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Handläggare: Linda Bergfeldt 

e-post: linda.bergfeldt@afasi.se 

telefon: 08-545 663 61 

 

Yttrande Tidningen 8 sidors 

organisatoriska hemvist  

Afasiförbundet i Sverige 
Afasiförbundet organiserar cirka 3400 barn, unga och vuxna med afasi 

eller språkstörning och deras anhöriga. Språkstörning är en medfödd 

funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller 

användningen av språket. Afasi är en förvärvad funktionsnedsättning som 

uppstår efter en hjärnskada, oftast en stroke. En person med afasi har 

varierande svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och eller skriva och 

räkna. Talknuten är vår verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med 

språkstörning och deras anhöriga. 

 

Sammanfattning 

• Afasiförbundet ser större fördelar än nackdelar med att flytta 8 sidor 

hemvist från en myndighet till public service.  

 

• Vi anser att det är viktigt att 8 sidor även fortsättningsvis görs av en 

oberoende redaktion, oavsett huvudman. Det är även viktigt att värna 

papperstidningen.  

 

• Vi ser en möjlig utvecklingspotential i att flytta 8 sidor till public 

serviceföretagen, där olika redaktioner ömsesidigt kan lära av varandra. 

Det gäller anpassning av oberoende nyheter till målgrupper med 

kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Det ger även 

möjlighet att möta upp och utveckla multimodala lösningar som är 

anpassade i långsamt tempo.  

 

• Afasiförbundet anser att uppdraget kring 8 sidor måste utgå och 

efterleva de åtaganden som Sverige har gjort rörande universell 

utformning, delaktighet och yttrandefrihet i enlighet med FN:s 

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
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Förslag 
Uppdraget handlar om att bedöma om det är möjligt och lämpligt att låta 

utgivningen av 8 sidor rymmas i public service-uppdrag.  

 

Afasiförbundet anser att fördelarna med att inrymma 8 sidor inom public 

service väger tyngre än nackdelarna. FN:s Konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning lyfter fram vikten av att hitta 

inkluderande lösningar för personer med olika funktionsnedsättningar och 

samtidigt erbjuda möjligheter till delaktighet i samhället utifrån egna villkor.  

8 sidor fyller en viktig funktion för att delar av våra medlemsgrupper ska 

kunna tillgodogöra sig oberoende samhällsinformation och nyheter på 

lättläst svenska. På det sättet överensstämmer 8 sidors verksamhet bättre 

med public service-företagens uppdrag gentemot medborgare än en 

myndighets (Myndigheten för tillgängliga medier, MTM).  

Vi menar att det är mycket viktigt att värna 8 sidor som oberoende 

redaktion. Public Service-företagen har redan ett uppdrag att förmedla ett 

tillgängligt utbud men 8 sidor fyller trots detta en egen nisch som 

förmedlare av lättlästa nyheter för målgrupper som behöver läsa nyheter för 

att kunna ta till sig innehållet. Att papperstidningen fortsätter att finnas är 

därför fortfarande viktigt.  

Afasiförbundet ser en möjlig utvecklingspotential i att flytta 8 sidor till public 

serviceföretagen, där olika redaktioner ömsesidigt kan lära av varandra. 

Det gäller både anpassning av oberoende nyheter till målgrupper med 

kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar som idag är ett 

eftersatt område inom public service, och en möjlighet att möta upp 

utveckling kring nyhetsförmedling och medier som sker i samhället i stort. 

Det senare något public service är duktiga på. Vi ser exempelvis hur 

multimodala lösningar som går att anpassa till långsamt tempo ofta är 

gynnsamt för personer med medfödd språkstörning och afasi.  

 

Stockholm 2018-04-18 

 

Lars Berge-Kleber 

Förbundsordförande Afasiförbundet 

 

 

 

 

 

 


