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2016-03-01 

Till Myndigheten för press, radio och TV 

Skriftliga synpunkter om krav på tillgänglighet 

till TV-sändningar – ny beslutsmodell 

Handikappförbunden 

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 

funktionshinderförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 

människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 

arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. 

Handikappförbunden har aktivt medverkat till att kommunicera och 

utveckla tillgängliga medier under mer än ett decennium. Vi vill 

tacka Myndigheten för Press Radio och TV för att samla intressenter 

till en hearing. Det blir uppenbart att det är stort avstånd mellan 

aktörer när det gäller kunskap, erfarenhet, dialog och samverkan. 

Vi inser att vissa hinder för att säkerställa mänskliga rättigheter och 

utveckla tillgängliga medier ligger utanför myndighetens 

befogenheter. Vi har därför delat upp vårt svar i två delar. I den 

första delen kommenterar vi myndighetens rapport och förslag. I den 

andra delen identifierar vi politiska hinder och kommer med förslag 

till lösningar. De flesta av våra synpunkter har lämnats tidigare i 

olika sammanhang. Vi ber om överseende med att vi denna gång, på 

grund av kort svarstid, lämnar ett långt svar med avsaknad av 

referenser och står till förfogande för att förtydliga svaret vid behov. 

Sammanfattning 

Handikappförbunden betonar att krav på tillgängliggörande av 

medier är avgörande för att säkerställa yttrande- och åsiktsfrihet för 

personer med funktionsnedsättning. Beslut ska ske enligt 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(CRPD). Sverige är ett av Europas rikaste länder, med öronmärkta 

innovationsmedel från staten, och skulle kunna vara världsledande 

när det gäller forskning och utveckling av tillgängliga medier.  
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Tv var som helst, när som helst, ska gälla alla 

Särskilda skyldigheter ska gälla innehåll på alla plattformar och 

såväl tablå-tv som beställ-tv. Vissa tittare har tv-apparat andra har en 

dator eller annat internetdon. 

Särskilda skyldigheter ska stärkas 

Upp till 10 procent för syntolkning behövs för att vara i nivå med 

brittiska krav för programföretag som sänder från utlandet, samt 100 

procent för uppläst text (utan kombination med syntolkning). I andra 

länder är kvalitetsfrågan, till exempel gällande fördröjning viktig. 

Det finns mätmetoder och program som utvecklats för kvalitet på 

textning. Programbolagen ska som lägsta nivå vara skyldiga att 

logga klagomål på kvalitet och rapportera om åtgärder. 

Vi vill se att samverkande myndigheter uppmuntrar studier om 

kvalitet, i samarbete med universitet och högskolor för att samtidigt 

stimulera forskning och utveckling av tillgängliga medier.  

Generella skyldigheter ska uppmuntra till innovation 

Vi avslår förslag om dispens. Det skickar fel signaler, men vi föreslår 

en enklare metod för uppföljning av små leverantörer som kan 

kopplas till innovationstävlingar och främjar samverkan. MPRT kan 

publicera exempel och stöd. Lägsta kravnivå ska vara en 

tillgänglighetsdeklaration som publiceras på webbplats. 

Fler ska omfattas av krav på tillgängliggörande, även kommuner, 

landsting utbildning med flera. Särskilt riksdag och regering som 

sänder innehåll till en bred allmänhet borde ha tillgängliga 

webbsändningar, även ur en demokratiaspekt. Men det kan 

diskuteras vilken myndighet som har tillsyn för webbpublicering. 

Just nu pågår förhandlingar om direktivet för tillgängliga offentliga 

webbplatser och andra EU-direktiv behandlas. Sverige saknar 

reglering som rör tillgänglig webb. Vi hoppas att Sverige ställer sig 

bakom krav för att leva upp till CRPD. Frågan om vad som är 

massmedier1 och vad som är tv-sändning respektive webinnehåll 

behöver bli tydligare.  

                                                 
1 Se till exempel Communication Power av forskaren Manuel Castells 
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Del 1 Synpunkter på MPRT:s rapport och förslag 

Övergripande synpunkter 

Rapporten visar att myndigheten har lagt tid och resurser på ett 

underlag för att ta ställning till en ny modell för kravställning. Vi 

saknar dock bakgrund, hållbara belägg för förslagen samt gehör för 

tittarnas perspektiv och skyldigheter enligt den allmänna 

kommentaren nr 2 för konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning till artikel 9 om tillgänglighet. 

Myndigheten har gjort en egen undersökning för att jämföra kraven 

med andra länder i Europa och drar slutsatsen att Sverige 

tillsammans med Storbritannien är bäst. Det är kvantitativa mått om 

hur många tillgänglighetstjänster och de generella skyldigheterna 

som utgör parametrar för bedömningen. Myndigheternas 

begränsade resurser för att följa upp kraven påverkar modellen.  

Handikappförbunden anser att Sverige ligger efter jämförbara länder 

i teknisk utveckling, kvalitet, introduktion av syntolkning, forskning, 

samarbete mellan aktörer, kvantitet och detaljerade krav. 

Myndigheten känner till flera jämförelser som gjorts på europeisk 

nivå, till exempel en rapport från EPRA2, och jämförelser från 

Fundamental Rights Agency. EU-kommissionen hänvisar till en 

uppföljning3 från 2013 vid kontakt i februari 2016. Dessa rapporter 

bör omnämnas och hänvisas till i källförteckningen.  

Vi har stämt av andra relevanta direktiv med EU-kommissionen. Det 

är främst tre direktiv som rör tillgängliga medier. Så kallad trilog 

pågår kring direktivet för tillgängliga offentliga webbplatser. 

Beroende på utgången av förhandlingarna kan innehåll, inbegripet 

video- och ljudinnehåll på webben för Public Service och övrig 

offentligt finansierad verksamhet omfattas. Kommersiella 

programföretag omfattas inte. Innan sommaren förväntas 

                                                 
2 http://www.epra.org/attachments/krakow-wg3-accessibility-summary-of-the-
discussion 
3 https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/12306 
  

http://www.epra.org/attachments/krakow-wg3-accessibility-summary-of-the-discussion
http://www.epra.org/attachments/krakow-wg3-accessibility-summary-of-the-discussion
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/12306
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kommissionen presentera en så kallad ”Refit” av direktivet för 

audiovisuella medietjänster (AVMSD) där utfallet av öppna samråd 

och beställda rapporter pekar mot en förstärkning av artikel 7 som 

rör tillgänglighet. Innan jul presenterade EU-kommissionen en 

Europeisk tillgänglighetslag som bland annat omfattar audiovisuella 

medietjänster, inklusive tillverkare av utrustning, underleverantörer 

samt distributörer. Dessa förslag har påskyndats av att EU har fått 

stark kritik från övervakningskommittén för konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i 

september 2015. Sverige fick kritik redan 2014 från samma kommitté 

för brister när det gäller regelverket om offentliga sektorns ansvar för 

tillgänglig information och kommunikation, samt tillgänglig 

kommunikation i samband med nödsituationer som inte åtgärdats. 

Synpunkter på delar i rapporten 

5.1 Vilka aktörer som kan och bör omfattas av krav 

MPRT vill undanta kommuner, landsting, myndigheter, skolor och 

fastighetsbolag med flera som bedriver tv-sändningar. Frågan om 

vad som är en tv-sändning och vad som räknas till innehåll på 

webben behöver redas ut. Video och ljudsändningar omfattas av 

internationella riktlinjer och standarder för tillgänglighet på webben. 

Flera av de aktörer som räknas upp är offentligt finansierade och 

förmedlar innehåll av stor betydelse för innevånare och 

demokratiska processer, inte minst riksdagsförvaltningen och 

regeringskansliet, samt viss utbildningsverksamhet. Dessa aktörer 

ska sortera under direktivet för offentliga webbplatser, om 

Europaparlamentet får gehör i den pågående trilogen om direktivet. 

Om ljud och video undantas i webbdirektivet anser vi att aktörerna 

ska omfattas av MPRT:s generella skyldigheter. Se även del 2. 

5.2 Det bör fortsatt vara två typer av skyldigheter  

Ja. Det ska finnas högre krav på stora kommersiella leverantörer, och 

generella skyldigheter för mindre för att leva upp till CRPD. 

5.3 Generella skyldigheter 

Ja. Generella skyldigheter ska finnas. Men, nej det ska inte finnas 

möjlighet att söka dispens. Vi har dock förståelse för myndighetens 

interna resurser och hur de kan användas så effektivt och rättssäkert 
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som möjligt. Vi menar att det går att ge stöd till mindre leverantörer 

och hitta smidigare sätt att transparant rapportera och följa upp. De 

generella skyldigheterna handlar om främjande och inga skall-krav, 

förutom en årlig rapport. Det är vagt. Staten har skyldigheter enligt 

konventionen och att minska kraven är inte i linje med den eller de 

direktiv som är planerade. Vi anser inte att det finns belägg4 för att 

Sverige tillsammans med Storbritannien ställer högst krav. Se del 2. 

5.4 Särskilda skyldigheter 

Ja det ska finnas särskilda skyldigheter, men kraven på syntolkning 

ska vara i nivå med de leverantörer som lyder under brittiska 

bestämmelser som landar på 10 procent under perioden. Uppläst text 

utan kombinationen med syntolkning ska nå 100 procent med 

syntetiskt tal. Det ska finnas skyldighet att dokumentera och följa 

upp klagomål på kvalitet i tillgänglighetsfunktioner. 

5.5 Kraven bör gälla per programtjänst  

Ja. Men ökad hörbarhet och kognitiv tillgänglighet för navigering 

med mera ska uppmuntras. Detta tas upp i Making TV Accessible 

som hänvisas till i den allmänna kommentaren till artikel 9 i CRPD. 

5.6 Vilka språk som omfattas av kraven  

Ja, svenska tills vidare. Men utvecklingen av språkteknologi som rör 

översättning av text till olika språk går snabbt framåt, och 

möjligheterna att välja språk finns redan i Europa där det finns flera 

officiella språk, så området bör bevakas och måhända uppmuntras 

som en utveckling för små leverantörer. 

5.7 Kostnadstak  

Vi ser i dagsläget ingen risk att kostnadstaket ska kunna överskridas, 

särskilt inte om leverantörer får stöd i att hitta lösningar. 

5.8 Plattformar  

Vi avstyrker förslaget att leverantören fritt ska välja fördelning 

mellan plattformar för tillgängliggörande. Leverantörerna med 

särskilda skyldigheter behöver samarbeta med public service och 

kanaler som lyder under OfCom, samt med tillverkare och 

                                                 
4 Se sid 96 och framåt i den senaste officiella uppföljning som EU-kommissionen 
hänvisar till https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-assessing-
and-promoting-e-accessibility 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-assessing-and-promoting-e-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-assessing-and-promoting-e-accessibility
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distributörer om lösningar som fungerar för bäst för publiken. Vi 

anser att beställ-tv ska omfattas, för att inte strida mot konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Se även del 2. 

5.9 Inga krav på vilken typ av program eller sändningstider 

När det gäller tillgänglighetsfunktioner med starkt begränsat utbud 

såsom syntolkning och teckenspråkstolkning bör programföretagen 

ha en dialog direkt med berörda organisationer. 

5.10 Krav på redovisning av hur behov har beaktats 

Redovisning ska ske transparant och öppet. Alla leverantörer ska 

publicera tillgänglighetsdeklaration5. 

5.11 Olika tekniska lösningar får användas för teknikerna 

Det måste vara enkelt för tittare att hitta och använda 

tillgänglighetsfunktioner. Att samarbeta om liknande lösningar gör 

det enklare och billigare inte bara för publiken utan även för 

företagen. När lagstiftning skärps kommer behov av samverkan 

mellan berörda intressenter att behövas. 

5.12 Tillgängliggörande i beställ-tv bör få tillgodoräknas 

Resonemang kring tillgodoräknande tar stort utrymme i rapporten, 

som hänvisar till en politisk process som rör Public Service. 

Handikappförbunden anser att tillgängliggörande för Public Service 

ska ske på alla plattformar, inte antingen eller. 

5.13 Årlig prövning av skyldigheternas omfattning 

Förslag om egenrapportering och stickprov fördes fram på hearingen 

från Myndigheten för delaktighet. Detta kan undersökas i 

kombination med anmälningar från publik som följs upp.  

5.14 Redovisning och uppföljning  

Vi vill se en transparant redovisning och rutiner att lyfta goda 

exempel. Se även förslag i del 2. 

                                                 
5 Se till exempel Sky http://accessibility.sky.com/  Se även information om 
tillgänglighetsdeklaration för web som inspiration https://www.gov.uk/service-
manual/user-centred-design/accessibility  

http://accessibility.sky.com/
https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/accessibility
https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/accessibility
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5.15 Beslutets längd  

Läget att fatta beslut är olyckligt eftersom EU just nu ser över flera 

regleringar med bäring på tillgängliga medier. Om perioden ska 

gälla till 2020 är det ett argument för kraftigt skärpta krav. 

Konsekvenser av förslagen ur medborgarperspektiv 

Förslagen låter leverantörer välja när, var och hur tillgängliggörande 

ska ske. Det är inte rimligt att tittare ska behöva skaffa olika 

utrustning och abonnemang beroende på hur en leverantör väljer att 

distribuera tillgänglighet till innehållet. En tittare som behöver en 

viss tillgänglighetsfunktion kan behöva olika utrustning beroende på 

vilken kanal hen vill titta på. Det kan betyda VIASAT-utrustning för 

TV3, dator för TV4, marknätet för SVT, och kanske en app för nästa 

program. Att hitta och lära sig hur varje kanal väljer att distribuera 

sitt innehåll på ett tillgängligt sätt blir en utmaning. I en nödsituation 

– naturkatastrof eller farligt utsläpp vid brand, blir tillgänglighet till 

medier oerhört viktigt. Personer med funktionsnedsättning som har 

starkt begränsad tillgång till hela utbudet i TV ska inte behöva betala 

för extra utrustning och fler abonnemang, särskilt när en försumbar 

andel av utbudet är tillgängligt. Därför ska tillgänglighetsfunktioner 

levereras på alla plattformar och även i beställ-tv. 

Underlag, målgrupper och tillgänglighetsfunktioner som saknas 

Det finns fler relevanta underlag för beslut. Teknisk utveckling och 

kostnader i relation till andra länder saknas. En fråga är varför teknik 

som använts i tio år utanför Sverige är ny här. Kostnader beror på 

organisation av arbete. I Schweiz med fyra officiella språk har 

Swisstext angett att kostnaden för tillgänglighet ligger på 0.1 procent 

av produktionskostnaden för audiovisuellt innehåll. Portugal har 

mest teckenspråkstolkning i världen. VRT i Belgien har personal som 

hanterar flera olika tillgänglighetsfunktioner. Serbien har lag och ger 

stöd om tillgänglighet. 

Handikappförbunden anser att målgrupperna är begränsat 

formulerade. I Making TV Accessible och i förslaget till Europeisk 

tillgänglighetslag är det vidare. Så kallad kognitiv tillgänglighet 

ökar, liksom begreppet universell utformning som omfattar fler. På 

sidan 45 hänvisas till FUB:s hemsida med statistik som måste 
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missuppfattats. 1 procent kan möjligen kopplas till personer med 

utvecklingsstörning, men kognition är ett betydligt vidare begrepp6.   

En annan sak är att tillgänglighetsfunktionerna skapar möjligheter 

för många att använda individuella strategier för att ta till sig 

innehåll. Detta gäller inte minst t.ex. nyanlända. Det skapas även 

andra möjligheter, som att med syntolkning i mobilen gå ut i köket 

och sätta på kaffe utan att missa så mycket, eller att skärmarna på 

flygplatser med text fyller behov hos alla. Dessa motiv för en 

rättighetsbaserad utveckling i enlighet med universell utformning 

enligt CRPD borde lyftas fram tydligare. Det vanligaste klagomålet 

till TV-bolag är bristande hörbarhet, som inte nämns i rapporten. 

Kognitiv tillgänglighet nämns inte heller. Tekniken utvecklas snabbt, 

men allt når inte Sverige. Den lösning för syntolkning / uppläst text 

som används av MTG som täcks av OfComs reglering har funnits i 

cirka 10 år på den brittiska marknaden och i andra delar av Europa 

ser man AD (Audio Description)  på fjärrkontrollen. 

Handikappförbunden har som medlemmar i European Disability 

Forum kontaktats av standardiseringsorganet ETSI angående 

framtidens ljudsystem. Vi har besökt den ledande leverantörens 

utvecklingsavdelning i Stockholm och konstaterat att det är fullt 

möjligt att separera ljudspår så att tittaren kan välja ljudnivå och 

separera dialog från bakgrundsljud i de nya utrustningar som 

levereras. Men teknikens möjligheter behöver användas rätt.  

Vad ska Sverige, som vill satsa på innovation och IT, göra för att 

komma framåt? Se även del 2. 

Vänliga hälsningar 

 

Pelle Kölhed 

Vice Ordförande 

                                                 
6 Länk till FUB om begrepp 
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/lathund_for_journalister_oc
h_andra_som_skriver_om_personer_med_utvecklingsstorning.pdf  

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/lathund_for_journalister_och_andra_som_skriver_om_personer_med_utvecklingsstorning.pdf
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/lathund_for_journalister_och_andra_som_skriver_om_personer_med_utvecklingsstorning.pdf
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Handikappförbunden  

 

Del 2 

Politiska hinder och lösningar för tillgängliga medier 

Inledning 

Det har gått 10 år sedan en offentlig utredning föreslog krav på 

tillgänglighet för tv, inspirerade av det brittiska systemet som då haft 

lagstiftade skyldigheter i några år. Detta system ledde till att BBC 

och de större kommersiella kanalerna i Storbritannien efter cirka 7-8 

år självmant dubblerade sina kvoter för syntolkning från 10 procent 

till 20 procent av innehållet. Skillnaden där var att staten tog en mer 

aktiv roll i digitaltv-övergången, att hela film- och tv-branschen 

samarbetade kring standarder och lösningar samt att OfCom, 

tillsynsmyndigheten, tagit fram riktlinjer och rapporter, på senare år 

med fokus på kvalitet när det gäller direkttextning. 

När Handikappförbunden 2011 lämnade synpunkter inför 

framtagandet av en svensk modell var det tydligt att 

användarorganisationerna redan då låg långt före de svenska 

programföretagen i kontakter och kunskap om utvecklingen av 

tillgänglighet till audiovisuella meder. Våra erfarenheter av att själva 

driva på utvecklingen av webbsändningar i rollen som beställare och 

arrangör av workshopar utgjorde en grund för utvecklingen av 

tjänster på t.ex. tv4. Samma sak sker när det gäller utvecklingen av 

appar för distribution av syntolkning och uppläst text. Vi är också 

aktiva i den internationella standardiseringen. 

Användarorganisationerna i samverkan med småföretag är motorn, 

medan de stora mediehusen bromsar. Offentliga resurser kan också 

användas mer effektivt för att främja samverkan och utveckling av 

öppet tillgängliga verktyg. Sverige är dessutom i det närmaste ett 

uland när det gäller forskning om tillgängliga medier vilket också 

påverkar utvecklingen negativt. 

Fem förslag till politiska åtgärder 

Lösningarna består i att ta bort brister i lagar, mer effektiv 

användning av offentliga resurser, stimulera forskning, samverkan 
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och genomföra konkreta förändringar i policy för teknikskiften. 

Frågorna berör Näringsdepartementet (IKT) Kulturdepartementet 

(medier) Justitiedepartementet (YGL), Finansdepartementet 

(konsument, förvaltning) och Socialdepartementet (CRPD) 

1 Ställ högre krav på tillgänglighet till IT (flera departement) 

I anglosaxiska länder, till exempel USA, har krav på tillgänglighet till 

kommunikation gett snabba resultat i form av utveckling och 

innovationer. Lagstiftningen i USA Communication, Video and 

Accessibility Act från 2010, CVAA, riktar sig inte bara till traditionell 

TV, utan rör sändningar från universitet och högskolor. En enkel 

möjlighet för innevånare att anmäla brist på tillgänglighet7 

underlättar övervakning och skyndar på utveckling. 

Se även nedan YGL om förhandlingar om EU-direktiv. 

2 Digitalisera distributionen av tv-innehåll (Näring / Finans) 

Sverige har fortfarande en stor andel hushåll med analog mottagning 

via kabel. Detta gör att tillgänglighetsfunktioner och information via 

elektroniska programguider med mera som i andra länder 

distribueras digitalt stoppas i Sverige. Det påverkar också 

försämrade möjligheter att nå befolkningen med tillgänglig 

information i nöd- katastrofsituationer där TV spelar en stor roll. 

Det berör till stor del ekonomiskt svaga hushåll som bor i 

flerbostadshus eller samfälligheter. Många äldre som har kvar 

gammal utrustning ”tjock-tv” och som ofta nöjer sig med Public 

Service och TV4 – eller det som vid digitaltv-övergången kallades för 

fria kanaler. Kabelbolag bedriver kampanjer för att sälja ”digital-tv” 

till dessa hushåll för 100 kronor i månaden, trots att många inte kan 

utnyttja EPG:er etc. med en gammal tv-apparat.  

2 Modernisera yttrandefrihetsgrundlagen (Justitie m.fl) 

Yttrandefrihet är centralt för människor som sällan kommer till tals i 

det offentliga rummet. Konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning – den första som omfattar IKT - kopplar 

                                                 
7 https://consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-us och 
http://transition.fcc.gov/cgb/dro/cvaa.html 
https://www.fcc.gov/consumers/guides/21st-century-communications-and-
video-accessibility-act-cvaa  

https://consumercomplaints.fcc.gov/hc/en-us
http://transition.fcc.gov/cgb/dro/cvaa.html
https://www.fcc.gov/consumers/guides/21st-century-communications-and-video-accessibility-act-cvaa
https://www.fcc.gov/consumers/guides/21st-century-communications-and-video-accessibility-act-cvaa
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tydligt tillgänglighet som en rättighet till yttrandefrihet. TV4 yttrade 

på MPRT:s hearing att detaljerade krav på tillgänglighet är ett hinder 

för Yttrandefrihet. Regeringskansliet har också tolkat att 

Yttrandefrihetsgrundlagen i Sverige sätter stopp för krav på 

tillgänglighet i så kallad beställ-tv. Konsekvensen blir att YGL sätter 

stopp för att människor ska kunna ta till videoinnehåll via webben. 

EU har riktat kritik till Sverige och Kulturdepartementet hänvisar till 

den pågående Mediegrundlagskommittén. Men innan eventuell 

lagändring är på plats påverkar det Sveriges position i nuvarande 

förhandling om det så kallade webbdirektivet mellan Europa-

parlamentet, EU-kommissionen och EU:s medlemsländer under det 

nederländska ordförandeskapet i EU.  Det senaste offentligt 

tillgängliga förslaget till direktivet som gäller tillgänglighet till 

offentliga webbplatser har en mängd undantag, bland annat för så 

kallade ”time-based media” ljud och bildsändningar, men även för 

dokument, intranät mm. Handikappförbunden har träffat tjänstemän 

på Näringsdepartementet som hävdar att Sverige ”måste” hävda 

undantag på grund av YGL. Sverige vill också att Public service 

företagens webbinnehåll helt ska undantas från direktivet, oavsett 

om det är video eller inte. Konsekvensen av den svenska positionen 

blir i praktiken att tillgänglighet till offentlig information begränsas 

inte bara för svenskar, utan för hela Europas befolkning med 

funktionsnedsättning. Vi befarar att liknande argument kommer att 

föras när det gäller den svenska inställningen till förslaget om den 

europeiska tillgänglighetslagen. Både webbdirektivet och 

tillgänglighetslagen baseras på att det ska vara enkla regler för 

tillgänglighet för konkurrens på Europas inre marknad. Det finns 

även koppling till Upphandlingsdirektiv och Strukturfonder. En 

mängd snåriga undantag gör det svårare för företag och beställare. 

Konsekvensen blir också att människor utestängs från 

kommunikation samt att staterna bryter mot CRPD. 

Konventionsstaternas skyldigheter i konventionen gäller information 

som riktar sig till allmänheten oavsett om avsändaren är offentlig 

eller privat. 161 stater har ratificerat konventionen, däribland EU. 

Universal design är en del av FN:s Agenda 2030. Den svenska 

positionen behöver ändras nu. Det är en paradox att Sverige som vill 

vara världsledande på IT, innovationer och mänskliga rättigheter 
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samt Agenda 2030 i praktiken utgör en bromskloss för yttrandefrihet 

(för personer med funktionsnedsättning), genom tolkningen av 

tillgänglighet (som inte är redaktionellt innehåll) i YGL. 

3 Skapa förutsättningar för innovation och samverkan 

Sverige har fantastiska förutsättningar jämfört med många andra 
länder för innovation och utveckling. PTS har särskilda medel för att 
driva fram innovationer och lösningar som ska vara användbara för 
personer med funktionsnedsättning enligt principen design för alla. I 
mars 2016 ska PTS presentera en utvärdering av målen. 
Handikappförbunden har lyft frågan om utvärdering av 
användarnytta men har inte varit kontaktade inför rapporten. 
 
Om en del av avsatta offentliga medel används för att i en 
transparant och iterativ process med berörda intressenter skapa 
verktyg för till exempel språkresurser och programvaror som kan 
användas fritt av innehållsproducenter istället för att finansiera 
proprietära lösningar skulle såväl programföretag som publik bli 
vinnare. Om produktionsverktygen kan användas av 
programföretagen med särskilda skyldigheter och ideella 
organisationer så underlättar det interoperabilitet och lösningar. 
 
Detta skulle kunna kompletteras med ett transparant system för 
rapportering från programföretag med generella skyldigheter för 
tillgänglighet via webben med länk till en tillgänglighetsförklaring 
(accessibility statement) – där de anger sin policy arbete med 
tillgänglighet. En årlig tävling för alla programföretag med generella 
skyldigheter skulle kunna arrangeras med stöd av PTS, där lösningar 
kan bedömas av en användarjury. Vinnare kan få pris som bidrar till 
ökat lärande lösningar kan spridas till fler. Vi skulle också gärna vilja 
se initiativ för att initiera forskning kring tillgängliga medier. 
 

4 Överväg åtgärder för spektrumtilldelning 

Programföretag hävdar att de inte har utrymme i sina sändningsnät 

för tillgänglighetsfunktioner. Det är givetvis en prioriteringsfråga. 

Om Portugal som en av de fattigare länderna i Europa kan sända 

mest timmar teckenspråkstolkat innehåll i världen, så kan Sverige 

också lösa det. I Storbritannien finns lösningar med särskild 

teckenspråkskanal. Utred frågan om dedikerad spektrumtilldelning 

tillsammans med berörda parter inklusive teckenspråkstalande. ITU 

har tidigare lyft vikten av att se till att det finns utrymme. 
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Bilaga  

Citat från den allmänna kommentaren no 2 om tillgänglighet 

kopplad till konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (CRPD) 

38. Articles 9 and 21 intersect on the issue of information and communication. Article 21 

provides that States parties “shall take all appropriate measures to ensure that persons with 

disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the 

freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and 

through all forms of communication of their choice”. It goes on to describe in detail how 

the accessibility of information and communication can be ensured in practice. It requires 

that States parties “provide information intended for the general public to persons with 

disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of 

disabilities” (art. 21 (a)). Furthermore, it provides for “facilitating the use of sign 

languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible 

means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in 

official interactions” (art. 21 (b)). Private entities that provide services to the general public, 

including through the Internet, are urged to provide information and services in accessible 

and usable formats for persons with disabilities (art. 21 (c)) and the mass media, including 

providers of information through the Internet, are encouraged to make their services 

accessible to persons with disabilities (art. 21 (d)). Article 21 also requires States parties to 

recognize and promote the use of sign languages, in accordance with articles 24, 27, 29 and 

30 of the Convention. 

 


