
                                 
               
 
 

Sundbyberg den 8 dec 2022  
 

Mottagare: 

Parisa Liljestrand 

Kulturminister 

Kontaktpersoner: 

Nicklas Mårtensson 

Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige 

 

Mattias Lundekvam 

Förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund 

 

Niklas Mattsson 

Förbundsordförande Synskadades Riksförbund 

 

Hej Parisa! 

Vi vill börja med att gratulera dig till ditt uppdrag som kulturminister och 

ser fram emot en god dialog om hur samhället kan utvecklas för personer 

med funktionsnedsättning inom ditt politiska ansvarsområde.  

Idag skriver vi till dig med anledning av de aktuella utspelen från 

Tidningsutgivarna med flera angående SVT:s publicering av text på digitala 

plattformar. Frågan är särskilt viktig inför den kommande utredningen av 

Public Service inför de nya sändningstillstånden 2026 - 2033. 

En av hörnstenarna i den svenska funktionshinderspolitiken och i FN:s 

funktionsrättskonvention är att tillgänglighet och universell utformning ska 

genomsyra hela samhället. Därför menar vi att tillgänglighet utifrån 

standarden EN 301 549 ska skrivas in i sändningstillstånden. 

20 procent, cirka 2 miljoner människor i Sverige lever med 

funktionsnedsättning. Många är storkonsumenter av public service och för 

många är public service en primär och viktig informationskälla. Därför är det 

viktigt att innehållet presenteras i olika tillgängliga format på samtliga 

plattformar där SVT har närvaro.  



• Tillgänglighet är en absolut förutsättning för rätten till yttrandefrihet 
och för demokratin. För att kunna yttra sig i olika frågor, förstå 
samhället och samtiden och kunna göra informerade val är tillgången 
till allt innehåll en förutsättning.  

• SVT:s nyhetsutbud är en mycket viktig källa till nyhetsförmedling för 
alla grupper i samhället, både nationellt och lokalt. Exempelvis tar 
många personer med synskada del av nyheter i form av text via SVT 
nyheter-appen eftersom den har en relativt god tillgänglighet för 
målgruppen. Dagstidningarnas tillgänglighet varierar däremot mellan 
olika tidningar. Och för hörselskadade är utbudet i text helt 
oumbärligt för att ta del av nyhetsförmedlingen. SVT har massor av 
videopubliceringar som är otextade och otillgängliga på sina digitala 
plattformar, inte minst från de lokala nyhetsredaktionerna.  

• Om andelen text skulle begränsas ytterligare på SVT:s digitala 
plattformar skulle det innebära en allvarlig inskränkning av 
tillgängligheten och därmed av yttrandefriheten. En inskränkning 
skulle också omöjliggöra för SVT att utföra sitt uppdrag att leverera en 
saklig och opartisk nyhetsrapportering i allmänhetens tjänst. Det 
skulle även riskera att skapa ett större utanförskap för personer med 
funktionsnedsättningar. 

• Argumentet att tillgången på nyhetstexter hos SVT skulle inskränka 
möjligheten för tidningsbranschen att bygga en ”digital läsaraffär” är 
både cyniskt och orealistiskt. Många personer med 
funktionsnedsättning som konsumerar innehåll i olika tillgängliga 
format, saknar ekonomi för att teckna dyra prenumerationer. Det är 
inte plånboken som ska avgöra om en person har tillgång till nyheter 
eller inte.  

 

Vi är av den bestämda uppfattningen att ett starkt och tillgängligt 

nyhetsutbud är viktigt. Att det stärker nyhetsintresset och därmed gynnar 

alla nyhetsaktörer.  

En begränsning av SVT:s möjligheter att publicera skriven text digitalt, i det 

nya sändningstillståndet, skulle allvarligt inskränka tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning, hota yttrandefriheten och hindra SVT 

från att förmedla nyheter till hela befolkningen.  

Nicklas Mårtensson 

Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige 

Mattias Lundekvam 

Förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund 

 

Niklas Mattsson 

Förbundsordförande Synskadades Riksförbund 



 

 

 

 


