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1. Sammanfattning 
Myndigheten för press, radio och tv beslutar i vilken omfattning tv-sändningar ska 
tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning. Varje år genomför 
myndigheten en uppföljning av kraven. Uppföljningen år 2018 avsåg perioden 
1 juli 2017–30 juni 2018. 

Från och med den 1 juli 2016 ställs det kvantitativa och successivt ökande krav per 
teknik för leverantörer som omfattas av särskilda skyldigheter. En leverantör med 
generella skyldigheter har däremot inga kvantitativa krav men ska främja 
tillgängligheten till tv-sändningar genom textning, teckenspråkstolkning, 
syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. 

1.1 Särskilda skyldigheter 
TV4 AB var den enda leverantören av medietjänster som under uppföljnings-
perioden hade särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-sändningar. Under 
perioden omfattades programtjänsterna TV4, TV4 Fakta, Sjuan, TV12 och TV4 
Guld av särskilda skyldigheter. TV4 AB uppfyllde de flesta, dock inte alla, krav som 
ställdes på programtjänsterna under perioden. 

TV4 AB uppfyllde inte samtliga krav vad gäller programtjänsterna TV4, Sjuan och 
TV12. Efter en sammantagen bedömning beslutade myndigheten att avstå från att 
förelägga bolaget. Vad avser programtjänsten TV4 Fakta saknades anledning att 
vidta någon ytterligare åtgärd, bland annat då programtjänsten inte längre omfattas 
av de särskilda skyldigheterna. Vad avser programtjänsten TV4 Guld avslutades 
ärendet utan ytterligare åtgärd mot bakgrund av att TV4 AB redovisade att bolaget 
inte hade sänt några tv-program på svenska i programtjänsten. 

1.2 Generella skyldigheter 

Resultatet av redovisningsperioden visar att 31 leverantörer uppfyller kravet för 
sammanlagt 58 programtjänster. Detta är en minskning jämfört med vad 
myndigheten fann vid den senaste uppföljningen. 

Totalt 15 leverantörer av medietjänster har för sammanlagt 41 programtjänster inte 
uppfyllt kravet. Tre leverantörer förelades vid äventyr om vite att senast den  
30 juni 2019 följa myndighetens beslut om krav på tillgänglighet i sammanlagt 19 
programtjänster. 

Myndigheten har för 48 leverantörer beslutat att ärendena vad gäller vissa 
programtjänster inte föranleder någon ytterligare åtgärd, se under rubrik 3.2. I de 
flesta fall beror det på att leverantörerna antingen har avregistrerat sin 
sändningsverksamhet eller inte bedrivit några tv-sändningar i programtjänsten. 
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2. Bakgrund 
Den 23 juni 2011 beslutade myndigheten för första gången om krav på 
tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Beslutet 
avsåg tv-sändningar på svenska, i marknätet eller via satellit, för perioden  
1 juli 2011–30 juni 2016. I beslutet delades leverantörerna in i två grupper; dels 
de med särskilda skyldigheter att tillgängliggöra ljud och bild, dels de med generella 
skyldigheter att främja tillgängligheten.F 

1 

Myndigheten har därefter gjort årliga omprövningar av skyldigheternas omfattning. 
Sedan den 1 juli 2013 omfattas även sändningar via tråd. Den 29 juni 2016 fattade 
myndigheten ett nytt beslut om krav för perioden 1 juli 2016–30 juni 2020F 

2. 
Leverantörerna delas alltjämt in i de två grupperna. För de särskilda skyldigheterna 
ställs numera de kvantitativa och successivt ökande kraven upp per teknik, och inte 
längre per ljud och bild. De generella skyldigheterna har dock samma omfattning 
som tidigare. En leverantör med generella skyldigheter har inga kvantitativa krav 
men ska främja tillgängligheten genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, 
uppläst text eller liknande teknik. 

Vid myndighetens förnyade prövning i juni 2017 slog myndigheten fast att beslutet 
från den 29 juni 2016 fortfarande gäller, med vissa ändringar. En ändring är att TV4 
AB får besluta om fördelningen av tillgängliggörandet mellan de olika program-
tjänster som omfattas av särskilda skyldigheterF 

3. Den 21 juni 2018 slog 
myndigheten fast att beslutet från den 29 juni 2016, med de ändringar som 
hänvisats till ovan, alltjämt ska gälla från och med den 1 juli 2018F 

4. 

Den som inte följer ett beslut om skyldighet att utforma tv-sändningar på ett sådant 
sätt att de 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.F 

5 

2.1 Vilka leverantörer av medietjänster har omfattats av särskilda krav under 
perioden 1 juli 2017–30 juni 2018? 

Myndigheten utgår från mätningar av Mediamätning i Skandinavien MMS AB 
(MMS) för att avgöra vilka programtjänster som ska omfattas av särskilda 
skyldigheter. Särskilda skyldigheter gäller för de programtjänster som har en 
tittartidsandel på minst en procent i enlighet med MMS årliga mätning av 
tittartidsandelar. Under år 2016 hade endast TV4 AB, av de kommersiella 
programföretag som var etablerade i Sverige, programtjänster med en tittartidsandel 
på minst en procent. Det gällde programtjänsterna TV4, TV4 Fakta, Sjuan, TV12 
och TV4 Guld. TV4 AB ålades därför särskilda skyldigheter för dessa fem 
programtjänster i myndighetens beslut den 29 juni 2017.F 

6 

1 Myndighetens beslut med dnr 10/01035. 

2 Myndighetens beslut med dnr 16/01344. 

3 Myndighetens beslut med dnr 17/01526 och 17/01652. 

4 Myndighetens beslut med dnr 18/01631 och 18/01632.  

5 17 kap. 11 § första stycket 4 p. radio- och tv-lagen (2010:696). 

6 Myndighetens beslut med dnr 17/01256. 
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2.2 Myndighetens krav på TV4 AB under perioden 1 juli 2017–30 juni 2018 

TV4 AB skulle för perioden 1 juli 2017–30 juni 2018 för programtjänsterna TV4, 
TV4 Fakta, Sjuan, TV12 och TV4 Guld 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 för-
inspelade 
program 

Textning av 
direktsända 
program 

Teckenspråks-
tolkning 

Syn-
tolkning 

Uppläst text 

1 juli 2017– 
30 juni 2018 

100 45 3 3 1 

Tillgängliggörandet ska ske i marknätet, via satellit och genom tråd, det vill säga på 
de plattformar där 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. 
TV4 AB får avgöra fördelningen av tillgängliggörandet mellan programtjänsterna 
TV4, TV4 Fakta, Sjuan, TV12 och TV4 Guld. 

Skyldigheten omfattar inte beställ-tv, dock kan visst tillgodoräknande få ske enligt 
vad som framgår av beslutet. 

Reklam och andra annonser ska inte omfattas av skyldigheten och inte heller räknas 
med vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina åligganden.  

Kravet på uppläst text omfattar program med översättningstextning till svenska. 
Användning av tekniken uppläst text avseende svenska program får också räknas 
med vid uppfyllande av kravet. 

Syntolkning eller uppläst text som tillhandahålls genom ett ljudspår i en separat 
enhet såsom mobiltelefon eller läsplatta samtidigt som ett tv-program sänds linjärt i 
en programtjänst får tillgodoräknas som ett tillgängliggörande. 

TV4 AB ska årligen redovisa till myndigheten hur skyldigheterna har uppfyllts. TV4 
AB får redovisa antalet sändningstimmar i programtjänsterna som omfattas av 
särskilda skyldigheter och hur mycket av detta innehåll som tillgängliggjorts 
gemensamt. Bolaget ska därvid redovisa hur de aktuella målgruppernas behov har 
beaktats. 

2.3 Vilka krav har ställts på leverantörer av medietjänster med generella 
skyldigheter under perioden 1 juli 2017–30 juni 2018? 

De generella skyldigheterna har fortsatt samma omfattning som enligt de tidigare 
besluten och omfattar de programtjänster som sänder i marknätet, genom tråd eller 
via satellit och som för år 2016 hade en tittartidsandel som understeg en procent. 
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De programföretag som har generella skyldigheter ska 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 och i vilken närmare omfattning 
tillgängliggörandet ska ske. Under året bör dock i vart fall ett fåtal program 
tillgängliggöras och avsikten är att fler program successivt ska tillgängliggöras 
under den period beslutet gäller. 

Skyldigheten omfattar inte beställ-tv, dock kan visst tillgodoräknande få ske enligt 
vad som framgår av beslutet. Reklam och andra annonser ska inte omfattas av 
skyldigheten och inte heller räknas med vid bedömningen av om en leverantör 
har uppfyllt sina åligganden. 

Programföretagen ska senast den 31 augusti 2018 redovisa till myndigheten hur 
skyldigheterna har uppfyllts för respektive programtjänst. Programföretagen ska 
vidare redogöra för hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits under året, vilka 
kontakter som har tagits med representanter för användargrupperna och hur 
planen för tillgänglighetsarbetet framåt ser ut. 
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3. Resultat och konsekvenser 

3.1 Särskilda skyldigheter 

TV4 AB har för perioden 1 juli 2017–30 juni 2018 redovisat uppfyllelsen av 
myndighetens krav för programtjänsterna TV4, TV4 Fakta, Sjuan, TV12 och TV4 
Guld. 

TV4 AB (18/02895) TV4 

TV4 Fakta 

Sjuan 

TV12 

TV4 Guld 

TV4 AB har uppfyllt kravet avseende textning av förinspelade tv-program för program-
tjänsterna TV4, TV4 Fakta, Sjuan och TV12. 

TV4 AB har uppfyllt kravet avseende textning av direktsända program för program-
tjänsterna TV4, Sjuan och TV12. TV4 AB redovisade att bolaget inte hade sänt 
några direktsända tv-program på svenska i programtjänsten TV4 Fakta.  

TV4 AB har uppfyllt kravet avseende teckenspråkstolkning för programtjänsterna 
TV4, Sjuan och TV12. TV4 AB har däremot inte uppfyllt kravet för program-
tjänsten TV4 Fakta.  

TV4 AB har uppfyllt kravet avseende syntolkning för programtjänsterna TV4, TV4 
Fakta, Sjuan och TV12. 

TV4 AB har inte uppfyllt kravet avseende uppläst text för programtjänsterna TV4, 
TV4 Fakta, Sjuan och TV12. 

TV4 AB redovisade att bolaget inte hade sänt några tv-program på svenska i 
programtjänsten TV4 Guld.  

Vad avser programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12 konstaterade myndigheten att 
TV4 AB inte hade uppfyllt samtliga krav i myndighetens beslut. Myndigheten 
avstod från att förelägga bolaget mot bakgrund av vad TV4 AB redovisade om 
bolagets arbete med tekniken uppläst text, att bolaget hade tillgängliggjort fler 
sändningstimmar genom användande av tekniken uppläst text denna 
redovisningsperiod än under föregående redovisningsperiod, att bolaget uppfyllt 
kraven vad gäller textning och tolkning, samt att det var första året som bolaget 
fick redovisa gemensamt för programtjänsterna och att kvoten för tekniken uppläst 
text därmed skulle räknas mot ett större antal sändningstimmar med 
översättningstext än föregående år. 

Vad avser programtjänsten TV4 Fakta konstaterade myndigheten att tjänsten inte 
längre omfattas av särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-program på svenska, 
utan av generella skyldigheter. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till att TV4  
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AB uppfyllt kraven vad gäller textning av förinspelade tv-program och syntolkning 
av tv-program på svenska, samt tillgängliggjort tv-program på svenska genom 
användande av teknikerna teckenspråkstolkning och uppläst text, saknades 
anledning att vidta någon ytterligare åtgärd vad avser denna programtjänst. 

Vad avser programtjänsten TV4 Guld beslutade myndigheten att avsluta ärendet 
utan ytterligare åtgärd mot bakgrund av att TV4 AB redovisade att bolaget inte 
hade sänt några tv-program på svenska i programtjänsten. 

3.2 Generella skyldigheter 

3.2.1 Uppfyller kravet 
Totalt 31 leverantörer av medietjänster har under den aktuella redovisningsperioden 
uppfyllt kravet på att främja tillgängligheten till de sammanlagt 58 programtjänster 
som framgår av tabellen nedan. 

AB Kvällstidningen Expressen, Atigarden AB, Axess Publishing AB, Bengt Säll, 
Carlskoga Television AB, C More Entertainment AB, EFN Ekonomikanalen AB, 
Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg, Föreningen Öppna Kanalen Skövde, 
Föreningen Öppna Kanalen Västerås, Glimt Television AB, JDS Ljud- & 
Mediakonsult AB, Kristen TV i Sverige AB, LifeStyle TV, Insamlingsstiftelse, 
Lokal TV Nynäshamn, Lokal TV Uddevalla – Fyrbodal TV, Malmö Allemans -TV, 
Robin Sundström, Sundskanalen i Nordvästra Skåne, TV ÅRE PRODUKTION 
AB, TV4, UNC, United Cameras Television i Köping AB, Vår TV i Karlstad HB 
och Öppna Kanalen i Stockholm har textat tv-program på svenska i nedanstående 
programtjänster. 

Jönköpings Lokal TV-förening, Norrbottens Media AB, Trollhätte-
Kanalen, TV Skellefteå och Öppna Kanalen Närke har teckenspråkstolkat 
tv-program på svenska i nedanstående programtjänster.  

Equisport Media och Föreningen Öppna Kanalen Växjö har textat och 
syntolkat tv-program på svenska. 

TV4 AB har textat alla förinspelade tv-program på svenska i programtjänsterna 
TV4 Fakta XL, TV4 Film, TV4 Komedi, TV4 Sport HD och TV4 HD. TV4 AB 
har därutöver textat en stor del direktsända tv-program på svenska samt använt 
teknikerna teckenspråkstolkning och syntolkning i tv-program på svenska i TV4 
HD. TV4 AB har även använt tekniken uppläst text för tv-program med över-
sättningstext till svenska. 

AB Kvällstidningen Expressen  

Atigarden AB 

Axess Publishing AB 

Bengt Säll 

Carlskoga Television 

C More Entertainment AB 

Expressen TV 

AEtv 

Axess 

DALAVISION 

Carlskoga Television 

C More First 

C More First HD 

C More Fotboll SD 

C More Fotboll HD 
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C More Golf SD 

C More HD Mix 

C More Fotboll/Hockey/Stars  

C More Golf HD 

C More Hits SD 

C More Hockey SD 

C More Live SD 

C More Livs 2 SD 

C More Series  

C More Sport 

C More Stars  

C More SF Kanalen  

Equisport.tv 

Öppna Kanalen Skövde 

ÖKV 

TV Malung-Sälen 

Kanal 10 

Lokal- TV Nynäshamn 

Malmö mediakanal 

Nsd webb-tv, www.nsd.se 

Sundskanalen 

TV2Stad 

TV ÅRE 

TV4 Film 

Västmanlands Television 

C More Hits HD 

C More Hockey HD 

C More Live HD 

C More Live 2 HD 

C More Series HD 

C More Sport HD 

C More Stars HD 

EFN Ekonomikanalen AB 

Equisport Media 

Föreningen Öppna Kanalen i Göteborg 

Föreningen Öppna Kanalen Skövde  

Föreningen Öppna Kanalen Västerås  

Föreningen Öppna kanalen Växjö 

Glimt Television AB 

JDS Ljud- & Mediakonsult AB 

Jönköpings Lokal TV-förening 

Kristen TV i Sverige AB 

LifeSTyleTV, Insamlingsstiftelse 

Lokal TV Nynäshamn 

Lokal TV Uddevalla – Fyrbodal TV 

Malmö Allemans-TV 

Norrbottens Media AB 

Robin Sundström 

Sundskanalen i Nordvästra Skåne 

Trollhätte-Kanalen 

TV Skellefteå 

TV ÅRE PRODUKTION AB 

TV4 AB 

UNC, United Cameras Television I Köping AB 

EFN TV 

Öppna Kanalen Göteborg 

Öppna Kanalen Västerås 

GLIMT 

Jönköpings Lokal TV 

LifeStyleTV 

Lokal – TV Uddevalla 

Kuriren-TV, www.kuriren.nu 

Hedemora När-TV 

Sundskanalen 

TV Skellefteå 

TV4 HD 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 
 

 
  TV4 Play, http://www.tv4play.se 
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Västra Mälardalens Television, www.vastramalardalen.tv 

Vår TV i Karlstad HB Vår TV 

Öppna Kanalen i Stockholm  Öppna Kanalen Stockholm 

Öppna Kanalen Närke Öppna Kanalen Närke 

3.2.2 Uppfyller inte kravet 
Nedanstående 15 leverantörer av medietjänster har för de nedan uppräknade 
programtjänsterna inte uppfyllt kravet på att tillgängliggöra tv-sändningar för 
personer med funktionsnedsättning i enlighet med myndighetens beslut av den  

29 juni 2016. Myndigheten har förelagt dessa, varav tre av dem vid vite, att senast 
den 30 juni 2019 uppfylla myndighetens krav vad avser de nedan uppräknade 
programtjänsterna. 

AB Nya Dala-Demokraten 

AB Nya Länstidningen i Östersund 

AB Nyhetsbyrån Direkt  

AB Svenska Spel 

AB Wisth & Co/Wisth Event Media WEM 

C More Entertainment AB 

Föreningen för Sändning i Lokal-TV i Uppsala 

HB Svenska Dagbladets AB & Co 

Lokal TV Uddevalla – Fyrbodal TV 

MG Sport & Media (tidigare SpeakPower – 
Magnus Gustafsson Produktion) 

Mittmedia AB 

Nordic Entertainment Group Sweden AB (tidigare 
Viasat AB) 

Dalademokraten.se TV 

tidningenharjedalen.se TV 

ltz.se TV 

Playdirekt 

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

Smålands Kanalen 

Smålands Kanalen – webb-tv, www.wistheventmedia.se 

C More Live 3 HD 

C More Live 4 HD 

TV Uppsala 

SvD webb-tv 

Lokal-TV Uddevalla – Fyrbodal TV  

Volleykanalen, www.volleykanalen.se 

Allehanda.se TV 

Arbetarbladet.se TV 

dt.se TV 

gd.se TV 

helahalsingland.se TV 

op.se TV 

st.nu TV 

www.avestatidning.com webb-tv 

www.bblat.se webb-tv 

www.fagersta-posten.se webb-tv 

www.lt.se webb-tv  

www.na.se webb-tv 

www.norrteljetidning.se webb-tv 

www.nynashamnsposten.se webb-tv 

www.salaallehanda.com webb-tv 

www.vlt.se webb-tv 

Viasat Film Action 

Viasat Film Action HD 

Viasat Film Family 

Viasat Film Hits 

Viasat Film Hits HD 

Viasat Film Premiere 
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Viasat Film Premiere HD 

Viasat Film Series 

Viasat Film Series HD 

Sten Sandvall Moviestone Productions Moviestone 

Svenska Innebandyförbundet 

Sydsvenska Dagbladets AB 

Webbsändning av innebandymaterial, www.sslplay.se 

Sydsvenskan.se, 

www.sydsvenskan.se 

3.2.3 Ingen ytterligare åtgärd - sänder inte på svenska 

Ärendena har i följande fall inte föranlett någon ytterligare åtgärd då leverantörerna 
rapporterat att de inte sänt några tv-program på svenska under redovisningsperioden.  

Bahro Suryoyo Mediaförening Suryoyo Sat 

Insamlingsstiftelsen Kurdisk Media  Awaz-TV, sändning av videoklipp på kurdiska 

RONAHI-TV 

KP Entertainment AB  Extasy TV 

Köpings Kabel-TV AB  TV-Köping 

Miracle Connect Miracle Connect 

NCP RUSMEDIACOM POCCИЯ PTP 

TeliaSonera Sverige AB Telia Nöjeskanalen 

3.2.4 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 leverantörerna 
antingen har avregistrerat sin sändningsverksamhet eller inte bedrivit några tv-
sändningar. 

Aftonbladet Hierta AB S24 

Anders Thoresson  Perstorps Lokal TV 

Behrooz Hamzehi KMTV 

Bålsta Kabel-TV AB BÅLSTA KABEL TV 

Casimir Artmann Artmann Media (tidigare Artmann 

Media,new.livestream.com/accounts/ 

C More Entertainment AB  

4033621) 

C More Live 3 SD 

C More Live 4 SD 
DiTV AB 

European Holding Group AB 
DiTV, www.ditv.se 

Euro Az Channel 

Filmandtvguidedotcom Sweden AB 
Filmandtv.com webb-TV 

Föreningen Kanal Regional 

Hallpressen AB 
Sydnärkenytt – webbTV 

Falköpings Tidning webb-TV 

Företagsam.nu tv 

Hallpressen, HP tv 

Jnytt tv 

Jönköpings-Postens webb-TV 

Lokalmedia, Finnveden Nu, 

Jönköping Nu, Höglandet Nu tv 

Skaraborgs Läns Tidning Skara 

Tidning webb-TV 

Skövde Nyheter webb-tv 
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Holmsund Obbola kabel TV ekonomisk förening  

JDS Ljud - & Mediakonsult AB 

Joakim Holmberg 

Järfälla Lokal-TV Förening 

Kanal Linköping ideell förening 

Karlsborgs lokal TV 

Lokal TV Nynäshamn 

Motormännens Riksförbund 

Nordic Entertainment Group Sweden AB (tidigare 
Viasat AB) 

Nordic News Center & IRRI 

Norra Västerbottens Tidnings AB 

Norrbottens Media AB 

Närmediernas Sammarbetsorgan i Eskilstuna 

ONE FOUR Television AB 

Pixbo Wallenstam IBK 

Ringklockan Television & Media AB 

Robin Sundström 

Showtell Stories AB 

Sittbrunnen AB 

Sten Sandvall 

Sveriges Dövas Riksförbund 

Södertälje lokal-TV förening 

Tidnings AB Nya Dagen 

Turner Nordic and Baltic AB 

TV-föreningen Kanal Norrköping – en public acess-
kanal 

TV4 AB 

ViCareNet AB 

Värnamo Lokal-TV förening 

World Azerbaijanis National Union (WANU) 

Östgöta Media AB 

Smålands Dagblad webb-tv 

Smålands Tidningen webb-TV 

Smålänningen webb-TV 

Tranås Tidning webb-TV 

Vetlanda Posten webb-TV 

Värnamo Nyheter webb-TV 

Västgöra Bladet webb-TV 

Västgöta-Tidningar, VGT tv 

Skärgårds TV 

TV Malung-Sälen, 

www.tvmalungsalen.se 

Aftonkuriren Webb-Tv 

Järfälla Lokal-TV 

Öppna Kanalen Linköping  

Karlsborgs lokal TV 

TV Nynäs, www.tvnynas.se 

Motormännen TV 

Viasat Film Comedy 

Viasat Film Comedy HD 

Sthlmekot.se – Webbtv 

Norran-tv, www.norran.se 

24Norrbotten Play, 

www.24norrbotten.se 

www.norrbottensaffarer.se webb-tv 

Öppna Kanalen i Eskilstuna 

Kanal 14 

Pixbo Television (www.pixbo.se) 

RMTV-WEBBTV 

RMTV 

HedemoraNär-TV www.hedemoranärtv.se 

Showtell Live  

Kustkanalen 

Moviestone, www.moviestone.se 

DT Play 

www.srdf.se, www.teckenwebben.se 

SLTV 

DagenTV 

TNT 

Kanal Norrköping 

TV4 Fakta XL 

TV4 Komedi 

TV4 Sport HD 

Showmedia Toos-TV 

Toos-TV 

TV Värnamo 

Euro Az. Musci channel 

24nt 

24Corren 

www.teckenwebben.se
www.srdf.se
www.moviestone.se
www.pixbo.se
www.24norrbotten.se
https://Sthlmekot.se
www.tvnynas.se

