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Skriftligt underlag inför hearing "Utmaningar och 
möjligheter för public service under nästa 
tillståndsperiod" 

Vi vill betona att Funktionsrätt Sveriges ståndpunkt är att ett starkt 
och oberoende public service är av central betydelse för demokrati, 
folkbildning och social sammanhållning i vårt samhälle. Mänsklig 
mångfald som grund med utgångspunkt i alla människors lika värde 
och den enskilda människans frihet och värdighet är okränkbara 
värden som public service är bärare av. 

Med anledning av olika krafter inom Sverige men också 
utvecklingen i vår omvärld ser vi behovet av att stärka public 
services oberoende framöver. 

Därför är också tillgänglighet, spegling och representation centrala i 
public services verksamhet. 

1. Tillgänglighet är en förutsättning för rätten till yttrandefrihet. 
Utan tillgång till innehållet hur ska du kunna hålla dig 
informerad och delta i samhällsdebatten? En förutsättning för 
att kunna yttra sig i olika frågor, förstå samhället och 
samtiden och göra informerade val måste att man har tillgång 
till allt innehåll på alla plattformar. Vi menar därför att kraven 
på tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning ska omfatta alla plattformar där public 
service har närvaro. Vi anser vidare att det europeiska 
webbtillgänglighetsdirektivet borde omfatta även public 
service. 

Vi har länge velat se enhetlig hantering av tillgänglighet så att 
inte kraven på PS-företagen riskerar att bromsa utvecklingen 
när det gäller kommersiella aktörer på grund av längre 
tillståndsperioder. Strävan måste vara att tillgängligheten till 
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allt innehåll hela tiden ska bli bättre. 

2. Men public service handlar om mer än tillgänglighet. När det 
gäller spegling menar vi att samtliga bolag måste ta ett större 
ansvar för hela befolkningens närvaro i innehållet. 20 procent, 
ca 2 miljoner människor i Sverige lever med 
funktionsnedsättning och många är storkonsumenter av 
public service. Då är det också viktigt att personer känner sig 
representerade och att innehållet upplevs som initierat och 
relevant. 
Här ser vi exempelvis ett problem med att de valkompasser 
som tas fram inte speglar frågor som våra medlemsförbunds 
medlemmar ser som betydelsefulla. Det uppmuntrar varken 
till politiskt engagemang eller till informerade val. 

Vi menar att spegling ska följas upp genom transparant 
självgranskning utifrån mångfalden och variationen i hela 
befolkningen, oavsett funktionsförmåga. Men vi vill också se 
en oberoende granskning av public service med avseende på 
tillgänglighet och spegling och här vill vi uppmana till ökade 
satsningar på forskning som belyser public service. 

3. Public service ska vara en förebild för att säkerställa tillgång 
till innehåll samt för att folkbildning och utbildning sker 
utifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Detta ska 
ske genom systematiskt arbete i öppen dialog med bland 
annat funktionsrättsorganisationer. 

Vi vill poängtera vikten av att Funktionsrätt Sverige 
representeras i utredningen inför kommande 
sändningstillstånd. Det krävs för att säkerställa att våra 
perspektiv finns med. Aktiv involvering av 
funktionsrättsrörelsen i frågor som berör oss framhålls 
dessutom i FN:s funktionsrättskonvention och i den aktuella 
funktionsrättsstrategin. Vi ser därför fram emot en inbjudan 
att medverka. 

Med vänliga hälsningar 

Generalsekreterare 
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