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BESLUT SB 450/08 

2008-05-29 Dnr: 594/08-20 
 

SAKEN 
Begäran om omprövning av Granskningsnämndens beslut SB 320/08 
 
 
BESLUT  
Granskningsnämnden ändrar inte beslutet. 
 
 _____________________  
 
 
BAKGRUND 
Beslutet SB 320/08 avsåg programmet Klorofyll i Kunskapskanalen som 
sändes den 12 april 2008. Programmet innehöll en reportagefilm med engelsk 
berättarröst som sändes otextad med ett stående meddelande i bilden om att 
”Vi beklagar att textningen inte fungerar.” Den uteblivna textningen 
kritiserades i en anmälan från sju personer. Granskningsnämnden ansåg att 
det förhållandet att textningen inte fungerade i det anmälda programmet inte 
innebar att programmet stred mot Sveriges Televisions sändningstillstånd. 
 
 
BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 
Anmälarna anser att nämnden inte prövat om programmet strider mot 
sändningstillståndet i fråga om 8 § där det anges att Sveriges Television har 
ett särskilt ansvar för det svenska språket, mot 12 § med krav på hänsyn till 
televisionens särskilda genomslagskraft och mot 22 § med krav på hög 
säkerhet för produktion och distribution. 
 
 
GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING 
Bestämmelsen i 12 § sändningstillståndet innebär att Sveriges Television ska 
ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller 
programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av 
programmen. Den tillämpas vid bedömningen av program som innehåller 
exempelvis våld eller sexuella framställningar och ställer krav på varsamhet 
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när det gäller program som exempelvis speglar drogbruk eller som kan 
uppfattas som diskriminerande. Bestämmelsen aktualiseras således inte när 
det gäller frågan om otextade program. 
 
De övriga bestämmelser som anmälarna tar upp innebär inte att 
textningsproblem i den enskilda sändningen strider mot sändningstillståndet, 
vilket nämnden påpekade i beslutet SB 320/08. Några nya omständigheter 
som skulle kunna föranleda en ändring av beslutet har inte förts fram. Någon 
annan anledning att ändra beslutet finns inte heller. 
 
Det kan i detta sammanhang nämnas att det av Sveriges Televisions public 
service-redovisning för 2007 framgår att programföretaget har satt som mål 
för tillståndsperioden 2007-2009 att textningen av utbudet ska öka årligen.  
 
 
Detta beslut har fattats av Granskningsnämndens direktör Håkan Hallstedt 
efter föredragning av Helena Söderman. 
 
 
 
Håkan Hallstedt  
 
    
   Helena Söderman 

 

Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos nämnden. 

 


