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1 PTS regeringsuppdrag om 
jämställdhetsanalys 

Post- och telestyrelsen (PTS) verkar för ett samhälle där all informations- och 
kommunikationsteknik är inkluderande och kan användas av alla, oavsett 
funktionsförmåga. Myndigheten tilldelas ett särskilt anslag för arbetet med att 
genomföra funktionshinderspolitiken inom områdena post och elektronisk 
kommunikation, anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till personer med 
funktionsnedsättning. Anslaget uppgick år 2019 till 138 mnkr. Villkor för hur 
anslaget får användas ges årligen i PTS regleringsbrev. 

PTS hade i regleringsbrevet 2019 i uppdrag att redovisa hur den verksamhet 
som finansieras av anslaget bidrar till att uppfylla målet för 
jämställdhetspolitiken. PTS har låtit konsulter analysera användningen av 
anslaget. 

Fördjupad analys av Bildtelefoni.net och urval vid 
utbildningsprojekt 

I 2019 års jämställdhetsanalys har PTS valt att göra en fördjupad analys av den 
upphandlade tjänsten Bildtelefoni.net samt processen för urval av 
utbildningsprojekt. Analysen undersöker också utfall i könsfördelning i 
utbildningsprojekt och utvecklingsprojekt. Anledningen till att PTS valt att 
göra en fördjupning är dels att myndigheten inte gjort några större förändringar 
av verksamheten som kan föranleda att statistiken förändrats nämnvärt sedan 
analysen 2018, dels att slutsatser från den fördjupade analysen kan användas 
för att utveckla de områden som merparten av anslaget används till.  

Jämställdhetsperspektivet kan stärkas ytterligare 

PTS återger här ett urval av slutsatserna av analysen. Fördjupning finns i 
analysrapporten från Analysys Mason Consulting AB (bilagan). 

Bildtelefoni.net bidrar i huvudsak till det jämställdhetspolitiska målet om en 
jämn fördelning av makt och inflytande. PTS har i upphandlingen av tjänsten 
inte haft ett uttalat jämställdhetsperspektiv, men det finns sociala krav i avtalet 
med underleverantören, bland annat i form av en icke-diskrimineringsklausul. 
Konsulten bedömer att PTS hade kunnat stärka de sociala kvalitetskraven 
ytterligare genom att vid anbudsinlämningen kräva redogörelser av 
förebyggande arbete, redovisning av arbetsrutiner och åtgärder.  

En enkätundersökning bland användare av tjänsten visar inte några uttalade 
könsskillnader vad gäller nöjdhet och användning av tjänsten, även om fler 
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kvinnliga användare anser att tjänsten har förbättringspotential. Majoriteten av 
de användare som har svarat menar att tjänsten gör dem mer självständiga. 
Undersökningen nådde ut till ett begränsat antal respondenter vilket gör att 
resultaten helst bör verifieras i kommande undersökningar bland användare. 

PTS process för finansiering av utbildningsprojekt och innovationstävlingar 
har i viss utsträckning mångfald av perspektiv i bedömningsprocesserna och 
utformning av ansökningsunderlag. Konsulten bedömer dock att 
jämställdhetsperspektivet kan stärkas ytterligare genom att PTS inkluderar 
perspektivet i val av tema för innovationstävlingar, analys av innovationers 
potentiella nytta/effekt för kvinnor respektive män.  

Konsulten gick igenom könsfördelningen i inkomna ansökningar om 
finansiering av utbildningsprojekt samt i projekt som beviljats finansiering. 
Bedömningen är att könsfördelningen är jämn i majoriteten av projekten och 
att det är ungefär lika många projekt som har huvudsakligen manliga eller 
kvinnliga deltagare.  

PTS kommer använda jämställdhetsanalysen vid 
kravställning och för blanketter 

PTS planerar att använda analysen och slutsatserna i denna rapport vid 
utformning av krav i kommande upphandlingar av posttjänster och tjänster för 
elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning.  

I arbetet med finansiering av utvecklingsprojekt och utbildningsprojekt 
kommer PTS att sträva efter att i ökad utsträckning ta hänsyn till jämställdhet. 
Ett möjligt sätt att göra det är att utforma ansökningsblanketter så att de som 
söker medel har med jämställdhetsperspektivet när de utformar projekten. PTS 
bedömer i dagsläget att jämställdhet inte ska vara ett bedömningskriterium, 
utan att projektfinansiering beviljas huvudsakligen utifrån den samlade nyttan 
för personer med funktionsnedsättning eller personer med speciella behov. 
PTS kan även sträva efter att marknadsföra utlysningar i olika kanaler i syfte att 
nå både män och kvinnor i hög utsträckning.  

Läs mer på pts.se/digitaldelaktighet 
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2 Bilaga 1: Jämställdhetsanalys av PTS 
verksamhet som finansieras genom 
anslag 2:2 
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1 Sammanfattning 

Post- och telestyrelsen (PTS) ska, enligt regleringsbrev för 2019, redovisa i vilken utsträckning 
som den verksamhet som finansieras genom anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till 
personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla målet för jämställdhetspolitiken. Det 
övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv. Detta mål är i sin tur uppdelat i sex delmål. Fokus för denna rapport 
ligger på två delmål: en jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet. 

Detta års avrapportering har ett fördjupat fokus på två verksamhetsområden: den 
samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net samt PTS finansiering av utbildningsprojekt för ökad 
digital kompetens (FAUP) och innovationstävlingarna.  

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net relaterar framför allt till det första delmålet om 
en jämn fördelning av makt och inflytande. Delmålet berör i första hand politiskt inflytande, men 
också möjligheten till att vara en aktiv samhällsmedborgare.  

I redovisningen av Bildtelefoni.net i rapporten har PTS kravställning av tjänsten analyserats. 
Analysen visar att ett jämställdhetsperspektiv inte har kunnat identifierats i kravställningen, men 
att PTS i viss utsträckning i dag ställer sociala kvalitetskrav på tjänsteleverantör och tjänst (där 
kön ingår som en variabel). Bland annat finns en anti-diskrimineringsklausul i avtalet som ska 
motverka att tjänsteleverantörer, och eventuella underleverantörer, överträder svenska 
diskrimineringsregler. De sociala kvalitetskraven hade kunnat stärkas ytterligare genom tydligare 
krav på det förebyggande arbetet, redovisningen av arbetsrutiner och åtgärder i samband med 
anbudsinlämning.  

Leverantören av Bildtelefoni.net arbetar i dag med aktiva åtgärder för att säkerställa en arbetsmiljö 
fri från diskriminering, bland annat med hjälp av en jämställdhets- och diskrimineringspolicy som 
uppdateras årligen. Leverantören har också rutiner för att säkerställa att användare bemöts på ett 
likvärdigt sätt.  

För denna rapport har en mindre enkätundersökning genomförts riktad till användare av 
Bildtelefoni.net. Resultatet visar att det inte finns några könsskillnader bland respondenterna när 
det gäller nöjdhet och användning av tjänsten. Däremot visar resultatet att fler kvinnliga 
respondenter har svarat att tjänsten har förbättringspotential och att det finns omkringliggande 
faktorer som begränsar deras användning av tjänsten. Majoriteten av respondenterna, oavsett kön, 
har svarat att tjänsten gör dem mer självständiga. Detta bidrar positivt till jämställdhetsmålet om 
en jämn fördelning av makt och inflytande. En kompletterande användarundersökning behöver 
dock göras i framtiden, för att bekräfta detta mönster i en större användargrupp.  

När det gäller PTS finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens (FAUP) visar 
projektansökningarna att en klar majoritet av projektgrupperna (22 stycken) hade en jämn 
könsfördelning, 5 var kvinnodominerade grupper och 8 var mansdominerade, övriga 10 föll bort 
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då uppgifter inte redovisades. Bland de aktörer som sedan beviljades finansiering var 5 
projektgrupper med jämn könsfördelning, 1 projektgrupp var kvinnodominerad och 1 räknas som 
bortfall eftersom könsfördelningen inte kan utläsas. 23 av 45 sökande projekt hade en kvinnlig 
projektledare, och av dem som beviljats finansiering hade 3 av 7 en kvinnlig projektledare. Över 
tid har den jämna könsfördelningen ökat bland sökande och dem som beviljats finansiering av 
PTS. Detta bidrar positivt till delmålen om en jämn fördelning av makt och inflytande samt 
ekonomisk jämställdhet. 

PTS arbete med finansiering av FAUP och innovationstävlingar visar att det i viss utsträckning 
finns ett aktivt arbete för att inkludera en mångfald av perspektiv i bedömningsprocesserna. 
Slutsatsen är dock att jämställdhetsperspektivet kan stärkas ytterligare genom att inkludera ett 
jämställdhetsperspektiv i val av tema för innovationstävlingar samt i analys av innovationers 
potentiella nytta/effekt för kvinnor respektive män. 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2019 står det att Post- och telestyrelsen (PTS) ska redovisa hur den verksamhet 
som finansieras av anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till personer med 
funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla målet för jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet 
för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt 
eget liv. Det övergripande målet är uppdelat i sex delmål som anger fokus och inriktning för 
jämställdhetspolitiken: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande: kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. 

2. Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. Jämställd utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter 
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

5. Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för 
en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

PTS verksamhet som finansieras genom anslag 2:2 är: posttjänster och elektroniska 
kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning 
och personer med speciella behov, utsträckt posttjänst till äldre och personer med 
funktionsnedsättning i glesbygd, befordran av blindskrift, nummerupplysningstjänster och 
förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov och 
utvecklingsprojekt (inklusive innovationstävlingar) samt andra insatser för ökad tillgänglighet och 
användbarhet inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster.  

I föregående års avrapportering till Näringsdepartementet utvärderades samtliga 
verksamhetsområden, och fokus låg framför allt på fördelning av finansiering i innovationstävlingar, 
könsfördelning bland sökande och vinnare i innovationstävlingar samt könsfördelning bland 
användare av ovanstående tjänster. Analysys Mason (dåvarande AB Stelacon) fick då i uppdrag att 
hjälpa PTS med att samla in data, analysera och skriva ihop rapportunderlag. Analysys Mason bistår 
även i årets avrapportering till Infrastrukturdepartementet genom datainsamling, analys och 
rapportskrivning. 
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2.2 Fokus för årets avrapportering 

Förra årets avrapportering täckte in samtliga verksamhetsområden som finansieras genom anslag 
2:2. Årets avrapportering gör en fördjupad analys inom två utvalda verksamhetsområden: 

• den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net  
• PTS finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens (FAUP) och 

innovationstävlingar. 

Analysen för Bildtelefoni.net har ett helhetsperspektiv genom analys av PTS kravställning av 
tjänsten, tjänsteleverantörens tillhandahållande av Bildtelefoni.net samt användares inställning till 
och användning av tjänsten. Material som används till analysen är förfrågningsunderlag från PTS 
upphandling av Bildtelefoni.net, intervju med representant från tjänsteleverantören Evantia Oy samt 
enkätsvar från användare.  

Analysen av finansieringen av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens (FAUP) kartlägger 
könsfördelningen bland sökande och aktörer som har beviljats finansiering. Detta görs genom analys 
av projektansökningar. Utöver detta analyseras även PTS arbete med finansieringsprocesserna för 
FAUP och innovationstävlingar, genom intervju med representanter från PTS.  

2.3 Analys utifrån de jämställdhetspolitiska målen 

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net relaterar framför allt till det första delmålet om en 
jämn fördelning av makt och inflytande. Delmålet berör i första hand politiskt inflytande, men också 
möjligheten till att vara en aktiv samhällsmedborgare. Tjänsten Bildtelefoni.net är en lösning som 
säkerställer att teckenspråkiga personer får tillgång till telefoni som är likvärdig med den telefoni 
som personer med talad svenska som förstaspråk har tillgång till. Tillgång till fungerande 
elektroniska kommunikationstjänster är en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. 
Denna rapport analyserar om kvinnor respektive män kan ha olika förutsättningar att använda 
tjänsten Bildtelefoni.net.  

När det gäller PTS finansiering genom FAUP och innovationstävlingar relaterar detta 
verksamhetsområde också till det första delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande. 
Fördelningen gäller vilka som beslutar om finansiering och vilka som projektleder de projekt som 
tilldelas finansiering. PTS finansiering relaterar också till delmålet om ekonomisk jämställdhet och 
fördelning av finansiering mellan kvinnor och män. Årets rapport redovisar inte data för sökt eller 
tilldelat belopp uppdelat på kön. Anledningen till detta är att populationen bedöms som för liten för 
att kunna dra några säkra slutsatser utifrån eventuella skillnader.  
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3 Nulägesanalys av den samtalsförmedlande tjänsten 
Bildtelefoni.net 

Tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer 
som använder svenskt tal för kommunikation att ringa till varandra. Bildtelefoni.net erbjuder två 
tjänster: förmedling och distanstolkning.1 

3.1 Metod för datainsamling 

Underlag till analys av PTS kravställning av Bildtelefoni.net baseras på dokumentstudier av ett urval 
dokument från PTS senast genomförda upphandling av tjänsten. Analys av tjänsteleverantörens 
tillhandahållande av tjänsten baseras på underlag från en intervju med tjänsteleverantören om 
löpande arbetsmiljöarbete och riktlinjer för bemötande av användare. Avslutningsvis har en 
enkätundersökning genomförts riktad till användare av Bildtelefoni.net. En fördjupad 
metodbeskrivning för enkäten presenteras längre ner i kapitlet. 

3.2 PTS kravställning av Bildtelefoni.net 

Att använda offentlig upphandling för att uppnå olika samhälleliga mål är möjligt enligt EU-rätten 
och lyfts fram av EU-kommissionen som tagit fram en vägledning för socialt ansvarsfull 
upphandling.2 Trots att det inte anses som tillämpligt att för alla tillfällen inkludera ett specifikt 
jämställdhetskrav ska alla offentliga upphandlingar genomsyras av principen om icke-
diskriminering. För denna analys har Analysys Mason undersökt vilka sociala kvalitetskrav och krav 
utifrån jämställdhet som PTS ställt i upphandlingen av Bildtelefoni.net. Offentlig upphandling styrs 
av fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten. En av dessa grundprinciper är 
proportionalitetsprincipen som handlar om att de krav som ställs i en offentlig upphandling ska vara 
rimliga i förhållande till det som upphandlas. Detta innebär bland annat att kraven ska vara 
nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.3 Proportionalitetsprincipen påverkar bland 
annat vilka sociala kvalitetskrav som PTS inkluderat i upphandlingen. 

För denna redovisning har Analysys Mason analyserat innehållet i PTS upphandlingsdokument för 
förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. De upphandlingsdokument som är inkluderade i analysen är 1. 
Förfrågningsunderlag, 2. Kravspecifikation och Bilaga 3 Avtalsutkast.   

Analysen utgår ifrån tre huvudsakliga frågor: 

 

1 Bildtelefoni.net. https://bildtelefoni.net/ (Hämtad 2019-12-03). 

2 EU-kommissionen. Buying Social. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cb70c481-0e29-
4040-9be2-c408cddf081f/language-enn (Hämtad 2019-12-05). 

3 Upphandlingsmyndigheten. De grundläggande upphandlingsprinciperna. 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-
lagstiftningen/Principerna/ (Hämtad 2019-12-05). 

https://bildtelefoni.net/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cb70c481-0e29-4040-9be2-c408cddf081f/language-enn
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cb70c481-0e29-4040-9be2-c408cddf081f/language-enn
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
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• Inkluderar PTS sociala kvalitetskrav i upphandlingen av den samtalsförmedlande tjänsten 
Bildtelefoni.net? 

• Inkluderar PTS jämställdhetskrav i upphandlingen av den samtalsförmedlande tjänsten 
Bildtelefoni.net? 

• Om svaret är ja på ovanstående frågor, hur är dessa krav formulerade? 

PTS rutiner för utvärdering av inkomna anbud är strukturerad enligt ett antal fastslagna moment. 
Det första momentet är att kontrollera att anbuden uppfyller de formella kraven för upphandlingen. 
Därefter genomförs en s.k. leverantörskvalificering där leverantörer kontrolleras enligt de uppställda 
kraven under avsnittet ”Krav på anbudsgivare” som finns i dokumentet 1. Förfrågningsunderlag. 
De anbud som uppfyller dessa krav går sedan vidare till anbudsprövningen. I anbudsprövningen 
säkerställs att leverantörerna uppfyller de krav som ställs på tjänsten (kraven finns i dokumentet 2. 
Kravspecifikation). Avslutningsvis tecknas avtal med leverantören och eventuella underleverantörer 
(utkast på avtalet presenteras i bilaga 3 Avtalsutkast).  

3.2.1 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget innehåller bland annat information om PTS uppdrag, om tjänsten 
Bildtelefoni.net och tjänstens målgrupper samt krav på anbudsgivares tekniska förmåga och 
kapacitet. I dokumentet informerar PTS även om upplägg och innehåll för de presentationer som 
kvalificerade anbudsgivare ska genomföra för PTS. Presentationen innehåller fördjupad information 
om bland annat anbudsgivarens organisation, hur kvaliteten i tjänsten ska säkerställas, vilka metoder 
och arbetssätt som kommer att användas av teckenspråkstolkar verksamma i tjänsten samt en 
redogörelse för den tekniska plattform som kommer användas för tjänsten. 

Dokumentet innehåller de krav som PTS anser är centrala och relevanta att uppfylla för en leverantör 
av tjänsten Bildtelefoni.net. Analysys Mason har för leverantörskvalificeringen inte identifierat 
några sociala kvalitetskrav eller jämställdhetskrav.  

3.2.2 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen står beskrivet vilka krav PTS ställer på tjänsten, vilket inkluderar krav på 
tekniska funktioner, innehåll och bemötande, tillgänglighet och kompetens hos teckenspråkstolkar. 
Till skillnad från leverantörskvalificeringen innehållet kravspecifikationen ett antal sociala 
kvalitetskrav. 

Ett sätt för upphandlande myndigheter att upphandla på ett socialt ansvarsfullt sätt är att ställa krav 
på arbetsmiljön. På så sätt kan upphandlingen fungera som ett verktyg för att främja en god 
arbetsmiljö hos leverantören. För teckenspråkstolkars arbetsmiljö har Analysys Mason identifierat 
ett krav på hantering av längre samtal:  

”Vid Förmedling och Distanstolkning ska Teckenspråkstolk, under pågående samtal, bytas ut efter 

maximalt 30 minuters tolkning. Teckenspråkstolk kan vid behov bytas ut efter kortare tid än 30 

minuter. Teckenspråkstolkar ska tolka eller på annat sätt använda teckenspråket under högst halva 

arbetstiden. Leverantören ska i anbudet beskriva rutin för detta samt redogöra för hur längre samtal 
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hanteras. Av beskrivningen, om max ca 500 ord, ska det tydligt framgå att ovan angivna krav 

uppfylls.” 

Ett annat krav på arbetsmiljön för teckenspråkstolkar berör stöd i samband med tolkning av 
känslomässigt krävande samtal: 

”Leverantören ska vid behov ordna professionell rådgivning för Teckenspråkstolkar för att stödja 

Teckenspråkstolkar med känslomässiga aspekter av genomförda Förmedlade och Distanstolkade 

samtal. Stödet ska vara konfidentiellt mellan Teckenspråkstolken och rådgivaren. Det kan 

exempelvis gälla ett samtal med tragiskt innehåll som var väldigt känslomässigt krävande att tolka 

beroende på dess karaktär.” 

Andra krav som PTS inkluderar i kravspecifikationen berör hur leverantören ska säkerställa ett 
likvärdigt tillhandahållande av tjänsten. PTS ställer även krav på leverantörer när det gäller 
bemötande av användare: 

”Bemötande av Användare ska vara korrekt, positivt, enhetligt, samt ske med det tålamod och den 

inlevelse som Tjänsten kräver vid varje tillfälle.” 

Utöver detta ska leverantörer även intyga att de har tydliga riktlinjer för hur bemötandefrågor 
kvalitetssäkras. PTS ställer också krav på att tjänstens teckenspråkstolkar ska arbeta efter väl 
utarbetade och dokumenterade metoder och arbetssätt för att uppnå en kvalitativ och enhetlig tjänst 
med hög service. Leverantören ska tillämpa ett kvalitetssäkringsprogram som beskriver 
kvalitetsstyrningen av tjänsten. Om PTS under avtalsperioden så önskar ska leverantören möjliggöra 
för dem att granska kvalitetssäkringsprogrammet och hur detta program tillämpas. Detsamma gäller 
även för uppföljning av kvaliteten i tjänstens utförande och kvalitet, som bland annat avser 
bemötande av användare av tjänsten. PTS kräver inte att dokumentering av ovanstående arbete ska 
skickas in i samband med anbudsinlämning. 

3.2.3 Avtalsutkast 

Det tredje upphandlingsdokumentet som granskats är det avtalsutkast som beskriver  det avtal som 
sluts mellan PTS och den upphandlade tjänsteleverantören. 

PTS har i ett avsnitt i avtalet lyft in ett tydligt krav på tjänsteleverantörens anti-
diskrimineringsarbete, genom en s.k. anti-diskrimineringsklausul. Klausulen ställer krav på 
leverantör och ev. underleverantör att svenska antidiskrimineringsregler inte ska överträdas. PTS 
begär inte ut någon dokumentation i samband med anbudsinlämningen. Däremot ska leverantör och 
ev. underleverantör kunna skicka in dokumentation om detta begärs ut av PTS under avtalstiden. 
Om det framgår att leverantör eller underleverantör har överträtt svenska diskrimineringsregler har 
PTS möjlighet att avsluta avtalet.  

PTS framhåller att det är av stor betydelse att leverantör och ev. underleverantör lever upp till 
demokratiska värderingar. Ett brott mot denna paragraf är ett väsentligt kontraktsbrott. PTS skriver 
att de därför har rätt att häva avtalet om leverantören eller ev. underleverantörer bryter mot villkoren. 
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Om leverantören vidtar omedelbar rättelse eller om andra särskilda skäl finns kan dock PTS avstå 
ifrån att häva avtalet. 

3.3 Tjänsteleverantörens tillhandahållande av tjänsten 

Från och med 1 juli 2016 är Evantia Oy leverantör av tjänsten Bildtelefoni.net. De samarbetar 
tillsammans med NerikeTolkarna AB som bemannar tjänsten med teckenspråkstolkar och nWise 
som ansvarar för den tekniska lösningen för tjänstens samtalsförmedling och distanstolkning. 
Underlag som följande avsnitt baseras på är insamlat genom intervju med en representant från 
Evantia Oy som har det övergripande ansvaret för Bildtelefoni.net. 

Analysys Mason har för denna analys bland annat fokuserat på hur tjänsteleverantören säkerställer 
en jämställd arbetsmiljö för de teckenspråkstolkar som arbetar i tjänsten Bildtelefoni.net. Analysen 
undersöker även tjänsteleverantörens rutiner för att säkerställa att användare bemöts på ett likvärdigt 
sätt, oavsett kön eller andra bakgrundsvariabler. 

3.3.1 Löpande arbete för en jämställd arbetsmiljö  

Evantias samarbetspartner NerikeTolkarna som ansvarar för teckenspråkstolkarna i tjänsten 
Bildtelefoni.net har en framtagen jämställdhet- och diskrimineringspolicy. Policyn uppdateras 
årligen, och det bedrivs ett aktivt arbete för att motverka diskriminering och främja en god 
arbetsmiljö för tolkar. Kompetens och erfarenhet hos tolkar styr löneutveckling, befordran och vilka 
som rekryteras till tjänsten. När det gäller kompetensutveckling och utbildning för tolkar styrs detta 
utifrån det behov som finns och tolkuppdragens karaktär. Bland annat genomförs 
kompetensutveckling för att tolkarna ska hålla sitt teckenspråk uppdaterat utifrån den språkliga 
utvecklingen. Ambitionen är att säkerställa en bredd i personalgruppen, att alla tolkar ska ha 
möjlighet att åta sig olika typer av tolkuppdrag. Kompetensutvecklingen är ett löpande arbete som 
är tillgängligt för alla tolkar, oavsett kön.  

NerikeTolkarna arbetar utifrån en schemasättning som så långt som möjligt anpassas efter de 
önskemål som finns hos tolkarna. Om det finns önskemål att kombinera föräldraledighet på deltid 
med arbete finns det oftast möjlighet till detta. Bedömningen är att tolkar vid Bildtelefoni.net ges 
goda förutsättningar att kombinera föräldraskap med arbete. Det finns goda möjligheter att anpassa 
sina arbetstider utifrån sin familjesituation.4 

För tillfället arbetar 74 kvinnor och 11 män som tolkar i tjänsten Bildtelefoni.net. Könsfördelningen 
bland tolkar i tjänsten speglar könsfördelningen bland teckenspråkstolkar i samhället i stort.5 

 

4 Intervju med Evantia Oy 2019-12-10. 

5 Myndigheten för yrkeshögskolan. Tolkbildningar inom folkbildningen 2017. 
https://www.myh.se/Documents/Statitik/Tolkutbildningar%20inom%20folkbildningen/Kortfattad%20statistik/Kortfattad
_statistik_Tolk_2017.pdf (Hämtad 2019-12-11). 
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3.3.2 Jämställt bemötande av användare 

Inom personalgruppen hos NerikeTolkarna finns en arbetsgrupp som specifikt arbetar med 
normkritiska perspektiv. De normkritiska perspektiven ska motverka stereotypa föreställningar eller 
fördomar som kan ha negativ inverkan på tolkningen och bemötandet av användare. Flera tolkar är 
hbtq-diplomerade, vilket innebär att de aktivt ska arbeta med att säkerställa att användare, oavsett 
könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet, ges ett likvärdigt bemötande och en likvärdig service 
genom tjänsten Bildtelefoni.net. Utöver detta följs även de krav som ställs på leverantörerna när det 
gäller svenska antidiskrimineringsregler. 

För tjänsten finns en tjänstemanual som beskriver hur användare ska bemötas. Utgångspunkten är 
att tjänsten ska tillhandahållas på ett könsneutralt sätt. Rent konkret innebär detta att tolkarna ska 
använda sig av ett könsneutralt språk så långt som möjligt. Ett könsneutralt språk innebär bland 
annat att inte tillskriva användare en könsidentitet som kvinna eller man, om detta inte är något som 
uttryckligen framförs av användarna själva. Tolkar som anställs för att arbeta i tjänsten får gå igenom 
en introduktion där frågor om bland annat likvärdigt bemötande och ett korrekt språk ingår. Detta 
arbete följs upp kontinuerligt. 

Användares upplevelser av tjänsten följs upp kontinuerligt genom Evantias system för 
avvikelsehantering och genom att de tar emot synpunkter i kundtjänst. Evantia håller sig även 
uppdaterad när användarundersökningar riktade till användare av Bildtelefoni.net genomförs.  

Det finns inga indikationer, enligt Evantia, på att användare påverkas negativt av den sneda 
könsfördelningen bland tjänstens tolkar. Det finns möjlighet att önska om man vill byta till en 
kvinnlig eller manlig tolk. Det är enbart ett fåtal användare som till dags dato har framfört detta 
önskemål, vilket kan indikera att könsfördelningen bland tolkarna inte är något som påverkar 
användarna i särskilt stor utsträckning. 

3.4 Användares inställning och användning av tjänsten 

Följande avsnitt beskriver resultat från den enkätundersökning som genomfördes riktad till 
användare av Bildtelefoni.net. Inledningsvis beskrivs även enkätmetoden och hur enkäten spridits. 

3.4.1 Metod för enkät 

Enkätundersökningen har i första hand genomförts som en enkät på webben. Enkäten har publicerats 
på webbplatsen Bildtelefoni.net, i digitala kanaler genom Sveriges Dövas Riksförbund (SRF), 
Hörselskadades Riksförbund (HRF), Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB) och 
genom SPRIDA Kommunikationscenter som informerat om enkäten via förskrivare av hjälpmedel 
till teckenspråkiga personer. Riktade utskick av enkäten till enskilda användare har inte kunnat 
genomföras, eftersom det inte finns ett generellt register över användare och de kontaktuppgifter 
som finns sparade för användare inte kan användas för detta ändamål enligt GDPR-regler.  

Att sprida en enkät via webbplatser och andra öppna digitala kanaler innebär att det inte går att 
kontrollera exakt vem det är som besvarar enkäten, till skillnad från ett riktat utskick där det finns 
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en större kontroll. Detta innebär bland annat att det inte är möjligt att dra slutsatser om fler individer 
än de som svarat på enkäten. En annan aspekt som påverkar urvalet är att enkäten till största del 
spridits via digitala kanaler, vilket troligtvis medfört att användare med låg digital kompetens inte 
haft möjlighet att besvara enkäten i lika stor utsträckning. Det har funnits möjlighet att besvara 
enkäten via sin bildtelefon direkt till en teckenspråkig intervjuare. För denna enkät har det dock inte 
kommit in några intresseanmälningar för att göra detta. Webbenkäten har varit översatt till svenskt 
teckenspråk, vilket underlättar för teckenspråkiga personer att besvara enkäten direkt på webben. 

Totalt har 34 personer besvarat enkäten. Att enkäten inte har fler respondenter kan delvis förklaras 
med att enkäten inte har delats via riktade utskick. Enkäter via e-post eller telefon möjliggör 
påminnelser, vilket inte är möjligt på samma sätt med webbenkäter. En annan förklaring kan vara 
att enkäten upplevs som alltför tidskrävande att besvara. 

Resultatet från den aktuella enkäten kan ge vissa indikationer på användares inställning till och 
nyttjande av tjänsten. Men för att kunna dra mer långtgående slutsatser krävs att en framtida 
användarundersökning genomförs som når ut till en större användargrupp. Ett sätt att sprida enkäten 
så den når ut till fler användare är att sprida den genom tjänsten Bildtelefoni.net. Men för att sprida 
den via tjänsten är det viktigt att hitta en lösning så användare inte blir störda av informationen när 
de använder tjänsten. 

3.4.2 Resultat från användarundersökningen 

Totalt har 34 personer besvarat samtliga frågor i enkäten. De bakgrundsfrågor som inkluderades i 
enkäten berörde, utöver kön, även ålder, sysselsättning och vilket län som respondenterna är bosatta 
i. Av alla respondenterna var 15 kvinnor, 13 män, 1 respondent definierade sig med annan 
könstillhörighet och 5 respondenter ville inte besvara frågan. Medelåldern var 52 år för kvinnliga 
respondenter och 44 år för manliga. Inga stora skillnader fanns i sysselsättningsaktiviteter mellan 
grupperna. Merparten av de tillfrågade respondenterna var antingen förvärvsarbetande eller 
pensionerade, oberoende av könstillhörighet. Geografiskt finns en stor representation av 
respondenter ifrån Skåne län, Stockholms län och Örebro län.  

Resultatet från användarundersökningen redovisas nedan. Alla diagram redovisar antalet 
respondenter i absoluta tal, om inget annat framgår av diagrammet.  
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0 1 2 3 4 5 6 7

Flera gånger om dagen

En gång per dag

Två till tre gånger i veckan

En gång i veckan

En gång i månaden

Mer sällan

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 3. Hur ofta ringer du eller tar emot samtal via 
Bildtelefoni.net? (N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Merparten av respondenterna använder Bildtelefoni.net ofta. Nio respondenter (3 män och 6 
kvinnor) uppgav att de använde tjänsten flera gånger om dagen, och mer än hälften av 
respondenterna använder tjänsten minst två gånger i veckan. Åtta personer (cirka 25 procent) 
använder sig av tjänsten en gång i månaden eller mer sällan.  

 
Inga stora könsskillnader har identifierats bland respondenterna när det gäller vilka de kontaktar när 
de använder tjänsten. Respondenterna hade möjlighet att ge flera svarsalternativ. Offentliga 
kontakter var vanligast, följt av företagskontakt, kontakt med familj och vänner och för att ringa 
inom arbetet eller studier. Det var något vanligare för kvinnliga respondenter att kontakta offentliga 
aktörer via tjänsten, och för manliga att kontakta vänner och familj.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

För att ringa till offentliga organisationer

För att ringa till företag

För att ringa till familj och vänner

För att ringa i mitt arbete/mina studier

Annat, nämligen:

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 4. När brukar du använda dig av Bildtelefoni.net?
Flera svarsalternativ är möjliga (N:71)

Kvinna Man Annan Vill ej svara
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Mycket missnöjd

Ganska missnöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

Vet ej eller vill inte svara

Antal respondenter

Fråga 5. Hur nöjd är du överlag med tjänsten 
Bildtelefoni.net? (N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Totalt angav 6 respondenter att de var mycket nöjda med tjänsten medan ytterligare 11 personer 
uppgav att de var ganska eller mycket missnöjda med tjänsten. Nästan hälften av respondenterna 
(16 personer) uppgav att de var ganska nöjda med tjänsten. Inga tydliga könsskillnader i kundnöjdhet 
kan härledas i enkätsvaren. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Instämmer inte alls

2. Instämmer i liten utsträckning

3. Instämmer delvis

4. Instämmer helt eller i stor utsträckning

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 6.1 Jag upplever att tjänsten gör mig mer självständig 
(N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Totalt anger 19 av 34 respondenter att de instämmer helt eller i stor utsträckning att tjänsten 
Bildtelefon.net gör dem mer självständiga. Svaren indikerar att tjänsten har stor betydelse för 
användares självständighet, för såväl kvinnor som män.  

 

 



15 
 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Instämmer inte alls

2. Instämmer i liten utsträckning

3. Instämmer delvis

4. Instämmer helt eller i stor utsträckning

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 6.2 Jag upplever att den tekniska kvaliteten är bra 
(N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Ungefär hälften av respondenterna instämmer delvis i att den tekniska kvaliteten i tjänsten är bra. 
Fyra personer håller med helt eller i stor utsträckning att tjänsten håller god teknisk kvalitet. Jämfört 
med andra kvalitetsområden indikerar enkätsvaren att fler användare anser att det finns 
förbättringspotential i den tekniska kvaliteten. Något fler kvinnliga respondenter instämmer i liten 
utsträckning att den tekniska kvaliteten är bra. 
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1. Instämmer inte alls

2. Instämmer i liten utsträckning

3. Instämmer delvis

4. Instämmer helt eller i stor utsträckning

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 6.3 Jag får ett trevligt bemötande av tolkarna när jag 
använder tjänsten (N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

 
Merparten av användarna upplever att de får ett gott bemötande av sin tolk vid användandet av 
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tjänsten, oavsett kön. Något fler kvinnliga respondenter instämmer delvis i att de får ett trevligt 
bemötande av tolkar.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Instämmer inte alls

2. Instämmer i liten utsträckning

3. Instämmer delvis

4. Instämmer helt eller i stor utsträckning

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 6.4 Jag upplever att tolkningen håller en god kvalitet 
(N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Majoriteten av respondenterna, oavsett kön, anser att tolkningen håller en god kvalitet. Något fler 
kvinnliga respondenter har svarat att de inte alls instämmer i att tolkningen håller en god kvalitet. 
Överlag är något fler manliga än kvinnliga respondenter positivt inställda till tolkningen. 
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1. Instämmer inte alls

2. Instämmer i liten utsträckning

3. Instämmer delvis

4. Instämmer helt eller i stor utsträckning

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 6.5 Jag kan använda tjänsten när jag vill (N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Den stora merparten av respondenterna anser att de har goda möjligheter att använda tjänsten när de 
vill. 18 av 34 respondenter instämde helt eller i stor utsträckning i detta påstående. Det fanns ingen 
större skillnad bland kvinnliga och manliga respondenter.  
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1. Instämmer inte alls

2. Instämmer i liten utsträckning

3. Instämmer delvis

4. Instämmer helt eller i stor utsträckning

Vet ej eller vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 6.6 Jag tycker det är enkelt att använda tjänsten 
(N:34)

Kvinna Man Annan Vill ej svara

Majoriteten av respondenterna instämmer helt eller delvis att det är enkelt att använda tjänsten. 
Något fler manliga respondenter har svarat att de delvis instämmer i att det är enkelt att använda 
tjänsten.  
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Kvinna

Man

Annan

Vill ej svara

Antal respondenter

Fråga 7 Finns det andra omkringliggande faktorer som 
hindrar dig från att använda tjänsten Bildtelefoni.net så 

mycket som du önskar? (N:34)

Ja Nej Vet ej/vill ej svara

Fråga 7 undersöker om det finns andra omkringliggande faktorer som hindrar eller begränsar 
användare från att använda tjänsten fullt ut. Här finns en viss skillnad mellan hur manliga och 
kvinnliga respondenter har svarat. 7 av 15 kvinnliga respondenter ansåg att det finns 
omkringliggande faktorer som begränsar dem, jämfört med 1 av 13 manliga respondenter. I 
anslutning till frågan fanns möjlighet att ge exempel på sådana omkringliggande faktorer. Vad som 
framför allt lyftes fram av respondenterna var dålig nätuppkoppling (både egen och andras), dålig 
bildkvalitet som ibland omöjliggjorde samtal, höga priser hos internetleverantörer och problem med 
avbrutna samtal som medför att de hamnar i kö till tjänsten om igen. 
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Fråga 8 Tycker du att tjänsten Bildtelefoni.net kan förbättras 
på något sätt? (N:34) 

Ja

Nej

Vet ej/vill ej svara

Något fler kvinnliga än manliga respondenter ansåg att tjänsten kan förbättras, 13 att jämföra med 
8. Flera kvinnliga respondenter (10 stycken) lämnade kommenterar om potentiella 
förbättringsområden för tjänsten. Kommentarerna berörde framför allt förbättringar i tolkningen, att 
kötiden bör minska, förbättrad information i samband med driftstörningar och förbättringar i 
ljudkvalitet och bildkvalitet. 

3.4.3 Summering av användarundersökningen 

Analysys Mason har för denna enkätundersökning inte kunnat identifiera några stora könsskillnader 
mellan respondenter. Majoriteten av respondenterna, oavsett kön, är nöjda med tjänsten och 
upplever att tjänsten gör dem mer självständiga. Fler kvinnliga än manliga respondenter har svarat 
att det finns förbättringspotential i tjänsten och att det finns omkringliggande faktorer som hindrar 
dem från att använda tjänsten. De förbättringsområden som lyftes fram var: 

• kortare kötider 
• bättre teknisk kvalitet på tjänsten (ljud, bild, frekventa frånkopplingar) 
• bättre information om drift och störningar på webbplatsen  
• bättre kvalitet på tolkningen  
• möjlighet att välja specifika ärenden (till exempel för vårdsamtal eller samtal med 

myndigheter), eftersom olika tolkar har olika expertområden. 

Omkringliggande faktorer som har negativ påverkan på användning av tjänsten är bristande teknisk 
integrering med andra tjänster, dålig nätuppkoppling och vissa problem med bildkvalitet och 
avbrutna samtal.  

Flest kommentarer om tjänstens tekniska kvaliteter har lämnats av kvinnliga respondenter. En större 
proportion av de kvinnliga respondenterna har också uppgett att de bara delvis instämmer med 
påståendet att det är enkelt att använda tjänsten.  
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4 Nulägesanalys av finansieringsprocesser för 
utbildningsprojekt (FAUP) och innovationstävlingar 

Följande kapitel beskriver könsfördelning bland sökanden till utbildningsprojekt för ökad digital 
kompetens (FAUP) och de aktörer som beviljades finansiering via denna utlysning från PTS. Utöver 
detta har en analys genomförts av PTS arbetsprocesser för finansiering av utbildningsprojekt och 
innovationstävlingar. Processen för innovationstävlingarna inkluderas i denna analys, eftersom den 
till stor del liknar den process som genomförs för FAUP. I de fall som processerna skiljer sig från 
varandra har detta tydliggjorts.   

Analysys Mason har i analysen av PTS arbetsprocesser använt ett analysverktyg som Vinnova har 
tagit fram för analys av innovationsfrämjande arbete.6 Verktyget täcker in olika områden som bland 
annat berör vilka som är involverade i beslutsfattandet, hur idéer för utlysningar tas fram, hur 
utlysningar marknadsförs, vilket stöd projekt får i beaktande av jämställdhetsperspektiv och hur 
utfallet ser ut. 

4.1 Metod för datainsamling 

Information om könsfördelning bland sökanden och de som har beviljats finansiering genom FAUP 
och innovationstävlingar har samlats in genom analys av projektansökningar och tilldelningsbeslut. 
Information om aktörers branschtillhörighet har samlats in genom SNI-koder som presenteras på 
webbplatsen för Alla Bolag. Resterande underlag om PTS arbetsprocesser har samlats in genom 
intervju med två representanter från PTS som har suttit med i bedömningsgruppen för FAUP och 
tidigare innovationstävlingar.   

4.2 PTS arbetsrutiner för finansieringsprocess 

Nedanstående avsnitt beskriver de frågeområden som diskuterades under intervjun med PTS. 
Frågeområdena motsvarar till stor del de områden som presenteras i Vinnovas analysverktyg.  

4.2.1 Urval och utformning av idéer till teman 

I PTS regleringsbrev för 2018, inom ramen för anslag 2:2, fick PTS i uppdrag att utlysa finansiering 
till organisationer som anordnar utbildningar för att personer med speciella behov ska kunna lära sig 
att använda it och elektroniska tjänster för att åstadkomma social integrering av sårbara grupper.7 
Med speciella behov avses personer som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper och personer 
som kan ha större inlärningssvårigheter, till exempel äldre och nyanlända med låg utbildning. PTS 
utlyste under hösten 2018 finansiering till företag och organisationer för att genomföra 

 

6 Vinnova. Mall för analys för innovationsfrämjare. https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2018/05/Mall-
f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsanalys-innovationsfr%C3%A4mjare.pdf (Hämtad 2019-12-10). 

7 Näringsdepartementet. Post- och telestyrelsen regleringsbrev 2018. 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18791 (Hämtad 2019-12-10). 

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2018/05/Mall-f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsanalys-innovationsfr%C3%A4mjare.pdf
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2018/05/Mall-f%C3%B6r-j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsanalys-innovationsfr%C3%A4mjare.pdf
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18791
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utbildningsprojekt för att öka den digitala kompetensen för personer med speciella behov (FAUP). 
PTS har själva inte utformat något särskilt tema för denna utlysning, utan har följt den skrivning 
som står i regleringsbrevet.  

För innovationstävlingar har PTS däremot haft möjlighet att påverka inriktningen på utlysningarna. 
Processen för att ta fram en inriktning eller ett tema ser annorlunda ut från tävling till tävling. PTS 
har i dagsläget inga tydliga arbetsrutiner för hur teman tas fram. Med i de flesta fall identifieras 
relevanta temaområden i omvärldsanalyser som genomförs kontinuerligt. Omvärldsanalyserna 
genomförs i form av egna undersökningar, deltagande i konferenser, möten eller interna diskussioner 
på PTS och i kontakt med målgrupper. I de flesta fall ”testas” teman i fokusgrupper med olika 
målgrupper och i dialog med företag, för att undersöka relevansen i olika teman. Det slutliga 
fastställandet av teman för innovationstävlingar fastställs kollektivt av personal vid PTS som arbetar 
på den berörda enheten.  

Ett sätt att strukturera upp detta arbete ytterligare är att utforma tydliga rutiner för hur teman 
fastställs. Genom analys av vilka som i första hand kan beröras av ett visst tema kan PTS få en 
tydligare bild av vilka organisationer som kan komma att söka finansiering. I förlängningen kan det 
också bli tydligare vilka målgrupper som får användning av innovationerna och vilka man inte når 
ut till. Ett intersektionellt perspektiv kan fungera som ett verktyg för att undersöka hur olika 
demografiska faktorer, utöver funktionsförmåga, påverkar svårigheter eller behov när det kommer 
till digital delaktighet och kommunikation.8  

För marknadsföringen av FAUP och innovationstävlingarna används olika marknadsföringskanaler. 
PTS tar hjälp av en extern marknadsföringsbyrå för detta. I samband med en innovationstävling som 
genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen nådde informationen ut bredare, tack vare att 
informationen även delades i Arbetsförmedlingens kanaler. Antalet sökande var därför större 
jämfört med tidigare innovationstävlingar. Ett sätt att få en tydligare överblick av hur 
marknadsföringen genomförs kan vara att PTS utformar en kommunikationsplan i samarbete med 
ansvarig kommunikationsbyrå, för att säkerställa att informationen når ut till alla aktörer som kan 
ha intresse för utlysningarna. Ur ett jämställdhetsperspektiv kan en tydlig utformad 
kommunikationsplan också öka möjligheterna för att marknadsföringen når fram till en mångfald av 
organisationer, bland annat organisationer i mansdominerade respektive kvinnodominerade 
sektorer.  

4.2.2 Organisering och bedömningsprocess 

PTS anger att arbetet med att bedöma ansökningar sker utifrån en sammansatt arbetsgrupp som 
vanligtvis innehåller en jämn fördelning av män och kvinnor. I dagsläget är arbetsgruppen dock 
kvinnodominerad. Vid behov av ytterligare resurser kan andra personer, internt på PTS, få förfrågan 
om att delta i bedömningen av ansökningarna.  

 

8 Nationella sekretariatet för genusforskning. Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv. 
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsintegrering-med-
intersektionellt-perspektiv-pdf1.pdf (Hämtad 2019-12-10). 

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsintegrering-med-intersektionellt-perspektiv-pdf1.pdf
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/10/J%C3%A4mst%C3%A4lldhetsintegrering-med-intersektionellt-perspektiv-pdf1.pdf
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Arbetsgruppen samlar in och bedömer de ansökningar som kommer in till PTS, initialt genom en 
grövre gallring och sedan genom en mer metodisk genomgång av ansökningarna. Den grövre 
gallringen innebär en kapacitetsbedömning, om ansökan har relevans för temat, hur rimlig 
genomförandebeskrivningen är och så vidare.  

Bedömningen sker enligt tydligt uppsatta rutiner och riktlinjer, varje ansökan bedöms inledningsvis 
av hela arbetsgruppen innan den avfärdas eller tas vidare för ytterligare bedömning. Därefter 
genomförs en mer fördjupad bedömning av varje ansökan, som genomförs av två personer. Under 
den fördjupade bedömningen utvärderas ansökningarna utifrån ett betygsystem. Därefter diskuterar 
ansvariga handläggare igenom ansökningarna och beslutar om projektet ska gå vidare till en 
förstudie. Ansökningar där det inte finns en konsensus hos ansvariga handläggare diskuteras igenom 
igen i en större grupp. Projekt som går vidare i innovationstävlingarna får genomföra en förstudie. 
När förstudien är genomförd får projekten presentera förstudiens resultat för PTS. I detta skede 
kopplas även en extern expertgrupp in. Tillsammans med PTS bedömer expertgruppen vilka projekt 
som ska få ytterligare finansiering för genomförande av huvudprojektet, där själva 
innovationsidéerna tas fram. För FAUP har inga förstudier genomförts, utan enbart huvudprojekt. 

I enhetens interna arbetsgrupp har flera personer arbetat en längre tid med bedömningar av 
ansökningar till innovationstävlingar och andra utvecklingsprojekt. PTS lyfter att det finns en viss 
risk att detta medför att personer i arbetsgruppen med tiden anpassar sig omedvetet till varandra, 
vilket resulterar i en större likriktighet i bedömningsprocessen. Likriktade bedömningar motverkas 
dock genom att projekten även bedöms av personer utanför denna arbetsgrupp. I vissa utlysningar 
får arbetsgruppen hjälp av andra enheter på PTS i att bedöma ansökningar. Dessa temporära 
arbetsgrupper har under de senaste utlysningarna varit kvinnodominerade. Tidigare har manligt 
dominerade arbetsgrupper varit vanligare. Oftast görs inga aktiva val i uttagandet av temporära 
arbetsgrupper, utan man utgår från dem som har tid och intresse att vara med. PTS framhåller att det 
kan behövas ses över hur man säkerställer en jämn könsfördelning bland dem som internt på PTS 
medverkar i bedömningsprocesserna.  

Skillnaden mellan genomförda innovationstävlingar och FAUP är att innovationstävlingarna har 
bedömts med hjälp av en expertpanel bestående av personer utanför PTS. Dessa experter har specifik 
kompetens inom det tema som den aktuella innovationstävlingen har. I expertpanelen finns ofta 
representanter från näringslivet, andra myndigheter, akademin eller civilsamhällesorganisationer, 
som hjälper till med synpunkter på urvalet av godkända organisationer. Panelens utlåtande 
kompletterar PTS initiala bedömning. Ambitionen är att få till en jämn könsfördelning i 
expertpanelen, vilket har lyckats i de flesta fall. 

PTS arbetar till viss del i dag med att få till en balans i de projekt som får finansiering. Det kan 
exempelvis handla om att få till en balans i projektidéer och i vilka typer av organisationer som får 
finansiering. För FAUP-utlysningen har PTS i beslutet om finansiering tagit hänsyn till att nå en 
relativt jämn balans mellan olika målgrupper som berörs av projekten som nyanlända, äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Det har också funnits ett medvetet tänk i att välja ut och 
finansiera en blandning av utbildningsmetoder och organisationstyper. 
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4.2.3 Stöd till projekt för integrering av jämställdhetsperspektiv 

PTS ställer idag inga krav på integrering av ett jämställdhetsperspektiv hos projekten. Däremot ska 
sökanden i ansökningsmallen, i samband med motivering av projektteam, redovisa den procentuella 
könsfördelningen i projektteamet. Att könsfördelningen efterfrågas i ansökningsmallarna kan öka 
incitamenten hos de sökande att eftersträva en jämn könsfördelning i projektgruppen. Detta har 
tidigare visat sig ha effekt på könsfördelningen i de tidigare innovationstävlingarna. I 
innovationstävling 15 hade mer än 50 procent av projektgrupperna en jämn könsfördelning, vilket 
kan jämföras med innovationstävling 14 och 13 där projektgrupper med en jämn könsfördelning var 
14 respektive 24 procent. Vad gäller projekten i övrigt ställer PTS inga krav på att ta hänsyn till 
jämställdhetsperspektivet.  

Ett sätt att få en överblick över de innovationer som finansieras av PTS är att sammanställa alla 
projekt som får finansiering i en databas, där bland annat syfte och berörda målgrupper skrivs in. 
Genom databasen kan PTS få en större överblick av vilka målgrupper som berörs av de innovationer 
som tas fram. Om andra perspektiv lyfts fram i ansökningarna, exempelvis 
jämställdhetsperspektivet, kan det också noteras.  

4.3 Könsfördelningen bland sökanden till FAUP 

I samband med årets rapport har Analysys Mason sammanställt och utvärderat de 
projektansökningar som kommit in till FAUP-utlysningen. Fokus för årets rapportering är att 
kartlägga könsfördelning i projektgrupper och projektledare bland sökanden och aktörer som 
beviljas finansiering. Statistiken presenteras också och jämförs med könsfördelningen i tidigare 
innovationstävlingar.  
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Totalt skickades 45 FAUP-ansökningar in. Antalet kvinnliga projektledare var 23 och manliga 
projektledare 17, med ett bortfall på 5 ansökningar eftersom namn på projektledare inte angetts. 
Jämfört med tidigare genomförda innovationstävlingar är könsfördelningen jämnare bland sökanden 
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i FAUP-utlysningen. Detta kan förklaras med att utbildningsprojekten generellt har lockat till sig en 
större andel sökande från ideella organisationer, som är mer kvinnodominerade jämfört med privata 
företag. Se vidare diskussion om detta under avsnittet Branschtillhörighet hos sökande 
organisationer.  
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Antalet kvinnodominerade projektgrupper bland sökande i FAUP-utlysningen är 5 stycken, att 
jämföra med 8 mansdominerade grupper och 22 grupper med jämn könsfördelning. I likhet med 
innovationstävling 15 utgör projektgrupper med en jämn könsfördelning en stor del av 
projektgrupperna. Detta skulle kunna förklaras med att PTS i ansökningsmallar för 
innovationstävling 15 och FAUP-utlysningen har lyft fram könsfördelningen i projektgrupperna 
som en fråga. 10 ansökningar i FAUP-utlysningen är kodade som bortfall. Bortfallet beror på att 
sökanden själva inte angett könsfördelningen eller att könsfördelningen inte har gått att avgöra 
utifrån de namn som lämnats på projektgruppsmedlemmar. 

4.4 Branschtillhörighet hos sökande organisationer 

Vilka branscher och organisationstyper som finns representerade i FAUP-utlysningen och 
innovationstävlingarna har delvis betydelse för hur könsfördelningen ser ut bland de sökande. 
Underlag för att jämföra branschtillhörighet med tidigare innovationstävlingarna har hämtats in från 
föregående års jämställdhetsrapport. I jämförelse med tidigare år har en stor del av FAUP-
ansökningarna kommit från ideella organisationer, snarare än företag. Av totalt 45 inkomna 
ansökningar var 21 inskickade av ideella- eller offentliga organisationer. Majoriteten av de företag 
som ansökt är även de verksamma i ideell verksamhet. SNI-kod 85 593 (studieförbundens och 
frivilligorganisationernas utbildning) och 94 990 (verksamhet i andra intresseorganisationer) var 
vanligast. Detta ska jämföras med tidigare innovationstävlingar. Bland sökande och vinnare var 
organisationer med SNI-kod 62 010 (dataprogrammering) i majoritet i samtliga tävlingar – en 
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traditionellt mansdominerad bransch.9 I innovationstävling 14 var organisationer med SNI-kod 78 
100 (arbetsförmedling och rekrytering) också i majoritet. Den vanligaste branschen hos såväl 
mansdominerade som kvinnodominerade projektgrupper i innovationstävlingarna var 
dataprogrammering.  

De mest återkommande branscherna i FAUP-ansökningarna är av tradition kvinnodominerade. 
Offentlig sektor (och då särskilt regionerna) har i många personalkategorier könsfördelningen 70/30, 
där den överhängande majoriteten anställda är kvinnor.10 Tidigare kartläggningar av stora, ideella, 
organisationer i Sverige visar att även dessa har en klar kvinnodominans.11 För FAUP-utlysningen 
var det fler kvinnliga projektledare jämfört med manliga och något fler mansdominerade 
projektgrupper jämfört med kvinnodominerade. Men projektgrupper med jämn könsfördelning var 
i klar majoritet.  

4.5 Könsfördelning hos vinnande bidrag 

Eftersom enbart 7 aktörer tilldelades finansiering i FAUP-utlysningen har Analysys Mason valt att 
inte inkludera siffror i ett diagram utan beskriva könsfördelningen i löpande text. Av de 7 projekt 
som gick vidare hade 5 projekt en jämn könsfördelning i projektgrupperna, 1 grupp var 
kvinnodominerad och 1 grupp räknas som bortfall eftersom könsfördelningen inte framgår i 
ansökan. 4 av 7 projektledare är män och 3 kvinnor. Värt att notera är att alla vinnande 
projektgrupper har redovisat projektledare och att det inte fanns något bortfall. Detta är en 
förbättring från de jämförda innovationstävlingarna, där bortfallet var 8 procent i tävling 15, 33 
procent i tävling 14 och 47 procent i tävling 13. 

 

9 Statistiska centralbyrån (SCB). Yrkesregistret med yrkesstatistik. 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61/table/ta
bleViewLayout1/ (Hämtad 2019-12-11). 

10 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Personalen i siffror. 
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenisiffror.850.html (Hämtad 
2019-12-11). 

11 Charity Rating. Givarguiden. http://www.givarguiden.se/fortsatt-en-kvinnlig-sektor/ (Hämtad 2019-12-11). 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61/table/tableViewLayout1/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0208__AM0208B/YREG61/table/tableViewLayout1/
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik/personalenisiffror.850.html
http://www.givarguiden.se/fortsatt-en-kvinnlig-sektor/
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5 Hur bidrar PTS verksamhet till målet för 
jämställdhetspolitiken? 

Denna rapport har undersökt hur PTS verksamhet som finansieras genom anslag 2:2 Ersättning för 
särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla målet för 
jämställdhetspolitiken. Årets analys har haft ett fördjupat fokus på två verksamhetsområden: den 
samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net samt PTS finansiering av utbildningsprojekt (FAUP) 
och innovationstävlingar. Bedömningen är att PTS kärnverksamhet som omfattas av analysen 
framför allt kan påverka två delmål i jämställdhetspolitiken: delmålet om en jämn fördelning av 
makt och inflytande samt delmålet om ekonomisk jämställdhet.  

Den samtalsförmedlande tjänsten Bildtelefoni.net, tillsammans med PTS övriga upphandlade 
tjänster, relaterar framför allt till det första delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande. 
Delmålet berör bland annat möjligheten till att vara delaktig i samhället och en aktiv medborgare. 
Tjänsten Bildtelefoni.net är en lösning som säkerställer att teckenspråkiga personer får tillgång till 
telefoni som är likvärdig den telefoni som personer med talad svenska har tillgång till. Tillgång till 
fungerande elektroniska kommunikationstjänster är en förutsättning för att kunna delta i samhället 
fullt ut. Analysen av Bildtelefoni.net har omfattat PTS kravställning av tjänsten, tjänsteleverantörens 
arbete med tjänsten och användares inställning till och användning av tjänsten. 

PTS ställer i dag vissa sociala kvalitetskrav på Bildtelefoni.net, bland annat krav på att följa svenska 
antidiskrimineringsregler. I upphandlingen ställs inga direkta krav på jämställdhet, däremot kan det 
sägas ingå indirekt genom krav på anti-diskrimineringsarbete, där kön ingår som en 
diskrimineringsgrund. Ett sätt att stärka jämställdhet och icke-diskriminering i upphandlingen av 
tjänster är att begära ut dokumentation från leverantörer i samband med anbudsinlämning. Bland 
annat kan ett rimligt krav vara att begära ut dokumentation för arbete med aktiva åtgärder (om en 
anbudsgivare har minst 25 anställda) eller dokumentation för lönekartläggning (om en arbetsgivare 
har 10–24 anställda). Detta är dokumentationskrav som redan ställs på arbetsgivare enligt svensk 
diskrimineringslag.  

Tjänsteleverantören arbetar i dag, tillsammans med samarbetspartner, löpande med att säkerställa 
att tjänsten tillhandahålls på ett likvärdigt sätt, oberoende av användares kön och andra faktorer. I 
introduktionen till tjänsten får tolkar bland annat gå igenom riktlinjerna för bemötande av tolkar. En 
arbetsgrupp bland tolkarna arbetar löpande med olika normkritiska frågor som syftar till att främja 
ett likvärdigt bemötande av användare. Bland annat arbetar man med språkbruket och hur det språk 
som tolkarna använder kan utformas på ett könsneutralt sätt. 

Den användarundersökning som genomförts för Bildtelefoni.net visar inte på några signifikanta 
könsskillnader i nöjdhet eller användning av tjänsten hos respondenterna. Eftersom 
enkätundersökningen bara har 34 respondenter, behöver ytterligare enkätundersökningar 
genomföras för att med större säkerhet säkerställa att det inte finns några betydande könsskillnader 
mellan användare. Resultatet ger dock vissa indikationer på att det inte finns några stora 



26 
 

 

könsskillnader som påverkar nyttjandet av tjänsten. Respondenter, oavsett kön, bedömer att de blir 
bra bemötta av tolkar i tjänsten, och att de generellt upplever att tolkningen håller en god kvalitet. 
Något fler kvinnliga respondenter upplever att det finns förbättringsområden i tjänsten och att det 
finns omkringliggande faktorer som begränsar deras användning av tjänsten. En majoritet av 
användarna, oavsett kön, anger att Bildtelefoni.net gör dem mer självständiga.  

I relation till delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande ger enkätresultatet vissa 
indikationer på att tjänsten möjliggör en större delaktighet i samhället för såväl kvinnor som män, 
som svarar i lika stor utsträckning att tjänsten gör dem mer självständiga. För att kunna fastställa att 
detta mönster stämmer för användarpopulationen i stort bör ytterligare kompletterande 
undersökningar genomföras som når ut till en bredare användargrupp. 

Vad gäller PTS finansiering genom FAUP och innovationstävlingar relaterar detta 
verksamhetsområde också till det första delmålet om jämn fördelning av makt och inflytande. Detta 
utifrån vilka som beslutar om finansiering och vilka som projektleder de projekt som tilldelas 
finansiering. PTS finansiering relaterar också till delmålet om ekonomisk jämställdhet och 
fördelningen av finansiering mellan kvinnor och män.  

Analysys Masons samlade bedömning av PTS arbete med finansieringen av utbildningsprojekten 
och innovationstävlingarna är att det i viss utsträckning finns ett medvetet arbetssätt för jämställdhet, 
bland annat i sammansättning av bedömargrupper. Framför allt har man lyckats få till en relativt 
jämn könsfördelning i externa expertgrupper som är med och bedömer i innovationstävlingarna. Det 
har dock varit svårare att styra internt vilka som är med och bedömer från PTS. Detta styrs snarare 
av vilka som har tid över och intresse. För att säkerställa en jämn fördelning av inflytande under 
bedömningsprocessen arbetar PTS för att alla involverade i bedömningsprocessen ska få utrymme 
att uttala sig. Slutsatsen är att PTS i viss utsträckning i dag bidrar positivt till delmålet om en jämn 
fördelning av makt och inflytande. PTS ser dock att det behövs fortsatt arbete för att säkerställa en 
jämn könsfördelning.  

När det gäller olika innovationers nytta för kvinnor respektive män finns i dag inget arbete för att 
följa upp detta. Förslagsvis kan den frågan inkluderas i ansökningsmallarna. I likhet med frågan om 
könsfördelning i projektgrupper behöver frågan om innovationers nytta inte ligga till grund för 
utvärdering av ansökningarna. Däremot kan det öka incitamenten hos aktörer att ytterligare fundera 
över jämställdhetsperspektivet i genomförandet av projekt och hur innovationer kan komma till 
nytta för både kvinnor och män.  

Analysys Mason ser en positiv trend i andelen projektgrupper med jämn könsfördelning i de senaste 
utlysningarna. Att PTS numera lyfter könsfördelning i projektteamets sammansättning i 
ansökningsformuläret kan ha ökat incitamentet hos sökanden att sätta samman team med jämnare 
könsfördelning. På så sätt kan PTS arbete sägas ha bidragit till en jämnare fördelning av 
projektfinansiering mellan kvinnor och män, samt i förlängningen även bidragit positivt till delmålet 
om ekonomisk jämställdhet. 
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