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REMISSVAR  Dnr  230/2020 
  Datum: 2020-11-16 
 
Handläggare  Justitiedepartementet 
Henrik Götesson   103 33 Stockholm 
Telefon 08-39 91 49    
henrik.gotesson@srf.nu              
 
Remissyttrande över ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och 
yttrandefriheten” (SOu 2020:45) (Ju2020/02919/L6)  
  
Synskadades Riksförbund, SRF, företräder personer med 
synskador i Sverige.  
 
Synskadades Riksförbund ger härmed synpunkter på 
utredningens kapitel 13 ” Vidaresändningsplikt för tekniska 
tilläggstjänster” sid. 303 ff. 
 
Synskadades riksförbund välkomnar kommitténs slutsats att krav 
på vidaresändning av tekniska tilläggstjänster är förenliga med 
yttrandefrihetsgrundlagen. I dagsläget vidaresänder inte alla 
kavel-tv-operatörer tjänsten uppläst text som är till stor nytta för 
många tv-tittare med synnedsättning. 
 
13.4.1 Funktionsrättsrörelsen (sid. 316 f) att både den tekniska 
utrustningen och tilläggstjänsterna bör vara lätta att installera och 
använda.  
 
Tjänsten uppläst text via vanlig tv vänder sig främst till personer 
som inte är teknikvana och som inte kan använda playtjänster. I 
dagsläget behöver den som helt saknar syn och som har en tv 
utan talstöd (skärmläsare) eller som inte kan använda en sådan få 
hjälp av en person som ser1) för att aktivera tjänsten uppläst text. 
Om användaren tillfälligt vill stänga av tjänsten (exempelvis ifall ett 
program är på ett språk som användaren behärskar och därför 
inte vill ha översatt) är inte det möjligt. I bland annat Danmark och 
Norge sänds uppläst text och syntolkning i särskilda kanaler. 
Användare av tjänsterna kan enkelt gå till aktuell kanal och ta del 
av tjänsterna genom en enda knapptryckning på sin fjärrkontroll. 
SVT har vid samrådsmöten med funktionsrättsrörelsen hitintills 
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ansett att det inte finns utrymme för en sådan lösning i nuvarande 
nät, men med tanke på svårigheterna att använda den lösning 
som finns i dag anser emellertid Synskadades Riksförbund att 
frågan ska utredas ytterligare. Vi anser att krav på 
användarvänlighet ska ställas i en framtida lagstiftning. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Synskadades Riksförbund 
 
 
 
Håkan Thomsson, förbundsordförande 
 

http://www.srf.nu/

