Kista 31 maj 2021

Unga Hörselskadades synpunkter på MPRT:s utkast på beslutsmodell för
tillgänglig TV dnr: 20/03986

Unga Hörselskadade är en barn- och ungdomsorganisation som organiserar barn och unga
med hörselskada. I begreppet hörselskada ingår personer som har en hörselnedsättning, som
använder CI, har ensidig dövhet, tinnitus, meniéres sjukdom eller någon av alla de andra
varianter som finns. Vår målgrupp är heterogen och har många olika behov beroende på
vilken typ av hörselskada en person har.
Vårt påverkansarbete drivs av tanken att hörselskadade själva vet mest om sin situation och
därför behöver vara med och bidra i debatten kring de frågor som påverkar vår vardag. Vi
strävar därför alltid mot att belysa barn och unga med hörselskadas situation och behov
utifrån målet att vi ska kunna vara delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor som
andra barn och ungdomar.
I detta dokument har vi sammanställt de synpunkter vi vill lämna inför att MPRT fattar beslut
om beslutsmodell för tillgänglighetskrav på kommersiella TV-sändningar. Synpunkterna
bygger på det utkast som publicerats på myndighetens webbsida och är baserade på våra
medlemmars erfarenheter och kunskaper om sin egen situation.

Synpunkter
Allmänt
TV har en viktig roll att spela när det kommer till att förmedla information och
underhållning. Möjligheten att kunna ta del av sändningarna är viktigt av fler olika skäl. Dels
för att en person ska kunna ta del av den offentliga debatten, men också som en viktig del i
att kunna vara delaktig i det sociala livet.
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Unga Hörselskadade är därför mycket positiva till att de tillgänglighetskrav som ställs på
kommersiella kanalers TV-sändningar även fortsatt utvecklas och att dessa utökas till att även
gälla beställ-tv.

Dialog med företagen
Unga Hörselskadade anser att det myndigheten lyfter om att möjligheten till dialog mellan
kanalföretagen och de grupper och organisationer som företräder målgruppen för de
anpassningar som görs är välkommen och viktigt.
Företagen bör också inom ramen för dessa samråd se till att de samråder med en mångfald
av organisationer och målgrupper som berörs av tillgänglighetsarbetet. Det kan bland annat
ske genom att säkerställa att även ungdomsorganisationer får en möjlighet att delta på dessa
möten.

Jämförelse med andra länder
Unga Hörselskadade tycker att det är mycket olyckligt att myndigheten vid upprepade
tillfällen väljer att tillmäta den nivå som finns till de jämförda länderna sådan stor vikt. Vi
menar att detta visserligen kan vara en faktor som vägs in i vilken ambitionsnivå man väljer
att ta för den kommande perioden, men att det inte får tillåtas vara en styrande faktor för
detta.

Information om tillgängliga sändningar
Vi tycker att det vore mycket välkommet att handlingsplanerna publiceras på MPRT:s
webbplats. Detta skulle möjliggöra för oss att kunna bedriva ett mycket mer samordnat
arbete med att föra dialog med kanalerna utifrån vad de mål dessa satt upp innebär. Detta
kan på ett sätt också ses som ett alternativ till att sanktionsmöjligheter från myndighetens
sida saknas för de egna åtagandena genom att dessa blir kände och kan följas upp även av
annan än MPRT.

Sportsändningar
Myndigheten konstaterar i rapporten att sportsändningar som är svåra att tillgängliggöra ska
undantas från kravet. Vi har svårt att se vad det är som hindrar att göra dessa sändningar
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tillgängliga och vad det är som gör att dessa skulle vara svårare att tillgängliggöra genom
undertexter, syntolkning, eller med någon annan metod. Det är viktigt att det innehåll som
tillgängliggörs erbjuder en bredd för att möte olika intressen som finns hos olika personer.

Krav på aktörer som sänder till utlandet
Unga Hörselskadade välkomnar att myndigheten genom rapporten öppnar för att de aktörer
som sänder från Sverige till annan stat inom EES ska kunna omfattas av regleringen och
kravet på att arbeta främjande med tillgängligheten.
Vi ser dock med oro på att myndigheten valt att inte förena dessa krav med någon form av
krav för hur kanalerna ska arbeta utöver främjandekravet. Ett sådant synsätt riskerar att leda
till att kanaler väljer att etablera sig i ett annat land än det där de sänder i syfte att komma åt
de lägre krav som ställs på tillgängligheten, vilket inte är syftet med de regleringar som finns
på området. Vi förordar istället att MPRT bör utveckla ett sätt att kunna använda samma
kriterier för aktörerna oavsett vilket land dessa sänder till.

Omsättning
Det kostnadstak som myndigheten i sin rapport pekar ut på en procent av
nettoomsättningen för en beställ tv-tjänst anser vi är oklart och bör preciseras. Man kan
exempelvis tänka sig att en aktör skulle kunna välja en finansieringsmodell för beställ-tv som
gör att omsättningen för denna i förhållande till företagets sändningar som helhet blir
orimligt låg. Det bör därför tydliggöras vad det är för omsättning som efterfrågas och
rimligen vara 1 % av bolagets totala omsättning.

Direktsändningar
I myndighetens rapport pekas Viaplay.se, Cmore.se, TV4play.se och HBO Nordic ut som tjänster
som kommer att omfattas av de nya kraven på beställ-tv. I sin rapport skriver myndigheten
att direktsändningar inte omfattas av kraven på beställ TV, men kan omfattas av de krav som
ställs på bolagen inom ramen för att de även tillhandahåller linjär tv-tjänst.
Hos Viaplay, Cmore, och TV4 Play sker även sändningar av de linjära tv-sändningarna och
sådana program som finns att tillgå som textade via andra sändningar som så som via
marknätet. Vi menar att det är olyckligt att detta undantag görs för sådana sändningar där ett
krav redan finns på att tillgängliggöra detta och att myndigheten bör överväga att ställa ett
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sådant krav. Detta utgör också en framtidsförsäkring då vår uppfattning är att en allt större
del av vår målgrupp vill kunna använda detta sätt att ta del av de linjära tv-sändningarna.
Vi tycker att myndigheten bör precisera vad man menar med direktsändningar i detta
avseende, och vilka krav som kan ställas. Om krav inte ställs på linjär-tv som sänds via
internetsidor som de nämnda riskerar det att låsa personer vid gammal teknik, vilket på lång
sikt riskerar att skapa stora problem med att bibehålla föråldrade system.

Med vänliga hälsningar

Johanna Forsberg
Ordförande
Unga Hörselskadade
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