Till Myndigheten för press, radio och tv

Stockholm 4 Juni 2021

Ang. förslag till nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar
Vi hänvisar till Myndigheten för press, radio och tv:s (Myndigheten) utkast till rapporten ”Tillgänglig TV”
(DNR 20/03986), med förslag till beslutsmodell för krav på leverantörer av medietjänster att
tillgängliggöra bl.a. beställ-tve synpunkter som framförs nedan lämnas för HBO Nordic AB:s (HBO)
räkning. HBO tillhandahåller beställ-tv-tjänsten HBO Nordic, som funnits tillgänglig på den svenska
marknaden sedan 2012.
Inledningsvis vill vi framhålla att HBO delar Myndighetens ambition om att öka tillgängligheten av
innehåll i beställ-tv. HBO önskar att så många konsumenter som möjligt ska kunna få tillgång till och
njuta av HBO Nordics innehåll på ett eller annat sätt, oavsett vilka behov av tillgänglighetstjänster
konsumenten har. HBO:s kommentarer till förslaget ska ses mot denna bakgrund.
Undertextning av innehåll är vanligt förekommande bland audio-visuella tjänster, och HBO:s ambition
är att kunderna alltid ska ha möjlighet att få möjligheten att få tillgång till undertexter för relevant
innehåll. HBO är också berett att undersöka möjligheterna att tillhandahålla syntolkning och
teckenspråkstolkning för visst innehåll på svenska. Såvitt avser teckenspråkstolkning frågar sig HBO
emellertid om detta är en lämplig metod för ökad tillgänglighet, i synnerhet när det gäller den typ av
påkostade dramaproduktioner som HBO normalt tillhandahåller. Ytterst vill HBO utgå ifrån sina kunder
för att erbjuda en upplevelse som uppfyller deras förväntningar och behov, inklusive vad gäller
tillgänglighet.
HBO vill därför föreslå att krav på användning av vissa tillgänglighetstjänster, såsom
teckenspråkstolkning och syntolkning inte bara är villkorat av tekniska förutsättningar utan också av
typen av innehåll och kundernas förväntningar. Istället för att föreskriva att dessa metoder ska användas
för relevant innehåll, så bör bestämmelserna möjliggöraflexibilitet så att beställ-tv-leverantören kan
göra en bedömning av vilka de tillgänglighetstjänster som är bäst lämpade till varje typ av innehåll.
HBO avser att undersöka de tekniska förutsättningarna och kostnaderna för, samt lämpligheten av, de
olika typerna av tillgänglighetstjänster inför rapporteringen den 30 september 2022. Vi ser fram emot
att diskutera den rapporteringen med er.
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