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Kulturdepartementet 
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Remissvar på Från analog till digital marksänd radio 

 - en plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77 

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, 

oavsett funktionsförmåga. 

Sammanfattning 

Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått rubricerade utredning på remiss. 

MFD tillstyrker förslaget i genomförandeplanen, men vill särskilt betona att: 

 Det är viktigt att satsa på tillgänglighet och användbarhet i de produkter och 

tjänster som erbjuds vid övergången till digitala lösningar. 

 Det behövs informationsinsatser som är tillgängliga för hela befolkningen. 

 Om digitalradiomottagarna blir dyra uppstår risker för utanförskap bland 

personer med funktionsnedsättning. 

MFD:s synpunkter 

En central uppgift för MFD är att följa och analysera situationen för personer med 

funktionsnedsättning och även samhällsinsatsernas förbättringsinsatser på området. 

En annan uppgift är att ta fram ny kunskap, riktlinjer och standarder. En tredje är att 

med avstamp i kunskapen föreslå förbättringsåtgärder och på bred front stödja 

genomförande av funktionshinderspolitiken. 

Utgångspunkten i den rubricerade utredningen är att presentera en plan för övergång 

från analog till digital marksänd radio. Myndigheten för delaktighet är i huvudsak 

positiv till utredingens plan, men vill göra några förtydliganden. 

Vi gör bedömningen att digital marksänd radio ger större möjligheter att arbeta med 

tillgänglighetsåtgärder, det vill säga tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. En förutsättning är då att digitalradion inte blir för komplicerad 

och kostsam för vissa utsatta grupper, som för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. En jämförelse kan göras med övergången till digital-TV. Efter 

den övergången är det nu många i våra målgrupper som tycker att det är för 
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komplicerat att använda TV – och därmed blir utestängda från den delen av 

samhället. Därför anser vi att det är av största vikt att satsa på tillgänglighet och 

användbarhet i de produkter och tjänster som erbjuds i samband med övergången. 

3.6.1 Informationsinsatser vid digitalradioövergången i Norge 

I Norge har man efter regelbundna mätningar kommit fram till att det behövs 

särskilda informationsinsatser till grupper i befolkningen som är i behov av hjälp i 

samband med övergången, t.ex. synskadade och äldre. I utredningen föreslås att en 

särskild statligt finansierad informationsinsats bör genomföras inför avvecklingen av 

public service-företagens FM-sändningar. Myndigheten för delaktighet menar att det 

är av stor vikt att informationsinsatserna som genomförs blir tillgängliga för hela 

befolkningen. I sammanhanget är det avgörande att det går att ta del av 

informationen i många olika format, som t.ex. lättläst, punktskrift, tillgängliga 

elektroniska material etc. Myndigheten är beredd att ge stöd i diskussioner om 

målgrupper och utformning av information.  

5.2 Radiopubliken måste köpa nya mottagare 

En övergång från analog till digital marksänd radio innebär att publiken måste skaffa 

nya radiomottagare. Enligt utredningen är priset för de enklaste modellerna 499 kr. 

Eftersom många personer med funktionsnedsättning har en ansträngd privatekonomi, 

är det extra viktigt för dessa grupper att skiftet inte blir för kostsamt för användarna. 

Om priset på radiomottagare blir högt riskerar teknikskiftet att bidra till ökat 

utanförskap bland personer med funktionsnedsättningar. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Anne Holm Gulati. Föredragande 

var utredare Ulrika Gani. 

Anne Holm Gulati Ulrika Gani 

Generaldirektör Utredare 
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