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    Enskede, mars 2015 
 
 

Yttrande över betänkande ”Från analog till digital marksänd 
radio – en plan från Digitalradiosamordningen” (SOU 
2014:77) 
 
Synskadades Riksförbund, SRF, är Sveriges främsta företrädare för 
synskadade i alla åldrar. Vi skapar gemenskap, sprider kunskap, ökar 
självständigheten och med en stark röst driver vi frågor för bättre 
livskvalitet. 
 
Synskadades Riksförbund har inga synpunkter varken på val av 
teknik för utsändning eller på den tidsplan som lagts fram i 
utredningen. Vi vill däremot starkt trycka på två saker som är viktiga 
för personer med synnedsättning:  
 
1. Tillgängliga mottagare för DAB+ 
För synskadade har radion i alla tider varit det främsta mediet för att 
ta till sig nyheter, information och underhållning. Det är därför viktigt 
att det ställs tydliga krav på tillverkare av mottagare för DAB+ vad 
gäller tillgänglighet och användbarhet. Mottagaren måste gå att 
använda till fullo utan syn. Knappar måste vara tydliga och taktila och 
enbart touchfunktion får inte förekomma. Det är också viktigt att det 
finns väldigt enkla mottagare som är lätta att använda för personer 
med kognitiva svårigheter och för framförallt äldre teknikointresserade 
personer.  
 
I de fall man väljer att även utnyttja DAB+ möjligheter för att sända 
textad information är det också viktigt att denna information görs 
tillgänglig till personer med lässvårigheter exempelvis genom 
mottagare med inbyggd talsyntes.  
 



 

 

Radion har en central roll i samhällets krisberedskap det är därför av 
största vikt att samhället tar ett övergripande ansvar för att tillse att 
det finns användbara mottagare för personer med synnedsättning. 
Om dessa mottagare blir väsentligt dyrare än standardmottagare för 
DAB-radio bör dessa mottagare kunna ordineras som hjälpmedel via 
landets syncentraler.  
 
2. Behov av kanal för tilläggsinformation 
Personer med synnedsättning har generellt svårare än andra att ta 
del av information från samhället. Detta skulle delvis kunna avhjälpas 
med en nationell kanal för tilläggsinformation. Samhällsinformation 
och återspeglingar som belyser olika ämnen och aktualiteter från 
utgångspunkten att mottagarna inte har den visuella 
bakgrundskunskap som idag är normgivande jämte möjligheten att 
snabbt informera sig via tidningar och internet om man ser.  
 
Vi anser att detta ansvar kan delas mellan Sveriges Radio, som redan 
idag i sitt public service-uppdrag tillhandahåller nyheter och andra 
program på minoritetsspråk, och civilsamhället i form av folkrörelse 
och andra intressenter som också ha ett intresse av att använda en 
sådan kanal för samhällsinformation. Synskadades Riksförbund är 
gärna en aktiv partner och aktör i detta arbete då vi har unik kunskap 
av behovet och vilka täckningsområden för information som behöver 
vara med. 
 
Det är i dag vanligt att Sveriges Radio hänvisar till internet för 
fördjupad nyhetsrapportering och analys. Denna fördjupning skulle 
också kunna göras audiell i en nationell kanal för tilläggsinformation. 
 
Övrigt 
Vi anser också att de tankar som presenterats kring en utveckling av 
närradio till nationell ”community radio” är mycket intressanta och bör 
arbetas vidare med. Synskadades Riksförbund som 
intresseorganisation skulle se ett stort värde i möjlighet till tids-slottar i 
en delad community radio-kanal.  
 
 
 
 
Neven Milivojevic 
Verksamhetsledare 
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