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Förord 

I föreliggande rapport följer Post- och telestyrelsens (PTS) fjärde rapportering 
av arbetet med de delmål PTS fått i uppdrag att genomföra inom ramen för 
regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken.  

Uppföljningen har gjorts av Susanne Severin Tedborn, Charlotte Aleman, 
Jörgen Ahlström, Marlena Brindell-Molak, Anders Franzén, Robert Hecht, Pär 
Lannerö, Johan Lidman, Melissa Thomsson och Malin Wahlquist samt med 
enhetschefen Anna Boström. 
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Sammanfattning 

Denna rapport utgör PTS fjärde rapportering av arbetet med myndighetens 
fem delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av 
funktionshinderspolitiken. Nedan ges en sammanfattning för varje delmål.  

Delmål 1 – fler ska kunna använda generella IKT-lösningar 
Delmål 1 har delats upp i tre underdelmål som myndigheten anser är viktiga 
för måluppfyllelsen av delmålet.  
 
Underdelmål: PTS ska under 2014-2015 genomföra minst fem 
utredningar med fokus på tillgänglighet och användbarhet.  
För att kartlägga och analysera hur tillgängliga betaltjänster är för personer med 
funktionsnedsättningar och äldre har PTS under året bland annat låtit göra två 
studier med användningstester av tillgängligheten till uttagsautomater samt till 
mobila applikationer för betalning. PTS har till respektive område tagit fram en 
checklista med tips och råd avseende tillgänglighet och användbarhet för 
branschens aktörer. Ytterligare exempel på utredningar är en 
tillgänglighetsgranskning av SF Bios webbplats samt en automatisk mätning av 
tillgänglighet på 200 privata och 1000 offentliga webbplatser.   
 
Underdelmål: PTS ska under 2014-2015 samverka med minst fem 
relevanta intressenter. Under året har PTS bland annat samverkat med och 
finansierat E-delegationens arbete med att öka kännedom om vägledning för 
webbutveckling för den privata sektorn. Vidare har PTS fortsatt och 
intensifierat samverkansaktiviteterna med olika aktörer på marknaden för 
betaltjänster såsom banker och mobiloperatörer i syfte att sprida kunskap och 
stimulera marknadens aktörer att utforma tillgängliga och användbara 
betaltjänster. En viktig framgångsfaktor som PTS har identifierat genom åren 
är vikten av att samverka med aktörer inom hela värdekedjan inom ett område 
för att nå resultat. 
 
Underdelmål: PTS ska ha genomfört kommunikationsinsatser för så 
många aktiviteter som möjligt. Under 2014-2015 ska PTS genomföra 
minst tre kommunikationsinsatser för minst sex olika aktiviteter. 
Under 2014 har PTS satsat mer resurser på området kommunikation för att de 
aktiviteter myndigheten genomför ska få bästa möjliga genomslag och effekt. 
Bland annat har PTS genomfört flera kommunikationsinsatser för aktiviteterna 
avseende studien om tillgängliga uttagsautomater, utvärderingen av mobila 
applikationer för betalning och arbetet med webbriktlinjerna. Exempel på 
kommunikationsinsatser är arrangemang av en konferens om 
webbtillgänglighet, spridning av resultat av studier i PTS nyhetsbrev ”IT för 
alla”, dialogmöten med intressenter kring resultatet av studierna om tillgängliga 
uttagsautomater samt utvärderingen av mobila betalapplikationer. 
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PTS har utifrån de underdelmål myndigheten satt upp, genomfört planerade 
aktiviteter och gör bedömningen att delmålet kommer att vara uppnått vid 
2016 års slutrapportering. 

Delmål 2 – standardisering 
PTS arbete med delmål 2 sker genom att myndigheten deltar i relevanta 
standardiseringsgrupper och aktivt arbetar för ökad tillgänglighet genom 
gruppernas standardiseringsarbete. PTS har under året arbetat med att 
översätta standarden om tillgänglig, offentlig upphandling (EN 301 549) och 
standarden med funktionella krav för förmedlingstjänster (ETSI ES 202 975). 
För att standarderna ska få genomslag kommer PTS att genom bland annat 
kommunikationsinsatser bidra till att öka kännedomen om standarderna hos 
relevanta aktörer. Genom sitt arbete inom området anser PTS att delmål 2 är 
uppnått.  

Delmål 3 och 4 – nya lösningar för personer med 
funktionsnedsättning 
Under året har PTS genomfört två innovationstävlingar. Den ena tävlingens 
tema var ”Från studier till arbete”. Syftet med tävlingen var att hitta lösningar 
som ger målgruppen bättre möjligheter att utbilda sig och komma in på 
arbetsmarknaden. Tävlingen hade 8 vinnare. Den andra tävlingens tema var 
”Nåbar för alla” med fokus på att öka tillgängligheten hos företag och 
offentliga verksamheter. Tävlingen hade 14 vinnare. Under året har PTS 
arbetat med att utveckla kommunikationen kring tävlingen och de vinnande 
företagen. Myndigheten har också arbetat med en marknadsöversikt för att 
beskriva de olika marknaderna som de projekt som finansieras av PTS kan ha 
avsättning på samt ge en bild av hur stora olika målgrupper inom 
funktionshindersområdet är. PTS har inte genomfört någon utvärdering av de 
vinnande projekten under 2014. Detta kommer istället att göras inför 
slutrapporteringen 2016. PTS gör därför bedömningen, liksom förra året, att 
delmål 3 och 4 är uppnådda vad gäller målet att lösningarna ska vara 
användbara för målgrupperna (delmål 3) respektive användbara enligt 
principen Design för alla (delmål 4). Däremot är det fortfarande för tidigt att 
avgöra om projekten lett till märkbara lösningar för målgrupperna (delmål 3) 
och detta kommer att mätas först vid nästa års slutrapportering. 

Delmål 5 - upphandlade kommunikationstjänster  
Att de upphandlade tjänsterna har hög kvalitet och uppfyller användarnas 
behov ser PTS som det viktigaste i sin uppgift att tillhandahålla 
kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. PTS följer 
kontinuerligt upp och utvärderar sin tjänsteportfölj. I tidigare uppföljningar har 
PTS redovisat resultat från tjänsteutvärderingar som överlag visar att 
användarna är nöjda med tjänsterna. PTS bedömer att delmål 5 är fortsatt 
uppnått.   
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1 PTS arbete inom 
funktionshinderspolitiken 

1.1 PTS delmål 
De fem delmål som PTS ska arbeta mot är:  

1. PTS arbete ska bidra till att fler generella IKT (informations- och 
kommunikationsteknik)-lösningar kan användas av så många som 
möjligt oavsett funktionsförmåga. 

2. Standarder som tas fram och revideras inom elektronisk 
kommunikation och post ska i högre grad skapa förutsättningar för att 
tjänster och produkter kan användas av så många som möjligt. 

3. Minst fem av de utvecklingsprojekt PTS finansierar ska leda till 
märkbara, användbara lösningar för målgrupperna.  

4. Minst tre av de utvecklingsprojekt PTS finansierar ska leda till 
användbara lösningar enligt principen ”Design för alla”. 

5. PTS ska tillhandahålla kommunikationstjänster för personer med 
funktionsnedsättning. Tjänsterna ska hålla hög kvalitet, ligga i framkant 
tekniskt, och uppfylla användarnas behov. 

IKT används i många olika sammanhang och både offentliga aktörer och 
företag utvecklar tjänster och produkter. Att arbeta med och följa upp 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir därför en fråga om att 
arbeta med och följa upp flera samhällssektorer och områden där många 
aktörer bidrar till måluppfyllelsen och där PTS insatser endast utgör en del. 
PTS följer huvudsakligen upp sina insatser på aktivitetsnivå. 

1.2 PTS uppdrag 
PTS har enligt förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och 
telestyrelsen i uppdrag att genom upphandling tillgodose de behov som 
personer med funktionsnedsättning har av elektroniska 
kommunikationstjänster, särskilda posttjänster och grundläggande betaltjänster.  
 
Myndigheten ska vidare särskilt verka för att målen för 
funktionshinderspolitiken uppnås inom dess ansvarsområde och ska vara 
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 
Myndigheten får även finansiera utvecklingsprojekt, andra insatser för ökad 
tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk 
kommunikation samt elektroniska tjänster för personer med 
funktionsnedsättning. 
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För att PTS ska fatta välgrundade beslut om vilka insatser som ska finansieras, 
och därigenom skapa mesta möjliga användarnytta, arbetar myndigheten 
kontinuerligt med omvärldsbevakning samt utvärdering och analys av 
genomförda aktiviteter.  

PTS samlade insatser inom funktionshindersområdet omfattar flera områden 
såsom upphandling av tjänster, utredningar och studier, regeringsuppdrag och 
aktiviteter som innebär samverkan med andra aktörer samt olika 
främjandeinsatser. Aktiviteter inom ett av dessa områden kan påverka och 
bidra till mer än ett delmål samtidigt. Exempelvis bidrar ofta aktiviteter som 
utbildnings- och informationsinsatser inom främjandeområdet, till både delmål 
1, 3 och 4.  

1.3 2014 års uppföljning 
Årets rapport har en annan struktur än tidigare års rapporter, i syfte att ge en 
mer överskådlig bild av PTS aktiviteter. Delmål 1 har dessutom delats in i tre 
underdelmål, vilket framgår av avsnitt 2 med en målbeskrivning för respektive 
underdelmål. 

I 2014 års rapport har PTS vidare valt att endast rapportera ett urval av det 
totala antalet aktiviteter som myndigheten genomfört under året. Anledningen 
till det är dels att PTS anser att vissa av delmålen redan har uppnåtts och dels 
för att rapporten ska bli mer överskådlig. Under respektive delmål anges hur 
rapporteringen gjorts för varje delmål. 
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2 Delmål 1 – fler ska kunna använda 
generella IKT-lösningar 

 

Delmål 1: PTS arbete ska bidra till att fler generella IKT-lösningar 
kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga. 
  

2.1 Årets rapportering av delmål 1  
I återkopplingen som Myndigheten för delaktighet (MFD) gav PTS efter 2013 
års rapport anger MFD att det är svårt att mäta effekten av specifika insatser 
som PTS genomför kopplat till delmålet. Vidare anger MFD att PTS insatser 
förmodligen bidrar till delmålet, men att det i nuläget saknas mätning.  

Med anledning av MFD:s synpunkter har PTS i årets rapport delat in delmål 1 i 
tre underdelmål som är konkreta och mätbara. För att årets rapport med den 
nya nedbrytningen av delmålet inte ska bli alltför komplicerad, har PTS valt att 
formulera underdelmål för mätperioden 2014-2015.  

2.2 Underdelmål 
De tre underdelmålen är: 

Underdelmål: PTS ska under 2014-2015 genomföra minst fem utredningar med fokus på 
tillgänglighet och användbarhet. 

Målbeskrivning 
PTS initierar och finansierar varje år ett antal studier och utredningar inom 
olika områden. Kartläggningarna kan exempelvis ha ett tekniskt fokus 
och/eller användningsfokus inom något område. Utredningarna är en viktig 
förutsättning för att myndigheten ska kunna inhämta och sprida kunskap om 
t.ex. hinder och behov till relevanta intressenter inom området för att på så sätt 
påverka marknaden i riktning mot mer tillgänglig IKT. 

Underdelmål: PTS ska under 2014-2015 samverka med minst fem relevanta intressenter. 

Målbeskrivning 
PTS är en av flera aktörer som bidrar till delmål 1. Samverkan med olika 
intressenter är därför en viktig del i PTS arbete för att hämta in och sprida 
kunskap för att påverka utvecklingen av IKT-lösningar i rätt riktning. En viktig 
framgångsfaktor som PTS har identifierat är att det krävs samverkan med flera 
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parter i hela värdekedjan inom ett område, för att kunna påverka utvecklingen i 
rätt riktning. Vidare är det viktigt att samverkan sker tidigt i processen så att 
respektive aktör kan bidra till både problemformulering och lösning utifrån 
sina perspektiv och förutsättningar.  

Underdelmål: PTS ska ha genomfört kommunikationsinsatser för så många aktiviteter som 
möjligt. Under 2014-2015 ska PTS genomföra minst tre kommunikationsinsatser för 
minst sex olika aktiviteter. 

Målbeskrivning 

PTS anser att kommunikation är en allt viktigare del av myndighetens arbete 
med tillgänglighetsfrågor. Med hjälp av fler kommunikativa insatser ökar 
potentialen att få fler att arbeta för att generella IKT-lösningar kan användas av 
så många som möjligt oavsett funktionsförmåga. Det handlar till exempel om 
att sprida resultat från studier och utredningar och att föra samman olika 
aktörer som kan påverka marknad och utveckling. PTS har under 2014 satsat 
mer resurser på att de aktiviteter som genomförs ska ha en 
kommunikationsplan eller kommunikationsstrategi för att myndighetens arbete 
ska få bästa möjliga genomslag och effekt. 

  



På väg mot användbar IKT 

 

  

Post- och telestyrelsen 12 
 

 
2.3 Redovisade insatser 2014 

Underdelmål: genomföra utredningar 
 

Underdelmål  PTS ska under 2014-2015 genomföra minst fem 
utredningar med fokus på tillgänglighet och 
användbarhet. 

 

Aktivitet Automatisk mätning av tillgänglighet på webbplatser 
inom ramen för arbetet med vägledning för 
webbutveckling  
(i fortsättningen kallat arbetet med webbriktlinjerna)      

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Mätning av tillgänglighet på webbplatser1 med hjälp av 
mjukvarustöd (utan mänsklig bedömning). Syftet med 
aktiviteten var att kartlägga tillgängligheten hos de testade 
webbplatserna för att på så sätt kunna planera rätt insatser i 
framtiden. 

Utgångsläge Löpande stickprov genomfördes varannan vecka från 
december 2013 till januari 2015 av E-delegationen i 
samarbete med PTS. Meridium AB upphandlades för 
arbetet. 

Resultat Uppdraget är avslutat, men kan eventuellt återupptas vid 
behov. Privata webbplatser har i genomsnitt klarat 64 % av 
testpunkterna (66 % 2015) medan offentliga klarat i 
genomsnitt 75 % (76 % 2015). 

Effekt PTS har fått kunskap om att privat sektor ligger efter 
offentlig sektor vad gäller kännedom om och tillämpning av 
webbriktlinjerna. Detta är en styrsignal om att det behövs 
fortsatta insatser riktade mot den privata sektorn. 

 

                                                 
1 PTS har bekostat mätning av drygt 100 privata webbplatser, och resultatet har kunnat jämföras med 
likadana mätningar av ytterligare 100 privata samt ca 1000 offentliga webbplatser. 
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Aktivitet Enkät till ansvariga för privata webbplatser inom ramen 
för arbetet med webbriktlinjer 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Enkät till ansvariga för privata webbplatser. Syftet var att 
kartlägga olika aspekter vad gäller tillgängliga webbplatser, 
exempelvis om tillgängliga webbplatser efterfrågas, eventuell 
användning och efterfrågan av riktlinjer och stöd, kännedom 
om webbriktlinjerna mm. Detta för att säkerställa att rätt 
insatser görs i framtiden. 

Utgångsläge Enkäten skickades ut i januari 2014. E-postenkät skickades 
till 1100 slumpmässigt valda info-adresser på privata 
internetdomäner. Uppskattningsvis fungerade ca 500 av 
adresserna. 60 svar inkom, vilket innebär att det statistiska 
underlaget är svagt. 

Resultat • De ansvariga upplever liten efterfrågan på tillgänglighet 
• Få arbetar medvetet med tillgänglighet 
• Få känner till webbriktlinjerna 
• Fler använder interna riktlinjer än officiella 
• Checklistor och automatiserade mätstöd efterfrågas 

Effekt Insikterna stärker möjligheterna att rikta framtida insatser, 
och har även påverkat innehållet i kommunikationsinsatser 
inom samarbetsprojektet med E-delegationen. 

 

Aktivitet Studie, användningstestning och utvärdering av mobila 
applikationer för betalning  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Syftet med studien var att utvärdera hur användbara och 
tillgängliga mobila applikationer för betalning är för personer 
med funktionsnedsättning och äldre, samt identifiera vad 
som eventuellt hindrar dessa målgrupper från att använda 
mobila applikationer. Inloggning genomfördes med personlig 
kod eller säkerhetsdosa. Inloggning med mobilt bankID 
ingick inte i testningen. 

Utgångsläge Aktiviteten påbörjades under 2013 

Resultat Aktiviteten avslutades under 2014. I studien framkom att alla 
målgrupper, förutom blinda testpersoner, kunde genomföra 
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alla moment i de mobila bank- och betalapplikationerna. 
Personer med blindhet/stark synnedsättning hade störst 
problem att använda betalapplikationer om de saknar stöd 
för talsyntes. Tillgängligheten i de olika delmomenten skiljde 
sig dock åt mellan de olika bankapplikationerna. Gemensamt 
för alla testpersoner är att man efterfrågar en mer logisk 
struktur och tydligare rubriker i applikationerna.  

Effekt De brister som framkom i studien har kommunicerats till 
branschen. En effekt av branschens respons på studien är att 
PTS därefter tagit fram en checklista med tips och råd om 
hur man kan åtgärda bristerna.  

 

Aktivitet Studie om i vilken grad uttagsautomater är tillgängliga  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Syftet med studien var att analysera tillgängligheten av 
uttagsautomater, främst med avseende på äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

Utgångsläge Aktiviteten påbörjades under 2014. 

Resultat Aktiviteten avslutades under 2014. I studien framkom vissa 
brister i tillgänglighet. Exempel på förbättringsområden är 
fungerande talfunktion, standardiserade knappsatser och 
tydliga kontraster på skärmen. 

Effekt De brister som framkom i studien har kommunicerats till 
branschen. En effekt av branschens respons på studien är att 
PTS därefter tagit fram en checklista med tips och råd om 
hur man kan åtgärda bristerna.  

 

Aktivitet Tillgänglighetsgranskning av SF Bios webbplats 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Syftet var att undersöka hur tillgänglig webbplatsen är för 
personer med funktionsnedsättningar genom granskning 
enligt WCAG 2.0 samt användningstester. I studien ingick så 
kallad expertgranskning, användningstester och framtagande 
av förslag på olika tillgänglighetsalternativ för webbplatsen. 
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Utgångsläge Aktiviteten påbörjades under 2014. 

Resultat Aktiviteten avslutades under 2014. Studien påvisade brister i 
tillgänglighet. Samtliga testpersoner hade svårt att förstå 
flöden och samband på webbsidan. Blinda och gravt 
synskadade användare har störst problem då det dessutom 
saknas möjlighet att navigera med tangentbordet och 
meningsbärande bilder inte beskrivs med alt-texter.  

Effekt De påvisade bristerna har kommunicerats till SF Bio 
tillsammans med förbättringsförslag för ökad tillgänglighet.  
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2.4 Redovisade insatser 2014 
Underdelmål – samverkan 

 

Underdelmål     
 

PTS ska under 2014-2015 samverka med minst fem 
relevanta intressenter. 

 

Aktivitet Samverkan och finansiering av E-delegationens arbete 
med att öka kännedom om webbriktlinjerna hos den 
privata sektorn  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Finansiering och uppföljning av E-delegationens arbete 
med att öka kännedom om webbriktlinjerna hos den 
privata sektorn mm. 
 
Inom projektet har ett antal olika aktiviteter genomförts 
som spänner över alla underdelmål för delmål 1; 
kartläggning, samverkan och kommunikation. Flera av 
dessa redovisas separat. 
 
Följande insatser tillsammans med E-delegationen gäller 
just vägledningen (webbriktlinjer.se):  
* Klarspråksbearbetning 
* Sökmotoroptimering 
* Förbättrad kategorisering och prioritering 
* Förbättrat sökverktyg 

Utgångsläge Samverkan påbörjades under 2013 och beräknas pågå till 
och med juni 2015. 

Resultat * Antal besök på webbriktlinjer.se ökade med 71 % mellan 
november 2013 och november 2014. 
* En modernisering av vägledningen 
* Antal medlemmar i Facebook-gruppen för webbriktlinjer 
ökade med ca 70 % under samma period. 
* Förslag på framtida vidareutveckling av vägledningen 

Effekt Tillgängligheten på ca 200 slumpmässigt valda privata 
webbplatser ökade med 2 procentenheter under året. Något 
direkt orsakssamband med denna aktivitet går inte att 
belägga, men rimligtvis bidrar en ökad användning av 
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tillgänglighetsriktlinjerna till att styra utvecklingen i rätt 
riktning. 

 

Aktivitet Samverkan med Svenska Filminstitutet (SFI) samt 
svenska filmbranschens aktörer och användare ur 
målgrupperna personer med synnedsättning  
och/eller läs- och skrivsvårigheter.  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

PTS och SFI samverkar i del 2 av ett regeringsuppdrag om 
att öka tillgängligheten till film på biograf genom reguljära 
visningar med syntolkning och uppläst svensk text. 
Uppdraget görs i nära samverkan med aktörer inom den 
svenska filmbranschen samt biobesökare i målgrupperna. 
Syftet är att etablera en teknisk lösning samt en 
branschstandard för reguljära filmvisningar med 
syntolkning och uppläst text.  

Utgångsläge Del 1 av regeringsuppdraget pågick mellan 2011-2013 och 
resulterade i tre tekniska lösningar för syntolkning och 
uppläst text. Del 2 påbörjades i början av 2014. 

Resultat Aktiviteten pågår och avslutas den 31 mars 2015. 
Diskussion om eventuell fortsättning pågår.  

Effekt PTS kan notera att samtliga berörda aktörer i branschen har 
fått en bred förståelse för målgruppens behov och att 
tillgänglighet har blivit en alltmer självklar parameter att ta 
hänsyn till när det gäller film på bio. Exempelvis visar SF 
Bio från den 5 december 2014 alla svenska filmer med text 
på alla sina biografer, såvida det finns text till filmen. PTS 
anser också att effekten är ett resultat av systematiskt arbete 
från Hörselskadades Riksförbund samt att även de 
förändringar i diskrimineringslagstiftningen som trädde i 
kraft den 1 januari 2015 har bidragit. 

 

Aktivitet Samverkan och dialog med aktörer på marknaden för 
betaltjänster såsom banker och mobiloperatörer. 

Beskrivning av PTS har börjat bygga en plattform för dialog på temat 
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och syftet med 
aktiviteten 

tillgängliga betaltjänster med aktörer på marknaden för 
betaltjänster, målgrupperna och länsstyrelserna. PTS har 
genomfört ett antal aktiviteter såsom att arrangera 
minimässor, presentationer av studier som granskat 
tillgängligheten till t.ex. mobila betalapplikationer och 
uttagsautomater, ta fram checklistor som ger tips på hur man 
utformar tillgängliga betaltjänster, se vidare underdelmål 
kommunikation.  PTS hoppas bidra till ökad kunskap om 
målgruppernas behov och förutsättningar samt stimulera 
marknaden att utforma mer tillgängliga och användbara 
betaltjänster.  

Utgångsläge Denna samverkan har pågått under flera år, men 
samverkansaktiviteterna har intensifierats, utvecklats och 
systematiserats under 2014. 

Resultat Aktiviteten pågår och kommer att fortsätta under 2015.  

Effekt Några aktörer har åtgärdat vissa brister i tillgänglighet som 
framkom i testerna av deras mobila betalapplikationer i 
studien. Responsen på PTS samverkansinsatser från banker 
och andra betalaktörer har varit mycket positiv och man 
efterfrågar fortsatt dialog och ytterligare information om 
tillgänglig utformning och resultat från användningstester.  

 

Aktivitet Samverkan med operativa beställare av 
förvaltningsgemensamma tjänster   

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Samverkan med förvaltningsgemensamma tjänster (t.ex. 
Mina meddelanden och Mina fullmakter) inom ramen för 
samarbetsprojektet med E-delegationen. Syftet med denna 
samverkan är att sprida kunskap och påverka de ansvariga 
beställarna av tjänsterna så att de förvaltningsgemensamma 
tjänsterna blir tillgängliga och användbara. 

Utgångsläge E-delegationen har haft ett antal e-tjänster i sin portfölj som 
används av eller planeras att användas av ett flertal 
myndigheter, exempelvis Mina meddelanden och Mina 
fullmakter. Under 2014 kontaktades alla operativa beställare 
för dessa tjänster och ombads redogöra för hur projekten 
tillgodoser behov av tillgänglighet och användbarhet. Alla 
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blev uppmanade att säkerställa att dessa behov inte glöms 
bort, och de blev även erbjudna stöd. Dessutom har stöd 
getts till den strategiskt viktiga gemensamma tjänsten Svensk 
E-legitimation. 

Resultat Etablerad kontakt med ansvariga, individuellt stöd till Mina 
fullmakter och Svensk E-legitimation.  

Effekt Alla förvaltningsgemensamma tjänster har fått upp 
tillgänglighetsaspekterna på bordet. Det kan antas att en ökad 
förståelse och kännedom om frågorna kommer att leda till 
att man i större utsträckning än tidigare kommer att ta 
hänsyn till tillgänglighetsaspekter inom ramen för projekten.    

 

Aktivitet Samverkan med Användningsforum 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Användningsforums huvuduppgift är att säkerställa en 
kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som 
en kvalitetsaspekt av it. Anna Boström (PTS) och Pär 
Lannerö (Metamatrix AB och sedan 2013 med uppdrag i 
samverkansprojekt mellan PTS och E-delegationen) är 
ledamöter i Användningsforum. En av aktiviteterna som 
genomförts inom ramen för samverkan är översättning och 
spridning av den engelska regeringens designprinciper för 
digitala tjänster, som är uppskattade av många utvecklare och 
designers i Sverige.  

Utgångsläge Medverkan har pågått från 2014-02-20 och planeras pågå till 
och med 2015. 

Resultat Designprinciperna är delvis integrerade med webb-
riktlinjerna. Användningsforum är också en bra kontaktyta 
mot kompetenta personer inom området. Exempelvis har 
ledamoten Stina Johansson från Användningsforum hållit 
föreläsning om tillgänglighet i evenemang som arrangerats av 
PTS, E-delegationen och Användningsforum gemensamt. 
Användningsforum/MFD utvecklade med stöd av FunkaNu 
AB en metod för självskattning av tillgänglighet som vi sedan 
använt för att utveckla det självskattningsverktyg som nu är 
en del av webbriktlinjer.se. 
Användningsforum har tagit fram en skrift om att upphandla 
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användbarhet och tillgänglighet som bland andra PTS och E-
delegationen (i form av webbriktlinjearbetet) har spridit vid 
PTS/E-delegationens relevanta marknadsaktiviteter. 

Effekt Kontakterna inom Användningsforum ger PTS en möjlighet 
till dialog med andra aktörer inom området tillgänglig och 
användbar IKT. 

 

Aktivitet Samverkan med myndigheter inom ramen för arbetet 
med webbriktlinjerna. 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Webbriktlinjer-projektet har ett arbetsutskott med 
representanter från Myndigheten för delaktighet (MFD), 
Skatteverket, Bolagsverket, Institutet för språk- och 
folkminnen och SKL. Tillsammans tar gruppen ställning till 
vägval för webbriktlinjer.se som i sin tur påverkar 
tillgänglighetsarbete i övriga myndigheter och organisationer 
i Sverige. 
Ett särskilt samverkansprojekt under 2014 har varit 
utvecklingen av ett verktyg för självskattning av tillgänglighet 
på webben, som genomförts tillsammans med MFD. 

Utgångsläge Arbetsutskottet har funnits i flera år, och PTS har haft viss 
närvaro tidigare. Nu är PTS medarbetare genom samarbetet 
med E-delegationen sammankallande. 

Resultat Utveckling av ett verktyg för självskattning av tillgänglighet 
på webben, samråd kring tillgänglighetsaspekter av Javascript 
och PDF och hur exempelvis diskrimineringslagens och 
standarden om tillgänglig, offentlig upphandling (EN 301 
549) påverkar webbtillgänglighet. 

Effekt Kvalitetssäkring av webbplatsen webbriktlinjer.se har 
genomförts. 
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2.5 Redovisade insatser 2014 
Underdelmål – kommunikation 

 

Underdelmål  
 
 

PTS ska ha genomfört kommunikationsinsatser för 
så många aktiviteter som möjligt.  
Under 2014-2015 ska PTS genomföra minst tre 
kommunikationsinsatser för minst sex olika 
aktiviteter. 

 

Aktivitet Ökad kännedom om webbriktlinjerna hos den 
privata sektorn. 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Finansiering, samverkan och uppföljning av E-
delegationens arbete med att öka kännedom om 
webbriktlinjerna hos den privata sektorn.  

Utgångsläge Samverkan med E-delegationen avseende denna aktivitet 
påbörjades under 2013 och beräknas pågå till och med 
juni 2015.  

Kommunikations-
insats 1 

Ta fram och sprida film om webbtillgänglighet till 
webbutvecklare och beslutsfattare inom webbutveckling. 

Resultat Ett produktionsbolag anlitades för att ta fram filmen och 
innan årets slut 2014 var en andvändbar version klar. 
Smärre justeringar samt spridning av filmen är planerade 
för 2015. 

Kommunikations-
insats 2 

Sprida information via utställningsmaterial och 
föreläsningar på relevanta konferenser riktade till utförare 
och beslutsfattare inom webbutveckling.  

Resultat Konferensmedverkan vid 14 tillfällen under 2014. Några 
föredrag inbokade för 2015. Ett relativt stort antal 
personer i målgrupperna har nåtts.  
Vid alla de presentationer som betygsatts av publiken har 
projektets bidrag fått bra betyg över genomsnittet för 
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respektive konferens. 

Kommunikations-
insats 3 

Arrangera konferens om webbtillgänglighet i syfte att 
sprida och fördjupa kunskaper om tillgänglighet på 
webben bland webbutvecklare och beställare i främst 
privat sektor.  

Resultat En halvdagskonferens arrangerades den 2 december 2015 
i Stockholm. Lokalen var fullbokad med ca 230 deltagare. 
Evenemanget direktsändes, spelades in och 
teckentolkades på distans. Mot slutet av konferensdagen 
skickade vi ut en kort utvärderingsenkät som besvarades 
av drygt 100 personer. Sammanfattningsvis var 
feedbacken positiv. Många tyckte att innehållet hade en 
bra mix och höll en konkret bra nivå. En del av de 
personer som svarade tyckte att innehållet höll för låg 
svårighetsgrad. 

Effekt Exakt effekt av dessa kommunikationsinsatser är svår att 
mäta. Däremot är det sannolikt att ökad kännedom om 
webbtillgänglighet, också ökar tillämpningen och därmed 
även den verkliga tillgängligheten på sikt.  

 

Aktivitet Studie, användningstestning och utvärdering av 
mobila applikationer för betalning. 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Studie, användningstestning och utvärdering av mobila 
applikationer för betalning samt checklista. Syftet var att 
utvärdera hur användbara och tillgängliga mobila 
applikationer för betalning är för personer med 
funktionsnedsättning och äldre, samt identifiera vad som 
eventuellt hindrar dessa målgrupper från att använda 
mobila applikationer.  

Utgångsläge Studien påbörjades 2013 och blev färdig under våren 
2014. Planen var att sprida den till banker och 
betaltjänstleverantörer och engagera dem i 
tillgänglighetsfrågan för betaltjänster. 

Kommunikations- Arrangera diskussionsmöte kring den färdiga rapporten 
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insats 1 

Resultat Diskussionsmöte hölls den 25 mars i PTS lokaler. 
Medverkande var företrädare för banker, 
betaltjänstleverantörer, länsstyrelser och 
funktionshinderorganisationer. 

Kommunikations-
insats 2 

Lyfta fram i PTS nyhetsbrev "IT för alla".  

Resultat Rapporten, diskussionsmötet och checklistan nämndes 
särskilt i PTS nyhetsbrev "IT för alla" som skickades ut 
den 19 december 2014 till cirka 150 prenumeranter från 
privat och offentlig sektor som har intresse av PTS arbete 
med tillgänglighetsfrågor. 

Kommunikations-
insats 3 

Utskick av checklista till medverkande på dialogmöte. 

Resultat Den checklista som togs fram som uppföljning på 
rapporten och för att hjälpa banker och 
betaltjänstleverantörer att lättare tillgänglighetsanpassa 
sina mobila betaltjänster skickades ut den 12 augusti 2014 
till de som deltagit i diskussionsmötet (nämnt ovan). 

Effekt Exakt effekt av dessa kommunikationsinsatser är svår att 
mäta men vissa betalapplikationer har omdesignats efter 
de synpunkter och tips som kommit fram i aktiviteten. 
Eftersom branschen har visat stort intresse och efterfrågat 
tips och råd, är det sannolikt att ökad kännedom om hur 
man kan skapa tillgängliga uttagsautomater, också ökar 
tillgängligheten på sikt.  

 

Aktivitet Studie om i vilken grad uttagsautomater är 
tillgängliga  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Syftet med studien var att analysera tillgängligheten av 
uttagsautomater, främst med avseende på äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 
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Utgångsläge Studien påbörjades 2014 och blev färdig i slutet av 2014. 
Planen var att sprida den till de berörda parterna och 
engagera dem i tillgänglighetsfrågan. 

Kommunikations-
insats 1 

Arrangera dialogmöte kring den färdiga rapporten med 
leverantörer av uttagsautomater och 
uttagsautomattjänster. 

Resultat Diskussionsmöte hölls den 26 november 2014 i PTS 
lokaler. Medverkande var representanter för 
uttagsautomater och funktionshinderorganisationer. 

Kommunikations-
insats 2 

Lyftas fram i PTS nyhetsbrev "IT för alla".  

Resultat Rapporten, diskussionsmötet och checklistan nämndes 
särskilt i PTS nyhetsbrev "IT för alla" som skickades ut 
den 19 december 2014 till cirka 150 prenumeranter från 
privat och offentlig sektor som har intresse av PTS arbete 
med tillgänglighetsfrågor. 

Kommunikations-
insats 3 

Mejldialog med aktörerna om rapport och checklista. 

Resultat Rapporten skickades ut den 27 november 2014 till de 
medverkande på mötet. 
Vidare mejldialog planerad under 2015 i samband med att 
checklistan kommer att skickas ut. På önskemål från 
internationella leverantörer av uttagsautomater kommer 
checklistan också att översättas till engelska och 
presenters för leverantörerna på deras årsmöte i London 
2015.   

Effekt Exakt effekt av dessa kommunikationsinsatser är svår att 
mäta. Eftersom branschen har visat stort intresse och 
efterfrågat tips och råd, är det dock sannolikt att ökad 
kännedom om hur man kan skapa tillgängliga 
uttagsautomater, också ökar tillgängligheten på sikt.  

 

Aktivitet Översättning från engelska till svenska av standarden 
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om tillgänglig, offentlig upphandling (EN 301 549)       

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Under 2014 har PTS inom arbetsgruppen ITS Human 
Factors (ITS HF) arbetat med översättning av standarden 
om tillgänglig, offentlig upphandling (EN 301 549) som 
beslutades under 2013. Översättning av standarden är en 
viktig del för att kunna sprida standarden till relevanta 
aktörer i Sverige. 

Utgångsläge Arbetet med att översätta standarden om tillgänglig, 
offentlig upphandling, standard EN 301 549, till svenska 
påbörjades 2014 och beräknas vara helt klart under första 
halvåret 2015. Då är planen att den svensköversatta 
standarden ska spridas till relevanta intressenter 
tillsammans med motivering varför den bör användas. 

Kommunikations-
insats 1 

Kommunikationsplan 

Resultat Påbörjades under slutet av 2014 och beräknas vara klar 
under våren 2015. 

Kommunikations-
insats 2 

Ta fram informationsblad. 

Resultat Planerat för 2015. 

Kommunikations-
insats 3 

Sprida information på konferenser. 

 

Resultat Planerat för 2015. 

Effekt Det är för tidigt att se någon effekt av 
kommunikationsinsatser eftersom de påbörjas under 
2015. Generellt kan sägas att kommunikationsinsatser 
kring denna standard är viktig för att sprida kunskap 
standarden till framförallt kravställare vid upphandling.  
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2.6 Resultat och lägesbedömning 
 
Nedan gör PTS en bedömning av resultat och lägesbedömning för respektive 
underdelmål. 

Underdelmål  PTS ska under 2014-2015 genomföra minst fem 
utredningar med fokus på tillgänglighet och användbarhet 

PTS bedömning 
av resultatet 

PTS har under året genomfört de aktiviteter som varit 
inplanerade för året. Flera aktiviteter är också inplanerade 
för 2015. PTS bedömer att underdelmålet kommer att 
vara uppnått 2015.  

 

Underdelmål  PTS ska under 2014-2015 samverka med minst fem 
relevanta intressenter. 

PTS bedömning 
av resultatet 

PTS har under året genomfört inplanerade aktiviteter. 
PTS bedömer att underdelmålet är uppnått och att det 
kommer att vara det även 2015. 

 

Underdelmål  PTS ska ha genomfört kommunikationsinsatser för så 
många aktiviteter som möjligt. Under 2014-2015 ska PTS 
genomföra minst tre kommunikationsinsatser för minst 
sex olika aktiviteter.  

PTS bedömning 
av resultatet 

PTS har under året genomfört inplanerade aktiviteter. 
Flera aktiviteter är också inplanerade för 2015. PTS 
bedömer att underdelmålet kommer att vara uppnått 
2015. 

 

Sammanfattande bedömning av resultat och lägesbedömning 
En sammanfattande bedömning är att myndigheten har kommit en bra bit på 
väg men ännu inte har uppnått alla underdelmål fullt. PTS har under året 
genomfört inplanerade aktiviteter inom området. Flera aktiviteter som faller 
inom delmålet är också inplanerade för 2015, varav vissa påbörjats. PTS 
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bedömning är att myndigheten kommer att ha uppfyllt delmålet vid 2016 års 
slutrapportering.  
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3 Delmål 2 - standardisering 

Delmål 2: Standarder som tas fram och revideras inom 
elektronisk kommunikation och post ska i högre grad skapa 
förutsättningar för att tjänster och produkter kan användas av så 
många som möjligt. 

3.1 PTS arbete med standardisering 
Standardisering är en viktig förutsättning för att innovationer ska kunna nå ut 
till så många användare som möjligt i Sverige och runt om i världen. Det är 
också viktigt att verka för att standarder bidrar till ökat fokus på användbarhet 
och tillgänglighet. Arbetet med standardisering är ett långsiktigt arbete och det 
är svårt att mäta nyttan på kort sikt. 

PTS verkar för att det ska finnas ett stort utbud av produkter och tjänster inom 
området elektronisk kommunikation som även kan användas av personer med 
funktionsnedsättning. Av detta skäl deltar PTS i arbete med standardisering till 
nytta för personer med funktionsnedsättning, både nationellt och 
internationellt. 

För att standardisering ska få effekt och komma slutanvändarna till nytta i så 
stor utsträckning som möjligt måste en beslutad standard i praktiken användas 
av leverantörer och producenter. Inom ramen för myndighetens 
främjandearbete verkar PTS för att befintliga standarder ska användas genom 
att bland annat sprida kunskap, hänvisa till relevanta standarder och 
uppmuntra användandet av dem inom olika områden. Exempel på områden 
där detta är relevant är i arbetet med PTS innovationstävlingar, 
regeringsuppdraget om tillgänglig bio och tillgängliga uttagsautomater. PTS 
anser att detta främjandearbete är  mycket viktigt , men den typen av aktiviteter 
följs inte upp  inom ramen för delmål 2. 

PTS fokus är att funktioner som ökar tillgängligheten och användbarheten ska 
specificeras i standarder och riktlinjer. Dessutom verkar PTS för att standarder 
och riktlinjer ska inkludera breddad funktion i standarder som gäller generella 
lösningar (Design för alla). Detta för att fler ska ha möjlighet att dra nytta av 
funktionaliteten. I avsnitt 3.3 beskrivs PTS huvudsakliga insatser inom ramen 
för delmål 2 under 2014. 

 

3.2 Årets rapportering av delmål 2 
PTS arbete med delmål 2 sker genom att myndigheten deltar i relevanta 
standardinseringsgrupper och aktivt arbetar för ökad tillgänglighet genom 
gruppernas standardiseringsarbete.  
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3.3 Redovisade insatser 2014 delmål 2 
 

Aktivitet Deltagande i arbetsgruppen ITS Human Factors (ITS 
HF) 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Informationstekniska standardiseringen (ITS) är den 
standardiseringsorganisation i Sverige som arbetar med 
standardisering inom området elektronisk kommunikation. 
PTS är ordförande för arbetsgruppen ITS Human Factors 
(ITS HF). Arbetsgruppen har egna möten, 
samordningsmöten med SIS tekniska kommitté TK och 
dedikerade möten som arbetar fram svenska hållningar för 
nya standarder.  

Utgångsläge Arbetsgruppen har funnits sedan 2010 och PTS är 
ordförande i arbetsgruppen. 

Resultat Under 2014 har PTS inom arbetsgruppen arbetat med två 
stora aktiviteter, nämligen översättningen av standarden om 
tillgänglig, offentlig upphandling som togs fram inom 
mandat 376 (EN 301 549) och standarden med funktionella 
krav för förmedlingstjänster (ETSI ES 202 975). 

Effekt Under 2015 kommer standarden ETSI ES 202 975 och den 
svenska översättningen av standarden EN 301 549 att vara 
klara. Efter det att översättningen är klar kommer PTS bland 
annat genom kommunikationsinsatser bidra till att öka 
kännedomen om standarden hos relevanta aktörer.  

 

Aktivitet Deltagande i SIS Samordningsgrupp för tillgänglighet 
(SIS TK 536) 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Swedish Standards Institute (SIS) är den 
standardiseringsorganisation i Sverige som arbetar med 
standardisering inom IT-området, utom med elektronisk 
kommunikation. PTS deltar i Samordningsgruppen för 
tillgänglighet (SIS TK 536).  Det är en samordningsgrupp 
med deltagare från myndigheter, 
funktionshindersorganisationer och näringsliv. Syftet är att 
dela information och erfarenheter med varandra, samt att ge 
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Sveriges synpunkter och förslag i europeiskt 
standardiseringsarbete. 

Utgångsläge Samordningsgruppen har funnits sedan 2009 och PTS har 
deltagit sedan starten. 

Resultat Samordningsgruppen tar fram svenska förslag och 
ståndpunkter i internationell standardisering. Under 2014 har 
samordningsgruppen bland annat arbetat med Guide 71, 
"Guide for addressing accessibility in standards", som blev 
klar 2014. Dessutom har samordningsgruppen arbetat med 
Mandat 473, "Include “Design for All” in relevant 
standardisation initiatives" som kommer att pågå fram till 
september 2017. 

Effekt Det är svårt att mäta effekten av samordningsgruppens 
arbete. Arbetet kan förväntas öka fokus på 
tillgänglighetsfrågor då nya standarder tas fram och då 
befintliga standarder uppdateras. 

 

Aktivitet Deltagande i ETSI Human Factors (ETSI HF) 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) är 
den europeiska standardiseringsorganisation som ansvarar 
för området elektronisk kommunikation. I Sverige är ITS 
den nationella standardiseringsorganisation som på europeisk 
nivå motsvaras av ETSI. Arbete förbereds inom ITS AG HF 
(ovan) och svenska hållningar presenteras och försvaras 
under standardiseringsarbetet som genomförs inom ETSI 
HF. ETSI HF har utbyte med andra 
standardiseringsorganisationer för att påverka standardisering 
som sker inom andra organisationer. 

Utgångsläge PTS har deltagit i ETSI HF sedan 2010. 

Resultat Under 2014 har arbetsgruppen bland annat arbetat med 
standarden om tillgänglig, offentlig upphandling (EN 301 
549) och standarden med funktionella krav för 
förmedlingstjänster (ETSI ES 202 975). 
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Effekt Under 2015 kommer standarden ETSI ES 202 975 och den 
svenska översättningen av standarden EN 301 549 att vara 
klara. Efter det att översättningen är klar kommer PTS bland 
annat att genom kommunikationsinsatser bidra till att öka 
kännedomen om standarden hos relevanta aktörer.  

 

3.4  Resultat och lägesbedömning  
PTS gör bedömningen att myndighetens standardiseringsarbete bidrar till att 
skapa förutsättningar för tjänster och produkter kan användas av så många 
som möjligt och gör bedömningen att delmålet är uppnått och fortsatt kommer 
att vara det vid slutrapporteringen 2016. 

Därutöver kan PTS konstatera att fokus på standardisering och tillgänglighet 
har ökat och myndighetens bedömning är att denna utveckling kommer att 
fortsätta.  
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4 Delmål 3 och 4 – nya lösningar för 
personer med funktionsnedsättning 

Delmål 3: Minst fem av de utvecklingsprojekt PTS finansierar ska 
leda till märkbara, användbara lösningar för målgrupperna.  
Delmål 4: Minst tre av de utvecklingsprojekt PTS finansierar ska 
leda till användbara lösningar enligt principen ”Design för alla”. 

4.1 PTS innovationstävlingar  
PTS har arrangerat innovationstävlingar sedan 2010 och sedan 2012 har 
tävlingen namnet Innovation för alla. Som PTS beskrev i 2013 års rapport har 
myndigheten sedan starten av innovationstävlingarna kontinuerligt utvärderat 
och utvecklat nya arbetssätt och former för tävlingen, t.ex. vad gäller processen 
för tävlingen, urvalskriterier för vinnarna, val av teman och uppföljning av hur 
det har gått för de vinnande projekten. Varje år genomförs exempelvis olika 
kurser för de vinnande företagen såsom kurs i affärsmodellering, lansering och 
försäljning. Vidare anordnas PTS Innovationsdag en gång om året.  Syftet med 
dagen är dels att dela ut pris till vinnarna i tävlingen och dels att sprida 
information om tävlingen för att få nya företag att söka till tävlingen.  

PTS strävar i sitt arbete efter en förskjutning från särlösningar till generella 
lösningar som kan användas av så många som möjligt och uppmanar de 
sökande i tävlingen att utforma sina tävlingsbidrag utifrån ett Design för alla-
perspektiv. PTS kan också konstatera att allt fler av de vinnande projekten 
gäller generella lösningar som en bred eller många målgrupper har nytta av. 

4.2 Årets rapportering av delmål 3 och 4 
I förra årets uppföljning bedömde PTS att delmål 3 och 4 är uppnådda vad 
gäller målet att lösningarna ska vara användbara för målgrupperna (delmål 3) 
respektive användbara enligt principen Design för alla (delmål 4). Däremot 
ansåg PTS att det var för tidigt att avgöra om projekten lett till märkbara 
lösningar för målgrupperna (delmål 3) och att detta kommer att kunna mätas 
först vid slutrapporteringen 2016.  

PTS avser att under 2015 göra en uppföljning och utvärdering av hur det har 
gått för de vinnande lösningarna. Resultaten av denna utvärdering kommer att 
redovisas i slutrapporteringen 2016. I 2014 års rapport redovisas därför endast 
de viktigaste insatserna som myndigheten genomfört under 2014. Som framgår 
i avsnitt 4.1 arbetar dock PTS kontinuerligt med olika insatser för att utveckla 
innovationstävlingarna och dess resultat.  
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4.3 Redovisade insatser 2014 delmål 3 och 4  
 

Aktivitet Genomföra innovationstävling 8 med temat 
"Från studier till arbete" 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

I denna tävling sökte PTS it-lösningar som kan ge personer 
med funktionsnedsättning stöd i studiearbetet både i 
gymnasiet och i vidare studier vid högskola och universitet. 
PTS sökte också lösningar som kan öka kunskapen på 
landets lärosäten om vilka behov målgruppen har. Syftet 
med tävlingen var att hitta lösningar som ger målgruppen 
bättre möjligheter att utbilda sig och komma in på 
arbetsmarknaden. 

Utgångsläge Enligt Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 2012, 
Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, är 
det betydligt högre arbetslöshet för personer med nedsatt 
funktionsförmåga än för övriga befolkningen. Bland unga 
som är 23-29 år, och har en funktionsnedsättning, har 20 
procent aldrig haft ett arbete. Samma siffra för övriga i den 
åldersgruppen är 9 procent. Detta är bl.a. bakgrunden till 
valt tema för denna innovationstävling som påbörjades 
under slutet av 2013  

Resultat Tävlingen hade 8 vinnare som har påbörjat sina projekt 
under 2014. 

Effekt Det är för tidigt att mäta någon effekt av aktiviteten 
eftersom projekten ännu inte har slutförts och kommit ut 
på marknaden. 

 

Aktivitet Genomföra innovationstävling 9 med tema "Nåbar för 
alla" 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

I denna tävling sökte PTS förslag med fokus på att öka 
tillgängligheten hos företag och offentliga verksamheter, 
t.ex. it-lösningar som kan ge personer med 
funktionsnedsättning ökad tillgång till information på nätet 
eller genom annan typ av elektronisk kommunikation som 
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t.ex. talsvar, SMS och e-mejl.  

Utgångsläge PTS har bl.a. finansierat en pilotstudie som genomförts av 
KTH där personer i studien berättat om att allt fler 
myndigheter under de senaste åren har skärpt kraven på att 
uppgifter ska redovisas via nätet. Ett exempel som nämns i 
pilotstudien är Arbetsförmedlingen där arbetssökande 
dagligen via nätet ska redovisa någon form av 
aktivitetsgrad. Även på PTS samråd med 
funktionshindersrörelsen har det framkommit problem 
med att myndigheter och e-tjänster inte är tillgängliga för 
alla. Detta tillsammans med den behovskartläggning PTS 
genomförde 2013 är bakgrunden till val av detta tema. 

Resultat Tävlingen hade 14 vinnare som påbörjar sina projekt under 
början av 2015. 

Effekt Det är för tidigt att mäta någon effekt av aktiviteten 
eftersom projekten ännu inte har slutförts och kommit ut 
på marknaden. 

 

Aktivitet Framtagande av marknadsöversikt för 
funktionshindersområdet 

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

PTS har låtit ta fram en marknadsöversikt för att beskriva 
de olika marknaderna som de projekt som finansieras av 
PTS kan ha avsättning på samt att ge en bild av hur stora 
olika målgrupper inom funktionsnedsättningsområdet är. 
Syftet är att denna information ska öka chanserna att 
projekten lyckas med sin lansering och spridning. 
Marknadsguiden kan naturligtvis också användas av andra 
som är intresserade av funktionshinderområdet. Denna typ 
av information har efterfrågats av vinnarna i PTS 
innovationstävling. 

Utgångsläge Arbetet med marknadsöversikten påbörjades 2014 

Resultat Aktiviteten pågår fortfarande. 

Effekt Det är för tidigt att mäta någon effekt av aktiviteten. 
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4.4 Resultat och lägesbedömning 
PTS gör liksom förra året bedömningen att delmål 3 och 4 är uppnådda vad 
gäller målet att lösningarna ska vara användbara för målgrupperna (delmål 3) 
respektive användbara enligt principen Design för alla (delmål 4). Däremot är 
det fortfarande för tidigt att avgöra om projekten lett till märkbara lösningar 
för målgrupperna (delmål 3) och att detta kommer att kunna mätas först vid 
nästa års slutrapportering.   
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5 Delmål 5 - kommunikationstjänster 

Delmål 5: PTS ska tillhandahålla kommunikationstjänster för 
personer med funktionsnedsättning. Tjänsterna ska hålla hög 
kvalitet, ligga i framkant tekniskt och uppfylla användarnas behov.  

5.1 PTS upphandlade tjänster 
För att personer med funktionsnedsättning ska kunna kommunicera på lika 
villkor som andra har PTS regeringens uppdrag att säkerställa vissa viktiga 
kommunikationstjänster. PTS upphandlar tjänsterna från externa leverantörer 
och myndigheten står för kravställning och kvalitetsuppföljning. För 
närvarande upphandlar PTS kommunikationstjänsterna:  

 förmedlingstjänst för bildtelefoni (Bildtelefoni.net), 
 förmedlingstjänst för texttelefoni (Texttelefoni.se), 
 förmedlingstjänst som ger tal-, minnes- och anteckningsstöd (Teletal), 
 kostnadsfri nummerupplysning (118400), 
 anpassat gränssnitt till Facebook för personer med dövblindhet och 

synnedsättning. 

5.2 Årets rapportering av delmål 5 
I 2013 års rapport gjorde PTS bedömningen att delmål 5 är uppnått. MFD 
delar myndighetens uppfattning i sin återkoppling till myndigheten. MFD anser 
vidare att delmålet inte längre bör ta så stor plats i uppdraget. PTS har därför 
valt att i 2014 års rapport endast redovisa ett urval av genomförda aktiviteter 
för delmål 5. 

5.3 Redovisade insatser 2014 delmål 5. 
 

Aktivitet Avtal om att utnyttja option med nuvarande leverantör 
för förmedlingstjänsten bildtelefoni.  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Under 2014 har PTS tecknat avtal om att utnyttja en option i 
befintligt avtal med nuvarande leverantör. Syftet är att 
säkerställa att användarna kan använda tjänsten utan avbrott 
tills en ny upphandling har slutförts.   

Utgångsläge I och med att PTS tecknat avtal under 2014 om att nyttja 
optionen innebär det att nuvarande leverantör driver tjänsten 
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under perioden 2015-01-01  -  2016-06-30. 

Resultat Användandet av Bildtelefoni.net är växande. Under 2014 
ökade antal samtalsminuter med drygt 8 procent.  

Antal samtal har ökat från 17 786 samtal/mån under 2013 till 
18 771 samtal/månad under 2014. 

Antalet unika användaradresser har ökat från 5027 under 
2013 till 5180 under 2014.   

Effekt Användningen av unika Skype-adresser ökade med cirka 60 
procent och ökningen för tjänstens egna klienter var cirka 28 
procent för 2014 jämfört med 2013. Det är en stark trend att 
användare använder Skype och tjänstens egna klienter i allt 
högre grad. 

 

Aktivitet Upphandling och nytt avtal för tjänsten kostnadsfri 
nummerupplysning  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Under året har tjänsten kostnadsfri nummerupplysning 
upphandlats då befintligt avtal upphör i mars 2016. Syftet 
med aktiviteten är att tjänsten ska upphandlas så att ett nytt 
avtal kan träda ikraft utan uppehåll i tjänsten för användarna 
och att tjänsten även i fortsättningen ska motsvara 
användarnas behov och PTS krav på tjänsten.  

Utgångsläge Upphandlingen påbörjades under 2014. Befintlig leverantör 
har drivit tjänsten under 4 år under åren 2011-2015. 

Resultat Upphandlingen avslutades under 2014. Upphandlingen 
resulterade i att en annan leverantör kommer att driva 
tjänsten med start i mars 2015, men utan förändringar i 
tjänsten i sak. 

Effekt Det nya avtalet säkerställer att personer med 
funktionsnedsättning som innebär att de inte kan använda 
upplysningstjänsten i tryckt eller digital form kan fortsätta 
använda tjänsten. Under 2014 har tjänsten minskat markant i 
användning. En anledning till detta bedöms vara att 
användarna använder alternativa sätt att söka nummer, t.ex. 
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genom internet via dator, läsplattor och smarta telefoner. 
Denna utveckling borde främja mångas självständighet, dvs. 
att inte vara beroende av den upphandlade tjänsten. 

 

Aktivitet Lansering av förenklad facebooktjänst – Fejjan för alla - 
för personer med dövblindhet/synskadade  

Beskrivning av 
och syftet med 
aktiviteten 

Fejjan för alla lanserades i februari 2014 för att göra det 
möjligt för personer med dövblindhet och synskadade att 
kunna använda Facebook. Tjänsten är ett förenklat gränssnitt 
så att ovanstående målgrupper ska kunna använda Facebook 
bl.a. med de hjälpmedel som de använder, 
www.fejjanforalla.se  

Utgångsläge Tjänsten utvecklades under 2013 men lanserades under 2014. 

Resultat Tjänsten har varit i drift under året och har idag ett hundratal 
användare. Fortsatt kommunikation kring tjänsten kommer 
att ske under 2015. 

Effekt Användarna kan nu använda Facebook vilket var ett 
önskemål från målgruppen och anledningen till att PTS 
finansierade utvecklingen av tjänsten. 

 

5.4 Resultat och lägesbedömning 
PTS har under året fortsatt att tillhandahålla kommunikationstjänster för 
personer med funktionsnedsättning utifrån samma principer som tidigare år. 
PTS bedömning är liksom förra årets rapportering att myndigheten uppnått 
delmål 5 och att så även kommer att vara fallet vid slutrapporteringen 2016. 
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6 Samråd 

Under 2014 genomförde PTS två samråd med funktionshinders-
organisationerna. PTS har under 2014 förändrat upplägget för samråden för att 
de ska ge deltagande funktionshindersorganisationer och PTS en förbättrad 
möjlighet till dialog kring aktuella frågeställningar.  

Förutom att formerna för samråden fortsatt har diskuterats, har PTS och 
representanterna på samrådet enats om rutiner för ekonomisk ersättning vid 
deltagande i samråden. Vidare har en arbetsgrupp och ett digitalt 
kommunikationsråd bildats inom ramen för samrådet. Syftet med 
arbetsgruppen är att bidra i PTS arbete med en förstudie som ska undersöka 
möjligheterna att med stöd av lagen om elektronisk kommunikation säkerställa 
att personer med funktionsnedsättning kan utnyttja den konkurrens och det 
urval av tjänsteleverantörer som de flesta slutanvändare drar fördel av. Syftet 
med kommunikationsrådet är ha ett utbyte kring eventuella gemensamma 
kommunikationsinsatser. Därutöver har aktuella frågor och samhällstrender 
diskuterats. 

De funktionshindersorganisationer/förbund som har deltagit under samråden 
2014 är:  

 Afasiförbundet i Sverige (Afasiförbundet),  
 Autism- och Aspergerförbundet (AAF),  
 Dövblind Ungdom (DBU),  
 Riksförbundet DHB (DHB),  
 Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR), 
 Dyslexiförbundet FMLS (FMLS),  
 Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB), 

Handikappförbunden (HSO),  
 Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB),  
 Hörselskadades Riksförbund (HRF),  
 Organiserade Aspergare (OA),  
 Riksförbundet Attention (Attention),  
 Synskadades Riksförbund (SRF),  
 Unga Synskadade (US) och 
 Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

 


