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Frågor om vidaresändningsplikt och upptäckbarhet med mera 
 
 

Del 1. Vidaresändningsplikten 
 
1. Finns det ett fortsatt behov av en vidaresändningsplikt för att tillgodose 

allmänhetens intresse av tillgång till allsidig upplysning?  

Ja. Det finns fortfarande ett stort antal hushåll som är beroende av trådbundna nät 
för att kunna ta emot tv-sändningar. Skyldigheten till vidaresändning garanterar dem 
att ta del av det programutbud som finansieras av radio- och tv-avgiften. 

 
2. Bör vidaresändningsplikten även fortsättningsvis vara begränsad till 

trådbundna nät?  

Nej. Enskilda hushåll bör kunna ta emot SVT:s programtjänster på samma villkor 
oavsett om det sker via marknätet, eller trådlöst via satellit, kabel eller internet. 

 
3. Bör vidaresändningsplikten även fortsättningsvis omfatta fyra 

programtjänster från SVT som sänds samtidigt? 

Vidaresändningsplikten bör omfatta minst fyra programtjänster från SVT, inklusive 
innehåll från UR. 

 
4. Bör vidaresändningsplikten endast omfatta programtjänster med olika 

innehåll?  

Det verkar rimligt att vidaresändningsplikten endast omfattar programtjänster med 
olika innehåll. 
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5. Bör vidaresändningsplikten även omfatta tilläggstjänsten sökbar text-tv från 

SVT och/eller UR? Om ni anser att så är fallet, bör det då krävas att det har 

uppställts krav på opartiskhet och saklighet för tjänsten?   

 

Sökbar text-tv bör omfattas av vidaresändningsplikten om sändningstillståndet har 

förenats med krav på opartiskhet och saklighet. 

 

Textning av program och text-tv är är centralt för att alla ska kunna ta del av 

program och tjänster. I SVT:s utbud textas alla inspelade program innan sönding. 

Och av de direktsända programmen textas omkring 65 procent.  

 

6. Bör ytterligare tilläggstjänster, t.ex. tekniska tillgänglighetstjänster, omfattas 

av vidaresändningsplikten?  

Det är önskvärt att vidareutsändningsplikten utvidgas till att, utöver sökbar text -tv, 
även omfatta tillgänglighetstjänster för personer med funktionsnedsättning. Enligt 
radio- och tv-lagen ökas tillgängligheten i tv med hjälp av till exempel textning, 
tolkning och uppläst text. 
 
Ovannämnda tilläggstjänster omfattar olika tekniska hjälpmedel: undertext, uppläst 
textremsa, syntolkning och teckentolkning.  
 
Sökbar text-tv är sändning via elektroniska kommunikationsnät och består 
huvudsakligen av text, grafik eller stillbilder, med eller utan ljud.  
 

7. Finns det några ytterligare hänsyn som bör tas i samband med att 

myndigheten ser över reglerna om vidaresändningsplikten?  

Vi har inga ytterligare tillägg, utövert det som nämndes ovan om tilläggstjänster. 
 
8. Vilka konsekvenser skulle ändringar av nuvarande regler om 

vidaresändningsplikt kunna få?  

Myndighetens föreslagna utvidgning till sökbar text-tv och vårt förslag om att även 
utvidga detta till tillgänglighetstjänster för personer med funktionsnedsättning 
kommer förstås ha stor betydelse för personer med funktionsnedsättning, varav 
många är seniorer. 
 

 

Del 2. Det särskilda utrymmet i elektroniska kommunikationsnät  
 
1. Bör det även fortsättningsvis finnas en skyldighet att kostnadsfritt 

tillhandahålla ett särskilt bestämt utrymme för sändningar av tv-program 

från en eller flera förordnade lokala kabelsändarorganisationer?  

Skyldigheten att kostnadsfritt tillhandahålla ett särskilt bestämt utrymme för 
sändningar av tv-programär vitkig och bör behållas. 
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2. Vad skulle ändringar av nu gällande regler kunna leda till för konsekvenser?  

En borttagen skyldighet skulle riskera att utrymmet minskar för lokalt material. 

Därmed skulle den lokala informationsmångfalden minska till förfång för 

demokratin. 

 

Del 3. Upptäckbarheten av och tillgången till innehåll i allmänhetens tjänst  
 
1. Hur definierar ni en ”onlinemiljö”? 

En digitalt plattform direkt åtkomlig via skärm.  
  
2. Hur upptäcker allmänheten i dag, utifrån er erfarenhet och kunskap, innehåll 

i allmänhetens tjänst i en onlinemiljö?  

Troligen genom att aktivt där söka efter de programtjänster som efterfrågas, eller 
genom att extensivt bli varse, i förbigående råka upptäcka innehållet. 

 
3. Vad krävs, utifrån ert perspektiv, för att allmänheten i onlinemiljö ska kunna 

upptäcka och få tillgång till innehåll i allmänhetens tjänst? Beskriv gärna 

eventuella tekniska krav, rättsliga skyldigheter och övriga omständigheter 

som ni anser har betydelse för frågan.  

 

Vi avstår från att svara på frågan. 

 
4. Hur arbetar ni i dag för att allmänheten ska kunna upptäcka och få tillgång 

till innehåll i allmänhetens tjänst?   

Vi informerar om detta via våra egna kommunikationskanaler: webbplats, 
medlemstidning, nyhetsbrev, facebook, twitter, och webb-tv. 

 
5. Vilka konsekvenser skulle regler om upptäckbarhet och tillgång till digitalt 

innehåll i allmänhetens tjänst kunna få för marknaden och allmänheten?  

 

För allmänheten tillgodoser reglerna intresset av tillgång till allsidig upplysning via 

ett mångsidigt programutbud som under krav på saklighet och opartiskhet tar 

hänsyn till behoven hos bland annat olika åldersgrupper och personer med 

funktionsnedsättning. Detta främjar informationsfriheten som är en förutsättning 

för yttrandefriheten.  

 

Vi har svårt att bedöma effekterna för marknaden.  
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I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande.  
 

 
Christina Rogestam  
Förbundsordförande 


