig av tekniken uppläst text på alla plattformar för att tillgängliggöra bild i tv-
program på svenska. Bolaget har endast använt tekniken för att tillgängliggöra tv-
program på engelska genom tråd. TV4 AB har inte heller uppfyllt det kvantitativa 
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kravet gällande ljud i programtjänsten TV12 eller det kvantitativa kravet gällande 
bild i programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12. 
 
Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden 
inte har uppfyllt samtliga krav som uppställts i myndighetens beslut den 26 juni 
2014 (dnr 14/01458) och den 18 juni 2015 (dnr 15/01405) om att tillgängliggöra 
ljud och bild i tv-sändningar på svenska i programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12.  
 
Vad avser programtjänsten TV12 föreläggs TV4 AB vid vite om 10 000 kr att 
senast den 30 juni 2017 följa myndighetens beslut av den 29 juni 2016 (dnr 
16/01344) om krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktions-
nedsättning (avseende nivå 1). Om beslutet inte följs kan myndigheten komma att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. 
 
Vad avser programtjänsterna TV4 och Sjuan avstår myndigheten denna gång från 
att ansöka om utdömande av det i myndighetens beslut den 17 december 2015 (dnr 
15/03248) förelagda vitet om 40 000 kr per programtjänst, totalt 80 000 kr, mot 
bakgrund av att TV4 AB har överklagat myndighetens beslut och målet ännu inte är 
slutligt avgjort. Myndigheten anser dock att det finns skäl att förelägga TV4 AB vid 
förhöjt vite om 80 000 kr per programtjänst, totalt 160 000 kr, att senast den 30 juni 
2017 följa myndighetens beslut av den 29 juni 2016 (dnr 16/01344) om krav på att 
tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning (avseende nivå 
1). Om beslutet inte följs kan myndigheten komma att ansöka hos förvaltnings-
rätten om utdömande av vitet. 

1.2 Generella skyldigheter 

Resultatet från den aktuella perioden visar att 27 leverantörer nu uppfyller kravet 
för sammanlagt 48 programtjänster, vilket är en liten minskning jämfört med vad 
myndigheten funnit vid den senaste uppföljningen.  
 
Totalt nio leverantörer av medietjänster som omfattas av den generella skyldigheten 
har för sammanlagt 29 programtjänster inte uppfyllt kravet. Dessa leverantörer av 
medietjänster föreläggs antingen vid vite eller vid äventyr av vite att senast den 
30 juni 2017 följa myndighetens nya beslut om krav på tillgänglighet.   
 
För en av leverantörerna finner myndigheten skäl att för sju av dess program-
tjänster ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite om totalt 
190 000 kr, mot bakgrund av att bolaget förra året förelades att vid vite följa 
beslutet om krav på tillgänglighet senast den 30 juni 2016. Trots föreläggandet har 
leverantören inte vidtagit åtgärder för att följa beslutet.  
 
För dessa sju tjänster finner myndigheten även skäl att förelägga leverantören att 
följa myndighetens nya beslut om krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för 
personer med funktionsnedsättning och att förena föreläggandena med förhöjda 
vitesbelopp om 80 000 kr, 40 000 kr respektive 20 000 kr per programtjänst.  
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Vad gäller 45 leverantörer har myndigheten beslutat att ärendena vad gäller vissa 
nedan listade programtjänster inte föranleder någon ytterligare åtgärd. I de flesta av 
fallen beror det på att leverantörerna antingen har avregistrerat sin sändnings-
verksamhet eller inte bedrivit några tv-sändningar i programtjänsten. 
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2. Bakgrund 
Den 23 juni 2011 beslutade Myndigheten för press, radio och tv (då 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 omfattades av beslutet skulle senast den 31 
augusti varje år, med början 2012, redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att 
tillgängliggöra sina tv-sändningar. I beslutet delades 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 skulle 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 omfattade tv-sändningar genom 
tråd och att ytterligare leverantörer av medietjänster och programtjänster 
omfattades av kraven (dnr 13/01448). 
 
Den 26 juni 2014 fattade myndigheten ett nytt beslut (dnr 14/01458) som började 
gälla den 1 juli 2014 och som gällde för perioden 1 juli 2014 – 30 juni 2016. I 
beslutet listades de programtjänster som omfattades av de generella och särskilda 
skyldigheterna under ovannämnda period. Den 18 juni 2015 fattade myndigheten 
ytterligare ett beslut (dnr 15/01405), i vilket myndigheten slog fast att beslutet av 
den 26 juni 2014 (dnr 14/01458) fortfarande gällde för de programtjänster som 
listades i det nya beslutet under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016. 

2.1 Vilka leverantörer av medietjänster har omfattats 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 
2014 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 TV12. I myndighetens beslut den 18 juni 2015 
(dnr 15/01405) ålades därför TV4 AB särskilda skyldigheter för dessa tre 
programtjänster. I beslutet angavs att programtjänsten TV4 Faktas tittartidsandel 
under 2014 sjunkit till under en procent, varför programtjänsten inte längre 
omfattades av särskilda skyldigheter utan endast av de generella skyldigheterna.   

2.2 Vilka krav har ställts på TV4 AB? 

TV4 AB skulle för programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12 tillgängliggöra ljud 
genom textning av förinspelade tv-program, textning av direktsända tv-program 
och teckenspråkstolkning. För att tillgängliggöra bild skulle TV4 uppfylla skyldig-
heten genom syntolkning och uppläst text. TV4 AB fick vid sidan av dessa tekniker 
också uppfylla skyldigheterna med liknande tekniker. Tillgängliggörandet skulle ske 
i marknätet, via satellit och genom tråd.  
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Omfattningen av skyldigheterna skulle, i syfte att nå en hög nivå på tillgängligheten, 
successivt öka från år till år. För ljud skulle 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 skulle en försöks-
verksamhet inledas under de två första perioderna och därefter skulle tillgänglig-
heten successivt öka för att under den sista perioden uppgå till 3 procent av 
sändningstiden med svenska tv-program. Kravet har varit att alla tekniker ska 
användas på samtliga plattformar. TV4 AB har dock haft möjlighet att själv avgöra i 
vilken omfattning varje teknik inom ljud respektive bild skulle användas. TV4 AB 
har, med beaktande av aktuella målgruppers behov, även fått avgöra den närmare 
fördelningen mellan de olika plattformarna. 
 
Reklam och andra annonser har inte omfattats av skyldigheten och inte räknats med 
vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina skyldigheter. 
 
Tabell 1: Omfattning av skyldigheten att tillgängliggöra ljud och bild under perioden 
1 juli 2011 – 30 juni 2016  
(anges i procent av sändningstiden av tv-sändningar på svenska) 
 

 

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

De leverantörer av medietjänster som har en lägre tittartidsandel än minst en 
procent har haft krav på sig att främja tillgängligheten av sina tv-program på 
svenska för personer med funktionsnedsättning. Främjandet skulle ske genom 
textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. Det 
innebär att det har varit upp till leverantören att avgöra vilken eller vilka av 
teknikerna som ska användas och i vilken närmare omfattning det ska ske. 
 
Av myndighetens beslut den 26 juni 2014 (dnr 14/01458) och den 18 juni 2015 
(dnr 15/01405) framgår att myndigheten med ordet främja avser att programbolagen 
ska arbeta för och understödja att tillgängligheten av deras tv-sändningar för 
personer med funktionsnedsättning förbättras. Till skillnad från programbolag med 
särskilda skyldigheter bör inga nivåer och kvoter anges utan det bör vara upp till 
programbolagen att avgöra i vilken omfattning de har möjlighet att tillgängliggöra 

N I VÅ  L J U D B I LD  

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 
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sina program. Under året bör dock i vart fall ett fåtal program tillgängliggöras och 
avsikten är att fler program ska tillgängliggöras. 

2.4 Nytt beslut om krav på att tillgängliggöra tv-sändningar under perioden 1 juli 
2016 – 30 juni 2020 
 
Den 29 juni 2016 fattade myndigheten ett nytt beslut om krav på att främja 
tillgängligheten till tv-sändningar på svenska, i marknätet, via satellit eller genom 
tråd, för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2016 – 30 juni 
2020 (dnr 16/01344). Det nya beslutet gäller sedan den 1 juli 2016.  
 
I beslutet listas de programtjänster som omfattas av de generella och särskilda 
skyldigheterna under perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2020. 

2.4.1 Generella skyldigheter 
De generella skyldigheterna har samma omfattning som enligt de tidigare besluten 
och omfattar de programtjänster som sänder i marknätet, genom tråd eller via 
satellit och som för år 2015 hade en tittartidsandel som understeg en procent. De 
programföretag som har generella skyldigheter ska därför främja tillgängligheten till 
tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att 
programföretagen bör arbeta för och understödja att tillgängligheten till deras tv-
sändningar för personer med funktionsnedsättning förbättras. Främjandet ska ske 
genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande 
teknik. Användning av tekniken uppläst text för program på andra språk än svenska 
med svensk översättningstext godkänns också som ett främjande.  
 
Programföretagen får själva avgöra vilken eller vilka av teknikerna som ska 
användas, på vilken eller vilka plattformar tillgängliggörandet ska ske och i vilken 
närmare omfattning tillgängliggörandet ska ske.  
 
Skyldigheten omfattar inte beställ-tv, dock kan visst tillgodoräknande få ske enligt 
det nya beslutet.  
 
Reklam och andra annonser ska inte omfattas av skyldigheten och inte heller räknas 
med vid bedömningen av om en leverantör har uppfyllt sina skyldigheter. 
 
Programföretagen ska årligen, med början år 2017, senast den 31 augusti redovisa 
till Myndigheten för press, radio och tv hur skyldigheterna har uppfyllts för 
respektive programtjänst. Programföretagen ska vidare redogöra för hur tillgänglig-
hetsarbetet har bedrivits under året, vilka kontakter som har tagits med represent-
anter för användargrupperna, hur programföretagen avser att stärka tillgängligheten 
till tv-program och hur planen för tillgänglighetsarbetet framåt ser ut.  
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2.4.2 Särskilda skyldigheter 
Enligt MMS Årsrapport 2015 hade fyra svenska programtjänster en tittartidsandel 
på minst en procent under 2015. Det var TV4 AB:s programtjänster TV4, TV4 
Fakta, TV12 och Sjuan. Dessa fyra programtjänster omfattas därför av särskilda 
skyldigheter enligt det nya beslutet.  
 
TV4 AB ska för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2020 för programtjänsterna TV4, 
TV4 Fakta, Sjuan och TV12 tillgängliggöra tv-sändningar enligt nedanstående 
tabell. Skyldigheternas omfattning anges per teknik i procent av det sammantagna 
antalet sändningstimmar i marknätet, via satellit och genom tråd.  
 

 Program på svenska Program med 
översättnings- 
text 

 Textning av 
förinspelade 
program 

Textning av 
direktsända 
program 
 

Teckenspråks-
tolkning 

Syntolkning Uppläst text 
  

 

Nivå 1 
1 juli 2016–
30 juni 2017 

100 40 3 3 0,5 

Nivå 2 
1 juli 2017–
30 juni 2018 

100 45 3 3 1 

Nivå 3 
1 juli 2018–
30 juni 2019 

100 50 3,5 3,5 1,5 

Nivå 4 
1 juli 2019–
30 juni 2020 

100 55 4 4 2 

 
Tillgängliggörandet ska ske i marknätet, via satellit och genom tråd, det vill säga på 
de plattformar som programtjänsten erbjuds. TV4 AB får, med beaktande av de 
aktuella målgruppernas behov, avgöra den närmare fördelningen mellan dessa 
plattformar. Ett visst tillgängliggörande ska dock ske linjärt på alla plattformar.   
 
Skyldigheten omfattar inte beställ-tv, dock kan visst tillgodoräknande få ske enligt 
det nya beslutet.  
 
Reklam och andra annonser ska inte omfattas av skyldigheten och inte heller räknas 
med vid bedömningen av om en leverantör har uppfyllt sina skyldigheter.  
 
Kravet på uppläst text omfattar program med översättningstextning till svenska. 
Användning av tekniken uppläst text avseende svenska program får också räknas 
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med vid uppfyllande av kravet. En prövning av om det finns förutsättningar att öka 
kvoterna för uppläst text kommer att ske inför nivå 2 som inleds den 1 juli 2017.  
 
TV4 AB ska årligen, med början år 2017, senast den 31 augusti redovisa till 
Myndigheten för press, radio och tv hur skyldigheterna har uppfyllts. TV4 AB ska 
då även utförligt beskriva på vilket sätt bolaget har beaktat de aktuella 
målgruppernas behov.  

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 tv-
lagen). 
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3. Resultat och konsekvenser 
3.1 Särskilda skyldigheter  
TV4 AB har för redovisningsperioden den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2016 
redovisat uppfyllelsen av myndighetens krav på särskilda skyldigheter för program-
tjänsterna TV4, Sjuan och TV12. 

 
Ljud 
Myndigheten konstaterar att TV4 AB har använt sig av de tre teknikerna textning 
av förinspelade tv-program, textning av direktsända tv-program och 
teckenspråkstolkning för att tillgängliggöra ljud på alla tre plattformar i program-
tjänsterna TV4, Sjuan och TV12. Bolaget har därmed uppfyllt kravet på att använda 
alla tre tekniker på alla tre plattformar i respektive programtjänst.  
 
Vidare konstaterar myndigheten följande vad gäller de tillgängliggjorda sänd-
ningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på svenska i de olika 
programtjänsterna.  
 
De tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på 
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten TV4 uppgick sammanlagt till mer 
än 90 procent (11 331 tillgängliggjorda timmar av totalt 12 504 sändningstimmar = 
90,62 procent). 
 
De tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på 
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten Sjuan uppgick sammanlagt till 
mer än 90 procent (3 587 tillgängliggjorda timmar översteg det totala antalet 
sändningstimmar, som var 3 483).  
 
De tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på 
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten TV12 uppgick inte till 
sammanlagt 90 procent (613 tillgängliggjorda timmar av totalt 3 156 
sändningstimmar = 19,42 procent).  
 
Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden 
har uppfyllt samtliga krav som ställts upp i myndighetens beslut om att 
tillgängliggöra ljud i tv-sändningar på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan. 
Bolaget har dock inte uppfyllt samtliga krav som ställts upp i myndighetens beslut 
om att tillgängliggöra ljud i tv-sändningar på svenska i programtjänsten TV12 (dnr 
14/01458 och 15/01405).  
 

  

TV4 AB (16/03541) TV4 

 Sjuan  

 TV12 
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Bild 
Myndigheten konstaterar att TV4 AB har använt sig av tekniken syntolkning för att 
tillgängliggöra bild i tv-sändningar på svenska på alla tre plattformar i program-
tjänsterna TV4, Sjuan och TV12. Bolaget har dock endast använt tekniken uppläst 
text för att tillgängliggöra tv-program på engelska genom tråd. Bolaget har därmed 
inte uppfyllt kravet på att använda båda teknikerna syntolkning och uppläst text på 
alla tre plattformar i de olika programtjänsterna för att tillgängliggöra tv-program på 
svenska.  
 
Vidare konstaterar myndigheten följande vad gäller de tillgängliggjorda 
sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på svenska i de olika 
programtjänsterna.  
 
De tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på 
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten TV4 uppgick inte till sammanlagt 
3 procent (356 tillgängliggjorda timmar av totalt 12 504 timmar = 2,85 procent). 
Den föreskrivna procentsatsen skulle inte uppnås även om de tre sändnings-
timmarna av tv-program på engelska genom tråd som har haft uppläst text skulle 
räknas med (359/12 504 = 2,87 procent).  
 
De tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på 
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten Sjuan uppgick inte till 
sammanlagt 3 procent (98 tillgängliggjorda timmar av totalt 3 483 timmar = 2,81 
procent). Den föreskrivna procentsatsen skulle inte uppnås även om de fyra 
sändningstimmarna av tv-program på engelska genom tråd som har haft uppläst 
text skulle räknas med (102/3 483= 2,93 procent).  
 
De tillgängliggjorda sändningarnas andel av det totala antalet sändningstimmar på 
svenska på samtliga plattformar i programtjänsten TV12 uppgick inte till 
sammanlagt 3 procent (7 tillgängliggjorda timmar av totalt 3 156 timmar = 0,22 
procent). Den föreskrivna procentsatsen skulle inte uppnås även om de två 
sändningstimmarna av tv-program på engelska genom tråd som har haft uppläst 
text skulle räknas med (9/3 156 = 0,29 procent).  
 
Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden 
inte har uppfyllt samtliga krav som ställts upp i myndighetens beslut om att 
tillgängliggöra bild i tv-sändningar på svenska i programtjänsterna TV4, Sjuan och 
TV12 (dnr 14/01458 och 15/01405). 
 
Föreläggande vid vite avseende programtjänsten TV12  
TV4 AB har för programtjänsten TV12 inte uppfyllt samtliga krav på tillgänglighet 
som anges i myndighetens beslut av den 26 juni 2014 (dnr 14/01458) och den 18 
juni 2015 (dnr 15/01405) under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016.  
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Den 29 juni 2016 fattade myndigheten ett nytt beslut om krav på att tillgängliggöra 
tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2016 – 
30 juni 2020 (dnr 16/01344). TV4 AB:s programtjänst TV12 omfattas av särskilda 
skyldigheter enligt beslutet.  
 
TV4 AB har i myndighetens beslut den 17 december 2015 (dnr 15/03248) förelagts 
att senast den 30 juni 2016 följa myndighetens tidigare beslut om krav på tillgänglig-
het vad avser programtjänsten TV12. Trots föreläggandet har TV4 AB inte vidtagit 
åtgärder för att uppfylla samtliga krav. Myndigheten anser mot denna bakgrund att 
det finns skäl att förelägga TV4 AB vid vite om 10 000 kr att senast den 30 juni 
2017 följa myndighetens nya beslut av den 29 juni 2016 (dnr 16/01344) om krav på 
att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning (avseende 
nivå 1).  
 
TV4 AB ska därför senast den 30 juni 2017 tillgängliggöra tv-sändningar i program-
tjänsten TV12 enligt följande tabell. Skyldigheternas omfattning anges per teknik i 
procent av det sammantagna antalet sändningstimmar i marknätet, via satellit och 
genom tråd. Om myndighetens beslut av den 29 juni 2016 (dnr 16/01344) inte följs 
senast den 30 juni 2017 kan myndigheten komma att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av vitet.  
 

 Program på svenska Program 
med över-
sättnings-
text 

Textning av 
förinspelade 
program 

Textning av 
direktsända 
program 

Tecken-
språks-
tolkning 

Syntolkning Uppläst text 

Nivå 1 
1 juli 2016 
– 30 juni 
2017 

100 40 3 3 0,5 

 
 
Föreläggande vid förhöjt vite avseende programtjänsterna TV4 och Sjuan  
TV4 AB har för programtjänsterna TV4 och Sjuan inte uppfyllt samtliga krav på 
tillgänglighet som anges i myndighetens beslut av den 26 juni 2014 (dnr 14/01458) 
och den 18 juni 2015 (dnr 15/01405) under perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016. 
 
Den 29 juni 2016 fattade myndigheten ett nytt beslut om krav på att tillgängliggöra 
tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2016 – 
30 juni 2020 (dnr 16/01344). TV4 AB:s programtjänster TV4 och Sjuan omfattas 
av särskilda skyldigheter enligt beslutet.  
  



14/20 
 

TV4 AB har i myndighetens beslut den 17 december 2015 (dnr 15/03248) förelagts 
att vid vite om 40 000 kr per programtjänst senast den 30 juni 2016 följa 
myndighetens tidigare beslut om krav på tillgänglighet vad avser programtjänsterna 
TV4 och Sjuan. Trots föreläggandet har TV4 AB inte vidtagit åtgärder för att 
uppfylla samtliga krav. TV4 AB överklagade myndighetens beslut och målet är ännu 
inte slutligt avgjort. Myndigheten avstår mot denna bakgrund från att denna gång 
besluta om utdömande av det i myndighetens beslut den 17 december 2015 (dnr 
15/03248) förelagda vitet om 40 000 kr per programtjänst, totalt 80 000 kr, vad 
avser programtjänsterna TV4 och Sjuan. Myndigheten anser dock att det att det 
finns skäl att förelägga TV4 AB vid vite om 80 000 kr per programtjänst, totalt 
160 000 kr, att senast den 30 juni 2017 följa myndighetens nya beslut av den 29 juni 
2016 (dnr 16/01344) om krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med 
funktionsnedsättning (avseende nivå 1).  
 
TV4 AB ska därför senast den 30 juni 2017 tillgängliggöra tv-sändningar i program-
tjänsterna TV4 och Sjuan enligt följande tabell. Skyldigheternas omfattning anges 
per teknik i procent av det sammantagna antalet sändningstimmar i marknätet, via 
satellit och genom tråd i respektive programtjänst. Om myndighetens beslut av den 
29 juni 2016 (dnr 16/01344) inte följs senast den 30 juni 2017 kan myndigheten 
komma att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet.  
 

 Program på svenska Program 
med över-
sättnings-
text 

Textning av 
förinspelade 
program 

Textning av 
direktsända 
program 

Tecken-
språks-
tolkning 

Syntolkning Uppläst text 

Nivå 1 
1 juli 2016 
– 30 juni 
2017 

100 40 3 3 0,5 

 
 
3.2 Generella skyldigheter 

3.2.1 Uppfyller kravet 
Totalt 27 leverantörer av medietjänster har under den aktuella redovisningsperioden 
uppfyllt kravet på att främja tillgängligheten till de sammanlagt 48 programtjänster 
som framgår av tabellen nedan.  
 
Axess Publishing AB, Bengt Säll, Carlskoga Television AB, C More Entertainment 
AB, Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg, Föreningen Öppna Kanalen Skövde, 
Föreningen Öppna Kanalen Västerås, Glimt Television AB, JDS Ljud- & 
Mediakonsult AB, Järfälla Lokal-TV Förening, Kristen TV i Sverige AB, 
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LifeStyleTV Insamlingsstiftelse, Lokal-TV Nynäshamn, Malmö Allemans-TV, 
Närmediernas Samarbetsorgan i Eskilstuna, Robin Sundström, Sundskanalen i 
Nordvästra Skåne, UNC, United Cameras Television i Köping AB och Vår TV i 
Karlstad HB har textat förinspelade tv-program på svenska i nedanstående 
programtjänster. 
 
AB Svenska Spel, Equisport Media, Jönköpings Lokal TV-förening och Östgöta 
Media AB har teckenspråkstolkat tv-program på svenska i sin programtjänst. 
 
Föreningen Öppna Kanalen Växjö och TV Skellefteå har både textat förinspelade 
tv-program på svenska och teckenspråkstolkat tv-program på svenska i sin 
programtjänst.  
 
Lokal TV Uddevalla - Fyrbodal TV har både textat förinspelade tv-program och 
tillgängliggjort svenska tv-program med uppläst text i sin programtjänst.  
 
TV4 AB har textat alla förinspelade tv-program på svenska i programtjänsterna 
TV4 Fakta, TV4 Fakta XL, TV4 Film, TV4 HD, TV4 Komedi och TV4 Sport HD. 
Därutöver har TV4 AB textat direktsända program på svenska samt använt 
teknikerna teckenspråkstolkning och syntolkning i program på svenska i 
programtjänsten TV4 HD.   
   

AB Svenska Spel (16/02275) Svenskaspel:s webb TV, www.svenskaspel.se 

Axess Publishing AB (16/02240) Axess 

Bengt Säll (16/02449) DALAVISION 

Carlskoga Television AB (16/02531) Carlskoga Television 

C More Entertainment AB (16/02270) C More Stars (tidigare C More Emotion) 

 C More First SD  

 C More First HD  

 C More Hits SD  

 C More Hits HD  

 C More Series SD 

 C More Series HD 

 SF-kanalen 

 C More Hockey SD 

 C More Hockey HD 

 C More Live SD  

 C More Live HD  

 C More Sport SD  

 C More Sport HD  

 C More Fotboll/Hockey/Stars (tidigare C More 

Fotboll/Hockey/Emotion) 

 C More HD Mix 

Equisport Media (16/02333) Equisport.tv 
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Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg 

(16/02213) 

Öppna Kanalen Göteborg (tidigare ÖKG) 

Föreningen Öppna Kanalen Skövde 

(16/02274) 

ÖKS Öppna Kanalen Skövde 

Föreningen Öppna Kanalen Västerås 

(16/02325) 

Öppna Kanalen Västerås 

Föreningen Öppna Kanalen Växjö (16/02294) OKV 

Glimt Television AB (16/02542) GLIMT 

JDS Ljud- & Mediakonsult AB (16/02566) TV Malung-Sälen 

Järfälla Lokal-TV Förening (16/02348) Järfälla Lokal-TV 

Jönköpings Lokal TV-förening (16/02324) Jönköpings Lokal TV 

Kristen TV i Sverige AB (16/02331) Kanal 10 

LifeStyleTV, Insamlingsstiftelse (16/02419) LifeStyleTV 

Lokal TV Uddevalla - Fyrbodal TV (16/02398) Lokal - TV - Uddevalla 

Lokal-TV Nynäshamn (16/02384) Lokal-TV Nynäshamn 

Malmö Allemans-TV (16/02304) Malmö mediakanal (tidigare TV Malmö) 

Närmediernas Samarbetsorgan i Eskilstuna 

(16/02400) 

Öppna Kanalen i Eskilstuna 

Robin Sundström (16/02371) Hedemora När-TV 

Sundskanalen i Nordvästra Skåne (16/02366) Sundskanalen 

TV Skellefteå (16/02301) TV Skellefteå 

TV4 AB (16/02367) TV4 Fakta 

 TV4 Fakta XL 

 TV4 Film  

 TV4 HD 

 TV4 Komedi  

 TV4 Sport HD 

UNC, United Cameras Television i Köping AB 

(16/02383) 

Västmanlands Television 

Vår TV i Karlstad HB (16/02541) Vår TV 

Östgöta Media AB (16/02379) 24Corren  
24nt 

 

3.2.2 Uppfyller inte kravet 
Myndigheten har förelagt de nedanstående leverantörerna av medietjänster att 
senast den 30 juni 2017 följa myndighetens beslut av den 29 juni 2016 (dnr 
16/01344) om krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med 
funktionsnedsättning. För de leverantörer av medietjänster som redan föregående 
period förelades att uppfylla kravet beträffande aktuell programtjänst har före-
läggandet förenats med vite. Vitesbeloppet är 10 000 kronor per programtjänst.  
 
Flera leverantörer 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 
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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.     

C More Entertainment AB 

(16/02270) 

C More Live 2 HD  

 C More Live 3 HD 

 C More Live 4 HD 

EFN Ekonomikanalen AB 

(16/02485) 

EFN TV 

Hallpressen AB 

(16/02458) 

Smålands Tidningen webb-TV (tidigare Smålands-tidningens webb-tv) 

 Skaraborgs Läns Tidning Skara Tidning webb-TV (tidigare Skaraborgs Läns 

Tidning Skara Tidning - webb-tv) 

 Smålänningen webb-TV (tidigare Smålänningens webb-tv) 

 Vetlanda Posten webb-TV (tidigare Vetlanda-Postens webb-tv) 

 Värnamo Nyheter webb-TV (tidigare Värnamo Nyheters Webb-tv) 

 J-nytt webb-TV (tidigare JnyttTV) 

 Jönköpings-Postens webb-TV (tidigare JP TV) 

 Smålands Dagblad webb-TV (tidigare Smålands Dagblads webb-tv) 

 Falköpings Tidning webb-TV (tidigare Falköpings Tidning- webb-tv) 

 Tranås Tidning webb-TV (tidigare Tranås tidnings webb-tv) 

 Skövde Nyheter webb-TV (tidigare Skövde Nyheter – webb-tv) 

 Västgöta Bladet webb-TV (tidigare Västgöta-Bladet – webb-tv)  

Karlsborgs lokal TV 

(16/02308) 

Karlsborgs lokal TV 
  

Tore Dahlström 

(16/02418) 

Tore TV 
  

TV Åre Produktion AB 

(16/02455) 

TV Åre 
 

Öppna Kanalen i 

Stockholm (16/02434) 

Öppna Kanalen Stockholm 

Öppna Kanalen Närke 

(16/02407) 

Öppna Kanalen Närke (tidigare nerikekanalen) 
 

  

3.2.3 Föreläggande vid förhöjt vite samt ansökan om utdömande av vite  
För C More Entertainment AB, som föregående period förelades att uppfylla kravet 
vid vite om 10 000 kr vad avser programtjänsten C More Fotboll HD (riktad mot 
Sverige), 20 000 kr per programtjänst vad avser programtjänsterna C More Live 2 
SD, C More Live 3 SD och C More Live 4 SD samt 40 000 kr per programtjänst 
vad avser programtjänsterna C More Golf SD (tidigare C More Extreme SD), C 
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More Fotboll SD (riktad mot Sverige) och C More Tennis SD, har föreläggandet att 
uppfylla kravet i myndighetens beslut förenats med förhöjda viten om 20 000 kr, 
40 000 kr respektive 80 000 kr per programtjänst mot bakgrund av att bolaget 
återigen inte har uppfyllt kravet vad gäller dessa programtjänster.  
 
För bolagets sju programtjänster C More Golf SD (tidigare C More Extreme SD), 
C More Fotboll SD (riktad mot Sverige), C More Tennis SD, C More Live 2 SD, C 
More Live 3 SD, C More Live 4 SD och C More Fotboll HD (riktad mot Sverige) 
finner myndigheten även skäl att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om 
utdömande av vite om totalt 190 000 kr, mot bakgrund av att bolaget förra året 
förelades att vid vite följa beslutet om krav på tillgänglighet senast den 30 juni 2016. 
Trots föreläggandet har leverantören inte vidtagit åtgärder för att följa beslutet.  
 
För Föreningen för Sändning i Lokal-TV i Uppsala, som föregående period före-
lades att uppfylla kravet att främja tillgängligheten av tv-sändningar på svenska för 
personer med funktionsnedsättning vid vite om 10 000 kr vad avser program-
tjänsten TV Uppsala, har föreläggandet att uppfylla kravet i myndighetens beslut 
förenats med ett förhöjt vite om 20 000 kr mot bakgrund av att föreningen återigen 
inte har uppfyllt kravet. Med beaktande av vad föreningen har anfört om att 
föreningen nu håller på att utarbeta ett system som ska kunna ge hjälp åt många 
tittare med olika funktionshinder finner myndigheten inte skäl att denna gång 
ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vitet. Myndigheten 
anser dock att det finns skäl att nu höja vitesbeloppet till 20 000 kr.  
 
  
C More Entertainment AB (16/02270) C More Golf SD (tidigare C More Extreme SD) 

 C More Fotboll SD (riktad mot Sverige)  

 C More Tennis SD  

 C More Live 2 SD 

 C More Live 3 SD 

 C More Live 4 SD 

 C More Fotboll HD (riktad mot Sverige) 

Föreningen för Sändning i Lokal-TV i Uppsala 

(16/02410)  

TV Uppsala 

 
 

3.2.4 Ingen ytterligare åtgärd - sänder inte på svenska 
  

Bahro Suryoyo Mediaförening (16/02326) Suryoyo Sat 

C More Entertainment AB (16/02270) C More Fotball (riktad mot Norge)  

 C More Fotball HD (riktad mot Norge)  

Föreningen Kanal Regional (16/02362) Sydnärkenytt-webbTV 

Insamlingsstiftelsen Kurdisk Media (16/02314) Awaz-TV 

 RONAHI-TV 
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Kanal Linköping ideell förening (16/02401) Kanal Linköping 

KP Entertainment AB (16/02303) Extasy TV 

NCP Rusmediacom (16/02517) POCCИЯ PTP (ROSSIJA RTR) 

Stiftelsen Kurdisk Media (16/02495) Newroz-tv 

Thorsat Limited (16/02354) Inter+ 

Trollhätte-Kanalen (16/02385) TV-Kanalen-Trollhättan-Vänersborg 

Turner Nordic and Baltic AB (16/02296) TNT 

TV4 AB (16/02367) TV4 Guld 

TV-föreningen Kanal Norrköping – en public 

accesskanal (16/02402) 

Kanal Norrköping 

World Azerbaijanis National Union (16/02297) Euro Az Channel (tidigare Bütöv Az.tv) 

 

3.2.5 Ingen ytterligare åtgärd - övriga 
Ärendena har i följande fall inte föranlett någon ytterligare åtgärd vad avser 
nedan listade programtjänster. I de flesta av fallen beror det på att de antingen 
har avregistrerat sin sändningsverksamhet eller inte bedrivit några tv-sändningar.    

AB Upsala Nya Tidning (16/02393) 24 UNT 

AB Wisth & Co (16/02433) Smålands Kanalen 

Aftonbladet Hierta AB (16/02315) S24 

C More Entertainment AB (16/02270) C More Action  

 C More First Mix 

 C More Kids 

 SF-kanalen, Sport 

Dorotea Lokal-TV Förening (16/02312) Dorotea TV (i logotype) 

Fox International Channels  

Sweden AB1 

Fox  

Garpenholm Produktion HB (16/02370) finnveden.tv 

HBO Nordic (16/02335) HBO 

Holmsunds Obbola Kabel TV  

Ekonomisk förening (16/02334) 

Skärgårds TV 

Hästkanalen AB Horse1 

Kristinehamns-TV KB (16/02452) 2 KLTV 

Köpings Kabel-TV AB (16/02436) TV-Köping 

Mora TV Mora TV 

NA Tidningar AB NA Webb-TV, www.na.se 

Nordic Television AB  Canal 8 HD (riktat mot Danmark) 

 Canal 9 SD (riktat mot Danmark) 

 Canal 9 HD (riktat mot Danmark) 

Norra Västerbotten Tidnings AB (16/02415) Norran-TV, www.norran.se 

Norrbottens Media AB (16/02380) 24 Norrbotten 

                                                 
1 Fox International Channels Sweden AB har överlåtit sändningstillståndet till ett annat utländskt bolag. 
2 KLTV har bytt tillhandahållare. Programtjänsten innehas nu av Kristinehamns-TV AB. 
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 24 Norrbotten, Malmfälten 

Sollentuna Lokal-TV Din Lokal TV i Sollentuna 

Stiftelsen Kurdisk Media (16/02495) KMC – Kurdish Muzik Center 

Söderhamn Nära AB (16/02453) Informationskanalen 

Thor-Björn Bergman Kanal24, http://kanal24.info 

Tele-Byn Kabel-TV Kommanditbolag (16/02295) HEBY TV 

TeliaSonera Sverige AB (16/02529) Telia Nöjeskanalen 

Turner Nordic and Baltic AB (16/02296) Showtime 

 Star 

TV Bålsta Enköping AB (16/02313) TV Bålsta Enköping AB 

TV-Net i Löddeköpinge AB (16/02399) Lödde Infokanal och Löddevision 

Viasat Film AB3 TV1000 (Balkan) 

 TV1000 Action (East) 

 TV1000 East 

 TV1000 Russian Kino 

 TV1000 Russian Kino International  

 TV1000 Premium 

 Viasat Film 

 Viasat Film Action 

 Viasat Film Action HD 

 Viasat Film Classic 

 Viasat Film Comedy 

 Viasat Film Drama 

 Viasat Film Family 

 Viasat Film Family HD 

 Viasat Film HD 

Viasat Pay Channels AB4 Viasat Crime 

 Viasat Crime HD 

 Viasat Nature 

 Viasat Nature HD 

ViCareNet AB (16/02484) Toos-TV 

 Showmedia Toos-TV 

Victory Center IRC/NTM Channel 316.tv 

Värnamo Lokal-TV förening (16/02302) TV Värnamo 
 

 

Leverantören UmeTV omfattas inte av uppföljningen.  

                                                 
3 Viasat Film Premiere (tidigare Viasat Film, se dnr 15/03282), Viasat Film Action (se dnr 16/00335), Viasat Film Action HD 
(se dnr 16/00335), Viasat Film Hits (tidigare Viasat Film Classic, se dnr 15/03284), Viasat Film Comedy (se dnr 16/00335), 
Viasat Film Family (tidigare Viasat Film Drama, se dnr 15/03278), Viasat Film Series (tidigare Viasat Film Family, dnr 
15/03280), Viasat Film Series HD (tidigare Viasat Film Family HD, se dnr 15/03281) och Viasat Film Premiere HD (tidigare 
Viasat Film HD, se dnr 15/03283) har under den aktuella perioden bytt tillhandahållare. Programtjänsterna innehas nu av 
ViaSat AB.  
4 Viasat Nature och Viasat Crime har under den aktuella perioden bytt tillhandahållare till ViaSat AB samt sedermera 
avregistrerats (se dnr 15/03279 och 16/03163).   
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