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I decennier har klagomål framförts
från enskilda över svårigheten att höra
program i radio och tv på grund av stö-
rande bakgrundsljud, främst i form av
musik. Särskilt drabbade är personer
med åldersrelaterad hörselnedsättning. 

Skrivelse till departementet
Klagomålen tycks dock inte ha re-

sulterat i någon ändring. En gemensam
aktion från flera berörda organisationer
har synts nödvändig. Jag har därför ta-
git initiativ till en skrivelse ställd till den
arbetsgrupp inom Kulturdepartementet
som har regeringens uppdrag att med-
verka i beredningen av en proposition
om en radio och TV i allmänhetens
tjänst inför den nya avtalsperioden som
inleds den 1 januari 2002. 

Vår skrivelse har fått stort stöd av bl a
de fem stora pensionärsorganisationer-
na och Stockholmsjournalisternas Seni-
orer.

Problemets omfattning
I skrivelsen presenterar vi inled-

ningsvis problemets storlek. Hörsel-
nedsättningar är vanliga. Sett över hela
befolkningen upplever cirka 10 pro-
cent, dvs 900 000 personer, att de har
signifikanta hörsvårigheter. Det mest
markanta är den tydliga åldersprofilen i
hörproblemen. Vid ca 65 års ålder upp-
lever ca 20 procent hörproblem, vid ca
80 års ålder ca 30 procent.

Våra önskemål
Vad vi önskar är att alla åtgärder vid-

tas som kan underlätta, inte försvåra, för
dessa att följa radio- och tv-program-
men. För äldre som undviker sociala
kontakter till följd av nedsatt hörsel
kommer mycket av samhällsinforma-
tion och intellektuell stimulans via ra-
dio och tv. Naturligtvis försvåras denna
kommunikation avsevärt om talbudska-
pet inte når fram. 

Orsaker
De viktigaste orsakerna till proble-

met är en olämplig ljudmix med bak-
grundsljud, exempelvis musik, som stör
förmågan att uppfatta vad som sägs
samt den ökade användningen av tekni-
ken »voice over». Program med störan-
de bakgrundsljud förefaller att ha ökat
under senare tid, och uppenbarligen fö-

religger här en konkurrens mellan det
konstnärliga och det hörbara. Det är i
just dessa avseenden vi önskar en för-
ändring så att budskapet i programmen
når fram till alla, även de hörselsvaga,
och inte förstörs av tekniska finesser.

Policy
I mina kontakter med Kulturdeparte-

mentet har jag fått följande policybe-
sked: »När det gäller public service-fö-
retagens ansvar för att i ökad utsträck-
ning göra programutbudet tillgängligt
för olika grupper av funktionshindrade
finns egentligen ingen begränsning alls.
Emellertid är hörselnedsättning i varie-
rande grad ett faktum som programfö-
retagen har att beakta vid utformningen
av sin programverksamhet. Riktlinjer
och villkor för public service-företagen
är dock inte utformade i detalj, utan ett
allmänt krav att beakta funktionshind-
rades behov gäller. I vilken mån ytterli-
gare riktlinjer behövs eller inte är en av
de frågor som regeringen tillsammans
med den parlamentariska beredningen
nu överväger.» 

Av detta besked har jag ytterligare
styrkts i min uppfattning att än mer
kraftfulla påtryckningar behövs. Därav
vår skrivelse till Kulturdepartementet.

Bakgrund
Bakgrunden till det nu gällande avta-

let mellan staten och de programprodu-
cerande bolagen ges i regeringens prop-

position 1995/96:161. Där anges vilka
villkor och riktlinjer som av regeringen
förslogs skall gälla för radio- och TV-
verksamhet i allmänhetens tjänst.

Funktionshindrades intressen
Bland annat anges (sidan 66) under

rubriken »Skälen till regeringens för-
slag»: 

»Med public service-uppdraget föl-
jer ett stort ansvar för att funktionshind-
rades intressen tillgodoses. Sverige har
i och med anslutningen till FNs stan-
dardregler om att tillförsäkra männi-
skor med funktionsnedsättning delak-
tighet och jämlikhet förbundit sig att
uppmuntra medierna att göra sina tjäns-
ter tillgängliga.

Ett grundläggande mål för public
service-företagen bör vara att göra de
ordinarie programmen tillgängliga för
de funktionshindrade. Personer med
funktionshinder bör ges goda möjlighe-
ter att ta del av nyheter, information och
underhållning via TV och radio.»

Det är min förhoppning att vår skri-
velse leder till bättre hörbara program
för äldre som hör dåligt.

Bengt Gullbring
styrelseledamot i Samfundet Äldre
Läkare (SÄL)
bengt.gullbring@mbox300.swipnet.se

Bakgrundsljud i radio och TV gör det 
svårt för äldre att höra programmen
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I TV-serien »Soldater i månsken»
spelade musiken en viktig roll, samtidigt
som den försvårade för personer med
nedsatt hörsel att tillgodogöra sig
dialogen.
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