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Välkommen till PTS  
Innovationsdag 2017
Inom offentlig sektor har vi ett extra ansvar att se till att alla kan ta del av  
och fungera i samhället. Ett samhälle som bara fortsätter att bli mer och mer 
digitalt. Digitalt innebär möjligheter. Stora möjligheter till och med. Möjligheter 
att jämna ut spelplanen med förutsättningar som ger alla tillgång till samma 
utbud och möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

Men det sker inte automatiskt bara för att digital teknik ersätter och förbätt-
rar begränsade verktyg och processer. Det utvecklas förvisso mot att allt fler 
inkluderas redan från början. Men än är vi inte i närheten av alla. Och en del av 
de som exkluderas riskerar att hamna väldigt långt utanför. Dels på grund av 
varierade förutsättningar att använda digitala teknik. Men även på grund av  
att digitala tjänster och produkter ibland missar, eller inte tar sig tid och råd,  
att tänka till på hela spektrat av användare.

Där kommer vi inom offentlig sektor in. Vi kan samla in och dela med oss av  
kunskap. Vi kan reglera, påverka och främja. Vi kan beställa och kravställa för  
att visa vägen. Och vi kan samverka för att uppnå ännu bättre resultat.

Det är därför den här dagen finns. För att samla oss som arbetar med eller 
vill veta mer om digital inkludering och tillgänglighet, främst inom offentlig  
sektor. Så passa på att lyssna på inspirerande talare, prata med varandra,  
samla in information och dela med er av frågor och lösningar. Samverka.

Ha en inspirerande nätverksdag!

Charlotte Aleman
Projektledare för PTS Innovationsdag
charlotte.aleman@pts.se



Beata Wickbom
DAGENS MODERATOR

Beata är expert på digital kommunikation och har bland annat lång erfarenhet  
av att jobba med kreativa processer och affärsutveckling. Beata är även med-
grundare till plattformen Hej Digitalt.

Dan Sjöblom
PTS GENERALDIREKTÖR 

Dan är PTS generaldirektör sedan 1 februari 2017. Dessförinnan var han general-
direktör på Konkurrensverket mellan 2009-2017. Dan berättar om PTS arbete för 
att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

Robin Christopherson 
HEAD OF DIGITAL INCLUSION, ABILITY NET (UK) 
Robin är en erfaren expert på digital tillgänglighet och inkludering. Han är en  
engagerad bloggare, medlem i flertalet tongivande forum och inte minst en  
eftertraktad talare – både i Europa och USA. Hans arbete för digital inkludering  
har bland annat gett honom den prestigefyllda utmärkelsen MBE.

Peter Eriksson 
BOSTADS- OCH DIGITALISERINGSMINISTER 
Peter Eriksson är ansvarig minister för bland annat digitaliseringspolitiken och 
regeringens nya digitaliseringsstrategi. Peters fokus är att alla ska kunna dra 
nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter, och att Sverige ska bygga mer, 
billigare och hållbart. 

Petter Askergren
ARTIST 

Petter är förutom framgångsrik hiphop-artist även författare, företagare och 
restaurangägare. Här pratar han om sin dyslexi och hur han hittade sin väg ur 
barndomens läs- och skrivsvårigheter.

Danica Kragic Jensfelt
ROBOTFORSKARE

Danica är en av Sveriges ledande robotforskare, professor i datologi och leder 
Centrum för autonoma system, KTH:s forskningscentrum inom robotik. 
Hon pratar om en framtid där robotar och artificiell intelligens kan vara ett värde-
fullt och viktigt stöd till oss människor. 

Hans von Axelson 
Myndigheten  
för delaktighet

Panel

Talare

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Olle Andersson Brynja 
Diskrimineringsombudsmannen

Pär Lannerö 
PTS/Vägledningen  
för webbutveckling
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PTS trettonde innovationstävling hade 
temat ”Bäst i branschen” och syftar till att 
få fram lösningar som bidrar till att webb-
platser fungerar bättre för alla användare, 
oavsett funktionsförmåga.

Aspergercenter, Stockholms läns landsting 

Webbaserat föräldrastöd
Syftet med projektet är att utveckla ett webbaserat 
stöd för föräldrar med diagnos inom autismspektrum 
(ASD). Det digitala stödet ska komplettera och stötta 
dagens fysiska utbildning. Syftet är att ge fler stöd 
oftare och under en längre tid men även att skapa för-
utsättningar för ett mer aktivt och långsiktigt lärande. 

Ayond

Mätverktyg för  
webbtillgänglighet
Syftet med projektet är att utveckla ett verktyg som 
mäter de aspekter av tillgänglighet som tillförlitligt går 
att mäta tekniskt. Målgruppen för verktyget är ansva-
riga för tillgängligheten på lagreglerade webbar. 

Daka

Webbtillgänglighetskollen:  
WTKollen.se
Syftet med projektet är att utveckla en produkt för att 
testa om de officiella riktlinjerna för webbutveckling 
följs på webbsidor, webbplatser och PDF-dokument.

Digital Interpretations Scandinavia

DigitalTolk – en digital  
tolktjänst som förbättrar  
kommunikationen för personer 
med funktionsnedsättning
Syftet med projektet är att stödja nyanlända och  
icke-svensk talande individer med hörsel-,  
synnedsättning- eller kognitiva funktionsned-
sättningar när de kommunicerar.  



Dramaski

TeckenPop – en bättre  
och enklare lösning för  
teckenspråkstolkning
Syftet med projektet är att utveckla TeckenPop, en 
bättre och enklare lösning för teckenspråkstolkning.  

imCode

Dialogportalen – digital delaktig-
het & medborgardialog för alla
Syftet med projektet är att ta tjänster ur det befintliga 
medborgardialogsystemet Demokratiportalen och 
omvandla dessa till en helt ny tillgänglighetsanpassad 
funktionalitet med en form som det absoluta flertalet 
kan använda. Målgruppen är primärt personer med 
kognitiva funktionsvariationer.

Metamatrix

Webbläsartillägg som  
simulerar webben
Syftet med projektet är att ta fram ett webbläsartillägg 
till Google Chrome som simulerar hur personer med 
olika funktionsnedsättningar eller bristande förmågor 
uppfattar en webbplats. Meningen är att webbläsar-
tillägget ska bli ett lättillgängligt verktyg både för 
att öka förståelsen och sänka tröskeln för att testa 
tillgängligheten på en webbplats eller i en funktion. 

Onlinevet

FirstVet – Sveriges mest  
tillgängliga veterinärklinik
Syftet med projektet är att ta fram en tillgänglig tjänst 
för alla djurägare, inklusive personer med funktionsned-
sättning. Tjänsten erbjuder rådgivning, enklare under-
sökningar och receptförskrivningar via videomöten. 

Papereed

Papereed Audio  
– ljudartiklar för alla
Syftet med projektet är att göra Papereed mer lätt-
använd, attraktiv och tillgänglig för alla. Papereed är  

en tjänst med mänskligt inlästa artiklar som ger  
tidningsbranschen möjlighet att attrahera nya  
läsare i form av lyssnare. 

Stelacon

Webbverktyg för kontroll  
och framtagande av tillgängliga 
dokument
Syftet med projektet är att ta fram ett webbaserat 
verktyg där användaren kan ladda upp dokument  
i olika format och kontrollera hur tillgängligt doku-
mentet är samt få vägledning för att rätta till de delar 
som inte är tillgängliga. 

Textomedia

Funkify – simulera funktions- 
nedsättningar på webben
Syftet med projektet är att ta fram ett testverktyg för 
webben som simulerar olika funktionsnedsättningar. 
Funkify ska hjälpa dem som bygger webbplatser att 
förstå tillgänglighet – så att de själva kan bli bäst i 
branschen.

Ungapped

Landningssidor för alla
Ungapped är en molnbaserad plattform för att  
skapa och skicka digitala nyhetsbrev, sms och skapa 
enkäter och formulär. Syftet med projektet är att  
ge en lättillgänglig upplevelse i alla kanaler. Projektet  
ska leda till att alla användare ska kunna skapa till- 
gängliga landningssidor.

Weld

Webb- och appskapande för 
alla: ett projekt för att motverka 
digitalt utanförskap
Syftet med projektet är att bredda gruppen som  
kan skapa webbtjänster och appar med hjälp av  
ett verktyg för icke-tekniker samt personer med  
funktionsnedsättning.

Läs mer: www.pts.se/innovation13



Ger stöd under resor  
med kollektivtrafik

”Jag föddes döv och förlorade synen 
vid 33 års ålder. Det gör givetvis 
att jag missar en hel del av den 
information som finns omkring mig. 
Också kommunikationen blir högst 
begränsad, eftersom det inte är så 
många som kan taktilt teckenspråk. 
Men jag läser med punktskrift och 
har en personlig assistent som 
hjälper mig med den information jag 
behöver. 

Appen Reskompis ger mig infor-
mation om vilka bussar som finns i 
närheten där jag befinner mig och 

kan också beskriva hur jag kan ta 
mig till en annan plats, via buss eller 
tunnelbana. Den är lätt och enkel 
att använda. 

Allra bäst är att när jag sitter på 
bussen så kan jag följa precis vilka 
hållplatser vi är vid. Andra kan ju 
läsa skyltarna eller höra på utropen 
vilken hållplats man stannat vid och 
nu kan jag via punktskriftsskärmen  
på telefonen få precis samma  
information. Det är fantastiskt.

Annars är min dröm att det  
ska finnas ett hjälpmedel som kan 
förvandla alla radioprogram från  
tal till text. Så jag kan läsa vad som 
sägs i radio och ”lyssna” precis som 
alla andra.

 

Användare berättar
– så fungerar innovations lösningarna i verkligheten

Läs fler användarberättelser på www.pts.se/innovation/anvandare

”Jag är en aktiv person som träffar 
mycket folk, inte minst genom mitt 
arbete som ordförande i Förbundet 
Sveriges Dövblinda i Skåne. Jag och 
min fru reser också mycket när vi 
har möjlighet. 

Just därför betyder TM Touch 
väldigt mycket för mig. Jag har alltid 
med mig min iPad och finns på så 
sätt alltid tillgänglig. När jag bara 
hade bildtelefon hemma på min 
stationära dator kunde jag komma 
hem och ha en hel rad meddelan-
den, ”Hej Arne, ring mig så fort du 
kan”, och så hade jag varit borta  
en vecka... 

Om vi är utomlands har jag 
ipaden uppkopplad på hotellrum-
met, med wifi:t, och tar med mig 
mobiltelefonen om vi går ut. Då 

får jag ett meddelande när någon 
försökt nå mig och kan gå tillbaka till 
rummet och ringa tillbaka, om det 
är bråttom. 

Jag har nedsatt hörsel och svårt 
att uppfatta när en del perso-
ner uttalar vissa bokstäver. Då 
blir jag hjälpt om vi kan använda 
chatt-funktionen i appen. Jag kan 
ju också prata med mina döva 
vänner och kollegor genom appen, 
de tecknar och min fru översätter 
till mig. 

TM Touch har inneburit en ny 
frihet för mig – appen har gett mig 
helt andra ytor att röra mig på. Jag 
är inte längre begränsad av att vara 
nära hemmet för att vara nåbar. 

Utvecklarna av appen har också 
varit väldigt lyhörda för våra önske- 
mål om justeringar. Jag tror att de 
i princip fixat till allt jag och mina 
vänner önskat oss, som att man kan 
välja att ha hela skärmen som svars- 

knapp och ändra i inställningarna 
så att man får ett skrivfält istället 
för två. Det tycker jag är oerhört 
positivt.”
 
Arne Lorentzson Ordförande Förbundet 
Sveriges Dövblinda, FSDB, i Skåne

Innovationslösning: TM Touch,  
bildtelefonapplikation för iPad och  
iPhone (Vinnarprojekt i PTS första  
innovationstävling med tema ”Arbete  
och utbildning”). 

Jane Eriksen Driver egna företaget 
Handiwork och jobbar som datainstruktör 
för personer med dövblindhet.
 
Innovationslösning: Reskompis – en app 
som ger stöd under resor med kollektiv-
trafik (Vinnarprojekt i PTS femte innova-
tionstävling med tema ”Begriplighet och 
interaktion”).

”TM Touch har inneburit  
  en ny frihet för mig”



Vägledning för webbutveckling 
Vägledningen för webbutveckling är de officiella  
riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser 
inom offentlig sektor i Sverige. Dessa bygger på de 
internationella riktlinjerna WCAG 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidlines). Alla riktlinjer och vägledande 
information finns på  
 
webbriktlinjer.se

Lagar, krav och riktlinjer för digital 
inkludering och tillgänglighet
PTS har samlat översiktlig information om några av de 
lagar och riktlinjer som har att göra med tillgänglighet 
och digital inkludering samt listat några exempel på 
stödverktyg och vägledningar som finns. 

pts.se/funk/lagkrav

Mer information

Arbetsmarknad 
för alla!

PTS har en övergripande vision att alla i Sverige ska ha 
tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av digitalise-
ringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.

På grund av lång erfarenhet och stort engagemang 
inom våra sektorsområden elektronisk kommunikation 
och post har PTS en unik kompetens gällande dessa 
marknaders förutsättningar och användarnas behov. 
Samtidigt behöver vi ständigt utvecklas och lära oss 
ännu mer, och uppmuntrar därför till kunskapsutbyten 
och samverkan.

Vi har tagit oss an att vara ett nav för digital tillgänglig-
het och inkludering. Vi arbetar samlande, stödjande och 
pådrivande för att all informations- och kommunika-
tionsteknik i samhället ska vara inkluderande.

Det gör vi bland annat genom samverkan, kunskaps-
höjande insatser, främjande aktiviteter och finansiering 
av projekt och tjänster. Vilket till exempel resulterar i 
behovskartläggningar, teknikutvärderingar, innovations-
projekt och upphandlade förmedlingstjänster. 
 
pts.se/funk

Ansök senast  
15 juni 2017 till  
PTS fjortonde  
innovationstävling
Årets tema för PTS innovations - 
tävling är ”Arbetsmarknad för alla” 
och arrangeras tillsammans med  
Arbetsförmedlingen. Syftet är att  
få fram digitala lösningar som gör  
det lättare att anställa eller hitta  
jobb som matchar olika arbets- och 
funktionsförmågor. 

pts.se/innovation14



Program 30 maj 2017

www.pts.se/innovationsdag 
@PTSse   #PTSinnovation

12.00  Registrering och utställning öppnar. 
Lättare lunch serveras.

13.00  Moderator Beata Wickbom öppnar  
PTS Innovationsdag.

13.05  Inledning av PTS generaldirektör  
Dan Sjöblom. 

13.15  Technology – the power and the promise   
Robin utmanar de förutfattade meningar du 
kanske har om teknologins potential. Med 
sina erfarenheter som blind exemplifierar han 
vad vi kan göra för alla våra målgrupper om vi 
tänker inkluderande. Robin berättar om (och 
visar!) flera tekniska lösningar som förändrar 
människors liv oavsett förutsättningar. 
Robin Christopherson,  
Head of Digital Inclusion, AbilityNet (UK) 
 
OBS! Presentationen hålls på engelska  
men textas på svenska i webbsändningen,  
www.pts.se/innovationsdag

13.35 Bostads- och digitaliseringsminister Peter  
 Eriksson pratar om digitalisering, demokrati  
 och delaktighet. 

13.45  Myndighetspanel berättar om de skärpta 
lagarna och kraven inom tillgänglighet som 
påverkar alla offentliga verksamheter.  
Myndigheten för delaktighet  
Diskrimineringsombudsmannen  
Post- och telestyrelsen 

14.10  Utdelning av utmärkelsen Innovation och  
Design för alla. Presentation av vinnarprojektet 
från två håll: Projektets resa och en användar-
berättelse. Vad är verkliga behov och problem 
och hur kan en innovativ lösning skapa nya 
möjligheter och mer jämställda förutsättningar.

14.30  Paus med kaffe

15.00 Så blev läsning betydelsefullt för mig
 Artisten Petter Askergren berättar om 
 sin dyslexi.

15.20  Robotar, autonoma system och artificiell 
intelligens: en framtidsblick

 I framtiden finns möjligheten att robotar kan   
 ta över många tråkiga och farliga jobb från   
 människan och även användas som stöd för   
 personer med funktionsnedsättning. 

 Danica ger en översikt kring forskningen inom  
 området och visar vilka möjligheter som finns.  
 Hon tar också upp etiska och moraliska fråge-  
 ställningar kring människa-maskin samarbete  
 och interaktion. 
 Danica Kragic Jensfelt

15.40 Innovation och samverkan för en mer  
 tillgänglig framtid  

 Beata Wickbom reflekterar kort om vikten av  
 innovation och samverkan i dagens digitala   
 samhälle. Intervju med Arbetsförmedlingen  
 och PTS om samarbetet kring en innovations- 
 tävling för att bidra till en mer tillgänglig  
 arbetsmarknad. 

 Film och presentation av de vinnande 
 projekten i PTS senaste innovationstävling.

16.10 Moderator Beata Wickbom avslutar dagen.

WEBBSÄNDNING via www.pts.se/innovationsdag
Dagen direktsänds med teckenspråkstolkning,  
syntolkning och direkttextning.


