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SAMS utlåtande om förhandsprövning: Yles utbud av 
ljudinnehåll på webben 
Ref. Förhandsprövning: Yles utbud av ljudinnehåll på webben – Förhandsprövningar – svenska.yle.fi 
  
SAMS tackar för möjligheten att avge utlåtande gällande Yles ljudinnehåll på webben. 
  
SAMS understöder den fortsatta utvecklingen av Yles utbud av ljudinnehåll på webben eftersom för 
våra målgrupper är det särskilt viktigt att information förmedlas på mångsidiga och tillgängliga sätt . 
Ljudinnehåll på webben kan gagna alla, men särskilt de som inte har samma möjligheter att ta del av 
visuell information (t.ex. personer med nedsatt syn eller synskada, eller personer med läs och 
skrivsvårigheter, eller vissa former av afasi) kan dra stor nytta av ljudinnehåll. Detta är i linje med FN:s 
funktionshinderskonventionens mål om tillgänglig information och kan även vara ett uttryck av skäliga 
anpassningar.  
  
SAMS förhåller sig skeptiskt till att Yles utbud skulle störa marknaden, eftersom tidigare studier har i 
regel påvisat att aktiva konsumenter av Yles utbud är även ofta aktiva konsumenter av kommersiell 
och annat material på webben. Utredningsmaterialet för förhandsprövningen visade även på liknande 
resultat. Med tanke på tillgänglighet bör information förmedlas i många olika format och på sådana 
plattformer som är fungerande och tillgängliga. En stor förtjänst för Yle har varit att tillgång till 
materialet traditionellt inte krävt inloggning, något som kan utgöra ett hinder för användningen. En 
begränsning av Yles utbud ska även bedömas i ljuset av kraven i Europeiska 
människorättskonventionens artikel 10, det vill säga att alla begränsningar bör vara nödvändiga och 
proportionella till det eftersträvade syftet. Begräsningen får inte leda till direkt eller indirekt 
diskriminering av exempelvis personer med funktionsnedsättningar (artikel 10, artikel 14 EIS).  
  
För övrigt åberopar SAMS vikten av att bedöma de sociala konsekvenserna (Lag om rundradion § 6 
3.mom) av en eventuell begräsning. En konsekvensanalys borde göras bl.a. med tanke på 
funktionshinder samt personer som tillhör språkminoriteter. Traditionellt sett har Svenska Yle 
tillsammans med kommersiella aktörer haft en mycket viktig roll i den samhälleliga bevakningen i 
Svenskfinland.  
  
För övrigt - från svenskspråkigt perspektiv anser vi att statistik, kvalitetsuppföljning och 
konsekvensbedömning bör göras även skilt på svenska, eftersom de svenska siffrorna drunknar lätt i 
den stora finskspråkiga massan av data. Det här är något det lönar att fästa vikt vid under denna 
utredningsprocess.  
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