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Synskadades Riksförbund är landets företrädare för personer med synnedsättning.

SVT och Sveriges Radio erbjuder automa-
tisk tablåupplysning med tydligt, syntetiskt 
tal per telefon. SVT har tablåinformation för 
samtliga kanaler de sju kommande dagarna.
Sveriges Radio har tjänsten som läser upp da-
gens tablå för samtliga rikssända FM-kana-
ler. P4:s rikssändningar ingår, däremot inte 
de lokala programmen.

Inom både SVT och Sveriges Radio navige-
rar du genom att tala till tjänsterna. Rösti-
genkänningen är bra och i viss mån går det 
även att styra tjänsterna med tonval.

SVT:s automatiska tittarservice
• Du kan få den kommande veckans tablå 

uppläst via talsvar per telefon, ring 08-784 
20 00. 

• Lyssna färdigt på informationsrösten om 
öppettider, tryck 2 eller säg ”tablå”.

• Du navigerar nu enklast genom att tala 
till den automatiska tablåupplysningen 
genom att följa de instruktioner som ges.

• Om du inte vill tala kan du navigera med 
siffror, även om det inte framgår av in-
struktionerna.

• För dag väljer du med siffrorna 1–7, där 1 
är måndag och 7 söndag.

• Du kan slå 1 för SVT1 och 2 för SVT2. 
För övriga kanaler måste du ge röstkom-
mandon.

• När du fått upplysningar om en dag för 

den kanal du valde avslutas samtalet. För 
fler tablåuppläsningar får du ringa igen.

Sveriges Radio
• Du kan få dagens tablå uppläst via talsvar 

per telefon, ring 020-69 69 69 (kostnads-
fritt samtal oavsett abonnemang).

• Tryck 1 eller säg ”Dagens tablå”.
• Tryck kanalens nummer, 1–4, eller säg P1, 

P2, P3 eller P4.
• Säg eller mata in från vilket klockslag du 

vill ha tablån uppläst.

Du kan inte få tablåer för lokala kanaler eller 
för kanaler som enbart sänder på webben. 
Dessa tablåer finns tillgängliga via Sveriges 
radios webbplats sverigesradio.se och i appen 
Sveriges Radio Play. I Sveriges Radio Play kan 
du få tablåinformation för den närmaste veck-
an. Dessa tjänster fungerar bra med skärmlä-
sare och förstoring.


