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Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Taltidningsnämnden (TTN) och Post- och telestyrelsen (PTS) fick den 

23 juni 2010 ett gemensamt uppdrag att utreda och intensifiera utvecklingen av den framtida 

taltidningsverksamheten. Uppdragets syfte var att med utgångspunkt i myndigheternas tidigare rapportering 

utreda vissa frågeställningar vidare.  

I samband med detta uppdrag startade myndigheterna i september 2010 ett flerårigt utvecklingsprogram, 

Taltidningen 2.0, för att arbeta vidare i den riktning som rapporterades i Samverkan för ökad tillgänglighet 

2008-10-31. För utvecklingsprogrammet finns en styrgrupp bestående av Roland Esaiasson myndighetschef 

TPB, Åsa Finnström ledamot i Taltidningsnämnden, Olof Bjurö stf avdelningschef PTS och Jesper Klein 

Utvecklingschef TPB. 

Denna rapport är den fjärde av fem delrapporter som tas fram inom ramen för uppdraget. 

Vi överlämnar härmed Delrapport 4 Taltidningen 2.0 - Återrapportering av Regeringsuppdrag 

Ku2010/1124/MFI om den framtida taltidningsverksamheten. 

Stockholm den 15 oktober 2012 

 

Roland Esaiasson  
Myndighetschef  
TPB 
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OM DENNA RAPPORT 

 
Denna rapport beskriver de utrednings- och utvecklingsresultat som uppnåtts efter att Taltidningen 2.0 
delrapport 3 lämnades till regeringen den 1 mars 2012. 
 
Tonvikt har i denna rapport lagts vid att beskriva slutsatserna efter genomförda fältförsöket All-up samt det 
pågående arbetet med upphandlingar, teknikutveckling och kommunikation. 
 
Texten består av fem kapitel.  
 

 Kapitel 1 är en sammanfattning av nuläget och uppnådda utredningsresultat 

 Kapitel 2 är en beskrivning av genomförda, pågående och kommande aktiviteter i programmet 

 Kapitel 3 är en sammanfattning av uppdaterade kostnadsberäkningar för taltidningsverksamheten 
2012-2016  

 Kapitel 4 ägnas åt risker och riskhantering 

 Kapitel 5 visar hittills förbrukade medel inom Taltidningen 2.0. 
 
I rapporten används uttrycken ”T2” och ”T2-programmet” som referenser till programmet Taltidningen 2.0. 
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1 SAMMANFATTNING 

NULÄGET I TALTIDNINGEN 2.0 

Sedan delrapport 3 den 1 mars 2012 har T2-programmet avslutat fas 1 av pågående fältförsök och därefter 

korrigerat delar av den tekniska strategin för att uppnå en ännu mer användarvänlig taltidningstjänst inför 

teknikskiftet inom verksamheten 2013-2014. 

Ett omfattande arbete har bedrivits för att ta fram och förankra den definitiva tidsplan för teknikskiftet som 

meddelades tidningsföretagen i början av september 2012.  

Upphandlingar av tjänster och produkter inför teknikskiftet pågår och är planerade att avslutas i slutet av 2012. 

Teknikutveckling pågår på flera områden i samarbete mellan TPB och olika leverantörer på marknaden. Högsta 

prioritet är att uppnå en så användarvänlig och tillförlitlig konsumtionslösning som möjligt. 

Det kommunikationsarbete som T2-programmet genomför kommer att intensifieras under vintern 2012-2013. 

En viktig målsättning är att skapa trygghet bland befintliga användare av taltidningar inför det kommande 

teknikskiftet. Kommunikationsplanen har utformats i samråd med tidningsföretagen, Synskadades riksförbund 

med flera intressenter. 

 

 

Figur 1 Tidsplanen för Taltidningen 2.0 och teknikskiftet inom taltidningsverksamheten 
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UTREDNINGSRESULTAT SEDAN DELRAPPORT 3 - SAMMANDRAG 

 
Här följer en kortfattad redovisning av de utredningsresultat som tillkommit sedan delrapport 3 samt hur dessa 
svarar mot frågeställningarna i regeringsuppdraget.  Frågeställningar på sidan 4 i regeringsuppdraget 
Ku2010/1124/MFI 23 juni 2010 återges med kursiv text. 

 

 Redovisningen ska omfatta resultatet av praktiska fälttester av olika tekniska lösningar samt 
erfarenheter från fall där tidningar väljer att gå över till ny teknik för utgivning av taltidningar (sidan 4) 

Under fältförsöket All-up har 55 prenumeranter på Norrköpings Tidningar och Upsala Nya Tidning tagit del av 

sin taltidning på nytt sätt. Prenumeranterna har fått tillgång till hela tidningsmaterialet, talsyntes och 

Internetdistribution till Daisy-spelare med trådlös anslutning. Syftet var att utvärdera den framtida modellen 

för verksamheten i en sammanhängande kedja från ax till limpa med ”riktiga” användare.  

Många prenumeranter i fältförsöket uppskattade fullängdstidningen och att själva få möjlighet att välja vad 

man vill läsa. Även talsyntesen uppfattades positivt av majoriteten testpersoner. De förbättringsområden som 

upptäcktes är bland annat stabiliteten i internetdistributionen samt konsumtionsutrustningens funktioner och 

användarvänlighet.  

Erfarenheterna från fältförsöket har varit av stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet och planeringen 

inför införandet av den nya taltidningsmodellen. För att kunna testa den delvis förändrade tekniska strategin 

samt testa möjligheten till samordning av talboks- och taltidningsdistribution fortsätter fältförsöket i Uppsala 

och Norrköping i en ny fas vid namn Talboken kommer från och med oktober 2012 till och med februari 2013.  

 -  kostnadsberäkningar när det gäller olika lösningar för produktion, distribution och konsumtion av 
taltidningar, en analys när det gäller olika modellers konsekvenser för användningen av de statliga 
medlen, resursbehovet under en övergångsperiod respektive när ett nytt system är genomfört, samt 
ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting vid ett eventuellt genomförande av förslaget 
om behovsprövning av mottagningsutrustning. 

Kostnadsberäkningarna kring taltidningsverksamheten och teknikskiftet har uppdaterats och visar att med 

befintliga tillgängliga medel riskerar verksamheten ett budgetunderskott på 19,2 miljoner kr 2013 och 8,2 

miljoner kr 2012. Ökningen av kostnaderna 2013-2014 orsakas främst av att tidsplanen för avvecklingen av den 

befintliga verksamheten med radio- och cd-/kassettidningar skjutits fram cirka sex månader jämfört med 

tidigare planering. 

Utöver denna rapport har löpande rapportering av kostnadsberäkningar lämnats till Kulturdepartementet 

under april-augusti 2012. 

Inga nya utredningsresultat har uppnåtts när det gäller de ekonomiska konsekvenserna för kommuner och 

landsting. Utredning kring frågor gällande konsumtionsutrustning och förskrivning av hjälpmedel är inplanerat 

att genomföras inför delrapport 5 2013.  

 -  förutsättningarna för tidningsföretagens fortsatta engagemang när det gäller utgivning av 
taltidningar och bl.a. mot denna bakgrund hur en övergång från inlästa taltidningar till 
talsyntestidningar som distribueras med digital teknik ska gå kunna genomföras i praktiken 

 

Under perioden februari till och med augusti 2012 har ett omfattande arbete genomförts för att kartlägga 

förutsättningarna, ta fram en detaljerad tidsplan för teknikskiftet samt förankra denna bland tidningsföretagen. 

Efter en enkät bland tidningsföretagen skickades den 17 april ett utkast till tidsplan till samtliga berörda 

tidningsföretag. Därefter har synpunkter samlats in, planen korrigerats och en definitiv tidsplan har därefter 
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publicerats på webben samt skickats till berörda företag den 3 september 2012. Planen visar exakta datum när 

var och en av de berörda radio- och cd/kassettidningarna ska ha övergått till det nya systemet under 

teknikskiftet 2013-2014. 

Ett samverkansorgan, Planeringsrådet, med representanter från mer än hälften av dagstidningsföretagen har 

träffats vid fem tillfällen under perioden december 2011 till augusti 2012. Syftet med planeringsrådet har varit 

att samla in synpunkter på teknikskiftesplanen, planera gemensamma kommunikationsinsatser samt 

kvalitetssäkra att informationen nått ut till tidningsföretagen. 

 - förutsättningarna för användarnas fortsatta tillgång till taltidningar och talböcker, särskilt under en 
övergångsperiod 

All-up-försöket bekräftade den av T2-programmet tidigare rapporterade bilden att användarnas tillgång till 

internetbaserade taltidnings- och talbokstjänster är starkt beroende av kvalitativa användarstödstjänster som 

behöver finnas tillgängliga under och efter teknikskiftet. Inte minst viktig är pedagogiken kring den nya 

tekniken.  

Försöket visade även att 3G-baserade internetuppkopplingar i många fall ger en otillräcklig bandbredd och 

tillförlitlighet för distribution av ljudbaserade tidningar och böcker. T2-programmet har därför korrigerat 

strategin till att dels basera tjänsterna på annan infrastruktur än 3G-nätet där så är möjligt, dels förändra 

taltidningstjänsterna till att bygga på konsumtion med lokal talsyntes i uppspelningsutrustningen.  

 - en bedömning av hur förändringar av taltidningsverksamheten påverkar administrativa kostnader 
respektive konkurrenssituationen för berörda företag 

I september 2012 publicerades de första två av de upphandlingar av produkter och tjänster som T2-

programmet genomför inför teknikskiftet. Sammanfattningsvis bedöms konkurrenssituationen vara tillräckligt 

god på samtliga områden och flera av de företag som tidigare varit aktiva inom taltidningsverksamheten ses av 

T2-programmet som tänkbara anbudsgivare. Utfallet av upphandlingarna kan tidigast presenteras i januari 

2013. 
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2 UPPNÅDDA RESULTAT I TALTIDNINGEN 2.0-PROGRAMMET SEDAN DELRAPPORT 3 

FÄLTFÖRSÖKET ALL-UP GENOMFÖRT OCH RAPPORTERAT 

I början av februari 2012 inleddes fältförsöket med den nya taltidningsmodellen där en grupp befintliga 

taltidningsprenumeranter under tre månaders tid fick en digital taltidning levererad till en trådlös Daisy-spelare 

via internet. Försöket genomfördes i Uppsala och Norrköping, bland läsare av Upsala Nya Tidning (UNT) 

respektive Norrköpings Tidningar (NT). 

En fördjupande rapport från fältförsöket finns att hämta på webbplatsen www.taltidningen20.se  

Både UNT och NT erbjuds idag som mänskligt inlästa taltidningar innehållande ett 90 minuters urval av den 

tryckta förlagan. För att kunna läsa tidningarna förses prenumeranterna med en för ändamålet utvecklad 

radiomottagare, en så kallad Adela-spelare. Prenumeranterna har under försöksperioden haft tillgång till både 

sin ordinarie taltidning (radiotidningen via Adela-spelaren) och den nya lösningen. 

Fältförsökets mål har varit att med två dagstidningar och ett begränsat antal prenumeranter genomföra 

samtliga steg som behöver tas vid det kommande teknikskiftet i syfte att identifiera och korrigera felaktigheter, 

problem och eventuella behov av kompletteringar. Vidare har målet varit att undersöka vad som krävs för att 

upprätthålla produktion och distribution löpande under en längre period.  

Inför genomförandet behöver T2-programmet ha en tydlig och kvalitetssäkrad bild av vilka produkter och 

tjänster som ska upphandlas dels en realistisk uppfattning om vad som krävs i övrigt för att kunna genomföra 

teknikskiftet på ett framgångsrikt vis och bedriva löpande produktion och distribution. 

Fältförsöket har omfattat: 

 Kontakter och planering med berörda dagstidningar 

 Etablering av lösningar för distribution av tidningsdata till taltidningens produktionsprocesser 

 Strukturering av tidningsmaterial enligt två olika modeller hos två olika leverantörer 

 Generering av konsumtionsformat hos två olika leverantörer 

 Överenskommelser och lösningar för användning av kommersiell talsyntes i produktionen 

 Upprättande och utnyttjande av distributionslösningar 

 Anpassning och konfigurering av spelare för deltagarna 

 Utbildning av den personal som introducerar prenumeranterna till den nya lösningen 

 Utplacering av utrustning hos prenumeranter samt introduktion av prenumeranterna till den nya 

taltidningslösningen 

 Löpande uppföljning av produktions- och distributionsflöden och åtgärder för att lösa problem 

 Upprättande och upprätthållande av supportfunktion för prenumeranter 

 Fältförsöket har givit T2-programmet den önskade typen av erfarenheter.  
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GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERING 

Under fältförsöket med den nya taltidningen har 55 prenumeranter på Norrköpings Tidningar och Upsala Nya 

Tidning tagit del av sin taltidning på nytt sätt. De har fått tillgång till hela tidningsmaterialet, inläst med 

talsyntes och distribuerat över internet till en Daisy-spelare med trådlös mottagning. 

För att i så stor utsträckning som möjligt kunna ta del av testdeltagarnas erfarenheter har uppföljning skett vid 

sammanlagt tre tillfällen under fältförsöksperioden. En första utvärdering gjordes en vecka efter teststart. Här 

ingick alla försöksdeltagare. En andra uppföljning genomfördes efter halva försökstiden – här deltog 10 

deltagare som tackat ja till att delta i en djupintervju. Samtliga testdeltagare kontaktades även i en 

slututvärdering efter fältförsökets avslut. 

Vidare har statistik förts över tidningsproduktion, nedladdning, samtal till telefonsupporten och hembesök. 

Dessutom har samtliga externa leverantörer bidragit med synpunkter och erfarenheter under och efter 

testperioden.  

 

Figur 2 Fotografi Julia Linde 
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BEKRÄFTELSE AV DEN NYA TALTIDNINGSMODELLEN 

Fältförsöket All-up visar att den nya taltidningsmodellen fungerar. Hälften av deltagarna har tagit del av sin 

taltidning dagligen eller några gånger i veckan och mer än hälften vill fortsätta läsa den nya taltidningen fram 

till teknikskiftet.  

Goda resultat har uppnåtts inom produktion, distribution, hembesök hos prenumeranter vid introduktion, 

telefonsupport och andra aspekter av konsumtionen. Exempelvis har den struktur taltidningen fått med få 

nivåer, en innehållsförteckning, artikelmarkörer med mera fungerat bra. 

Ett orosmoment inför fältförsöket var övergången till talsyntes för de taltidningsläsare som är vana vid att idag 

få en mänskligt inläst taltidning. Att tre fjärdedelar av deltagarna upplevde att talsyntesen var ganska eller 

mycket enkel att förstå är glädjande höga resultat i synnerhet då minst en av tre i den gruppen lyssnat på 

taltidningen enbart inledningsvis eller bara vid enstaka tillfällen. 

FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Erfarenheterna från fältförsöket visar emellertid också att den nya taltidningsmodellen behöver kompletteras 

och justeras, dels för att underlätta för redan positiva användare men främst för att kunna erbjuda övriga 

användare en tjänst som man uppfattar som intressant. 

Utvärderingen visar att kompletterande distributionsmodeller
1
 behöver utvecklas och testas med gott resultat 

innan T2-programmet har en tjänst att erbjuda som passar alla prenumeranter i den heterogena målgruppen. 

Fullängdstaltidningen där prenumeranten själv väljer vad han/hon vill ta del av är en mycket efterlängtad 

produkt av stora delar av målgruppen men den ställer i gengäld stora krav på kombinationen människa-spelare 

för att kunna navigera aktivt i det omfattande materialet, något som andra delar av målgruppen upplever som 

ansträngande eller rent av omöjligt. Fullängdstaltidningen behöver kompletteras med en tjänst som gör det 

enklare för denna del av målgruppen att läsa taltidningen. 

Navigation är ett samspel mellan människa, spelare och taltidningens struktur. Den spelare som funnits 

tillgänglig vid fältförsökets genomförande är inte optimal vad gäller användarvänlighet och behöver förbättras 

alternativt ersättas med annan modell.   

Prestandan i 3G-nätet har varierat över tiden hos enskilda testdeltagare och problemen har bara delvis kunnat 

avhjälpas. De bakomliggande orsakerna till detta utreds av internetleverantören och T2-programmet och 

resultaten från den utredningen kommer att klargöra eventuella åtgärdsbehov. Stabil anslutning till internet 

med tillräcklig prestanda är förstås ett grundkrav för att tjänsten ska kunna fungera.  

Det vore en stor fördel om den framtida distributionen av taltidningar i möjligaste mån kan baseras på mobila 

nätverk med högre kapacitet och hastighet såsom de LTE-baserade 4G-nät som är under uppbyggnad. 4G-

baserad kommunikation kräver att konsumtionsutrustningen stödjer den nya standarden. Detta gäller inte 

minst de routrar som ska upphandlas av T2-programmet och användas för att koppla upp DAISY-spelare mot 

Internet. Den marknadsanalys som gjorts visar att det finns ett flertal 4G-routrar på marknaden till en realistisk 

kostnad. 

  

                                                                 
1
 Med distributionsmodell avses det tekniska samspelet mellan server- och klientsida när man lyssnar på och navigerar i 

tidningsmaterialet och det data man väljer att distribuera med hjälp av modellen. Under All-up användes en form av 
strömmande teknik för samspelet server/klient (lyssna och navigera) och med ett omfångsrikt innehåll bestående av både 
text och ljud.   
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SLUTSATSER 

För att ytterligare förbättra den nya taltidningsmodellen inför teknikskiftet genomförs ett antal åtgärder. De i 

särklass viktigaste rör främst: 

 Utveckling och test av nya distributionsmodeller 

 Spelarnas användarvänlighet 

 Användande av 4G mobilt internet där det är möjligt 

Nedan beskrivs de kommande aktiviteter som genomförs för att möta de behov som bland annat fältförsöket 

har satt ljus på.  

FORTSATTA FÄLTFÖRSÖK - TALBOKEN KOMMER 

BAKGRUND 

Ett viktigt mål för T2-programmet är att den infrastruktur som byggs upp för distribution av taltidningar också 

ska användas för distribution av talböcker.  

Den nuvarande distributionsmodellen som används för talböcker bygger på både fysisk och digital distribution. 

 Fysisk utlåning av talböcker på CD-skivor som hämtas och lämnas på biblioteket eller skickas med 

post/bud mellan biblioteket och talbokslåntagaren. Denna modell används huvudsakligen för att ge 

service till den IT-ovana delen av målgruppen som ofta består av äldre personer med synskada. 

 Digital utlåning av talböcker bygger på att användaren via sitt lokala bibliotek kan registrera sig till 

TPB:s tjänst Egen nedladdning. Egen nedladdning innebär att användaren kan hitta böcker på TPB:s 

webbplats och ladda ned till dator eller mobil enhet. De flesta bibliotek i Sverige har personal som kan 

hjälpa användarna in i tjänsten. 

TALBOKEN KOMMER – FORTSATTA TESTER MED BÅDE TIDNINGAR OCH BÖCKER 

Fortsättningen av fältförsöket All-up heter Talboken kommer (TBK) och handlar om att vidga tjänsten till att 

även omfatta talböcker. Lösningen innebär i korthet att biblioteken via internet kan låna ut en talbok genom 

att placera den i en talbokslåntagares digitala bokhylla där den blir tillgänglig för låntagaren via samma tekniska 

infrastruktur som låntagaren använder för att ta del av sin taltidning.
2
 Det är inget krav att vara 

taltidningsprenumerant för att kunna låna talböcker på detta vis. 

Ett fältförsök med den nya lånemodellen för talböcker genomförs i Uppsala och Norrköping och kommer att 

pågå under perioden oktober 2012 till februari 2013. Försöket kommer att inkludera de 

taltidningsprenumeranter som under hösten fortsätter efter All-up-försöket. 

Fältförsöket har förberetts bland annat genom att etablera kontakt med bibliotek och syncentraler på de 

aktuella orterna och informerat om de kommande försöken och den ny låneformen för talböcker. 

  

                                                                 
2
 T2-programmets användarundersökning från december 2010 visar att hela 98 % av taltidningsprenumeranterna även läser 

tal- och/eller ljudböcker. 
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NYUTVECKLAD TJÄNST 

Den server och webbtjänst som ska användas för distribution av talböcker under Talboken kommer-försöket 

driftsattes i början av september 2012 och har utvecklats i samarbete mellan TPB:s IT-avdelning och 

Teknikhuset AB i Umeå. I och med att servern är en nyckelkomponent i försöket är det av stor vikt att noga 

bevaka och återkoppla användarnas upplevelser av tjänsterna så att rättningar av eventuella tekniska fel och 

andra förbättringar kan genomföras under det pågående försöket. 

LÄTTANVÄNDA SPELARE BEHÖVS 

Ett viktigt förbättringsområde som identifierades under All-up med den nya taltidningen är spelarens 

användarvänlighet. Där låg fokus på att taltidningsprenumeranten ibland hade svårigheter att navigera i den 

omfattande taltidningen. Arbetet med att förbättra användarvänligheten för taltidningsläsarna pågår.  

När den nya lånemodellen för talböcker läggs i samma infrastruktur som taltidningen tillkommer behov för 

användaren att göra ytterligare val. Vill man läsa taltidning eller talbok? Om talbok, vilken av de talböcker som 

finns i den digitala bokhyllan vill man läsa? Användaren behöver göra dessa val på ett enkelt sätt via sin spelare 

vilket ställer ytterligare krav på användarvänligheten.   

LOKALA INTRESSENTERS ENGAGEMANG ÄR A OCH O 

För att distribution och konsumtion av talböcker via denna lösning ska bli framgångsrik krävs att personalen på 

bibliotek, syncentraler och de enskilda heminstruktörerna fungerar som positiva ambassadörer för lösningen. 

En viktig del av projektet handlar om att utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet med att introducera 

tjänsten till användarna inför det kommande teknikskiftet. 

UPPHANDLINGAR INOM T2-PROGRAMMET HÖSTEN 2012 

PLANERAT GENOMFÖRANDE 

Under senvår och sommar 2012 har arbetet med att definiera upphandlingsområden och det exakta innehållet 

i de planerade upphandlingarna genomförts. Upphandlingskonsulter från Colligio AB har sedan juni anlitats och 

kommer att delta under hela T2-programmets upphandlingsarbete. 

Upphandlingarna omfattar sex upphandlingsområden som eventuellt kommer att reduceras genom 

sammanslagning. Upphandlingarna genomförs i två omgångar, den första med start i slutet av september och 

den andra med start i slutet av oktober. 

Upphandlingsområdena omfattar: 

 Produktions- och distributionstjänster 

 Användarstödstjänster 

 Uttalsförbättring talsyntes 

 DAISY-spelare 

 Internetabonnemang 

 App-baserad tjänst för taltidnings- och talbokskonsumtion 

När denna rapport skrevs har två upphandlingar startat  

 Användarstödtjänster, publicerad 2012-09-18 
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 Produktions- och distributionstjänster, publicerad 2012-09-20 

Tidsplanen innebär i huvudsak att förfrågningsunderlag färdigställs under september-oktober och att 

utannonsering av upphandlingen sker omedelbart efter att förfrågningsunderlag (FFU) formellt godkänts. 

Anbudstiden för varje upphandling är cirka en och en halv månad, utvärderingen av anbuden bedöms ta en 

månad i anspråk och avtal med vinnande anbudsgivare tecknas därefter ytterligare några veckor efter 

tilldelningsbeslut fattats.  

Efter upphandlingarna startar etableringsperioden då lösningar och tjänster från vinnande anbudsgivare ska 

integreras i den nya taltidningsmodellens infrastruktur och kvalitetssäkras innan teknikskiftet inleds i augusti 

2013 

 

Figur 3 Schematisk tidsplan för upphandlingarna inom T2-programmet inför teknikskiftet 

 

ANALYS AV LEVERANTÖRSMARKNADEN OCH RISKER 

Inför upphandlingarna har leverantörsmarknaden undersökts av T2-programmet bland annat genom att en rad 

kontakter tagits med intressanta företag på marknaden. Sammanfattningsvis bedöms marknaden på samtliga 

områden vara tillräckligt mogen för att positiva konkurrenseffekter ska kunna uppnås. Det finns såväl 

intresserade inhemska som internationella leverantörer på de flesta områden.  

Det bör påpekas att verksamheten som upphandlas till stora delar är en ny företeelse i Sverige och delvis 

bygger på ny teknologi. Detta medför risker både för TPB som upphandlar och för leverantörerna, och kan ge 

onödigt höga kostnader. För att hantera problemet med att nya, hittills okända krav tillkommer efter 

genomförd upphandling används i flera fall prissättningsmodeller med både fasta och rörliga delar. Detta ger 

leverantören och TPB en möjlighet att löpande avtala om tillkommande utvecklingsinsatser under en pågående 

avtalsperiod. 
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TEKNIKSKIFTESPLANEN FÖRANKRAD, FASTSTÄLLD OCH KOMMUNICERAD 

Under våren och sommaren 2012 har ett omfattande arbetet genomförts för att ta fram och förankra en 

detaljerad tidsplan för teknikskiftet inom taltidningsverksamheten. Tidsplanen visar exakta datum när var och 

en av de berörda radio- och cd/kassettidningarna ska ha övergått till det nya systemet under teknikskiftet 

2013-2014.  

Den färdiga tidsplanen
3
 innebär att den nya modellen börjar införas på ett mindre antal tidningar under våren 

2013 och att stödet för radio- och cd/kassett-tidningsverksamhet upphör för de första tidningarna från vecka 

39 2013. Teknikskiftet för de 78 radio- och cd/kassettidningarna är tänkt att avslutas vecka 40 2014.  

PLANERINGSRÅDET  

Ett viktigt instrument i arbetet med tidsplanen har varit det samverkansorgan kallat Planeringsrådet som TPB 

bildade i december 2011 med representanter från tidningsföretagen i Sverige. Planeringsrådet bildades efter 

att samtliga berörda tidningsföretag i Sverige via brev bjudits in att anmäla en representant. Det råd som sedan 

bildades bestod av representanter från ett flertal stora och små tidningskoncerner samt TPB.  

Syftet med planeringsrådet var att klargöra tidningsföretagens förutsättningar för teknikskiftet och att ge 

tidningsföretagen möjlighet ge synpunkter på hur teknikskiftet bör planeras och genomföras. Dessutom har 

planeringsrådet bidragit i arbetet med att ta fram den kommunikationsplan som T2-programmet använder för 

information om teknikskiftet till användare av taltidningar. 

Planeringsrådet har träffats totalt fem gånger under perioden december 2011 till augusti 2012 och har bestått 

av följande deltagare: 

 Göran Karlsson, Promedia-koncernen 

 Annakarin Arveheden, Mittmedia-koncernen 

 Karin Wetterstrand, Norrköpings tidningar media-koncernen 

 Tomas Englund, Nya Wermlandstidningen-koncernen 

 Mattias Skoog och Stefan Sinka – SvD och Schibsted-koncernen 

 Stefan Näslund, Bonnier-koncernen 

 Peo Werring och Göran Carstorp, Eskilstunakuriren-koncernen 

 Anna-Karin Jansson, Dalslands tryckeri AB 

 Lars Stenberg, Ölandsbladet 

 Per Hultengård, VD för Tidningsutgivarföreningen 

PROCESSEN ATT TA FRAM OCH FÖRANKRA TIDSPLANEN 

Efter ett inledande planeringsrådsmöte i december 2011 kunder T2-programmet konstatera att 

tidningsföretagens ekonomiska och avtalsmässiga förutsättningar för teknikskiftet behövde klargöras. Därför 

genomfördes i februari och mars 2012 en enkätundersökning bland tidningsföretagen. Målet med enkäten var 

bland annat att undersöka vilken teknik tidningarna använder för publicering samt vilka bindningstider 

tidningsföretagen har till underleverantörer och interna personalresurser. Enkäten gav även möjlighet att 

lämna synpunkter till TPB. Enkäten besvarades i tid av 2/3 av tidningsföretagen. 

                                                                 
3
 Tidsplanen finns i sin helhet på www.taltidningen20.se  
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Efter enkäten togs ett första detaljerat tidsplan fram i samråd med planeringsrådet. Detta skickades ut till 

samtliga tidningsföretag den 17 april 2012 för synpunkter. Under april, maj och juni har ett stort antal 

tidningsföretag därefter inkommit med frågor och synpunkter till TPB.  

En mängd omvärldsfaktorer inklusive resultaten från fältförsök, kostnadsberäkningar samt de inkomna 

synpunkterna från tidningsföretagen analyserades av T2-programmet under maj-juni och omarbetades i flera 

omgångar. Ett nytt utkast till tidsplan skickades därefter ut till planeringsrådet den 27 juni. Detta andra utkast 

innebar att teknikskiftet flyttats fram ca 6 månader i förhållande till utkastet från 17 april. 

Under juli-augusti har ytterligare synpunkter på planen inkommit till TPB och en korrigerad tidsplan har 

därefter fastställts och skickats ut till tidningsföretagen 3-4 september. Planen finns även på webbplatsen 

www.taltidningen20.se. Den 21 september skickades kompletterande information ut gällande fortsatt 

beslutsprocess inom regering och riksdag samt ansökningsförfarandet kring taltidningsstöd.  

Förankringsprocessen kring teknikskiftesplanen 

Planeringsrådet startar     2011-12-07 

Enkät bland tidningarna     feb-mars 2012 

Riktlinjer och principer för planen utformas i samverkan med planeringsrådet  2012-02-21 

Betaplanen skickas till berörda tidningsföretag (även info till RATS-tidningar)  2012-04-17 

Synpunkter hämtas in och analyseras. Ny teknikskiftesplan ”Scenario III” till planeringsrådet 2012-06-27 

Information att planen kommer i början av september till berörda företag   2012-07-12 

Teknikskiftesplan uppdaterad och förmedlad till T2 styrgrupp, TTN och Kulturdepartementet  2012-08-28 

Utskick av färdig tidsplan till samtliga berörda tidningsföretag samt på webben  2012-09-04 

Kompletterande information till tidningsföretagen   2012-09-21 

FORTSATT TEKNIKUTVECKLING FÖR EN MER ANVÄNDARVÄNLIG TALTIDNINGSTJÄNST 

Slutsatserna i analysen av fältförsöket All-up är att den nya modellen för taltidningar som utvecklas inom 

Taltidningen 2.0-programmet kommer att fungera bra för användarna, men att tekniken behöver mogna 

ytterligare och att strategin behöver korrigeras innan teknikskiftet 2013-2014. Se vidare resultatrapporten
4
 från 

fältförsöket.  

För att möta användarnas behov och samtidigt nå en kostnadseffektiv lösning fortsätter därför 

teknikutvecklingsarbetet på flera områden i samarbete med leverantörer inom taltidnings- och 

dagstidningsbranschen.  

  

                                                                 
4
 Resultat från fältförsök kring en ny taltidningsmodell www.taltidningen20.se  
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Effektivare lösningar för produktion av taltidningar håller på att utvecklas 

som i högre grad än tidigare integreras i tidningsföretagens interna IT-

system och processer. Ett projekt pågår där Infomaker AB och TPB arbetar 

för att etablera taltidningsproduktion som en ny publiceringskanal i det 

redaktionella systemet Newspilot som används av ca hälften av 

dagstidningsföretagen. 

Fullängdstidning, korttidning och profiltidning för olika behov behöver 

utvecklas vidare och testas i större omfattning än som hittills varit möjligt. 

Det viktigaste är att erbjuda alternativ till de användare som inte kan eller 

vill ha en fulllängdstidning som kräver att man kan navigera med DAISY-

spelarens pilknappar. En sådan lösning togs fram under våren under All-up-

försöket, men behöver finslipas och testas vidare. 

Det är intressant att kunna erbjuda dessa prenumeranter en möjlighet att få 

en kortversion av fullängdstaltidningen som de kan ta del av på samma sätt 

som det urval om 90 minuter som de får idag. Selekteringen sker då 

automatiskt enligt definierade kriterier och resulterar i en tidning på mellan 

90 och 120 minuter.   

I en profiltidning sorteras delar och artiklar i önskad personlig ordning för att 

underlätta för läsaren att hitta just dennes favoritinnehåll. Ingenting i 

tidningen tas alltså bort. Det som är mest intressant för prenumeranten 

hamnar först i taltidningen medan det minst intressanta kommer sist. 

Bredbandssnåla konsumtionslösningar med lokal talsyntes anses av 

programgruppen vara den kanske viktigaste lösningen på problemet med 

enkelhet och användarvänlighet i den nya taltidningsmodellen.  

Modellen innebär att enbart text och navigationsstruktur levereras till 

spelaren. I spelaren sker ljudgenereringen med en lokal talsyntes. Eftersom 

den strukturerade texten står för cirka 2 % av taltidningens volym och resten 

är ljud innebär det att volymen data som behöver sändas över internet 

minskar dramatisk. Detta är mycket viktigt eftersom 3G-nätverken inte 

bedöms ge en tillräckligt hög nivå av tillförlitlighet och att det därför är 

nödvändigt att den nya modellen även tillåter distribution via 2G-nätet (som 

med RATS).  

 

För att möjliggöra att användarna av tjänsten även kan ta emot talböcker 

som innehåller ljud och därmed kräver hög bandbredd ska 4G-anslutningar 

användas där möjlighet till detta ges. 

Modellen kräver att konsumtionsutrustningen har tillräckligt bra lokal 

talsyntes och undersökningar pågår just nu kring nuvarande kvalitetsnivå 

och vad som kan göras för att förbättra talsynteskvaliteten i den 

konsumtionsutrustning som är aktuell att använda för taltidnings- och 

talbokstjänsterna. 

Böcker och tidningar i samma tjänst kommer för första gången att testas i 

större skala med ”riktiga” användare i samband med att nästa fältförsök 

Talboken kommer drar i gång under oktober i Norrköping och Uppsala. Inför 
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detta har ett omfattande IT-utvecklingsprojekt genomförts på TPB som 

lägger grunden för den nya tjänst som innebär att lokala bibliotek i Sverige 

kan förmedla talböcker via Internet till användare med Internetanslutna 

DAISY-spelare. Talboken kommer pågår till och med januari 2013 och utgör 

ett viktigt underlag till utredningen som genomförs inom ramen för det 

regeringsuppdrag som TPB, PTS och TTN har sedan 23 juni 2010 kring 

samordningsmöjligheterna inom taltidnings- och talbokstjänster. 

Appar med talsyntes för tidnings- och boktjänster är tänkta att utgöra ett viktigt 
komplement till Internetanslutna hårdvaru-DAISY-spelare. Det pågår just nu ett 
flertal intressanta internationella utvecklingsprojekt inom detta område. 
Målsättningen är att TPB ska kunna erbjuda en app-baserad tjänst för taltidningar 
och talböcker i tid till att teknikskiftet startar i samarbete med någon av de 
leverantörer som just nu leder utvecklingen på detta område. En viktig komponent i 
detta sammanhang är den lokala talsyntes som är tänkt att ingå i kommande appar 
som används för att spela upp innehållet i böcker och tidningar som distribueras i 
DAISY text-format. 

Lösningar för förbättringar av talsyntesernas uttal håller på att utredas 

utifrån de tester som genomfördes under våren. Högst prioriterad 

målsättning är att kunna förbättra uttalet för vanligt förekommande namn 

på personer och platser som i nuläget uttalas fel av talsyntesen. 

Programmet bevakar internationell standardisering inom detta område – 

inte minst talsyntes- och spelartillverkarnas implementering av W3C:s 

standard Speech Synthesis Markup Language (SSML). 

Spelarna behöver göras mer användarvänliga, det är en tydlig lärdom från 

fältförsöket. DAISY-spelare upphandlas kommersiellt vilket innebär att T2-

programmet endast indirekt har möjlighet att påverka spelarna utformning. 

Inför, under och efter fältförsöket har T2-programmet fört en dialog med 

den japanska spelartillverkaren Shinano Kenshi Corp. Vissa förändringar har 

gjorts, mer återstår att göra.  

T2-programmet vidgar nu kontaktnätet med tillverkare eftersom fler spelare 

utvecklas med nödvändig funktionalitet. Samtal förs och kommer att föras 

med aktuella tillverkare.  

Erfarenheterna från fältförsöket av vad som är viktigt för att göra spelaren 

användarvänlig är också mycket värdefull information som kommer att 

användas i den kravspecifikation som gäller för spelare vid den kommande 

upphandlingen.  

KOMMUNIKATION KRING TEKNIKSKIFTET 

Ett omfattande kommunikationsarbete pågår och kommer att intensifieras under vintern 2012-2013. Den högst 

prioriterade målsättningen är att skapa en trygghet bland befintliga användare av taltidningar inför det 

kommande teknikskiftet. Kommunikationsplanen har utformats i samarbete med tidningsföretagen, SRF med 

flera intressenter. 

Kommunikationsplanen består av flera olika aktiviteter: 
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 Webbplatsen www.taltidningen20.se uppdateras frekvent av T2-programmet och riktar sig främst till 

målgrupperna intresserade användare och tidningsföretag. Här finns nyheter, rapporter, Frågor och 

svar, provlyssning m.m. 

 En kort informationsfilm om den nya taltidningen som även går att ta till sig enbart via hörseln håller 

på att produceras. Denna är tänkt att spridas via framförallt webben. 

 Information om teknikskiftet är tänkt att skickas ut av dagstidningsföretagen till prenumeranterna av 

taltidningar vid upprepade tillfällen innan teknikskiftet. T2-programmet stöttar dagstidningarna i 

denna process. 

 För att höja medvetenheten om teknikskiftet bland allmänheten kommer pressmeddelanden om 

teknikskiftet att skickas ut till dagspress, facktidningar, taltidningar, lokalradio m.fl. 

 Informationsträffar i olika delar av landet i samarbete med SRF håller på att planeras. 

 

Figur 4 Tidsplan för genomförandet av T2-programmets kommunikationsplan 

 

TEKNIKSKIFTET – FÖRBEREDELSER OCH GENOMFÖRANDE 

Planeringen av det fortsatta arbetet inför teknikskiftet pågår och en tydligare plan kommer att kunna 

presenteras längre fram. De viktigaste momenten innan själva teknikskiftet startar är:  

 Starta upp samarbetet med samtliga berörda tidningsföretag för att i samarbete mellan TPB, TPB:s nya 

leverantörer och tidningsföretagens IT-avdelningar etablera tekniska lösningar för uppladdning av 

tidningsdata från tidningen till den centrala produktions- och distributionsservern. 

 Planera användarstödsarbetet och hembesöken i samarbete med TPB:s leverantörer och 

tidningsföretagens prenumerationsavdelningar. Bland annat behöver man definiera 

kommunikationsarbetet i detalj, besluta hur kontakter med befintliga prenumeranter ska tas, 

tidsplanera hembesök samt förtydliga rutiner, policys och krav kring användarstödet. 

 Implementera den nya förordningen för taltidningsverksamheten med tillhörande föreskrifter och 

rutiner kring taltidningsstödet. Detta arbete är tänkt att ske i ett separat projekt i nära samråd med 

Taltidningsnämnden och Kulturdepartementet. 

 Avsluta det påbörjade teknikutvecklings- och kommunikationsarbete som pågår. 
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FORTSATT UTREDNING AV SYN- OCH HJÄLPMEDELSCENTRALERNAS FRAMTIDA ROLL 

När denna rapport skrevs kvarstår fortfarande flera viktiga frågetecken kring hur ansvaret för 

konsumtionsutrustning för tillgängliga medier (taltidningar, talböcker, m.m.) kommer att fördelas på de i 

nuläget inblandade aktörerna. Framförallt finns ett stort behov av att samordna kommande upphandlingar av 

Daisy-spelare som kan anslutas direkt till internet.  

Inför delrapport 5 i april 2013 kommer ytterligare utredningsarbete att genomföras inom detta område. En mer 

detaljerad plan och målsättning för detta kommer att kunna presenteras i slutet av 2012. 
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3 UPPDATERADE KOSTNADSBERÄKNINGAR 2012-2016 

Kostnadsberäkningarna kring taltidningsverksamheten har uppdaterats sedan Taltidningen 2.0 delrapport 3.  

Den nya prognosen för 2012-2016 har uppdaterats på tre viktiga punkter: 

 den nyligen fastställda teknikskiftesplanen innebär att avveckling av den största kostnadsdrivaren 

mänsklig inläsning startar i september 2013 istället för, som beräknat i delrapport 3, i april 2013 

 förändringar har gjorts i den tekniska strategin som innefattar tydligare krav på taltidningens struktur 

och innehåll, nya effektivare produktionssätt och inriktningen mot lokal talsyntes 

 en översyn av kostnadsberäkningarna genomförd i juni 2012 där samtliga antaganden som ligger till 

grund för prognosen gicks igenom av T2-programmet 

De senaste beräkningarna som genomförts visar att den anslagsnivå 2013-2016 som anges i 

Budgetpropositionen för 2013
5
 ger budgetunderkott om 19,2 miljoner kr 2013 och 8,2 miljoner kr 2014 inom 

taltidningsverksamheten och T2-programmet. 

Ovanstående beräkning baseras på att en anslagskredit om 4,6 miljoner kr kommer att användas under 2012 

på anslaget 11:5 Stöd till taltidningar vilket ger ett negativt ingångsbelopp på 4,6 miljoner kr 2013.  

 

Det är väsentligt att poängtera att upphandlingar ännu inte genomförts av de nya tjänster och produkter som 

utgör grunden för nya verksamheten som ska inledas i och med teknikskiftet. Såsom tidigare rapporterat 

innebär detta att de kostnadsberäkningar som tagits fram för tidsperioden 2013-2016 inte kan kvalitetssäkras 

och korrigeras mot färdiga avtal förrän efter årsskiftet 2012-2013.  

                                                                 
5
 PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 
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4 RISKER OCH RISKHANTERING 

I detta avsnitt beskrivs de risker som T2-programmet arbetar med att hantera. För närvarande finns fyra 

aktuella fokusområden:  

 Eventuella negativa konsekvenser av teknikskiftet för användarna 

 Tidningsföretagen och informationen om teknikskiftet 

 Upphandlingarna och risken för överklaganden 

 Otillräcklig finansiering hindrar planerat genomförandet av teknikskiftet 

EVENTUELLA NEGATIVA KONSEKVENSER AV TEKNIKSKIFTET FÖR ANVÄNDARNA 

Nedan följer en återkoppling kring de risker med eventuella negativa konsekvenser för användarna som 

beskrevs i delrapport 3 och som T2-programmet arbetat aktivt med under våren och sommaren 2012.  

HELA TIDNINGEN SOM TALTIDNING – FÖR SVÅRT FÖR VISSA ANVÄNDARE? 

Den risk som identifierats innebär att delar av den befintliga målgruppen inte kan eller vill övergå från 90 

minuter långa radiotidningar till fullängdstidningar eftersom läsning av fullängdstidning kräver en förmåga att 

själv kunna navigera i tidningsmaterialet.  

T2-programmet ser två viktiga åtgärder för att hantera detta problem: 

1. T2-programmet har under fältförsöket All-up utvecklat och utvärderat en proof of concept-lösning 

som fallit väl ut och som innebär att användarna av de nya taltidningstjänsterna kommer att kunna 

välja nedkortade och profilanpassade versioner av taltidningen som ett alternativ till 

fullängdstidningen. Detta ingår i kravspecifikationen för de tjänster som upphandlas inför 

teknikskiftet. 

2. Stark tonvikt kommer att läggas på den pedagogiska processen i supporten och i samband med de 

hembesök som ska göras i samband med teknikskiftet där användarna får bli introducerade till det nya 

taltidningsformatet.  

TALSYNTES – TILLRÄCKLIGT BRA? 

Teknikskiftet innebär att många av de befintliga användarna kommer att få vänja sig vid något nytt – att lyssna 

på sin taltidning via talsyntes istället för via en mänsklig inläsare som läst in tidningen.  

T2-programmet ser goda möjligheter att inför teknikskiftet kunna driftsätta en lösning som innebär att bästa 

möjliga talsyntes kommer att kunna användas för taltidningstjänsterna. Erfarenheterna från fältförsöket All-up 

visar att de flesta användare var nöjda med talsyntesrösten som användes i försöket.  

Det är mycket viktigt att löpande fortsätta att förbättra talsyntesernas uttalsförmåga genom att bygga vidare 

på de uttalslexikon som talsynteserna använder så att bland annat namn på personer och ortsnamn uttalas 

korrekt.  

BLIR DEN NYA KONSUMTIONSLÖSNINGEN TILLRÄCKLIGT ENKEL ATT ANVÄNDA? 

Mer än 90 % av befintliga taltidningsanvändare är vana vid att använda CD-baserade DAISY-spelare för 

talboksläsning. Fältförsöket All-up visade att de nya modeller av Internetanslutna DAISY-spelare som är tänkta 



22 

 

att användas av den mer IT-ovana delen av målgruppen redan nu är enkla att använda, men kan förbättras 

ytterligare. T2-programmet kommer att fortsätta satsa stora resurser på det pågående arbetet med att inför 

teknikskiftet löpande testa konsumtionsutrustning och återkoppla till tillverkarna i takt med att nya 

uppdateringar släpps för test.  

TIDNINGSFÖRETAGEN OCH INFORMATION OM TEKNIKSKIFTET 

Genomförandet av teknikskiftet förutsätter tidningsföretagens fortsatta engagemang och deltagande i 

planerings- och genomförandefasen. Detta gäller såväl införandet av den nya produktionslösningen, 

användarstödet samt avvecklingen av den befintliga verksamheten med radio- och cd-/kassettidningar. Det är 

därför viktigt att samtliga berörda tidningsföretag har tagit till sig den information som T2-programmet har gått 

ut med kring teknikskiftet. Inte minst därför att man som tidningsföretag behöver se över och säga upp sina 

avtal med underleverantörer inför avvecklingen av den befintliga verksamheten. 

Det informations- och förankringsarbete som T2-programmet hittills genomfört har innefattat en mängd olika 

aktiviteter:  

 en hearing riktad till aktörer i taltidnings- och tillgänglighetsbranschen i november 2010 

 informationsträffar på Tidningsutgivarföreningen 2010 och 2011 

 webbenkät februari 2012 

 flertalet mail- och brevutskick 2011-2012 

 planeringsrådet - fem träffar 

 webbplats om Taltidningen 2.0 på webben sedan augusti 2011 

Den fas som nu inleds handlar om att i detalj planera de för TPB, dagstidningsföretagen och TPB:s 

underleverantörer gemensamma aktiviteter som krävs inför och under teknikskiftet. Under denna fas kommer 

informationen från T2-programmet till tidningsföretagen att förtydligas ytterligare. 

UPPHANDLINGARNA OCH RISKEN FÖR ÖVERKLAGANDEN 

Tidsplanen för de upphandlingar som TPB genomför under hösten 2012 är direkt kopplad till möjligheten att 

genomföra teknikskiftet enligt plan. Förseningar av upphandlingarna som orsakas av ett överklagande som 

godkänns i domstol kan riskera att teknikskiftet inte kan starta enligt plan. Överklaganden av upphandlingar är 

relativt vanligt förekommande. Den arbetsgrupp som arbetar med upphandlingarna i T2-programmet har en 

hög medvetenhet om riskerna med överklaganden. Bland annat görs följande åtgärder för att undvika 

förseningar:  

 T2-programmet använder sig av erfarna upphandlingskonsulter i samtliga upphandlingar som stöd i 

den marknadsanalys och strategiutveckling som gjorts inför upphandlingarna 

 De tjänster som kräver längst förberedelsetid inför teknikskiftet upphandlas först (omgång 1) så att 

leverans ska kunna ske i tid trots förseningar 

 Samtliga förfrågningsunderlag granskas i flera omgångar inför publicering av såväl 

verksamhetsexperter som personal med upphandlingsjuridisk kompetens 
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OTILLRÄCKLIG FINANSIERING HINDRAR GENOMFÖRANDET AV TEKNIKSKIFTET 

Såsom rapporterats ovan beräknas budgetunderskottet bli 19,2 miljoner kr inom taltidningsverksamheten 

2013, vilket motsvarar nästan 14 % av kostnaderna. Om finansieringen 2013 inte säkerställs kan servicenivån 

inom taltidningsverksamheten inte upprätthållas och teknikskiftet inte genomföras som planerat. Det enda 

alternativet blir att kraftigt förändra den planerade strategin och frångå de kvalitetskrav som formulerats kring 

teknikskiftet och som redan har kommunicerats till användare och tidningsföretag.  

Här följer en uppställning av handlingsalternativ och konsekvenser om inte finansieringen får en lösning. 

Handlingsalternativ vid 

otillräcklig finansiering 2013-

2014 

Konsekvensanalys 

Att Taltidningsnämnden tvingas 

besluta om ytterligare 

minskningar av det ekonomiska 

stödet till dagstidningsföretagens 

befintliga verksamhet från den 

beräknade nivån 112,6 miljoner 

kr för 2013. 

T2-programmets och Taltidningsnämndens uppfattning är att den 

befintliga taltidningsverksamheten hos de flesta tidningsföretag lever på 

marginalerna. Ett flertal taltidningar har lagts ned under 2011-2012. 

Bedömningen är att branschen har obefintliga möjligheter att 

effektivisera den befintliga verksamheten under 2013. Sannolikt skulle ett 

minskat stöd därför leda till att många tidningsföretag som har 

avtalsmässig möjlighet att undkomma merkostnader lägger ned sin 

taltidningstjänst fortast möjligt 2013. 

Att teknikskiftet genomförs 

tidigare och snabbare för att 

åstadkomma en tidigare 

avveckling av den befintliga 

verksamheten. 

De flesta tidningsföretag är redan bundna genom avtal till 

underleverantörer, personal och prenumeranter kring den befintliga 

verksamheten under 2013-2014. Tidningsföretagen har därför nu mycket 

små möjligheter att minska sina kostnader 2013. Detta alternativ ger 

alltså inte effekt på 2013 utan möjligen 2014. 

Den fastlagda teknikskiftesplanen är utformad för att ge en så 

kostnadseffektiv lösning som möjligt utan att användare och tidningar 

drabbas av serviceavbrott. Antalet tidningar och användare som kan 

genomgå teknikskiftet per månad begränsas av kapaciteten hos de 

leverantörer som TPB upphandlar tjänster av kring teknik och 

användarstöd. En uppsnabbning av teknikskiftet innebär att kvalitetsnivån 

på användarstödet måste minskas och att kvalitetssäkringen av tekniken 

inte ges tillräcklig tid. Detta scenario riskerar att leda till stort missnöje 

bland användare, tidningsföretag och leverantörer. De servicestörningar 

som riskerar uppstå leder till att användarna minskar ytterligare. 

Att den tänkta servicenivån i den 

nya verksamheten sänks 

De möjligheter som finns att minska kostnaderna genom att sänka 

servicenivån genom stramare policy gäller framförallt användarstödet och 

konsumtionsutrustningen. Bedömningen är att en sådan åtstramning 

kring kostnadsdrivare som hembesök, support, Daisy-spelare, 

Internetuppkopplingar med mera med största sannolikhet leder till att 

antalet användare av taltidningstjänsterna minskar kraftigt.  
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5 EKONOMISK REDOVISNING AV FÖRBRUKADE MEDEL INOM TALTIDNINGEN 2.0 

Nedanstående tabell visar förbrukade medel inom Taltidningen 2.0 under perioden 2012-03-01 till och med 

2012-10-11. 

Budgetpost Utfall (kr) 

Personalkostnader 1 532 136 

Konsulttjänster 1 529 443 

Utbildning av egen personal 11 097 

Resor 11 037 

Övriga varor 1 615 

Post, tele- och datakommunikation 419 689 

Representation 6 771 

Mässor, samt varutransporter 5 890 

SUMMA 3 517 678 

 

Nedanstående tabell visar förbrukade medel inom Taltidningen 2.0 ackumulerat under perioden 2010-06-23 till 

och med 2012-10-11. 

Tidsperiod Utfall (kr) 

2010-06-23 till och med 2011-02-28 1 720 067 

2011-03-01 till och med 2011-08-31 1 662 389 

2011-09-01 till och med 2012-02-29 1 372 272 

2012-03-01 till och med 2012-08-31 3 517 678 

SUMMA 8 272 406 
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