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Post- och telestyrelsen 

1 Beskrivning av PTS uppdrag kopplat till 
undersökningen 

Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlar inkluderande telefonitjänster på uppdrag av 

regeringen och i syfte att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster i 

enlighet med lagen om elektronisk kommunikation 5 kap. 1 § 6. I syfte att analysera 

tjänsternas nytta och eventuella framtida utformning har PTS gjort en kostnads-

nyttoanalys av befintliga samtalsförmedlande tjänster.   

PTS gav A-focus i uppdrag att genomföra beräkning av samhällsekonomisk nytta för 

de tre samtalsförmedlande tjänsterna (Bildtelefoni.net, Teletal, Texttelefoni.se). 

De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets 

egna. PTS anser att resultat och slutsatser utgör ett bra underlag till utvecklingen av 

PTS tjänster för inkluderande telefoni. 

PTS kostnad för de tre tjänsterna uppgick 2019 till 67,3 miljoner kronor. Den största 

kostnadsposten för respektive tjänst är tolkningen. 

Den nytta som genereras består av den livskvalitetshöjning som skapas när 

tjänsterna används. Den uppstår genom att tjänsterna bidrar till ökad tillgänglighet 

jämfört med om tjänsterna inte hade funnits. Livskvalitetshöjningen uppstår för de 

parter som kommunicerar med varandra, både för den primära användargruppen 

och för gruppens motparter i samhället. Nytta uppstår också genom att dessa 

tjänster används i arbetet och därmed blir även arbetsmarknaden mer tillgänglig.  

De vanligaste samtalen genom de samtalsförmedlande tjänsterna sker mellan 

användare och offentlig förvaltning. Dessa samtal är nödvändiga och därför uppstår 

en alternativkostnad. För att nå jämförbar kvalitet och nytta antas alternativkostnaden 

uppstå genom ett fysiskt möte med tolk på plats. 

I beräkningen av nytta vägs tjänstens kostnad mot dessa alternativkostnader samt 

andra ekonomiska effekter i samhället och ger då följande spann för nettonytta: 

• Bildtelefoni.net kostade år 2020 61 mnkr och år 2019 49 mnkr och ger 

106 – 183 mnkr nytta (varje krona ger cirka 2 tillbaka i samhällsnytta) 

• Texttelefoni.se kostade år 2020 och 2019 12 mnkr/år och ger 48– 131 

mnkr nytta (varje krona ger minst 3 tillbaka i samhällsnytta) 

• Teletal kostade år 2020 6,5 mnkr och år 2019 5,5 mnkr och ger 30– 91 

mnkr nytta (varje krona ger minst 5 tillbaka i samhällsnytta) 
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Post- och telestyrelsen 

Bildtelefoni.net ger den största nyttan i kronor räknat, men sett till nytta per satsad 

krona så ser är det Teletal som ger mest. Användarpotentialen för alla tjänsterna 

bedöms vara större än idag, för Teletal bedöms den vara betydligt. 

I uppdraget ingick även att analysera konsekvenser av en eventuell sammanslagning 

av de tre samtalsförmedlande tjänsterna, samt att beräkna kostnad och 

samhällsekonomisk nytta för en eventuell framtida tjänst för textade telefonsamtal. 
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A-focus 

A-focus, etablerat 2000, är ett konsultföretag med inriktning på digitalisering, bredband och 

media. A-focus erbjuder konsulttjänster inom utredningar, analys och rådgivning till aktörer 

inom telekom- och IKT-sektorn samt till offentlig sektor. Våra uppdrag bidrar till ökad kun-

skap och insikt om marknaden för elektroniska kommunikationer, bredband och digitali-

sering. A-focus arbetar nära våra uppdragsgivaren med kunskapsöverföring genom struktu-

rerade gruppdiskussioner med moderna tekniker och ledande metoder. De kompetens-

områden som utmärker A-focus är:  

 

 Expertkunskap och insikt om digitalisering, marknaden för elektronisk kommunikation 

och IKT, dess marknadskrafter samt tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar.  

 

 Stor kunskap om praktiska angreppssätt, verktyg och modeller. I detta inkluderas även 

kunskap och erfarenhet av utrednings- och undersökningsmetodik, teknikutvärderingar, 

ekonomiska kalkyler samt rådgivning.  

 

 Kunskap och erfarenhet om tv- och bredbandsmarknadens regulatoriska omvärld, regel-

verkens tillämpning och dess inverkan på marknaden. 

 

 Mångårig erfarenhet av komplexa utredningar och marknadsstudier åt offentlig förvalt-

ning. Stor insikt i hur olika perspektiv; politik, marknad, ekonomi och juridik måste sam-

verka hos dessa uppdragsgivare. 
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Sammanfattning

PTS har i uppdrag att verka för att tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och 

post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Bland annat upphandlar PTS tre 

telefonitjänster: Bildtelefoni.net, Texttelefoni.se och Teletal. PTS har gett A-focus i uppdrag att 

genomföra beräkningar av samhällsekonomisk nytta för de tre tjänsterna var och en för sig, 

konsekvenser på nyttan om de dels slås samman till en tjänst och upphandlas av en aktör, dels 

om den sammanslagna tjänsten upphandlas av två aktörer. Syftet är att PTS ska kunna få en 

bas för jämförelser mellan tjänsterna.  

 

Uppdraget är genomfört som en extern studie på uppdrag av PTS. Uppdraget har haft en snäv 

tidplan och resursram vilket gett ett begränsat utrymme för utveckling av metoder och 

inhämtning av primärdata. Studien baseras framför allt på publikt tillgänglig information om 

samtalsförmedlande tjänster, marknadsutveckling, leverantörer och PTS. När sådan 

information saknats har antaganden och jämförelser med likartade studier gjort. 

Beräkningsmodell, antaganden som hör till modellen och andra slutsatser är A-focus egna.  

 

Ett konstaterande är att det i stor utsträckning saknas relevant information som rör 

användarnas behov och hur väl de samtalsförmedlande tjänsterna möter dessa behov såsom 

när och varför de olika tjänsterna används, för- och nackdelar med tjänsterna, tillgängliga 

substitut, i vilken utsträckning tjänsterna är kända osv. Ett annat konstaterande är att de flesta 

analyser vi identifierat endast utgår från ett perspektiv; att öka tillgängligheten för den 

primära användargruppen. Brukarperspektivet är naturligtvis viktigt men även analyser av 

hur samhället vinner på att den primära användargruppen blir tillgänglig borde ingå. 

 

PTS kostnad för de tre tjänsterna uppgick 2019 till 67,3 miljoner kronor. Den största kostnads-

posten för respektive tjänst är tolken, därutöver tillkommer kostnader för teknisk plattform, 

administrativa kostnader och förvaltningskostnader. Förutom PTS kostnad för att tillhanda-

hålla samtalstjänsten tillkommer kostnader för förskrivna produkter och i viss mån slutkunds-

abonnemang. Den nytta som genereras består av den livskvalitetshöjning som skapas när 

tjänsterna används, så kallad QALY (hälsovinsterna i termer av fullt friskt levnadsår). Den 
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uppstår genom att tjänsterna bidrar till ökad tillgänglighet för brukare jämfört med om 

tjänsterna inte hade funnits. Livskvalitetshöjningen uppstår för de parter som kommunicerar 

med varandra, både för den primära användargruppen och för övriga i samhället. Nytta 

uppstår också genom att dessa tjänster används i arbetet och därmed blir även arbetsmark-

naden mer tillgänglig. De vanligaste samtalen genom de samtalsförmedlande tjänsterna sker 

mellan brukare och offentlig förvaltning. Dessa samtal är nödvändiga och därför uppstår en 

alternativkostnad. För att nå jämförbar kvalitet och nytta antas alternativkostnaden uppstå 

genom ett fysiskt möte med tolk på plats. I beräkningsmodellen har uppskattningar av sådana 

nyttor gjorts utifrån bästa förmåga, givet tillgängliga fakta och kunskap.  

 

Våra antaganden och beräkningar visar att samtliga samtalsförmedlande tjänster genererar ett 

positivt nettovärde. Då A-focus haft en försiktig utgångspunkt i uppskattningarna bedömer vi 

att de positiva nettovärdena är robusta. Utifrån dagens utformning och användning har 

Bildtelefoni.net det högsta nettovärdet, trots att den tjänsten kostar mest för staten. Vi 

bedömer dock att samtliga tjänster har högre marknadspotential men att kännedomen om 

dem generellt sett är låg. Detta gäller framför allt Teletal. Om inte tjänsternas utformning 

förändras bedömer vi att nyttan med en sammanslagning är liten. På kostnadssidan skapas 

endast låga effektivitetsvinster i och med att substitutionsgraden, dvs möjligheten att ersätta 

den ena tolktjänsten med någon av de andra, är mycket låg. Dessutom levereras den tekniska 

plattformen redan idag av en leverantör. Vinster genom synergier torde därmed vara små. 

Det kan skapas en viss kostnadsreducering genom att PTS sparar tid på att endast upphandla 

vid ett tillfälle istället för tre. En sådan upphandling skulle dock bli mer komplicerad och 

kräva mer resurser från PTS. Det finns också en risk att en sammanslagen tjänst utjämnar 

prissättningen och därmed indirekt leder till en prishöjning på Texttelefoni.se samt att PTS 

skapar en de-facto monopolsituation under avtalstiden.  

 

Som en option har även A-focus uppskattat den samhällsekonomiska nyttan för en automat-

genererad tal-till-text-tjänst. Utvecklingen går fort, fler språkresurser finns tillgängliga och allt 

fler tjänster etableras samtidigt som funktionaliteten börjar tillgängliggöras i massmarknads-

produkter. Vissa regioner förskriver tjänster redan idag. Jämfört med PTS upphandlade 

samtalsförmedlande tjänsterna förväntas automatgenererad tal-till-text dels tillgodose behov 

hos andra användare, dels kunna ersätta vissa samtal. I takt med utvecklingen, framför allt 
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med bättre tränade språkresurser kommer nyttan bli allt större. Vår beräkning visar en positiv 

nettonytta även för denna tjänst, men såväl användarnytta som tjänsternas kvalitet skulle 

behöva utvärderas ytterligare. Det är ett intressant område och vi rekommenderar att PTS 

involverar sig i ett utvecklingsprojekt framför allt för att öka kunskapen om hur den tekniska 

lösningen kan se ut och om det behövs särskilda utvecklingsinsatser för att möta 

användargruppernas behov. 

 

Slutligen rekommenderas PTS att använda denna analys som en utgångspunkt för vidare 

arbete. Bristen på liknande analyser är stor, även internationellt. Vi har inte lyckats identifiera 

andra studier av detta slag, men flera har uttalat ett intresse av sådana. Som framgår saknas 

tillgång till en del fakta och modellerna får därmed byggas upp på antaganden. PTS har 

därför stora möjligheter att vidareutveckla denna samhällsekonomiska analys och dess 

beräkningar. Det är dock viktigt att utföra dem med ett nyttoperspektiv sett utifrån helheten. 

Bristen på helhetsperspektiv medför ofta ett ensidigt fokus på direkta kostnader och på 

anslagens storlek medan de samhälleliga nyttorna ofta beskrivs i kvalitativa och abstrakta 

termer. Nyttorna ges därmed inte samma tyngd i slutsatser och efterföljande insatser. 
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1 Bakgrund 

PTS har i uppdrag av regeringen att verka för att tjänster inom områdena elektronisk 

kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Bland annat 

upphandlar PTS tjänster för inkluderade telefoni i de fall marknaden inte tillhandahåller 

tjänsterna. Tre av de upphandlade tjänsterna är: 

 Bildtelefoni.net - tolkar telefonsamtal till och från svenskt teckenspråk. 

 Texttelefoni.se - förmedlar telefonsamtal till och från skriven svenska. 

 Teletal - hjälper personer med svårförstått tal, minnessvårigheter eller andra kognitiva 

svårigheter. 

PTS har gett A-focus i uppdrag att genomföra beräkningar av samhällsekonomisk nytta för de 

tre ovan nämnda tjänsterna i deras nuvarande form, om de slås samman till en tjänst och om 

den sammanslagna tjänsten upphandlas av två aktörer. Syftet med uppdraget är att PTS ska få 

en bas som möjliggör jämförelse av tjänsternas nytta sinsemellan, dels att bedöma vilka 

effekter på nyttan de ovan nämnda ändringarna får på den ekonomiska samhällsnyttan, och 

på PTS kostnader för tjänsterna. 

2 Genomförande 

A-focus har varit huvudansvarig för genomförandet. Genom Begripsam AB har vi haft 

expertstöd inom funktionshinderområdet och användarperspektivet, genom företaget 

Ekonomismus har vi haft expertstöd inom nationalekonomiska beräkningar. Uppdraget, 

inklusive option utfördes under december 2020 – mars 2021. Studien genomfördes enligt 

följande process: 
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Bild 1: Övergripande bild av genomförandeprocessen. 

Uppstartsmöte med PTS: Fördjupad diskussion kring uppdragets inriktning, syfte och mål. 

Förutom sakområdet har fokus lagts kring genomförande av samhällsekonomiska analyser 

och beräkningar.  

Informationsinhämtning (sekundär- och primärdata): Analysen baseras på tillgänglig kva-

litativ och kvantitativ information på PTS samt tidigare studier A-focus genomfört inom om-

rådet. I syfte att få en fördjupande förståelse genomfördes intervjuer med, och fakta inhämtats 

från, vissa leverantörer av de upphandlade tjänsterna och andra aktörer. Därtill genomfördes 

9 kvalitativa intervjuer med döva och hörselskadade, en sammanfattning finns i bilaga 1. 

Research kring liknande studier i andra länder har gjorts, se bilaga 2.  

Formulering antaganden nyttor och kostnader: Utifrån tjänsternas ändamål och utformning 

identifierades de nyttor och kostnader som genereras genom de samtalsförmedlande 

tjänsterna. Som stöd i det arbetet utgick vi från den så kallade PENG-modellen (beskriven i 

bilaga 3) och i övrigt generell metodik avseende samhällsekonomiska analyser.  

Fördjupning samhällsnytta: En central del i uppdraget var att bedöma hur tjänsterna påver-

kar tillgängligheten för primära användare och samhället totalt sett. Vi fördjupade oss därför i 

samhällsnyttoanalyser inom tillgänglighetsområdet och närliggande områden. 

Utformning beräkningsmodell: Baserat på antaganden om nyttor och kostnader samt till-

gängliga kvantitativa fakta utformades en beräkningsmodell.  

Kompletterande informationsinhämtning: För att höja kvaliteten i framför allt beräknings-

modellen inhämtades kompletterande information, både genom fler intervjuer och för-

djupande research av publicerat material. 
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Rapport och slutpresentation: Genomförande, antaganden och slutsatser redovisas i den här 

rapporten. En översiktlig beskrivning av samhällsekonomiska analyser finns i bilaga 3.   

Analys: Det team som genomfört uppdraget bestod av fyra seniorkonsulter; två huvudkon-

sulter, två stödjande konsulter samt en juniorkonsult (ansvarig för internationell jämförelse). 

De två huvudkonsulterna har successivt inhämtat information och byggt upp antaganden. 

Dessa har därefter sammanställts och diskuterats vidare med de två stödjande konsulterna. 

Därmed vidareutvecklades och kvalitetssäkrades analysen löpande. 

Löpande avstämningar med uppdragsgivaren: Huvudkonsulterna har haft löpande kontakt 

med PTS. Det har skett genom formella avstämningsmöten och vid behov i specifika frågor. 

En mer omfattande avstämning av antaganden och slutsatser skedde i slutfasen av uppdraget.  

2.1 Avgränsningar och antaganden i uppdraget 

Uppdraget har varit begränsad i omfattning och kalendertid. Det har getts begränsat utrymme 

för anpassning av metoder och inhämtning av primärdata. Uppdraget har inte omfattat:  

 

 Att genomföra användarstudier och behovskartläggningar. För att få visst inspel från 

slutanvändare genomfördes ändå ett mindre antal kvalitativa intervjuer, se bilaga 1. 

Bristen på användarstudier gör att tillförlitliga fakta saknas om nyttjandegrad, substitut, 

kännedom, målgruppens verkliga storlek med mera. Särskilt saknas information om 

användare av Teletal och Tal-till-text (option). Där fakta saknas har vi gjort antaganden 

eller exkluderat vissa aspekter.  

 Användartester av tjänsternas funktionalitet och kvalitet. Antagandet är därför att 

tjänsterna fungerar som de är tänkta att fungera. För Tal-till text har vi tagit viss hänsyn till 

att vi anser att det fortfarande finns kvalitetsbrister. 

 En bedömning av vilken nytta som tjänsterna skulle kunna generera om de anpassades till 

användarnas behov eller tilläts dra nytta av relevant teknisk utveckling. I 

överensstämmelse med syftet utgår vi från tjänsterna i deras nuvarande form och 

användning. 

 

Under genomförandet har tjänsten Bildtelefoni.net varit under förnyad upphandling. Be-

fintliga och potentiella leverantörer har därför inte accepterat att delta i studien annat än i 

ytterst begränsad utsträckning. Antaganden om den tekniska utrustningen och tjänsten 
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funktionalitet har därför baserats på publikt tillgänglig information, vissa leverantörs-

kontakter och befintlig kunskap hos PTS, A-focus och Begripsam. 

2.2 Option 

PTS har utnyttjat optionen där A-focus ska beräkna dels den samhällsekonomiska nyttan, dels 

kostnaden för PTS att etablera en tjänst för textade telefonsamtal hos myndigheten. I beräk-

ningen har det förutsatts att tal-till-texttekniken är tillräckligt god för att användarna av 

tjänsten ska få ett bra stöd. Tjänsten innebär att det, genom automatgenererad text i mobil-

telefonen, går att se vad den andra parten i ett samtal säger. Resultatet av optionen har vi 

redovisat i kapitel 12 – 13. 

3 Inledning 

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska telefonitjänst tillhandahållas 

i samma utsträckning och på lika villkor som för andra slutanvändare och tillgodose de behov 

som personer med funktionsnedsättning har. En telefonitjänst är en tjänst som gör det möjligt 

att ringa upp eller ta emot samtal via ett telefonnummer, från sin stadigvarande bostad eller 

fasta verksamhetsställe. Det ska också gå att nå larmnumret 112. Reglerna är teknikneutrala, 

vilket innebär att telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst all-

mänt elektroniskt kommunikationsnät (telenät). Förutom att priset ska vara överkomlig för 

abonnenten måste det också röra sig om en rimlig begäran, dvs vara ekonomisk försvarbar 

och praktisk genomförbar. Detta ingår i de så kallade samhällsomfattande tjänsterna (SOT). 

Det finns därmed ett lagkrav på att ett minimiutbud av specificerade telefonitjänster ska 

finnas. I Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen (förordningen) 

står att PTS ska:  

 Genom upphandling tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning har av sär-

skilda posttjänster, grundläggande betaltjänster och elektroniska kommunikationstjänster. 

 Verka för förtroende för samt förmåga och möjlighet att använda it och elektroniska kom-

munikationstjänster. 

 Verka för att målen för funktionshinderspolitiken uppnås inom sitt ansvarsområde 

 Vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. 
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 Får finansiera utvecklingsprojekt, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och 

mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska kommunikations-

tjänster för personer med funktionsnedsättning. Stödet får maximalt uppgå till 500 000 

euro per företag under en period av tre beskattningsår. 

 Samråda med berörda myndigheter, ta initiativ till löpande informationsutbyte mellan 

myndigheterna. 

Det finns också övergripande politiska mål inom såväl digitaliseringsområdet som funktions-

hinderområdet om att samhället ska verka för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor 

och att alla ska vara digitalt delaktiga. PTS ansvarsområde sträcker sig således över båda 

dessa målområden och är mer omfattande än de upphandlade samtalsförmedlande tjänsterna. 

 

I PTS regleringsbrev för 2020 står att PTS har ett anslag på ca 136 miljoner kronor för insatser 

riktade mot personer med funktionsnedsättning. De får användas till utgifter i samband med 

upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser, däribland 

samtalsförmedlande tjänster för personer med funktionsnedsättning. I Sverige har staten 

försäkrat sig om att SOT finns tillgängliga genom upphandling. Upphandlingar av de tre 

samtalsförmedlande tjänsterna görs normalt vart fjärde eller femte år. Samtalsförmedlande 

tjänster ska möjliggöra en översättning mellan antingen teckenspråk och svenskt tal eller en 

tolkning av tal där samtalsstöd behövs för förståelse mellan personer.  

 

Bildtelefoni.net 

 Möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder 

svenskt tal att ringa till varandra, samt att få samtal distanstolkade. 

 Nuvarande leverantör är Evantia Group tillsammans med NerikeTolkarna (tolktjänsten) 

och nWise (teknisk plattform). 

 Tjänsten är kostnadsfritt tillgänglig alla dagar dygnet runt.  

 Under vardagar 08.00-17.00 erbjuds distanstolkning upp till 60 minuter 

 Samtal till nödnummer 112 via Bildtelefoni.net kopplas fram till tolk med prioritet.  

 Användaren kan ha tillgång till bildtelefon eller andra terminaler. 

 Det är även möjligt att ringa via tjänstens egen webbapplikation och mobilapplikation. 

 Användandet av tjänstens applikationer har under 2019 ökat från att i januari utgöra 31,9 

procent av totalt antal inkommande videosamtal till att i december utgöra 34,4 procent. 
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 Användningen av Bildtelefoni.net har ökat med ca 10 procent per år de senaste tre åren. 

 PTS kostnad för Bildtelefoni.net är 31,87 kronor per samtalsminut (gällande priser januari 

2021). 

 

Texttelefoni.se 

 Förmedlar samtal mellan personer som talar och personer som skriver svenska. 

 Såväl analoga som digitala texttelefoner kan nyttjas och det är även möjligt att ringa via 

webbapplikation och mobilapplikationer. 

 Samtal förmedlas ordagrant i realtid, på svenska eller engelska, av telefonister i ett tre-

partssamtal.  

 Tjänsten riktar sig till döva, hörselskadade, talskadade, samt till alla som är i kontakt med 

personer i dessa målgrupper.  

 Nuvarande leverantör är Samres AB vars tjänst baseras på nWise tekniska plattform.  

 Tjänsten är kostnadsfri.  

 Enligt PTS utvärdering används andra alternativ alltmer t.ex. e-post, sms och chatt istället 

för den upphandlade tjänsten. 

 Användningen av Texttelefoni.se har minskat med ca 5 procent per år de senaste tre åren.  

 PTS kostnad för Texttelefoni.se är 10,48 kronor per samtalsminut (gällande priser januari 

2021). 

 

Teletal

 Möjliggör för personer som har svårförstått tal eller behöver samtalsstöd att ringa till 

varandra eller till personer som använder svenskt tal.  

 En tolk, som kan tyda svårförstått tal, ger stöd i form av förtydliganden, minnesstöd eller 

anteckningsstöd under telefonsamtal.  

 Nuvarande leverantör är Riksfärdstjänsten AB vars tjänst baseras på nWise tekniska platt-

form. 

 Tjänsten nås via telefonnummer 020-22 11 44, från utlandet 0046-8-21 11 19, med hjälp av 

vanlig telefon/ mobil telefon.  

 Tjänsten är tillgänglig för alla, kostnadsfri. Öppettider är mån-fre kl. 8.00 – 20.00, lör-

sön/helger kl. 12.00 – 16.00. 
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 Användningen av tjänsten har stora variationer mellan åren. Från att ha minskat med 7 – 

10 procent under 2017 och 2018, ökade användningen med 37 procent 2019.  

 PTS kostnad för Teletal är 23,12 kronor per samtalsminut (gällande priser januari 2021). 

 

För att urskilja vilka olika användargrupper vi syftar på i rapporten använder vi begreppet 

primär användargrupp för användare som efterfrågar översättning till svenskt tal.   
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4 Tjänsternas användning och nytta 

Uppföljning och utvärdering av tjänsterna görs i viss utsträckning. PTS gör uppföljningar av 

tjänsterna i form av användarråd, uppföljningsmöten med leverantörer och insamling av sta-

tistik om servicenivåer. Dessa uppföljningar indikerar att brukarna är nöjda med tjänsterna, 

har nytta av dem och att de bidrar till ökad självständighet. Framför allt finns det fördelar i 

tjänsternas flexibilitet vad gäller öppettider, ingen behovsprövning, ingen förbokning, öppen 

för alla och begränsad registrering.  

 

En mer omfattande användarstudie1 av tjänsterna genomfördes år 2014, baserad på fakta från 

2013. Resultatet visar att en hög andel (78 – 94 procent) har nytta av tjänsterna och ger ökad 

självständighet (85 – 93 procent). Studien är nästan 8 år gammal och mycket har ändrats sedan 

dess, framför allt har det skett en bred utveckling av massmarknadsprodukter och tjänster. 

Konsekvensen har blivit att brukarna flyttat vissa samtal till dessa. I januari 2020 lät PTS 

genomföra en jämställdhetsanalys av tjänsten Bildtelefoni.net, i denna studie fanns vissa 

användnings- och nyttofrågor med. Det var en kvantitativ undersökning baserad på enkät-

frågor med 34 respondenter, vilket är ett för litet underlag för att kunna dra några långt-

gående slutsatser. Undersökningen visar emellertid på liknande resultat som studien 2014. Av 

de 34 svarande uppgav 22 användare (65 procent) att de var mycket eller ganska nöjda med 

tjänsten, 19 respondenter (56 procent) uppgav att de instämmer helt eller i stor utsträckning 

att tjänsten Bildtelefoni.net gör dem mer självständiga. 

 

En värdering av nyttan med hög tillförlitlighet förutsätter tillgång till uppdaterade fakta/ 

statistik om användarnas upplevelse av tjänsterna men också fakta om användningsmönster, 

tillgängliga substitut och effekterna av ökad tillgänglighet. Nedan har vi sammanställt 

exempel på information som skulle behövas. 

  

                                                           
 
1 Stelacon; Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning, 2014 



Samhällsekonomisk analys inkluderande telefoni – PTS   

16 

 

 

Nyttofrågor Tillgänglig information 

I vilka situationer och till vad används tjänsterna? Viss information finns tillgänglig i de 
undersökningar som PTS genomfört 
tidigare 

Volymer av användning som antal unika användare, 
antal samtal, typ av samtal, antal samtalsminuter, 
variation i samtalslängd beroende på typ av samtal? 

Statistik från PTS, baserat på leveran-
törens fakturering, dock saknas fakta om 
unika användare 

Vilka använder tjänsterna och vilka använder inte 
tjänsterna, vad är anledningen till detta? 

Begränsad information, viss information 
avseende Bildtelefoni.net 

Hur stor är marknadspotentialen, givet att alla i sam-
hället känner till tjänsterna? 

Inga tillgängliga studier med det syftet, vi 
har baserat våra antaganden på intervjuer 

Hur ser användarnas behov ut? Hur väl möter dessa 
tjänster behoven? 

Inga tillgängliga studier med det syftet, vi 
gör endast begränsade antaganden base-
rat på intervjuer 

Finns det andra tjänster som bättre möter dessa behov?  Som ovan 
Substitueras dessa tjänster med andra tjänster? Bidrar 
substituten till bättre/sämre kvalitet än de 
samtalsförmedlande tjänsterna? 

Som ovan 

Vilken nytta i form av ökad tillgänglighet och inklude-
ring medför användning av dessa tjänster för målgrup-
pen (i vardag och i arbetslivet). 

Som ovan 

Vilken nytta i form av ökad tillgänglighet och inklude-
ring medför användning av dessa tjänster för samhället i 
stort (i vardag och i arbetslivet). 

Som ovan 

Tabell 1: Exempel på fakta som efterfrågas för vidare analyser.  

Då sådana detaljerade fakta om användningsmönster och konkret nytta saknas tvingas vi i 

detta uppdrag att istället utgå från antaganden. 

 

Samtidigt som det saknas tillgänglighets- och nyttostudier noterar vi att PTS lagt stort fokus 

på att följa upp och analysera tjänsternas kostnadssida. Det gäller framför allt direkta och 

kortsiktiga kostnader. Att göra detta är ett vanligt förhållningssätt som troligen kan förklaras 

med att det är de kortsiktiga kostnaderna som är enklast att både uppskatta och mäta. Inom 

offentlig förvaltning specificeras ofta kostnaderna i detalj i årets budget och tydliga ramar 

sätts. Motsvarande nyttor uppstår däremot oftast någon annanstans. Nyttorna är dessutom 

ofta abstrakta och långsiktiga i jämförelse med direkta kostnader. De uppstår till exempel 

genom att öka/minska tillgången till arbetsmarknaden eller utbildning, omfördela arbets-

insatser eller förbättra delaktighet i ett ständigt utvecklande samhälle. Nyttorna är också 

mycket svårare att uppskatta än kostnaderna och ofta, som i det här fallet, finns det brister i 

statistiken som gör uppskattningarna ännu svårare. Dessa svårigheter är troligen en av anled-
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ningarna till att det görs så få samhällsekonomiska analyser inom det här området, både i 

Sverige och i andra länder. 

4.1 Kännedom om tjänsterna 

Den information vi samlat in i form av research och intervjuer, tyder på att Bildtelefoni.net 

och Texttelefoni.se är väl kända hos den primära användargruppen. Kännedomen utanför den 

primära användargruppen, i resten av samhället, tycks dock vara väldigt begränsad. Det är 

troligt att ökade marknadsföringsaktiviteter och informationsspridning skulle leda till ökad 

användning, framför allt samtal initierade av andra än den primära användargruppen. I 

vilken utsträckning Teletal är känt är oklart då användarstudier i den primära användar-

gruppen är ovanliga. De vi talat med bedömer att kännedomen är låg och att marknads-

potentialen för Teletal bedöms som betydligt större.  

 

Vår analys utgår från hur tjänsterna är utformade idag och i den utsträckning de används. 

Hur stor den verkliga marknadspotentialen är vet vi inte. Om marknadspotentialen är större 

än nuvarande användning skulle det påverka nettovärdet av samhällsnyttan, något som 

skulle kunna gälla framför allt Teletal. Eftersom våra beräkningar visar på ett positivt sam-

hällsvärde, skulle troligen samhällsnyttan bli ännu större om kännedomen ökade. 

5 Metod för samhällsekonomisk beräkning 

Nedan ges en kort beskrivning av de antaganden vi gjort i den samhällsekonomiska beräk-

ningen. I bilaga 3 finns även en översiktlig och mer generell beskrivning av samhällsekono-

miska beräkningar.  

5.1 Beräkning kostnader 

En uppskattning av kostnaderna ska innefatta samtliga kostnader för produktion av tjänsten. 

För de samtalsförmedlande tjänsterna består de största kostnadsposterna av en teknisk 

plattform, tolkar och slutkundsterminaler. Kostnaderna kan delas in i investeringskostnader 

och i driftskostnader.  
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5.1.1 Teknisk utrustning/Callcenter 

Den tekniska plattformen är i stort sett densamma för samtliga samtalsförmedlande tjänster 

och är i grunden en callcenter-lösning baserad på signaleringsprotokollet SIP (Session 

Initiation Protocol) och övriga parametrar som stödjer realtidstjänster generellt och samtals-

förmedlande tjänster specifikt. Vanligt är att denna växelfunktion hyrs. Av leverantörernas 

årsredovisningar framgår att investeringskostnaden och de årliga avskrivningarna är låga och 

uppgår till totalt 25 – 100 tusen kronor per år per tjänst. Driftskostnaderna omfattar löpande 

utveckling och uppgraderingar vilka består främst av personalkostnader samt mjukvarukost-

nader. Det behövs också abonnemang för de användare som är anslutna till växeln (tolkarna). 

Vi saknar uppgifter om hur stora dessa löpande kostnader. I avsaknad av tillförlitliga produk-

tionskostnader har vi istället antagit att den kostnad som uppstår genom kommunikation via 

den tekniska plattformen ingår i det PTS löpande betalar för respektive tjänst. 

5.1.2 Tolkar 

Tolkningen, språköversättningen, utgör den största kostnadsposten. Samhällskostnaden kan 

anses bestå av både utbildningskostnad (grundutbildning och löpande kompetensutveckling) 

och löpande kostnader när en samtalsförmedlande tjänst används. Kostnaden för grundut-

bildningen kan spridas över fler tjänster samt ändamål och kostnad för löpande kompetens-

utveckling antar vi har fördelats på den kostnad PTS betalar. Tolkarna har särskild utbildning 

för den tolkning som efterfrågas, omfattning och inriktning på utbildningen varierar med 

samtalsförmedlande tjänst. I Bildtelefoni.net ska tolkarna kunna översätta det svenska talade 

språket till/från det svenska teckenspråket. I Teletal handlar det om att förtydliga och skapa 

förståelse vid språksvårigheter. Det finns undantag men i regel är det olika personer som 

innehar dessa kunskaper. I Texttelefoni.se förmedlas språket mellan tal och text utan att 

någon översättning. Det finns undantag men i regel är det olika personer som innehar dessa 

kunskaper. Av intervjuerna framkommer att det finns en löneskillnad mellan tolkarna där 

teckenspråkstolkarna har högre lön än de som hjälper personer med svårförstått tal, minnes-

svårigheter eller andra kognitiva svårigheter. Vi saknar tillräckliga uppgifter om arbetsför-

delning mellan tolkning genom de samtalsförmedlande tjänsterna och övriga tolkuppdrag, 

antal anlitade tolkar för respektive tjänst, arbetstid samt lönenivåer för att göra en tillförlitlig 

uppskattning av produktionskostnaden. Vi har istället antagit att den kostnad för tolkarna 

som uppstår när tjänsten används ingår i det PTS betalar för respektive tjänst. 
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5.1.3 Sammanfattning teknisk utrustning, tolk och PTS administration 

Vi har antagit att produktionskostnaden för den löpande användningen av de samtals-

förmedlande tjänsterna motsvarar vad PTS betalar för respektive tjänst. PTS upphandlade de 

tre samtalsförmedlande tjänsterna till en kostnad på 66,3 miljoner kronor under 20192. Utöver 

dessa kostnader redovisar PTS OH-kostnader som uppgår till ca 0,5 miljoner kronor.3 

Myndighetens OH-kostnader ska täcka administration, utveckling, standardisering och verk-

samhetsutveckling. Efter samtal med PTS gör vi bedömningen att dessa kostnader inte fullt ut 

täcker myndighetens förvaltningskostnader. I samråd med PTS har vi fördubblat de interna 

kostnaderna till 1 miljon kronor. Det betyder att PTS totala kostnad för de 

samtalsförmedlande tjänsterna uppgick till 67,3 miljoner kronor år 2019.  

 

                                                           
 
2 PTS upphandlar även Nummerupplysningstjänsten 118 400, den tjänsten ingår inte i A-focus uppdrag. 

3 PTS årsredovisning 2019 
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Tabell 2: Kvantitativ fakta avseende användning och kostnad för respektive tjänst samt 

totalt. Källa: PTS årsredovisning 2019. 

 

Fakta - användning och kostnad 2017 2018 2019
Bildtelefoni
Genomsnitt samtalsminuter/månad  - 114 306 123 974
Genomsnitt samtal/månad (st) 21 968  -  - 
Lämnade bidrag (tkr)* 39 782 43 670 48 691
Förvaltningskostnader (tkr) - enligt PTS årsredovisning 93 15 248
Ytterligare OH-kostnader - enligt PTS/A-focus bedömning 93 15 248
Total kostnad inkl. OH (tkr) 39 968 43 700 49 187

Texttelefoni
Genomsnitt samtalsminuter/månad  - 106 978 96 904
Genomsnitt samtal/månad (st) 12 961  -  - 
Lämnade bidrag (tkr)* 13 043 12 935 12 168
Förvaltningskostnader (tkr) - enligt PTS årsredovisning 522 411 195
Ytterligare OH-kostnader - enligt PTS/A-focus bedömning 522 411 195
Total kostnad inkl. OH (tkr) 14 087 13 757 12 558

Teletal
Genomsnitt samtalsminuter/månad  - 15 694 21 183
Genomsnitt samtal/månad (st) 3 189  -  - 
Lämnade bidrag (tkr)* 4 351 3 988 5 448
Förvaltningskostnader (tkr) - enligt PTS årsredovisning 200 96 72
Ytterligare OH-kostnader - enligt PTS/A-focus bedömning 200 96 72
Total kostnad inkl. OH (tkr) 4 751 4 180 5 592

Totalt
Bildtelefoni (tkr) 39 968 43 700 49 187
Texttelefoni (tkr) 14 087 13 757 12 558
Teletal (tkr) 4 751 4 180 5 592
Total kostnad inkl. OH (tkr) - enligt PTS/A-focus bedömning 58 806 61 637 67 337
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Bild 2: Utveckling av PTS samtalskostnad för respektive samtalsförmedlande tjänst och 

totalt. I denna kostnad ingår samtalskostnad, trafikkostnad, kostnad för tolk. Källa: PTS 

Baserat på historiska data och med hänsyn till teknisk utveckling och en viss substitutions-

grad genom massmarknadsprodukter har vi prognostiserat den efterföljande femårsperioden, 

2020 – 2025. Bildtelefoni.net har haft en tillväxt på 10 – 12 procent de senaste åren och vi har 

antagit att en viss tillväxt fortsätter, dock avtagande genom substitution av massmarknads-

produkter. Texttelefoni.se. har haft en negativ utveckling på 2 – 6 procent de senaste åren, vi 

har antagit en fortsatt negativ utveckling med 5 procent årligen. Teletal är svår att progno-

stisera då utvecklingen haft stora variationer de senaste åren. Vi har antagit en tillväxt på 5 

procent årligen. Vårt antagande är baserat på att behovet är större än nuvarande användning 

och troligen ännu större än 5 procent årligen, men om inte marknadsföring- och informations-

insatser ökar så kommer inte heller effekten på ökad tillväxt bli så stor. 
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Bild 3: Utveckling av PTS samtalskostnad för respektive samtalsförmedlande tjänst och 

totalt, inklusive prognos 2020 – 2024. I denna kostnad ingår samtalskostnad, trafikkostnad, 

kostnad för tolk. 

5.1.4 Terminaler slutanvändare 

Vilka terminaler som används hos den uppringande och den mottagande parten (slutanvän-

dare) varierar. Vissa slutanvändare har produkter som regionerna, efter behovsbedömning, 

förskrivit för elektronisk kommunikation till exempel texttelefon, bildtelefon, totalkonver-

sationsenheter. För dessa produkter betalas en årlig hyra. I statens kostnad för förskrivna pro-

dukter ingår kostnader för anpassning och iordningställande av utlämnad utrustning, stöd 

och utbildning, reparation och utbyte av utrustning. De omfattar även utrustning och övriga 

kostnader till närstående. Kostnaden är till största delen statligt finansierad via Socialstyrelsen 

och ingår inte det PTS betalar för respektive tjänst. Vår bedömning är att kostnaden för för-

skrivna hjälpmedel för elektronisk kommunikation delvis ska ingå i den uppskattade sam-

hällskostnaden. De förskrivna produkterna används främst för kommunikation i andra situ-

ationer. Att ringa via samtalsförmedlande tjänster sker också i stor utsträckning genom andra 

terminaler som mobiltelefoner, PC, och paddor. Det kan finnas förskrivna PC och paddor men 

i det här sammanhanget bedömer vi dem som få. Kostnaden för dessa övriga terminaler har vi 

inte inkluderat i samhällets kostnad för de samtalsförmedlande tjänsterna. De totala 
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kostnaderna för förskrivna hjälpmedel för elektronisk kommunikation: uppgick till 27,5 mil-

joner kronor 2019 (24,4 miljoner kronor 2018). Vi har antagit att högst 20 procent av dessa 

kostnader ska kostnadsföras på de samtalsförmedlande tjänsterna, dvs 5 miljoner kronor per 

år. Av dessa kostnader har 80 procent lagts på Bildtelefoni.net dvs 4 miljoner kronor per år 

och 1 miljoner kronor på Texttelefoni.se. Fördelningen är gjord utifrån samma kostnads-

relation på terminalerna som på samtalskostnaden. Inga kostnader för terminaler har lagts på 

Teletal. 

 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ger statligt stöd för utrustning för elektroniska 

kommunikationer som används i arbetet. Viss del av den kostnaden ska läggas på de samtals-

förmedlande tjänsterna. Vi har haft kontakt med Arbetsförmedlingen men inte fått fram 

statistik på hur stor del av bidragen för hjälpmedel som kan härledas just till dessa tjänster. 

Vår slutsats är att kostnaderna måste vara betydligt mindre än vad regionerna betalar ut 

vilket skulle påverka de totala kostnaderna för tjänsten marginellt. Vi har därför inte tagit 

med dem i kalkylen.  

5.1.5 Abonnemang slutanvändare 

För att använda de samtalsförmedlande tjänsterna behöver slutanvändarna ha ett abonne-

mang för telefoni eller internet. Vi har resonerat att slutanvändarens abonnemang används 

även för många andra ändamål och att de samtalsförmedlande tjänsterna utgör en relativt lite 

andel. I kostnadsuppskattningen har vi exkluderat kostnaden för slutanvändarens abonne-

mang för Bildtelefoni.net och Teletal. För användare av Texttelefoni.se är det troligt att det 

finns slutanvändare/hushåll som har abonnemang enbart relaterat till texttelefoni. Vi vet inte 

det exakta antalet men bedömer att det är en relativt liten andel. Vi har antagit en andel på  

5 procent av totala antalet användare. Vi har antagit en abonnemangskostnad på 300 kronor i 

månaden, dvs 3 600 kronor per år och användare.   

5.2 Beräkning nytta  

När tjänsterna utvärderas och diskuteras utgår diskussionen oftast från den primära använ-

dargruppen. Den nytta som genereras genom att samhället blir mer tillgängligt för dem är 

central. Samtidigt genereras också en omvänd nytta genom att den primära användargruppen 

blir tillgänglig för alla i samhället. Vid en samhällsekonomisk analys är det viktigt att analy-
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sera vad tjänsterna bidrar till för nytta hos båda parter som deltar i samtalet. För att göra den 

bedömningen behövs information om ändamålet med samtalet och med vem det sker.  

 

I användarstudier och intervjuer framkommer att tjänsterna används för samtal i olika situat-

ioner och med olika personer. Det är en bred användning av tjänsterna och även om både 

Bildtelefoni.net och Teletal används allt mer tenderar användningen att smalna av genom att 

vissa samtal förflyttas från de samtalsförmedlande tjänsterna till allmänna kommunikations-

plattformar som Messenger, WhatsApp, FaceTime, Zoom med flera. 

 

 

 

 

 

Bild 4: Indelning i olika samtalstyper via samtalsförmedlande tjänster. Källa: PTS 

användarstudier och statistik 

Om de samtalsförmedlande tjänsterna inte fanns skulle det innebära att offentliga 

organisationer samt högskolor och universitet löste tolktjänsten på annat sätt. Alternativen 

kan vara att använda en annan mindre ändamålsenlig lösning eller genom möten på plats. I 

värsta fall kanske inte samtalen blir genomförda med bristfällig tillgänglighet hos dessa 

organisationer som konsekvens. Detsamma gäller Arbetsplatser skulle behöva hitta andra 

Offentliga 
organisationer

Företag

Familj och 
vänner

Arbetet/studier

Studierna visar att: 
  
 Samtal med offentliga 

organisationer är vanligast,  
 Följt av samtal med företag och i 

arbetet/studier 
 I minst utsträckning sker samtal 

med familj och vänner.  
 
Hänsyn till dessa skillnader i 
användningsmönster behöver tas 
vid värdering av nyttan.  
 
Hänsyn behöver också tas till att 
den nytta som genereras i de olika 
sammanhangen varierar. 
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lösningar som skulle kunna innebära försämrad samtalskvalitet eller mer kostsam utrustning 

och med tillgång till tjänsterna kan en större del av arbetsmarknaden göras tillgänglig. För 

vardagssamtal genererar tjänsterna en nytta genom att alla individer i samhället har möjlighet 

att kommunicera med användargruppen. Hänsyn till den nytta som uppstår för resten av 

samhället behöver således tas med i värderingen. Nedan går vi igenom våra antaganden i 

nyttoberäkningen, mer detaljerade beskrivningar finns i bilaga 3. 

5.2.1 Förhöjd livskvalitet 

Utgångspunkten i studien är att PTS upphandlade tjänster påverkar en persons livskvalitet 

positivt genom att de bidrar till ökad tillgänglighet, inkludering och självständighet såväl i 

vardagen som i arbetslivet och studier. Det beror dels på att tjänsternas primära målgrupper, 

personer med hörselnedsättning och/eller kognitiv funktionsnedsättning, kan nå och 

kommunicera med andra utanför målgruppen, dels på att alla individer i samhället kan nå 

och kommunicera med tjänsternas primära målgrupper. En värdering av effekten på förhöjd 

livskvalitet mäts som genom att uppskatta ett monetärt värde på att ha tillgång till tjänsten 

och att inte ha tjänsten, så kallad QALY (hälsovinsterna i termer av fullt friskt levnadsår). En 

värdering av QALY görs genom att användare får göra en före-efter-skattning av tjänstens 

påverkan i livet. Detta värde sätts i relation till uppskattade värden av så kallat statistiskt liv 

eller friskt levnadsår. Det finns en mängd beräkningar gjorda, framför allt i samband med 

trafikanalyser. Värdet ligger vanligtvis inom intervallet 500 000 till 2 000 000 kronor.4 Vi har 

valt att utgå från värdet 1 250 000 – 2 000 000 kronor. 

 

Värdet för QALY saknas för de samtalsförmedlande tjänsterna vilket gör att antaganden 

behöver göras. Våra antaganden är baserade på användarstudier och intervjuer avseende de 

samtalsförmedlande tjänsterna samt studier genomförda inom andra relaterade områden. Ett 

sådant område är cochleaimplantat5 där studier visar på positiva effekter på livskvaliteten. 

Beräkningarna tyder på en förhöjning av livskvaliteten med faktorn 0,04 – 0,05. En annan 

studie har värderat effekterna av tillgång till rullstolar, den visar på en faktor på 0,0451 dock 

                                                           
 
4 Flera beräkningsexempel finns i: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): Riskvärdering - Ekonomisk 
värdering av hälsorisker idag och i framtiden, sid 17, 2012 
5 Ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva barn och 
vuxna möjligheter att uppfatta ljud (Wikipedia). 
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är inte resultatet signifikant. En tredje studie har värderat rollatorer, den visar på en faktor på 

0,07.  

 

Vi har försökt göra ett så rimligt antagande. Vi antar att de samtalsförmedlande tjänsterna har 

en mindre påverkan än ett cochleaimplantant men högre än ingen effekt alls. Vi bedömer att 

resultatet liknar de två övriga studierna samtidigt som vi inte vill anta en för låg effekt då vi 

vet att tjänsterna uppskattas av många och anses skapa stor nytta. Vi har antagit en faktor på 

0,01 – 0,02 i hälsovinst/förhöjd livskvalitet men betonar att det är en grov uppskattning som 

skulle behöva analyseras ytterligare. Vi skulle kunna välja att utesluta denna nyttovärdering 

men den är viktig i sammanhanget och resultatet skulle bli oacceptabelt låg om den uteslöts ur 

bedömningen. Användarstudierna visar ungefär samma resultat för de olika tjänsterna varför 

vi valt att utgå från samma QALY. Fördjupade studier kan visa att det finns skillnader mellan 

tjänsterna, t.ex. skulle det kunna vara så att Bildtelefoni.net som betraktas som mer modern 

och framtidsäker än Texttelefoni.se skulle kunna ha ett högre värde, relativt sett. Då det inte är 

verifierat har vi inte heller tagit hänsyn till det i beräkningen. Vi antar att förbättringen av 

livskvalitet (QALY) framför allt avser den del av användningen som är privat, dvs 22 procent 

av samtalen. Detta eftersom myndigheter, högskolor och andra aktörer i vilket fall som helst 

är ålagda att göra sina tjänster tillgängliga på något likvärdigt sätt. Förbättringar på detta 

senare område speglas däremot av att kostnaderna för att tillgängliggöra tjänsterna är lägre än 

om detta exempelvis sker via personliga möten. 

 

I sammanhanget vill vi också understryka att en nyttovärdering av förhöjd livskvalitet kan 

göras utifrån olika perspektiv. Att värdera förhöjd livskvalitet är inte en ovanlig företeelse i 

samhällsekonomiska analyser, dock är det alltid förenat med osäkerheter och antaganden. En 

utmaning vad gäller de primära användargrupperna är från vilket perspektiv värderingen 

görs. I rapporten Döva i arbetet – En studie om upplevelser i utanförskap står att I det medicinska 

synsättet är fokus på avsaknad av hörsel, helt eller delvis och som medför stora begränsningar i uppfatt-

ningen av det talade språket, även om det avhjälps med hörselhjälpmedel….flera forskare har argumen-

terat för det kulturella perspektivet, döva ska ses som att de tillhör en språklig och kulturell minoritet. 

Vi noterar att det referensmaterial vi utgått från (se bilaga 4) till övervägande del antar det 

medicinska perspektivet. Med de ramar vi haft för den här studien har vi valt att använda 

dessa referenser. Vi är dock medvetna om att värderingen kan göras på ett annat sätt. 
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5.2.2 Nyttan för offentliga organisationer och i studier 

De användarstudier som gjorts indikerar att hälften av alla samtal sker med offentliga orga-

nisationer. Samtal i studier och i arbetslivet har uppskattats till 28 procent, de har mätts till-

sammans och eftersom vi inte vet fördelningen mellan dem har vi delat hälften var. Det inne-

bär att 14 procent av samtalen anses vara utförda till följd av studier. Summan av dessa samtal 

uppgår därmed till 64 procent. För Texttelefoni.se och Teletal har vi utgått från denna andel 

och gjort en omräkning utifrån samtalsminuter. För Bildtelefoni.net har vi statistik på hur 

många uppdrag som genomförts av den här typen av samtal och har kunnat utgå från antalet 

uppdrag istället för omräkning av samtalsminuter. För säkerhets skull gjorde vi en jämförelse, 

antalet uppdrag för Bildtelefoni.net var ca 30 000 och en omräkning utifrån samtalsminuter 

skulle motsvara 26 000 uppdrag. Vi anser därför att vår omräkning för Texttelefoni.se och 

Teletal kan anses rimliga. 

 

Offentliga organisationer och skolväsendet har till uppgift att vara tillgängliga för alla och det 

finns en nytta som uppstår till följd av de skulle behöva lösa kommunikationen på annat sätt 

om de samtalsförmedlande tjänsterna inte fanns. Den nytta som genereras kan därmed 

bedömas genom alternativkostnaden för de tjänster som annars skulle behöva användas. Vi 

har antagit att ett alternativ är ett möte på plats med tolk närvarande. Myndigheter erbjuder e-

tjänster men såsom situationen ser ut idag bedömer vi att de samtal som görs via den samtals-

förmedlande tjänsten inte kan ersättas via e-tjänster. Detta kan förhoppningsvis komma att 

ändras. Timkostnaden för tolk på plats varierar mellan leverantörer, vi har räknat på 800 kro-

nor per timme.6 I denna timkostnad ingår även ordinära resekostnader. Ett fysiskt möte har 

efter avstämning med ett flertal aktörer antagits ta en timme i genomsnitt. För att hantera ett 

möte på en timme behövs två teckenspråkstolkar per tillfälle och därmed blir alternativ-

kostnaden för en timmes teckenspråkstolkning 1 600 kr/timme för Bildtelefoni.net. För Teletal 

och Texttelefoni.se omfattar alternativkostnaden en tolk per tillfälle. Dessa timkostnader kan 

jämföras med timpriset på de samtalsförmedlande tjänsterna: 

 

  

                                                           
 
6 Baserat på vad PTS själva betalat för motsvarande tolktjänst. 
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Bildtelefoni.net  31,87 kr/minut 1 912 kr/timme 

Texttelefoni.se  10,48 kr/minut 629 kr/timme 

Teletal   23,12 kr/minut 1 387 kr/timme 

 

För Bildtelefoni.net och Teletal har vi antagit att samtliga dessa tillfällen behöver substitueras 

med tolkning på plats, för att motsvarande kvalitet på tjänsten ska kunna uppnås. För 

Textelefoni.se bedömer vi att en fjärdedel av samtalen skulle ske med stöd av en tolk på plats. 

Bakgrunden är att den primära användargruppen troligen skulle välja att använda andra text-

baserade kommunikationssätt som chatt, mail, sms, med flera.7 Vi har också gjort ett anta-

gande om att mötestid med tolk på plats är 30 procent längre än vid telefonsamtal via de 

samtalsförmedlande tjänsterna, nyttan med den samtalsförmedlande tjänsten blir därmed att 

denna tid ”tjänas in”.8  

 

I alternativkostnaden ska även hänsyn tas till de tillkommande resekostnaderna som skulle 

uppstå om resor behövdes, dvs. en nytta som uppstår genom att resor inte behövs när sam-

talet utförs genom de samtalsförmedlande tjänsterna. För tolktjänsten ingår restiden i tim-

priset och är därför redan med i vår beräkning, enligt ovan. Det uppstår dock även en nytta 

hos den primära användargruppen som inte heller behöver resa. Det finns studier gjorda 

inom liknande områden som värderar användarens nytta till en fjärdedel av den lön som den 

part som utför tjänsten, i det här fallet tolken. 9 Vi har antagit en lön på 60 000 kronor i 

månaden, inklusive arbetsgivaravgifter, försäkringar etc. Det ger en timlön på ca 360 kronor, 

en fjärdedel motsvarar således 90 kronor. Nyttan att inte resa har således värderats till  

90 kronor per tillfälle. 

5.2.3 Nytta på arbetsmarknad 

Nyttan på arbetsmarknaden kan beräknas genom en uppskattning av tjänsternas påverkan på 

ökad tillgång till arbetsmarknaden. För en sådan värdering skulle vi behöva veta hur många 

                                                           
 
7 Noteras bör att många offentliga aktörer inte tillåter dessa kommunikationssätt. En ökad användning av chatt, sms 
och mail skulle kunna innebära att de samtalsförmedlande tjänsterna ersattes i större utsträckning.  
8 Den längre samtalstiden är bekräftad genom intervjuer. 
9 Contingent Valuation 
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av användargrupperna som deltar på arbetsmarknaden (mäts i åldern 15–74 år enligt SCB) 

och hur mycket dessa tjänster bidrar till ökad tillgång. Vi skulle också behöva veta genom-

snittlig lön för just dessa användargrupper. Vi saknar information om ovanstående och be-

höver göra antaganden. Enligt Arbetsförmedlingens och SCBs rapport Funktionsnedsattas 

situation på arbetsmarknaden 201910 var andelen sysselsatta mindre bland personer med funk-

tionsnedsättning än i befolkningen i övrigt. I befolkningen är sysselsättningsgraden för mot-

svarande åldersgrupp 79 procent. Bland personer med funktionsnedsättning är den 69 pro-

cent. Sysselsättningsgraden för olika typer av funktionsnedsättning redovisas inte längre av 

Arbetsförmedlingen till SCB. Äldre statistik visar att sysselsättningsgraden bland döva och 

hörselskadade ligger under sysselsättningsgraden för hela befolkningen men över personer 

med funktionsnedsättning i allmänhet, uppskattningsvis mellan 70 – 75 procent. Vi är med-

vetna om att det ör en genomsnittssiffra för två grupper som är olika och det finns också olika 

grupper inom dessa två. Sysselsättningsgraden kan därmed också variera stort. I andra 

studier finns uppgifter om att andelen personer återfinns i arbetsmarknadsinsatser är högre 

inom gruppen döva och hörselskadade samt att lönenivåerna är lägre jämfört med totalt i 

samhället. Vi har inte aktuella data som bekräftar detta varför vi väljer att utgå från generella 

lönenivåer. Enligt SCB uppgick medianlönen i Sverige till 31 700 kronor i månaden år 2019.  

 

Vad gäller de samtalsförmedlande tjänsternas konsekvenser på arbetsmarknaden så bedömer 

vi dem som relativt stora. Vår bedömning är att tillgången till de samtalsförmedlande 

tjänsterna i arbetet är viktiga men att de behöver sättas i relation till andra verktyg och 

arbetsuppgifter där tjänsterna inte är nödvändiga. Vi har gjort en försiktig bedömning av de 

samtalsförmedlande tjänsternas effekt och antagit att tillgången till de ger ett ökat värde av 

arbetsinsatsen på 5 – 10 procent. Tjänsternas påverkan på arbetsmarknaden är en viktig 

parameter som vi saknar och är medvetna om att vi kanske underskattat deras påverkan. Vi 

rekommenderar PTS att fördjupa kunskapen inom detta område.  

 

Baserat på våra intervjuer och andra studier tror vi att sysselsättningsgraden bland den 

primära användargruppen för Teletal är lägre än för de två andra tjänsterna. Vi har dock allt 

                                                           
 
10 Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer under perioden november 2018 till slutet av december 
2019 och omfattar personer i åldern 16-64 år som är folkbokförda i Sverige. 
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för begränsat med information för att våga göra några antaganden. Den nyttofaktorn borde 

alltså med även för Teletal och skulle höja det framräknade nettovärdet. I den här studien 

nämner vi det därför enbart kvalitativt och lämnar det för vidare studier.  

5.2.4 Nytta i vardagssamtal 

PTS användarstudier och samtalsinformation visar att vardagssamtalen är en mindre andel av 

den totala samtalsvolymen genom de samtalsförmedlande tjänsterna. Vi har utgått från en 

andel på 22 procent. Som nämnts ovan sker ofta vardagssamtal på annat sätt än genom 

samtalsförmedlande tjänster, exempelvis genom massmarknadsprodukter som WhatsApp, 

FaceTime, Messenger, Zoom med flera. Den nytta, det vill säga den förhöjda livskvaliteten, 

som uppstår till följd av vardagssamtal via de samtalsförmedlande tjänsterna blir densamma 

för icke-primära användare som för den primära användargruppen. Det blir en dubblerad 

QALY men endast för den andel samtal som vardagssamtalen utgör, dvs till 22 procent av 

totala samtalsvolymen.  

5.3 Sammanfattning beräkningsmodell 

Givet ovanstående antaganden får vi följande beräkningsmodell 

 

Kostnader 
Teknisk utrustning 

 Ingår i PTS kostnad för tjänsten 

Samtalskostnad, exklusive tolkning 

 Ingår i PTS kostnad för tjänsten 

Tolkning 

 Ingår i PTS kostnad för tjänsten 

Extra OH-kostnad för PTS 

 Redovisad OH-kostnad för respektive tjänst har dubblerats 

Terminaler, förskrivna produkter 

 Kostnad regionerna har för förskrivna produkter inklusive installation, utbildning mm. 

 20 procent av de totala kostnaderna för förskrivna produkter antas 

 80 procent av dessa kostnader läggs på Bildtelefoni.net, fördelat utifrån samtalsvolym 

 20 procent av dessa kostnader läggs på Textelefoni.se, fördelat utifrån samtalsvolym 

 Inga kostnader fördelas på Teletal 

Nyttor 
Förhöjd livskvalitet 
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 Totalt antal användare för respektive samtalsförmedlande tjänst 

 22 procent av totala samtalsvolymen (den del som utgörs av vardagssamtal) 

 QUALY 0,01 – 0,02  

 Ett friskt levnadsår 1 250 000 – 2 000 000 kr 

Offentliga organisationer, företag och studier 

 64 procent av totala samtalsvolymen eller antal uppdrag 

 Alternativkostnad genom möten med tolk på plats 

o Tillkommande resekostnader 
o Tillkommande restid 
o Tillkommande längre möten 

Arbetsmarknad 

 14 procent av totala samtalsvolymen 

 Sysselsättningsgrad för döva och hörselskadade 75 procent 

 Lönenivå är medianlön, 31 700 kronor i månaden, total lönekostnad uppskattas till 571 tkr per år och per person 

 Ett ökat värde av arbetsinsatsen på 5 – 10 procent 

 Uppskattning görs inte vad gäller användare på Teletal på grund av att fakta saknas 

Vardagskommunikation (med familj och vänner) 

 En spegling av QALY hos resten av samhället (icke-primär användargrupp) i relation till andel vardagssamtal 

 22 procent av totala samtalsvolymen 

 QALY 0,01 – 0,02  

 Ett friskt levnadsår 1 250 000 – 2 000 000 kr 

Tabell 3: Sammanställning A-focus antaganden för beräkning.  

6 Samhällsekonomisk analys – Bildtelefoni.net 

Givet våra antaganden ges följande resultat avseende Bildtelefoni.net. 

 

Kostnader Bildtelefoni.net 2019

PTS kostnad för tjänsten, exklusive OH-kostnader 48 691,1

PTS OH-kostnader 500,0
Förskrivningskostnad särskild utrustning (11) 4 000,0
Total produktionskostnad [tkr] 53 191,1  

Tabell 4: Uppskattade kostnader för Bildtelefoni.net  
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Samhällsnytta (Bildtelefoni.net) 2019
Förhöjd livskvalitet - primär användare
Antal primära användare 5000
QALY - min 1%
QALY - max 2%
Statistiskt liv - min [tkr] 1250
Statistiskt liv - max [tkr] 2000
Andel vardagssamtal 22%
Förhöjd livskvalitet primär användare - min [tkr] 13750
Förhöjd livskvalitet primär användare - max [tkr] 44000

Förhöjda livskvalitet - hela samhället
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - min [tkr] 13750
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - max [tkr] 44000

Nytta offentliga organisationer, skola, företag
Antal uppdrag till offentliga org, skola, ftg 30000
Antal timmar som substitueras 30000
Kortare mötestid 30%
Totalt antal sparade timmar 9000
Kostnad per resa, primär användargrupp 90
Pris tolktjänst på plats per timme [kr] 1600
Nytta utebliven resekostnad - primär användargrupp 2700
Nytta genom kortare samtalstid 14400
Alternativkostnad för tolk på plats [tkr] 48000
Total nytta offentliga organisationer, skola, företag 65100

Nytta arbetslivet
Antal användare 5000
Andel samtal arbetet 14%
Sysselsättningsgrad - min 70%
Sysselsättningsgrad - max 75%
Medianlön per månad 31700
Total personalkostnad per år [tkr] 571
Effekt - min 5%
Effekt - max 10%
Nytta arbetsmarknad - min [tkr] 13980
Nytta arbetsmarknad - max [tkr] 29957

Total bruttonytta - min [tkr] 106 580
Total bruttonytta - max [tkr] 183 057  

Tabell 5: Uppskattade nyttovärden för Bildtelefoni.net 
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Resultat Bildtelefoni.net [tkr] 2019
Total kostnad 53 191
Total nytta - min 106 580
Total nytta - max 183 057
Nettonytta Bildtelefoni - min 53 389
Nettonytta Bildtelefoni - max 129 865  

Tabell 6: Uppskattat nettovärde för Bildtelefoni.net  

Resultatet blir ett positivt nettovärde i intervallet 53 – 130 miljoner kronor. 

7 Samhällsekonomisk analys – Textelefoni.se 

Givet våra antaganden ges följande resultat avseende Texttelefoni.se. 

Kostnader Texttelefoni.se 2019

PTS kostnad för tjänsten, exklusive OH-kostnader 12 192,4

PTS OH-kostnader 400,0

Abonnemangskostnad telefoni 972,0
Förskrivningskostnad särskild utrustning (11) 1 000,0
Total produktionskostnad [tkr] 14 564,4  

Tabell 7: Uppskattade kostnader för Texttelefoni.se  
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Samhällsnytta (Textelefoni.se) 2019
Förhöjd livskvalitet - primär användare
Antal primära användare 5400
QALY - min 1%
QALY - max 2%
Statistiskt liv - min [tkr] 1250
Statistiskt liv - max [tkr] 2000
Andel vardagssamtal 22%
Förhöjd livskvalitet primär användare - min [tkr] 14850
Förhöjd livskvalitet primär användare - max [tkr] 47520

Förhöjda livskvalitet - hela samhället
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - min [tkr] 14850
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - max [tkr] 47520

Nytta offentliga organisationer, skola, företag
Genomsnitt samtalstimmar/månad 1615
Samtalstimmar per år 19380
Andel samtal offentliga organisationer, skola, företag 64%
Andel som substitueras med fysiska möten 25%
Antal timmar som substitueras 3101
Kortare mötestid 30%
Totalt antal sparade timmar 930
Kostnad per resa, primär användargrupp 90
Pris skrivtolk på plats per timme [kr] 800
Nytta utebliven resekostnad - primär användargrupp 279
Nytta genom kortare samtalstid 744
Alternativkostnad för skrivtolk på plats [tkr] 2481
Total nytta offentliga organisationer, skola, företag 3504

Nytta arbetslivet
Antal användare 5400
Andel samtal arbetet 14%
Sysselsättningsgrad - min 70%
Sysselsättningsgrad - max 75%
Medianlön per månad 31700
Total personalkostnad per år [tkr] 571
Effekt - min 5%
Effekt - max 10%
Nytta arbetsmarknad - min [tkr] 15098
Nytta arbetsmarknad - max [tkr] 32353

Total bruttonytta - min [tkr] 48 302
Total bruttonytta - max [tkr] 130 897  

Tabell 8: Uppskattade nyttovärden för Texttelefoni.se 
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Resultat Texttelefoni.se [tkr] 2019
Total kostnad 14 564
Total nytta - min 48 302
Total nytta - max 130 897
Nettonytta Texttelefoni.se - min 33 738
Nettonytta Texttelefoni.se - max 116 333  

Tabell 9: Uppskattat nettovärde för Texttelefoni.se  

Resultatet blir ett positivt nettovärde i intervallet 34 - 116 miljoner kronor. 

8 Samhällsekonomisk analys – Teletal 

Givet våra antaganden ges följande resultat avseende Teletal. 

Kostnader Teletal 2019

PTS kostnad för tjänsten, exklusive OH-kostnader 5 448,0
PTS OH-kostnader 200,0
Total produktionskostnad [tkr] 5 648,0  

Tabell 10: Uppskattade kostnader för Teletal. 
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Samhällsnytta (Teletal) 2019
Förhöjd livskvalitet - primär användare
Antal primära användare 5000
QALY - min 1%
QALY - max 2%
Statistiskt liv - min [tkr] 1250
Statistiskt liv - max [tkr] 2000
Andel vardagssamtal 22%
Förhöjd livskvalitet primär användare - min [tkr] 13750
Förhöjd livskvalitet primär användare - max [tkr] 44000

Förhöjda livskvalitet - hela samhället
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - min [tkr] 13750
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - max [tkr] 44000

Nytta offentliga organisationer, skola, företag
Genomsnitt samtalstimmar/månad 353
Samtalstimmar per år 4237
Andel samtal offentliga organisationer, skola, företag 64%
Antal timmar som substitueras 2711
Kortare mötestid 30%
Totalt antal sparade timmar 813
Kostnad per resa, primär användargrupp 90
Pris  tolktjänst på plats per timme [kr] 800
Nytta utebliven resekostnad 244
Nytta genom kortare samtalstid 651
Alternativkostnad för  tolk på plats [tkr] 2169
Total nytta offentliga organisationer, skola, företag 3064

Nytta arbetslivet n/a
Nytta arbetsmarknad - min [tkr] n/a
Nytta arbetsmarknad - max [tkr] n/a

Total bruttonytta - min [tkr] 30 564
Total bruttonytta - max [tkr] 91 064  

Tabell 11: Uppskattade nyttovärden för Teletal. 

Resultat Teletal [tkr] 2019
Total kostnad 5 648
Total nytta - min 30 564
Total nytta - max 91 064
Nettonytta Teletal - min 24 916
Nettonytta Teletal - max 85 416  

Tabell 12: Uppskattat nettovärde för Teletal.  

Resultatet blir ett positivt nettovärde i intervallet 25 – 85 miljoner kronor.  
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9 Sammanfattning nyttoberäkning – samtalsförmedlande 
tjänster 

Våra beräkningar visar ett positivt nettovärde för respektive tjänst.  

 

Bildtelefoni.net  53 – 130 mnkr 

Texttelefoni.se  34 – 116 mnkr 

Teletal   25 – 85 mnkr 

 

Med utgångspunkt i dagens användning av de samtalsförmedlande tjänsterna får 

Bildtelefoni.net högst nettovärde. Det är den tjänst som har högst samtalskostnad per minut 

men eftersom samtliga tjänster har ett positivt värde och Bildtelefoni.net är mest använd, blir 

det resultatet. Den främsta anledningen till det högre nettovärdet för Bildtelefoni.net är att 

alternativkostnaden för teckenspråkstolk är hög. Vårt antagande utgår från att offentliga 

organisationer och skolor behöver erbjuda en likvärdig lösning, dvs. att i realtid erbjuda en 

möjlighet där döva personer och hörande personer kan kommunicera med hjälp av 

teckenspråk och tolkning av teckenspråket för dem som inte behärskar teckenspråk. Om så 

inte görs blir konsekvensen en försämring av den tjänst som de har ansvar att leverera. Denna 

alternativkostnad är inte lika hög och uppstår inte i samtliga uppdrag för Texttelefoni.se där 

användaren ibland använder någon annan form av textbaserad kommunikation, t.ex. chatt, 

mail eller sms. Vår kalkyl ger att nyttan per satsad krona för Bildtelefoni.net är det dubbla. 

 

Det kan tyckas oväntat att Texttelefoni.se genererar en så hög nettonytta, det beror på den 

relativt låga samtalskostnaden per minut och att den är viktig för de användare som använder 

tjänsten. På grund av fördjupade användarstudier har vi inte kunnat ta hänsyn till om det 

finns skillnader i den nytta som genereras i dessa två användargrupper. Det är möjligt att 

sådana studier skulle visa en relativt högre nytta för Bildtelefoni.net då flera sagt att den är 

mer modern. Samtidigt framkommer det vissa klagomål på Bildtelefoni.net med samtal som 

inte kopplats fram samt i bildkvaliteten, vilket kan påverka nyttoeffekten negativt. Vår kalkyl 

ger att nyttan per satsad krona för Texttelefoni.se är drygt tre gånger så stor. 
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Teletal har ett lägre nettovärde än de två övriga samtalsförmedlande tjänsterna. Noteras bör 

att Teletal har det högsta nyttovärdet per satsad krona enligt vår modell, vilken uppgår till 

över fem. På grund av bristande statistik har vi inte inkluderat någon effekt på ökad 

tillgänglighet på arbetsmarknaden. Det finns troligen en effekt och det skulle innebära att 

nyttovärdet höjs ytterligare.   

 

För samtliga tjänster bedömer vi att användarpotentialen är större än idag, för Teletal tror vi 

att den är betydligt större. Genom mer marknadsföring och information både från PTS, andra 

offentliga organisationer, intresseorganisationer och leverantörerna skulle kännedomen om 

tjänsterna öka generellt både hos primära användare och icke-primära användare. Det skulle 

också bidra till användare som vet att tjänsterna finns använde dem oftare. En förändrad 

användningen skulle förändra resultatet, på vilket sätt och i vilken utsträckning beror på hur 

och till vad tjänsterna används samt vad alternativt är. Insatser för ökad kännedom kommer 

givetvis att öka kostnaderna och därmed resultatet på nyttoberäkningen. 

 

Syftet med uppdraget har varit att PTS ska kunna få en bas för jämförelser mellan tjänsterna. 

A-focus vill understryka att jämförelser mellan dessa tjänster ska göras med försiktighet. 

Tjänsterna möter behov hos olika typer av användare och den ena kan inte ersättas med den 

andra. Den faktor som ger störst skillnad på resultatet är kostnad för tolken/samtalsstödet. 

Den kan endast i begränsad utsträckning ersättas med en mindre kostsam lösning. PTS ansvar 

som expertmyndighet är elektroniska kommunikationstjänster, A-focus anser att det ansvaret 

egentligen motsvarar den tekniska förmedlande delen av tjänsten, den som gör samtalet 

tekniskt möjligt. Tolken/ samtalsstödet skulle inte behöva ses som en del av den tekniska 

lösningen. Att den gör det får stor betydelse när vi bedömer kostnad, nytta och effekt av 

tjänsterna. Om tolktjänsten inte ingick i PTS ansvar skulle den inte heller vara en del av PTS 

anslag, kostnaden för att producera tjänsten blir därmed lägre.  
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10 Samhällsekonomisk analys – Sammanslagen tjänst 

De största kostnaderna för att producera tjänsterna är kostnader för tolken. Vår bedömning är 

att de står för minst 85 procent av produktionskostnaden. Resterande 15 procent avser den 

tekniska utrustningen och abonnemang. Den tekniska funktionaliteten är i stor utsträckning 

densamma i tjänsterna och vi kan egentligen inte se några tekniska hinder för att samla alla tre 

tjänster i en teknisk lösning. Redan idag är det samma leverantör av den tekniska plattformen 

vilket tyder på att vinsterna genom tekniska synergier torde vara små. Vår bedömning är att 

en möjlig vinst genom att lägga samman tjänsterna i en teknisk lösning är liten. 

 

Vilken typ av översättning de primära användargrupperna har behov av är olika. Det behövs 

olika tolkar för olika situationer och som vi förstår det kan inte, med visst undantag, tolkarna 

ersätta varandra. Vi noterar att det kan finnas en viss substitution mellan översättning av teck-

enspråk och text, dvs. det finns en liten substitutionsmöjlighet mellan Bildtelefoni.net och 

Texttelefoni.se. Ovanstående bedömning leder till slutsatsen att en möjlig vinst genom sänkta 

kostnader för tolktjänsten vid en sammanslagen tjänst är begränsad. 

 

Den tredje aspekten är kostnader som uppstår hos PTS. Idag genomförs tre separata upphand-

lingar och även om de är baserade på samma tekniska lösning har PTS avtal med tre olika 

leverantörer. Att genomföra en upphandling istället för tre medför troligen en mer kompli-

cerad kravspecifikation och ett mer omfattande upphandlingsförfarande. Det betyder att upp-

handlingskostnaderna blir högre än för varje enskild upphandling men lägre än den samman-

lagda kostnaden för tre upphandlingar. Samma sak gäller för uppföljning och förvaltning av 

avtalen. Om vi tar hänsyn till de år då PTS har de högsta förvaltningskostnaderna, vilket 

inträffar när det är upphandling, så uppgår de totalt till ca 2 miljoner kronor. Det är 3 procent 

av PTS totala kostnader. Om PTS kan halvera dessa kostnader blir således vinsten 1 miljon 

kronor.  

 

Eftersom användarna av tjänsterna har olika behov och det finns en liten substitutionsmöjlig-

het mellan dem är den ökade nyttan vid en sammanslagning liten. Det finns en viss möjlighet 

att en sammanslagning mellan Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se kan bidra till synergier. I 

kommunikationen finns det användare som vill kunna växla mellan text- och teckenspråks-
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tolkning under ett samtal. Vi saknar uppgifter på hur många som efterfrågar en sådan kom-

bination men de aktörer vi talat med uppger att den finns men är begränsad.  

 

Användningen av Bildtelefoni.net ökar och Texttelefoni.se minskar, det är en utveckling som 

pågått under en längre och som förväntas fortsätta. En anledning är en förflyttning mellan 

tjänsterna. Våra intervjuer visar på att en förflyttning kan ske successivt men fortfarande är 

många beroende av det skrivna språket och därmed en textbaserad översättning. Att fasa ut 

Textelefoni.se lär därmed dröja, dock skulle en sammanslagen tjänst av dessa två kunna bidra 

till att en förflyttning påskyndas. För att kunna beräkna denna vinsteffekt behövs mer fakta 

kring användarna, det vill säga hur många har respektive saknar förmågan att flyttas över. En 

synergi mellan dessa tjänster förutsätter att PTS öppnar för det i kravspecifikationen. Att upp-

handla de två funktionerna på samma sätt som idag men med bibehållen funktionalitet 

kommer inte att bidra till någon synergi. 

 

Det är en stor skillnad i samtalskostnaden för de samtalsförmedlande tjänsterna. 

Texttelefoni.se kostar ca en tredjedel av kostnaden för Bildtelefoni.net och dubbelt jämfört 

med Teletal. För användaren verkar den största fördelen med en sammanslagen tjänst vara att 

användaren kan växla under samtalet. Det finns en osäkerhet i hur leverantören skulle 

prissätta den sammanslagna tjänsten. En prishöjning på exempelvis Texttelefoni.se skulle 

kunna leda till högre kostnader för PTS och därmed för skattebetalarna. Användarstudierna 

visar på att det fortfarande är få som vill kunna växla mellan text och teckenspråk och det är 

fullt möjligt att den höjda totalkostnaden överstiger den eventuella nyttovinsten. En 

prissänkning av Bildtelefoni.net bedömer vi som osannolikt då den följer teckenspråkstolkens 

lön. En prishöjning av Texttelefoni.se till samma nivåer som Bildtelefoni.net skulle innebära 

en totalkostnad på över 36 miljoner kronor, dvs. en ökning på 24 miljoner kronor. Utan några 

andra justeringar i tjänsten finns det således en risk att nettovärdet sjunker vid en 

sammanslagning av tjänsterna. 

 

Under förutsättning att PTS upphandlar den sammanslagna tjänsten på samma sätt som idag 

kommer konkurrensen att begränsas. Marknadsförutsättningarna för de tre samtalsförmed-

lande tjänsterna sätts av PTS genom hur upphandlingen utformas. En upphandlad leverantör 

leder till ett monopol under avtalsperioden. För avtalsleverantören kan det innebära ett större 
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ekonomiskt utrymme för vidareutveckling av tjänsterna, det kräver dock att det finns en 

möjlighet att sälja dessa vidareutvecklade tjänster. Den möjligheten finns i stort sett endast om 

PTS ger sådana öppningar i kravspecifikationen. Vår bedömning är att begränsa leveransen 

till en leverantör istället kan hämma utvecklingen genom att en leverantör ges exklusivitet 

under fler år. För att begränsa den negativa effekten skulle PTS behöva säkerställa en öppen-

het och en mer fungerande interoperabilitet med den upphandlade tekniska plattformen och 

andra leverantörers tjänster och produkter. Syftet vore att få fler leverantörer på marknaden 

och upprätthålla en konkurrenssituation.  

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att nyttoeffekterna i en sammanslagen är tjänst små. 

Tolkarna kan endast i undantagsfall substitueras, den tekniska utrustningen har redan samma 

leverantör idag och står för en relativt liten del av kostnaderna. Viss effektivitetsvinst finns i 

PTS förvaltnings-/upphandlingsuppdrag samt vissa synergier kan eventuellt uppnås genom 

att slå samman Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se. En osäker faktor är effekterna på priset för 

att nå synergierna. Det finns en risk att priset och därmed kostnaderna för Texttelefoni.se 

stiger mer än nyttoeffekterna och att nettonyttan således sjunker. Eftersom PTS sätter mark-

nadsförutsättningarna genom upphandlingens utformning skulle valet av en leverantör också 

begränsa konkurrensen mer än idag. 

10.1 Samhällsekonomisk analys – Två konkurrerande aktörer 

Nyttovinsterna blir lägre än om en ensam leverantör upphandlas genom att kostnaderna för 

förvaltning-/upphandling blir något större. PTS kommer också att behöva införa någon form 

av valfrihetssystem för slutanvändaren. Om det ska bli en positiv effekt av två leverantörer 

och konkurrens dem emellan, vilket vi förutsätter är vad PTS försöker uppnå, behöver 

leverantörerna ges möjlighet att differentiera sig. Troligen är priset satt i avtalet och därför 

kan konkurrens endast uppnås genom kvaliteten i tjänsten och möjlighet till utveckling. 

Frågan är vilken möjlighet PTS har att åstadkomma det med tanke på att dessa tjänster anses 

som SOT, det vill säga ett minimiutbud av telefonitjänsten. Utrymmet för en positiv effekt 

genom ökad konkurrens kommer således avgöras i hur PTS definierar dessa tjänster och hur 

kravspecifikationen utformas.  
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Ett alternativ till att upphandla två konkurrerande aktörer för en sammanslagen tjänst av 

samtliga tre tjänster är att upphandla en sammanslagen tjänst av Bildtelefoni.net och 

Texttelefoni.se och upphandla Teletal för sig. Ett möjligt vägval då vi ser vissa synergier 

mellan de två förstnämnda, dock kvarstår samma risk för prishöjning som tidigare. Vår re-

kommendation är att PTS fördjupar analysen av dessa konsekvenser. 

10.2 Sammanfattning sammanslagen tjänst 

De direkta nyttoeffekterna för slutanvändarna med en sammanslagen tjänst är små oavsett om 

en eller två leverantörer upphandlas. Mer avgörande är vilka långsiktiga effekter det får för 

leverantörerna och för PTS själva.  

11 Utvecklingsmöjligheter 

Samtalsförmedlande tjänster i dess nuvarande utformning motsvarar, som vi tolkat det, PTS 

lagkrav om att tillhandahålla telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning. 

Lagkravet formulerades i början av 2000-talet, hur individer och samhället kommunicerar har 

ändrats en hel del sedan dess. Samtidigt som kommunikation på distans ökar, minskar 

användningen av tal i form av den traditionella telefonitjänsten. Vi kommunicerar mer genom 

text, video och kombinationer av dessa, inklusive tal, vid ett och samma tillfälle. Det är viktigt 

att hela samhället ges möjlighet att följa med i den här förändringen och att förutsättningarna 

medger fortsatt inkludering. Det finns anledning att tro att ett omtag kring utformningen av 

dessa tjänster behöver tas. Vi anser att PTS behöver börja med att fastställa vilka behov som 

deras upphandlade tjänster ska tillgodose och utifrån vilka perspektiv de ska utformas. PTS 

ansvar att tillhandahålla ett minimiutbud av telefonitjänster är ett perspektiv. Ett annat 

perspektiv är att förhålla sig till digitaliseringspolitiska och funktionshinderpolitiska mål om 

att samhället ska verka för att alla ska kunna kommunicera på lika villkor och att alla ska vara 

digitalt delaktiga. 

 

En utmaning för dessa tjänster är att naturliga marknadsmekanismer i stort sett saknas. Mark-

nadens förutsättningar styrs av hur PTS väljer att upphandla och att utforma kravspecifi-

kationen. Specifikationen beskriver inte bara den tekniska lösningen utan också aspekter som 
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informationsspridning, marknadsföring och utvecklingsmöjligheter. En mer flexibel lösning 

än en fastställd kravspecifikation utformad vid upphandlingstillfället var fjärde/femte år, är 

troligen mer till nytta för användaren, särskilt när kommunikationsmönstret förändras så 

mycket som den gör nu.  

 

Behovet av väl fungerande internetanslutningar med höga överföringshastigheter blir allt vik-

tigare för alla i samhället. Denna grupp av användare behöver inte bara ges möjlighet att följa 

med utan också stimuleras till att följa med. Ibland kan det även behövas en aktiv förflyttning 

av användarna till modern teknik. Vi noterar en efterfrågan av att kunna välja mellan tal/text 

och tal/bild under ett samtal. En aktiv förflyttning till en sådan kombinerad tjänst kan vara 

positiv. 

 

Annat som kommer att påverka utvecklingen är förändringar i lagstiftning. Förutom den rela-

tivt nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska en ny lag som ersätter den 

nuvarande lagen om elektronisk kommunikation implementeras inom kort. Den nya lagen 

genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Den 

kommer troligen innebära att minimiutbudet utvidgas till att även omfatta tillträde till inter-

net. På några års sikt ska även den europeiska tillgänglighetslagen implementeras vilken syf-

tar till att öka tillgängligheten i produkter och tjänster genom hela värdekedjan. Produkter 

som omfattas är exempelvis smarta telefoner, telefonitjänster och relaterad utrustning, datorer 

och operativsystem bankomater, tv-apparater, transporter, banktjänster, medietjänster, e-

handel. Konsekvenserna av tillgänglighetslagen kan bli stora och även på betydelsen av 

samtalsförmedlande tjänster om tillgängliga massmarknadsprodukter kan utvecklas till 

substitut.  

 

I avsaknad av användar- och behovsanalyser har nyttoanalyserna utgått från de insikter som 

PTS, Begripsam, leverantörer av tjänsterna och A-focus har sedan tidigare. PTS skulle behöva 

en djupare förståelse av verkligheten, dvs. hur målgruppens behov ser ut och i vilken ut-

sträckning de upphandlade tjänsterna möter detta behov. Antag att användarpotentialen är 

större och kostnaderna understiger nyttan för varje tillkommande användare så skulle sam-

hällsnyttan öka med antalet användare. Ett annat scenario kan vara att det finns andra 
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billigare lösningar som bättre möter målgruppens behov men som inte är kända för målgrup-

pen, i detta fall skulle troligen nyttan med de upphandlade tjänsterna minska. 

 

Mot bakgrund av den här studien rekommenderar vi PTS att: 

 Öka förståelsen för användarnas kommunikationsbehov, den marginalnytta som skapas 

om dessa behov möts och hur väl de samtalsförmedlande tjänsterna möter dessa behov. 

 Särskilda fördjupande studier kring behovet hos användarna av Teletal för att få vetskap 

om vilka användarna är, hur väl kännedomen om de samtalsförmedlande tjänsterna är, 

hur de löser kommunikationsbehovet idag och hur stor marknadspotentialen är. 

 Ta initiativ till ett forskningsprojekt i hur samhällsekonomiska bedömningar avseende 

kommunikationslösningar för ökad tillgänglighet kan genomföras.   

 Utvärdera hur de samtalsförmedlande tjänsterna ska betraktas. Ska de även 

fortsättningsvis vara sättet PTS uppfyller kravet om ett minimiutbud av telefonitjänster 

(SOT-tjänsterna) eller ska de också vara en del av PTS bredare ansvar att säkerställa digital 

delaktighet och likvärdig kommunikation. 

 En sammanslagning av tjänsterna i deras nuvarande form förväntas bidra till begränsade 

nyttoeffekter. Att utveckla tjänsternas utformning är också tänkbart, och PTS kan analysera 

om de samtalsförmedlande tjänsterna borde utvecklas i takt med hur samhället i övrigt för-

ändrar sitt kommunikationsmönster.  

 Analysera om tillgängligheten till den tekniska plattformen kan förbättras och om 

interoperabiliteten mellan olika leverantörers lösningar kan säkerställas i högre 

utsträckning än idag.   
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12 Automatisk tal-till-text 

A-focus har uppskattat de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna för en tjänst som 

automatiskt översätter röstsamtal till text i realtid. Enligt uppdragsbeskrivningen ska A-focus 

förutsätta att tal-till-texttekniken är tillräckligt god för att användarna av tjänsten ska få ett bra 

stöd. I Sverige förskrivs sådana tjänster i vissa regioner. A-focus har gjort följande 

antaganden: 

 

 Ett bra stöd innebär att användarna ska kunna föra ett samtal med acceptabel feltolerans, 

utan att missförstånd uppstår i framför allt vardagssamtal. 

 Tjänsten fungerar som en fristående tjänst vilket betyder att den kan vara till nytta för nya 

användare och ersätta vissa samtal av användare av befintliga samtalsförmedlande 

tjänster. 

 Eftersom nya användare inte antas använda de övriga samtalsförmedlande tjänsterna 

beräknas kvalitetsökningen (QALY) till 0,01 – 0,02 för samtliga nya användare. 

 Samma villkor gäller som för övriga samtalsförmedlande tjänster, dvs. kan användas för 

oplanerade samtal och alltid tillgänglig. 

 Alternativkostnaden beräknas relativt de samtalsförmedlande tjänsterna, till skillnad från 

de samtalsförmedlande tjänsterna som beräknas relativt tolk på plats. 

12.1 Användning och nytta med automatgenererad tjänst 

Det pågår en omfattande utveckling av automatiska tal-till-text-lösningar men även om lik-

nande tjänster finns på marknaden är användningen fortfarande begränsad och därmed också 

tillgängliga användarstudier. Vanligast är att tjänsten tillhandahålls i form av en tjänsteappli-

kation som laddas ner till en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Förutom applikationen, 

behövs slutkundsterminaler. Vissa regioner har upphandlat en tjänst med terminal som an-

vändare kan få förskrivet. Betalningsmodellen varierar men vanligast tycks vara ett treårigt 

abonnemang i vilken ett visst antal samtalsminuter ingår. Enligt de prisuppgifter vi fått vari-

erar priset mellan ca 40 000 – 50 000 kronor för en treårsperiod. PTS har utgått från att tjänsten 

ska användas med en mobiltelefon, våra samtal tyder emellertid på att de förskrivna tjäns-

terna idag främst används tillsammans med en surfplatta då den är enklare att använda vid 

större mängd text.   
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Med en automatisk, datoriserad, översättning av tal-till-text reduceras kostnaderna genom att 

den personliga tolken inte behövs i samtalet. Som vi beskrivit ovan är tolkkostnaden den 

största kostnaden i samtliga samtalsförmedlande tjänster. Det finns också andra nyttor med 

automatgenererad tjänst, både som fristående tjänst och som tilläggsfunktion i befintliga 

samtalsförmedlande tjänster. Noteras bör att automatisk taligenkänning i ett telefonsamtal 

förutsätter att den som inte hör kan kommunicera tillbaka med tal. 

 

 Samtal kan genomföras utan tolk, vilken inte alltid är nödvändig eller är önskvärd.  

 Beroendet av tillgänglighet till tolkar blir mindre. 

 Det går fortare med automatgenererad text jämfört med mänsklig texttolkning. 

 Kan hantera röststyrning och navigering i telefonväxel för kundtjänstärenden, biljettbok-

ningar, beställningar. 

 Det kan möjliggöra växling mellan text och teckenspråk i kombination med tal, både 

mellan olika samtal och i ett pågående samtal. 

 Kan fungera som extra stöd vid talsamtal. 

 Tjänsten kan ringas direkt genom ett vanligt telefonnummer från svensk nummerplan. 

Tjänsten blir därmed mer lik en traditionell telefonitjänst. 

 Bidra till ökad tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel men som ändå kan kommu-

nicera via tal, ett behov som uppstår i högre utsträckning hos en åldrande befolkning.  

 Om texten kan sparas ökar användarnyttan.  

 Teknik för taligenkänning utvecklas snabbt och nyttan för användarna kan öka. Det finns 

tecken på en utveckling som går mot att särlösningar närmar sig universell utformning. 

12.2 Funktionalitet 

Dagens lösningar används men inte utan problem. Översättningarna blir inte alltid korrekta 

vilket ibland har lett till oönskade missförstånd. För vissa samtal kan kvalitetsbrister vara 

acceptabla medan det för andra inte är det. Det gör att situationerna kommer att styra om en 

sådan tjänst är lämplig eller inte, vilket i sin tur beror på om kvaliteten är tillräcklig eller inte. 
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Båda parter behöver vara medvetna om att det kan uppstå felöversättningar och att inte helt 

förlita sig på resultatet.  

 

Nuvarande samtalsförmedlande tjänster används framför allt för samtal med offentliga orga-

nisationer och företag, dvs. i samtal där hög tillförlitlighet och kvalitet är särskilt viktigt. I 

dagsläget kan dessa samtal således vara svåra att genomföra med stöd av en automatgene-

rerad tjänst, om man helt förlitar sig på tjänsten. Däremot kan det vara acceptabelt om tjänsten 

används för vardagssamtal, som ett extra stöd i samtalet eller i kombination med en annan 

tjänst såsom Bildtelefoni.net. I de två intervjuade regionerna uppges att deras upphandlade 

tjänst främst används för vardagssamtal. Vi vet inte om dessa samtal ersatt användning av de 

övriga samtalsförmedlande tjänsterna, andra massmarknadsprodukter eller av nya använ-

dare. Därmed är det svårt att värdera om tjänsten kan vara ett substitut eller ett komplement.   

12.3 Språkresurs 

En automatisk omvandling av röstsamtal till text förutsätter tillgång till språkresurser bestå-

ende av stora mängder talad och skriven text. Eftersom språk förändras över tid behöver 

språket samlas in kontinuerligt. En bra tjänst behöver också kunna hantera variation i röster 

och tal, bakgrundsljud och andra störningar. En annan faktor är att den tekniska lösningen 

behöver kunna tolka och sätta in orden i rätt sammanhang. Med AI-funktion tränas och 

förbättras systemen kontinuerligt vilket förbättrar kvaliteten i översättningen över tid. Språk-

resursen tränas utifrån det språk den utsätts för. Ett litet språk som svenska tar därmed längre 

tid att utveckla än t.ex. engelska. Det betyder att ett system kan tränas för att bli särskilt bra 

för ett specifikt ändamål eller för att lösa ett visst behov. Språkresurser baserat på vardags-

språk blir bra på det, men svagare på att hantera facktermer och ett mer formellt språk och 

vice versa. Språkresurser kan också optimeras för en mer avgränsad användning, t.ex. i ett 

företags intranät. 

 

Det finns en stor efterfrågan av att konvertera tal-till-text, exempel på områden är transkribe-

ringstjänster vid intervjuer, undertextning av video/tv-program, textad radio/pod-cast. År 
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2014 genomförde A-focus en studie11 kring språkresursbank och automatgenererade översätt-

ningar. Tekniken såg då ut som att den var redo för massmarknad och företag som Microsoft, 

Google och Apple började inkludera språkteknologi i sina respektive teknikplattformar. Dessa 

företag har tillgång till enorma datamängder och det har skett en omfattande utveckling de 

senaste åren. Dock har lanseringen av massmarknadsprodukter gått långsammare än vad som 

förutspåddes 2014. Nu tycks ändå ett växande antal tjänster lanseras och de erbjuds även i 

mindre språk som svenska. Microsoft uppger att deras molnbaserade tjänst idag stödjer kon-

vertering tal-till-text på 30 språk, varav svenska är ett. Flertalet av befintliga konverterings-

tjänster använder sig av dessa stora internationella företags molnbaserade teknik för taligen-

känning vilket gör att de utvecklas ännu mer. Nämnas kan att KTH utvecklar en allmänt 

tillgänglig språkresurs för det svenska språket Språkbanken Tal12. Enligt deras hemsida är målet 

att tillhandahålla resurser för grundläggande talteknologi - huvudsakligen tal-till-text, text-

till-tal. Arbetet har pågått under många år och planerar att öppnas i januari 2022.  

12.4 Beräkning kostnader 

Den tekniska lösningen består av en IP-baserad växel, inklusive SIP-server, anslutning till 

språkresurs, konverteringsfunktion samt ett slutanvändargränssnitt med terminal. Tekniken 

kan utformas lite olika, t.ex. beroende på om användaren ska kunna nås med ett vanligt tele-

fonnummer eller via ett domännamn. Dessa tekniska komponenter erbjuds av olika leveran-

törer och operatörer idag. Affärsmodellerna varierar mellan leverantörer vilka också har olika 

paketlösningar med varianter av rörliga och fasta kostnader. Baserat på information från leve-

rantörer som arbetar med liknande IP-lösningar har vi antagit en fast produktionskostnad per 

abonnent för växel, växelanknytning, slutkundsabonnemang för utgående trafik samt termi-

nalkostnad som utgår från antalet abonnenter, (rent tekniskt fungerar de som växelanknyt-

ningar). Vi har uppskattat kostnaden till 2 000 kronor per abonnent och år. Vi har också 

antagit en årlig kostnad av SIP-servern (processorer, minnen, operativsystem, uppgrade-

ringar, drift och underhåll) på 50 000 kronor. Denna kostnad har inkluderats i leverantörens 

OH-kostnad, se nedan. 

 

                                                           
 
11 A-focus: Nationell Språkresursbank - en utredning för Post och Telestyrelsen, 2014 
12 https://sprakbanken.speech.kth.se/ 



Samhällsekonomisk analys inkluderande telefoni - PTS    

49 

 

Som användargränssnitt för slutanvändaren används applikationer, vilket medför såväl initial 

utvecklingskostnad som löpande uppgraderingar. Applikationen ska hantera realtids-

kommunikation och utformas för att passa olika användargrupper, vår bedömning är att det 

är en relativt avancerad applikationsutveckling som dessutom kommer att kräva ständiga 

anpassningar till olika operativsystem, terminaler och dylikt. Av erfarenhet vet vi att utveck-

lingskostnader av den här typen brukar vara svåra att uppskatta på förhand och ofta visar det 

sig först när arbetet pågått en tid. Efter samtal med utvecklare har vi antagit att den årliga 

kostnaden för att utveckla och upprätthålla applikationen uppgår till 3 miljoner kronor, vilket 

kan vara lite i överkant. 

 

Utöver ovanstående behövs en anslutning till en språkresurs. Att utveckla egna språkresurser 

tar flera år av utveckling och medför höga kostnader. Vanligast och rimligast är att använda 

andras tillgängliga språkresurser vilket innebär att utvecklingskostnaden uppstår i en annan 

del av värdekedjan och en kostnad som sprids över många olika användare. Affärsmodellerna 

för språkresurserna varierar beroende på typ av användning, vanligast idag är att en anslut-

ning till en molnbaserad tjänst med en betalningsmodell per meddelande/yttrande eller antal 

ljudtimmar. Det är även möjligt att ladda ner datamängder och för vissa språkresurser finns 

källkoden tillgänglig. Kostnaderna är än så länge låga. Dessa kostnadsnivåer är högst osäkra 

och i och med att nivåerna är så låga har vi bortsett från dem i beräkningsmodellen.  

 

Den tekniska lösningen är mer omfattande än de samtalsförmedlande tjänsterna och därmed 

kan vi anta att också de löpande kostnaderna är högre. Samtidigt behöver en automatisk 

samtalsförmedlande tjänst inte en personlig tolk. Som framgår ovan är kostnaderna för 

personlig tolk betydligt högre än kostnaderna för den tekniska lösningen. Sänkta kostnader 

kan således uppstå i de fall en substitution med befintliga samtalsförmedlande tjänster sker.  

 

Olika lösningar utformas på olika sätt. Om vi antar att samtalet kan nås genom ett vanligt tele-

fonnummer (från den svenska nummerplanen, E.164-nr) tillkommer ett abonnemang och en 

terminal för slutanvändaren. Terminaler behöver bytas ut i takt med utvecklingen och vi har 

antagit en årlig kostnad per användare på 1 000 kronor. 
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PTS arbetsinsats bedömer vi som större för denna tjänst, då vi antagit att PTS vill följa upp, 

utvärdera och justera i takt med utvecklingen i större utsträckning än vad som är nödvändigt 

med befintliga samtalsförmedlande tjänster. Vi har fördubblat PTS arbetsinsats jämfört med 

Bildtelefoni.net som idag är den dyraste av de tre. Total årlig kostnad för PTS administration 

av denna tjänst uppskattas till 1 miljon kronor. Vår bedömning är att även leverantören har 

tillkommande administrativa kostnader i samma omfattning som PTS. 

12.5 Beräkning nytta  

Det finns en hel del obesvarade frågor kring användarnytta och vilka behov en automatisk tal-

till-text kan tillgodose. Dessutom saknas det resultat från användartester som visar hur väl 

dagens kvalitet och användarvänlighet möter dessa behov. Avsaknaden av den informationen 

gör att vi inte med säkerhet kan säga vilka som skulle ha nytta av tjänsten, hur många det 

handlar om och i vilka situationer behovet finns. Därmed vet vi inte heller om det handlar om 

kompletterande behov eller substitutionsmöjlighet till befintliga samtalsförmedlande tjänster. 

Modellen utgår därför från ett antal antaganden. I vår analys har vi antagit att: 

 

 Kvalitetsförbättringen (QALY) är densamma som för övriga samtalsförmedlande tjänster. 

Det gäller för båda parter i samtalet. 

 Det finns en substitutionsmöjlighet med Texttelefoni.se som på sikt blir allt större. Vi antar 

att den idag uppgår till 20 procent av nuvarande användning. 

 Den finns en viss substitutionsmöjlighet med Bildtelefoni.se på sikt om än begränsad. Vi 

antar att den idag uppgår till 5 procent. 

 Det finns en viss substitutionsmöjlighet med Teletal som kan bli större på sikt. Vi antar att 

den idag uppgår till 10 procent av nuvarande användning. 

 Vi antar att tjänsten idag endast används för vardagssamtal.  

 

Ovanstående antaganden är baserat på den kännedom vi har kring användning av tal-till text 

generellt. Med den vidareutveckling som förväntas kommer kvaliteten förbättras och därmed 

utöka antalet användningsområden. Det gör att substitutionsgraden troligen också ökar. Vi 

bedömer att framför allt Texttelefoni.se kan ersättas och på sikt nå en substitutionsgrad med 

upp emot 80 procent. Det är också möjligt att ett samtalsstöd kan göra att Teletal och 

Bildtelefoni.net kan ersättas i viss utsträckning. Den största tillväxten i tjänsten bedömer vi 
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emellertid kommer från att nya användare ser en nytta med tjänsten. Det finns behov som kan 

tillgodoses som övriga samtalsförmedlande tjänster saknar. Användarstudier som visar hur 

stor tillväxtpotentialen är saknas men vi har gjort vissa antaganden.  

 

 Baserat på tillgängliga uppgifter uppskattas ca 15 000 – 20 000 personer vara gravt hörsel-

skadade eller blivit döva i vuxen ålder. Vi har antagit att 20 procent av dessa kan ha nytta 

av denna tjänst, dvs 3 000 – 4 000 personer. 

 Antal personer med kognitiv funktionsnedsättning och som kan se en nytta med dessa 

tjänster är väldigt svårt att uppskatta. Vi har antagit att minst lika många som ovan kan se 

en nytta med dessa tjänster, dvs 3 000 – 4 000 personer. 

 Totalt antal användare har uppskattats till 7 000 personer, varav 2 000 substitueras från 

befintliga användare och 5 000 är nya användare. 

13 Samhällsekonomisk analys – tal-till-text 

Givet våra antaganden ges följande resultat avseende automatgenererad Tal-till-text. 

 

Kostnader automatgenererad tal-till-tex År 1
Teknisk utrustning
Växelfunktion (2000 kr/användare) 14 000,0
Applikationsutveckling 3 000,0
Övrigt underhåll - mjukvara/hårdvara 1 000,0
PTS OH-kostnader 1 000,0
Leverantörens administration/OH-kostnader 1 000,0
Terminalkostnad slutanvändare 7 000,0
Total produktionskostnad [tkr] 27 000,0  

Tabell 13: Uppskattade kostnader för automatgenererad Tal-till-text  
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Tabell 14: Uppskattade nyttovärden för automatgenererad Tal-till-text. 

 

 

Tabell 15: Uppskattat nettovärde för automatgenererad Tal-till-text.  

Resultatet blir ett positivt nettovärde i intervallet 41 – 178 miljoner kronor.  

13.1 Sammanfattning nyttoberäkning – tal-till-text 

Det erbjuds tjänster som översätter tal-till-text redan idag. Vi, med många andra, anser inte att 

de är av sådan kvalitet att de kan ersätta PTS övriga samtalsförmedlande tjänster, de kan dock 

ersätta vissa samtal. De kan också i viss utsträckning ses som komplement genom att de når 

nya användare. Vår beräkning visar att en automatisk tal-till-text tjänst troligen skulle 

generera en positiv nettonytta redan idag. Givet våra antaganden skulle denna tjänst generera 

Samhällsnytta (Tal-till-text) År 1
Förhöjd livskvalitet - primär användare
Antal nya primära användare 5000
QALY - min 1%
QALY - max 2%
Statistiskt liv - min [tkr] 1250
Statistiskt liv - max [tkr] 2000
Förhöjd livskvalitet primär användare - min [tkr] 62500
Förhöjd livskvalitet primär användare - max [tkr] 200000

Förhöjda livskvalitet - hela samhället
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - min [tkr] 62500
Förhöjd livskvalitet samhället i övrigt - max [tkr] 200000

Samtal som ersätter befintliga förmedlingstjänster
Texttelefoni.se 20%
Teletal 10%
Bildtelefoni.net 5%
Alternativkostnad Texttelefoni.se 2438
Alternativkostnad Teletal 545
Alternativkostnad Bildtelefoni.net 2435
Total alternativkostnad för befintliga förmedlingstjänster 5418

Total bruttonytta - min [tkr] 67 918
Total bruttonytta - max [tkr] 205 418

Resultat Tal-till-text [tkr]
Total kostnad 27 000
Total nytta - min 67 918
Total nytta - max 205 418
Nettonytta Tal-till-text - min 40 918
Nettonytta Tal-till-text - max 178 418
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en nytta per satsad krona på minst två och en halv kronor. Ju fler samtal som kan ersätta de 

samtalsförmedlande tjänsterna desto högre skulle nyttan bli.  

 

En uppenbar fördel är att de samtal som utförs genom den automatiska tjänsten inte genererar 

löpande kostnader för personlig tolk. Vi bedömer dock att den största fördelen är att den kan 

möta behov hos nya användare. Tjänsten består av kostnader som kan fördelas på stora mäng-

der användare. Det finns emellertid en stor osäkerhet kring hur kostnadsbilden och affärs-

modellerna för språkresurser kommer att se ut. En risk är att kostnaderna stiger om använd-

ningen och beroendet till språkresurser ökar. Valet av språkresurs och hur den implementeras 

i den tekniska lösningar är således en viktig parameter.  

13.2 En nationell tjänst   

En rimlig bedömning är att användningsområdet för automatisk tal-till-text blir större med 

tiden. Det finns också all anledning att tro att behovet ökar. Antalet äldre växer och med ökad 

ålder får vi fler funktionsnedsättningar däribland hörselnedsättning och fler som blir döva i 

vuxen ålder. Med ökad användning och fler behov som möts ökar också samhällsnyttan. Ut-

vecklingen tycks gå mot att motsvarande funktionalitet integreras i massmarknadsprodukter. 

Huruvida de kommer att ha tillräckligt god kvalitet och tillförlitlighet för att möta behoven 

hos personer med funktionsnedsättning är fortfarande svårt att säga. Kanske kommer vissa 

anpassningar att behöva göras. Den stora tekniska utmaningen är således att skapa en tillräck-

ligt bra språkresurs på svenska och för just detta syfte. 

 

A-focus slutsats är att PTS behöver öka kunskapen om vilket behov tjänsten kan tillgodose, 

vilka som har behovet, i vilka situationer behovet finns och vilka funktionskrav som behöver 

ställas på en sådan tjänst. Vår bedömning är att det behövs en vidareutveckling av funk-

tionaliteten innan den kan anses vara tillräcklig för att upphandlas och introduceras som en 

nationell tjänst. Däremot föreslår vi att PTS tar en mer aktiv roll och gör en fördjupad studie 

kring teknik och funktion. Förslagsvis genom ett utvecklingsprojekt, såsom SVT har gjort en 

längre tid med undertextning av tv-program. I projektet kan olika språkresurser och tekniska 

lösningar testas. Ett samarbete med KTH och användning av deras språkresurs kan vara en 

del av ett sådant projekt. Andra möjliga samarbetspartners kan vara MFD, HRF samt leveran-

törer som utvecklar liknande telefonilösningar. Ett närmare informationsutbyte med SVT och 
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övriga nordiska länder bör också övervägas. Viktigt syfte med projektet är att öka kunskapen 

om användarna men också att testa tjänstens kvalitet, funktionalitet och förbättringspotential. 

Ett utvecklingsprojekt kan också visa på hur implementeringen av en lösning görs på ett bra 

sätt och vilket eventuellt stöd som användarna behöver för att komma i gång. Användar-

studierna bör göras brett då behovet troligen finns hos fler än de som idag använder samtals-

förmedlande tjänsterna. PTS bör också se till möjligheten att ha en inbyggd fall-back i 

systemet, dvs. att användaren kan anslutas till en tolk under samtalet om behov uppstår. 

Kostnadsstrukturen för en automatisk tal-till-text tjänst ser annorlunda ut vilket borde leda till 

andra affärsmodeller än de för samtalsförmedlande tjänster. Målet med ett utvecklingsprojekt 

kan vara underlag för en kravspecifikation.  

 

  



Samhällsekonomisk analys inkluderande telefoni - PTS    

55 

 

Bilaga 1 – Användarstudie 

För att få en ökad förståelse av användarperspektivet genomfördes 9 kvalitativa intervjuer 

med döva och hörselskadade användare. Det har således handlat om behov kopplade till 

tjänsterna Bildtelefoni.net och Texttelefoni.se. Deltagarna rekryterades genom digitala nät-

verk, 8 genomfördes av teckenspråkig intervjuare och 1 genomfördes genom Bildtelefoni.net. 

Av de intervjuade var 7 kvinnor och 2 män. Intervjuerna genomfördes i januari 2021. Det har 

inte ingått i studien att genomföra en omfattande användarstudie och ovanstående är ett för 

begränsat underlag för att dra några omfattande slutsatser. Med detta underlag tycker vi oss 

ändå fått ytterligare stöd i vissa antaganden och med stöd av intervjuer som är gjorda i närtid. 

Vi rekommenderar att PTS fördjupar kunskapen om användarna ytterligare, vi vill särskilt 

lyfta fram betydelsen av att förstå samtliga involverade dvs. inte endast den primära använ-

dargruppen. Det är möjligt att det kommer att göras i samband med den handlingsplan för en 

förstärkt tolktjänst som regeringen tagit initiativ till. Meningen är att identifiera och analysera 

vilka framgångsfaktorer, problem och hinder som finns för att tolktjänsten ska utvecklas på ett 

framgångsrikt sätt. Vidare är syftet att analysera hur ett genomförande av lämpliga förslag 

skulle kunna ske i praktiken. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2022.13 

 

De frågor som ställdes var 

 
 1. Känner du till följande tjänster: Bildtelefoni.se, Texttelefoni.se? 
a. Ja, vilka? 
b. Nej 
 
2. Använder du någon av följande tjänster: Bildtelefoni.se, Texttelefoni.se? 
c. Ja, vilken tjänst/vilka tjänster använder du? 
d. Nej, jag använder ingen av dessa tjänster 
 
3. Vad använder du vanligtvis för tjänst när du ringer ett telefonsamtal (behöver inte vara någon av de 
nämnda tjänsterna)?  
a. Varför använder du just den här tjänsten (vad är det som är särskilt bra med den)? 
 

Sammanfattning intervjuer 
Nedan har vi sammanfattat vad som framkommit av intervjuerna.  

                                                           
 
13 Regeringen: Kommittédirektiv, Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet, Dir. 2020:79 
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 Samtliga intervjuade känner till de båda tjänsterna, de används i olika stor utsträckning 

och i olika situationer. 

 I olika situationer finns olika behov och det påverkar när de intervjuade väljer den ena 

eller andra tjänsten.  

 Fördelar med Texttelefoni.se är att den primära användaren kan se vilka ord som används 

och att översättningen blir korrekt. Det uppges också vara en fördel när uppgifter behöver 

tydliga och får inte bli fel såsom priser, avtal, pengar, siffror. Nackdelar är att samtalet tar 

relativt lång tid, att det inte blir ett naturligt samtal, att tolken är ”osynlig” och att det inte 

går att spara texten som skrivits under samtalet. Att kunna spara konversationen uppges 

vara särskilt viktigt t.ex. vid beskrivningar, vårdkontakter, kundservice, teknisk support, 

överenskommelser med mera.     

 Fördelar med Bildtelefoni.net är att den är enklare att använda än Texttelefoni.se, samtalet 

flyter på bättre, den går fortare att använda, det finns en trygghet i att kunna se tolken 

samtidigt som vem som tolkar är viktig. Nackdelar är att det blir tolken som väljer orden, 

bildkvaliteten inte alltid är så bra. 

 I samtal som upplevs som känsliga och personliga, är relationen till tolken viktig. I en 

sådan situation vill intervjupersonen ibland kunna välja/välja bort en tolk, en möjlighet 

som finns genom att ringa upp igen men som vissa upplever som jobbigt. Ibland vill an-

vändaren inte synas i bild och istället föredra kommunikation med text, ibland önskas en 

tolk man känner och ibland inte. 

 Genomgående är tolken viktig och en större flexibilitet efterfrågas kring vem som tolkar 

och vilken kunskap tolken har.  

 Vid översättning från teckenspråk till talad svenska, dvs. när Bildtelefoni.net används, 

uppger några användare en osäkerhet i hur tolken översätter såsom vilka ord som an-

vänds, blev det rätt översatt samt vilken känsla som förmedlas.  

 Flera framför att det till och från uppstår tekniska problem i Bildtelefoni.net, t.ex. att sam-

talet inte kopplas fram, bilden fryser, blir oskarp eller sänds med fördröjning (kommentar: 

Såväl samtal som inte kopplas fram, fryst bild och fördröjning har inträffat när dessa 

intervjuer genomförts). 

 Det förekommer en osäkerhet i kommunikationen med vissa myndigheter/vårdkontakter 

(vissa samtal) om samtalet är ok att genomföras via Bildtelefoni.net. Det handlar om 
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sekretess, att en tredje part deltar i samtalet, och det handlar om IT-säkerhet/integritet, att 

tjänsten inte är tillräckligt säker. 

 Hos flera av de intervjuade sker det en förflyttning från Texttelefoni.se till Bildtelefoni.net. 

Några intervjupersoner lyfter fram betydelsen av att båda finns kvar då de kompletterar 

varandra medan andra uppger att de bara använder Bildtelefoni.net numera. 

 Det sker också en förflyttning från bildtelefonen som produkt till mobiltelefon och dator, 

dvs de använder apparna istället. Fördelen är att de alltid har mobiltelefonen med sig, 

datorn framme och internet är inkopplad, därmed är tjänsten alltid tillgänglig. Bildtelefo-

nen behöver ”tas fram” och anslutas till internet. Samtidigt upplevs apparna till Bildtele-

fon.net vara mer besvärliga än fler massmarknadsprodukter eftersom apparna kräver 

registrering. 

 För spontana vardagssamtal uppger intervjupersonerna att de ofta använder WhatsApp, 

Messenger, FaceTime (för de med Iphone).  

 Fördelar med dessa applikationer (WhatsApp) är att det är enklare och går snabbare att få 

kontakt. En annan fördel är möjligheten att enkelt kunna skifta mellan skrift och bild samt 

gruppsamtal. 

 I viss utsträckning används ovan nämnda applikationer också i arbetet. Men intervju-

personerna anger att de oftast använder Zoom eller Teams i arbetet. Användningen av 

dessa applikationer tycks hänga samman med att möten bokas in via dem.  

 Ett flertal olika lösningar och tjänster används, vilken som används beror på situation 

(antalet deltagare, spontanmöte/planerat möte, bild/text, direktsamtal/genom förmedling 

mm).  

 Två intervjupersoner har uppgett att den skrivna texten via Texttelefoni.se tolkats felaktigt 

på grund av att tolken haft brister i det svenska språket. 

 Tekniken går fort och det gäller att hänga med. Mycket tycks ha hänt i och med Corona, 

både positivt och negativt. Positivt har varit att fler i samhället börjat använda videosamtal 

vilket gynnar även döva och hörselskadade. Negativt har varit att regelverket och avtal 

inte har hunnit med vilket försvårat för döva och hörselskadade att utnyttja de tekniska 

lösningarna fullt ut och att informationen inte nått ut på samma sätt som till hörande. 
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Önskemål som framförts 
 Information om vem som kommer att tolka och en möjlighet att välja bort innan samtalet 

påbörjas. (kopplat till variation i behoven som rör tolktjänsten) 

 Kunna växla mellan skrift och bild. (kopplat till flexibilitet i att använda text eller tecken-

språk) 

 Möjlighet att spara konversationen (Textelefoni.se) genom att klicka på ”spara konver-

sationen”. (kopplat till behovet av att kunna gå tillbaka till vad som sagts) 

 Bättre bildkvalitet. (kopplat till behovet av hög och stabil kvalitet i videokommunikation) 

 Eftersom det är en del brister i kvaliteten och teknikstrul har ett par intervjupersoner fram-

fört att problemen skulle behöva noteras och göras avvikelserapporter av leverantörerna 

som sedan lämnas in till PTS. (kopplat till behov av hög och tillförlitlig kvalitet) 

 Aktörer (föreningar, offentliga organisationer m.fl.) skulle kunna erbjuda studiecirk-

lar/kurser i hur man använder moderna tekniska lösningar för primära användargrupper. 

(kopplat till behovet av att kunna kommunicera på samma sätt som övriga). 

 Möjlighet att få tolkning av meddelande som inkommit i röstbrevlådan via någon av de 

samtalsförmedlande tjänsterna. (kopplat till behovet av att kunna kommunicera på det sätt 

som övriga i samhället gör) 

 Sprida allmän information och kunskap om samtalsförmedlande tjänster, både till primära 

användningsgrupper och till hörande. Det är många hörande som aldrig hört talas om 

dessa tjänster och blir obekväma när de får ett samtal med en icke-hörande.  

 En intervjuperson har särskilt uttryckt sig positivt till projektet Ring Direkt, dvs. den 

hörande vet inte att den som tar emot samtalet är döv utan det blir automatiskt en tolk 

inkopplad i samtalet. En funktion som är önskvärd i framtiden. (behov av att kunna utföra 

samtalet enkelt och utan mellanhänder, som övriga) 

 Kunna utföra samtal på engelska (behov att samtala med engelsktalande i arbetet samt 

med vänner och familj). 
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Bilaga 2 – Jämförelse med några länder 

Som ett komplement till utredningen av PTS samtalsförmedlande tjänster har vi genomfört en 

mindre internationell studie för att undersöka om liknande tjänster har analyserats utifrån 

någon form av kostnads- eller nyttoperspektiv. Studien har utförts med hjälp av Begripsam. 

Initialt var utgångspunkten en jämförelse med tre andra länder. Under arbetet konstaterades 

att mycket få liknande analyser har gjorts och utgångspunkten ändrades till att leta mer brett 

efter liknande studier. 

 

Studien har gjorts genom att aktivera befintligt nätverk av forskare och experter i olika delar 

av världen och antingen få information direkt från dessa eller genom att dessa personer satt 

oss i kontakt med mer insatta personer. Frågeställningen har varit om de känner till om de 

tolk- och samtalsförmedlande tjänster som finns i respektive land (eller i något annat land de 

har kännedom om) har blivit analyserade i syfte att utreda vilken nytta de kan ge ur ett 

individ- eller samhällsperspektiv. Kontakterna har dels resulterat i återkoppling från de olika 

personerna, dels i länkar och tips var vi kan leta efter ytterligare material. Dessa länkar och 

tips har följts upp. Tid har även lagts på att leta i vetenskapliga databaser. Det har gett några 

få resultat om hur man resonerar om kostnader. Länder vi sökt och fått information från: 

 

Australien 

Danmark 

Finland 

Norge 

Spanien 

Storbritannien 

USA 

 

Vår samlade bedömning är att det råder brist på den här typen av analyser. Att tjänsterna till-

för nytta framkommer i flera studier men när dessa tjänster utvärderas så är det mer i 

perspektiven hur många som använder dem, vad de kostar att tillhandhålla, den upplevda 

kvaliteten, antalet klagomål etc. I studierna resoneras det främst om kostnaderna med fokus 

på de direkta kostnaderna och utgifterna att tillhandahålla dem. När kostnaderna inte ställs i 

relation till nyttorna utan betraktas för sig själva blir det ofta en fråga om kostnadskontroll, 

kostnadsreducering och om/hur användningen bör begränsas. Nyttan beskrivs kvalitativt och 

i regel utifrån den primära användargruppen.  
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Vi har inte hittat någon analys som värderar nyttan utifrån vare sig individ- eller samhälls-

perspektiv. Flera av de personer vi kontaktat säger att sådana analyser skulle behövas och 

även att de gärna själva skulle medverka om det fanns resurser för att arbeta med frågan. I en 

studie14 från WHO konstateras bland annat att inte heller de har hittat några studier av kost-

nader och nyttor när det gäller tolktjänster…. Although no studies were found that assessed the 

cost–effectiveness of captioning services and sign language interpretation, evidence suggests that these 

interventions are effective in making information accessible to deaf and hard of hearing people…. 

 

 
     

                                                           
 
14 WHO: Global costs of unaddressed hearing loss and cost-effectiveness of interventions, 2017 
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Bilaga 3 – Samhällsekonomiska kalkyler 

En samhällsekonomisk kalkyl skiljer sig från en privatekonomisk eller en företagsekonomisk 

kalkyl genom att man försöker identifiera effekter för alla inblandade aktörer som anses 

tillhöra samhället. Samhället kan avse alla individer i samhället, men begränsas ofta av 

praktiska skäl till nationen – i detta fall Sverige – eller de personer som är verksamma i landet. 

Tre användningsområden för samhällsekonomiska kalkyler är: 

 

 Som beslutsunderlag för politiker, departement och andra intressenter 

 För att ge en övergripande bild av vilka åtgärder som är prioriterade/bör prioriteras 

 För att det är svårt att använda marknadsmekanismer på alla områden 

 

Centralt i samhällsekonomiska kalkyler är begreppet samhällsekonomisk kostnad. Den sam-

hällsekonomiska kostnaden är den resursförbrukning som krävs för att tillhandahålla en vara 

eller tjänst. Den skiljer sig från den företagsekonomiska kostnaden eller kostnaden för indivi-

den då begreppet avser nettokostnaden för samhället i sin helhet. En förändring kan påverka 

olika intressenter på olika sätt och dessa förändringar tar ibland ut varandra – en intressent 

vinner det kanske någon annan förlorar. 

 

För att undvika att dubbelräkna i samhällsekonomiska kalkyler är det därför vanligt att 

försöka identifiera faktisk resursförbrukning. Om en anställd teckentolk behövs för att till-

handahålla en tjänst kan vi se den samhällsekonomiska kostnaden som bruttopriset för det 

arbete som teckentolken utför. Bruttopriset är kostnaden för att anlita tolken. Om personen 

inte hade ägnat sig åt just denna uppgift hade hen antagligen utfört någon annan uppgift som 

värderas lika högt. Vi kallar värdet av denna alternativa uppgift för ”alternativkostnaden”. 

 

Den andra sidan av kalkylen är nyttan. Även denna mäts i monetära termer, men kan vara 

svårare att uppskatta då den kanske inte alltid har ett marknadspris. Det handlar om använ-

darnas nytta, men även nyttan för samhället i stort. På användarsidan har vi individen som 

har ett funktionshinder och den individ/företag/myndighet som individen kommunicerar 

med. Nyttorna kan – men behöver inte – vara marknadsprissatta. Exempelvis kan kostnads-
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besparingen för en myndighet som kan lösa problem enklare tack vare Teletal eller Bildtele-

foni.net beräknas i monetära termer.  

 

Oavsett vilket område det gäller är det viktigt att först skapa en bild av vilka handlingsalter-

nativ som finns. Därefter måste man identifiera berörda aktiviteter och försöka särskilja så 

kallade privata och kollektiva nyttigheter. 

 

Man brukar i nationalekonomisk teori skilja mellan privata och kollektiva nyttigheter 

(Samuelsson, 1954). En privat nyttighet kan exempelvis vara ett mobiltelefonabonnemang, 

medan en kollektiv nyttighet kan vara möjligheten att nå andra personer genom att ringa. Det 

förstnämnda är något som är marknadsprissatt och som går att köpa på en marknad, det 

sistnämnda är en konsekvens av att många andra människor har ett mobiltelefonabonnemang 

och är en indirekt effekt av användningen av mobiltelefoner (eller telefoner över huvud taget). 

Privata nyttigheter är exkluderbara, i meningen att det som en person köper sedan inte finns 

tillgängligt för andra konsumenter. Kollektiva nyttigheter karaktäriseras av icke-exkluderbar-

het – när nyttigheten väl finns på plats kan den utnyttjas av ett obegränsat antal konsumenter 

utan att kostnaden ökar. Eftersom produktionen av kollektiva nyttigheter kräver att många 

individer/ företag går samman för att tillhandahålla varan/tjänsten är det vanligt att kollektiva 

nyttig-heter tillhandahålls av staten och finansieras via skatt. I en samhällsekonomisk kalkyl 

måste både privata och kollektiva nyttigheter värderas, trots att de kollektiva nyttigheterna 

ofta saknar ett marknadspris. 

 

Resten av samhället kan exempelvis ha nytta av att kunna kontakta personer som har funk-

tionsnedsättningar. Även om nyttan för var och en kanske är liten, beroende på hur ofta vi 

behöver kontakta personer med funktionsnedsättningar, blir den sammanlagda nyttan stor 

eftersom samhället består av många individer – i fallet Sverige drygt tio miljoner. Nyttan av 

att de samtalsförmedlande tjänsterna gör personer med funktionshinder tillgängliga för resten 

av samhället har därför ett värde utöver värdet för användaren av tjänsterna. 

 

Nästa steg är att beräkna värdet av de kollektiva respektive privata nyttigheterna. Det kan 

kräva olika metoder, allt från att titta på marknadspriser och deras förändring till att skicka ut 

enkäter med frågor om hur aktörerna värderar olika tänkbara utfall. Sist med inte minst måste 
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man fundera över vilken tidsperiod kalkylen gäller och eventuellt vilken diskonteringsränta 

som man bör använda.  

 

När nyttor och kostnader infaller olika i tiden kan det vara nödvändigt att räkna om dessa till 

nuvärde. Det gör man ofta med hjälp av en diskonteringsränta, ofta i intervallet 3 – 5 procent. 

Ett problem vid analys av tjänster som Teletal och Bildtelefoni.se är att den tekniska utveck-

lingen går snabbt och att tekniska lösningar snabbt blir obsoleta. Av detta skäl väljer vi i 

denna analys att i stället räkna på ett år och utan att applicera diskonteringsränta. Vi räknar 

med att investeringarnas ekonomiska livslängd är kort. 

 

Även när det gäller den del av användarnas nytta som inte är prissatt på någon marknad för-

söker man i allmänhet göra en värdering i monetära termer. Vi kan tänka oss att en individ 

behöver bildtelefon för att kunna delta på arbetsmarknaden. I så fall är värdet av personens 

arbetsinsats en del av nyttan. Men även om användaren inte deltar på arbetsmarknaden försö-

ker man beräkna nyttan. Denna kan exempelvis beräknas via vunna QALY – Quality 

Adjusted Life-years (Zeckhauser & Shepard, 1974). 

 

För att kunna beräkna QALY krävs i sin tur något sätt att uppskatta förändringen i livskvali-

tet. Ofta skattas nyttan för individen med hjälp av ett instrument som kallas EQ-5D. Det är ett 

standardiserat frågeformulär där patienten själv uppskattar sin hälsorelaterade livskvalitet. 

Formuläret mäter hälsoutfall före, under och efter en insats och används ofta i sjukvården. Det 

speglar vanliga hälsoproblem som rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor, be-

svär, oro och nedstämdhet. EQ-5D och liknande instrument kan även användas för att upp-

skatta effekten av andra interventioner, exempelvis tillgång till en samtalsförmedlande tjänst 

eller någon annan tjänst. 

 

Det är viktigt att skilja mellan transfereringar och kostnader i en samhällsekonomisk kalkyl. 

Om Företag A betalar skatt som sedan används för att betala ut transfereringar till Person B så 

kan skatten ses som en kostnad för företag A och en inkomst för person B. Men eftersom vi 

studerar hela samhället kommer dessa två effekter att ta ut varandra. Ändå kan det finnas en 

samhällsekonomisk kostnad för transfereringen. Skatten som staten tar ut kan leda till att 

vissa transaktioner som hade varit möjliga om skatten inte funnits uteblir. Kostnaden för 
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transfereringen brukar i samhällsekonomiska termer beräknas som en viss andel av 

beskattningen, kanske 0,3 eller 0,4 gånger själva transfereringen. I samhällsekonomisk 

terminologi benämns detta ”marginal social cost of public funds”. I rapporten Samhälls-

ekonomisk bedömning av radiospektrum (2013) illustreras arbetsgången för en samhälls-

ekonomisk kalkyl på följande sätt: 

 

 

 

  

 

Här framgår att politiska värderingar kan komma i fråga på vissa mer svårberäknade områ-

den, exempelvis värdet av att Sverige har en försvarsberedskap. Det är ändå lämpligt att i 

möjligaste mån titta på nyttor och kostnader som går att härleda till individer, myndigheter 

och företag. Exempel på politiska värderingar kan vara resurser som politikerna valt att lägga 

på åtgärder för att främja tillgänglighet i samhället.  

 

Ett projekt kan medföra nytta för såväl konsumenter som producenter. Vi kallar överskottet i 

konsumentnytta för konsumentöverskott och överskottet på producentsidan för producent-

överskott. 
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I figuren ovan har vi en fiktiv produkt där priset bestäms av utbud och efterfrågan. Föränd-

ringar på marginalen påverkar ofta både producent- och konsumentöverskottet. Skatter och 

marknadsimperfektioner kan leda till att värdet för samhället av varan/tjänsten avviker från 

marknadspriset. Då kan man tvingas korrigera marknadspriset, exempelvis kan en åtgärd 

som ökar sysselsättningen ha ett egenvärde om arbetskraften till projektet kommer från en 

pool av arbetslösa. Ibland finns det inte ens ett marknadspris och då kan man tvingas upp-

skatta betalningsviljan med hjälp av exempelvis enkäter, så kallad contingent valuation 

(Hanemann, 1994). Indirekta uppskattningar förekommer också, man kan exempelvis upp-

skatta värdet av ett naturreservat utifrån de kostnader och den tid som besökare till reservatet 

använder. 

 

När alla fördelar och kostnader är prissatta är det sista steget att summera de olika alterna-

tiven och göra en känslighetsanalys. Vilka nyttor och kostnader är säkra, troliga respektive 

osäkra? Exempel på hur man kan klassificera nyttor och kostnader är PENG-metoden. I denna 

delar man in nyttor i tre olika kategorier: 

 

 Grön nytta: Direkt resultatpåverkande nytta. Exempel kan vara lägre kostnader till följd av 

sänkta lönekostnader då en process blir effektivare. 

 Gul nytta: Indirekt resultatpåverkande nytta. Exempel kan vara minskade kostnader för 

rekrytering på grund av nöjdare medarbetare, eller ökade intäkter som ett resultat av 

bättre kundservice. 

 Röd nytta: Svårvärderad nytta. Exempel kan vara förbättrad image som följer av investe-

ringar i miljöförbättrande åtgärder. 
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 Kostnadssidan antas i PENG-modellen vara enklare att greppa och ställs mot de olika 

nyttokategorierna. Modellen är i grunden anpassad för företagsekonomiska bedömningar, 

men sättet att tänka kan även appliceras på samhällsekonomiska bedömningar. 

 

PENG-modellen 
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