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1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  

 Dolphin Computer Access AB 

Projekttitel: 

EasyReader Share 

Projektets start- och slutdatum: 

2018-01-01—2019-09-30 

Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 
Framtagning och lansering av en tjänst för effektiv distribution av dokument direkt till en 

läsapplikation som erbjuder mottagaren läsning av dokument på ett tillgängligt vis.  

Tjänsten erbjuder en funktion i form av ett insticksprogram för att automatiskt omvandla 

dokument i MS Word-format till det tillgängliga formatet EPUB3. Med hjälp av denna 

funktion kan man också inifrån MS Word skicka dokument i EPUB3-format direkt till 

mottagarens läsapp. 

Syftet med tjänsten är att erbjuda utgivare av dokument en helhetslösning bestående av en 

webbportal för distribution av dokument, ett verktyg för konvertering av dokument till 

EPUB3 och en tillgänglig läsapp för mobila enheter och datorer på olika plattformar. 

Tjänsten skall vara enkel att använda för utgivare som önskar att tillhandahålla sina 

dokument även i ett tillgängligt format. Läsappen tillhandahålls kostnadsfritt till de 

mottagare av dokumenten som distribueras via tjänsten. 

Samtliga verktyg som utgivaren behöver för att erbjuda sina dokument på ett tillgängligt vis 

till mottagare av dokumenten är integrerade i en och samma tjänst, EasyReader Share. 

 

Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 

EasyReader Share riktar sig till organisationer som idag har utmaningar med att tillhandahålla 

sina dokument i tillgänglig form för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller en 

synskada. 
Vanligt är att dessa organisationer arbetar med dokument i filformaten MS Word- och 

textbaserad PDF. De vill och/eller behöver distribuera sina dokument i tillgänglig form.  

Parallellt med att erbjuda sina dokument på sedvanligt vis, vill de även effektivt kunna 

erbjuda dokumenten i tillgänglig form utan att det krävs tidsödande och komplicerade 

processer.  

Genom att använda tjänsten är tanken att det skall vara en naturlig del av processen med att 

ta fram, hantera och distribuera organisationens dokument även i en tillgänglig form. 

Tjänsten vänder sig också till organisationer som behöver att effektivt verktyg för att kunna 

omvandla sina dokument från MS Word- till EPUB3-format. 

Läsappen som ingår i tjänsten erbjuder åtkomlighet till och läsning av dokumenten i 

tillgänglig form för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller med en synskada.  

Läsappen är tillgänglig kostnadsfritt för personer som ingår i en organisation som använder 

tjänsten. 
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2 Målgrupp och behov 
Projektet riktas till organisationer som har ett behov av att kommunicera 

textbaserade dokument till medarbetare/medlemmar/intressenter och 

som har krav på sig och/eller önskar att erbjuda åtkomst och tillgänglighet 

till dokument för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller en 

synskada.  

Det grundläggande behovet är att utgivaren av dokument effektivt skall 

kunna säkerställa att samtliga mottagare i en organisation alltid har 

åtkomst till de av organisationens dokument som utgivaren väljer att dela 

via tjänsten.  

Genom att använda olika andra befintliga verktyg och tjänster kan den 

uppgiften utföras idag. Utmaningen är då att det krävs användning av flera 

olika helt fristående verktyg och tjänster i kombination för att åstadkomma 

motsvarande det som EasyReader Share erbjuder i en och samma 

helhetslösning. Det innebär att processen idag därför snabbt blir 

omständlig, tidskrävande och som en konsekvens av detta ofta inte utförd 

över huvud taget. Ytterligare ett hinder med en sådan alternativ lösning är 

att personer med särskilt behov ofta på egen hand då behöver ordna med 

sina egna verktyg för att få åtkomst till och kunna läsa dokumenten på ett 

för dem tillgängligt vis. Det innebär att det blir svårt att säkerställa för 

utgivaren av dokument att mottagaren verkligen får åtkomst till och kan 

läsa innehållet i dokument.  

Projektet resulterar i en tjänst i form av en komplett helhetslösning för att 

effektivt kunna utföra uppgiften att tillhandahålla dokument i tillgänglig 

form. Tjänsten inkluderar samtliga moment i processen som i jämförelse 

med andra alternativ eliminerar mer komplicerande, tidskrävande och 

fördyrande extra arbetsmoment samtidigt som åtkomst till dokumenten i 

tillgänglig form för mottagaren säkerställs.  

Tanken är att utgivaren jobbar enligt sina vanliga rutiner och med sina 

applikationer för skapande och hantering av dokument med tillägget av det 

enkla extra momentet att man även distribuerar dokumenten via tjänstens 

webbportal. På så vis säkerställer utgivaren att dokumenten samtidigt blir 

åtkomliga på ett tillgängligt vis även för 

medarbetare/medlemmar/intressenter med en funktionsnedsättning i 

form av en synnedsättning eller läs-och skrivsvårighet/dyslexi.  

Tjänsten tillgodoser också behovet av att erbjuda dokument i EPUB3-

format för organisationer som önskar tillämpa detta format. Tjänsten 
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innehåller en funktion för automatisk omvandling av dokument i MS Word-

format till EPUB3-format samt möjligheten att skicka dokumentet i EPUB3-

format direkt till mottagarens läsapplikation. Med denna 

konverteringsfunktion i MS Word erbjuds även automatisk konvertering till 

formaten punktskrift, MP3 och storstilt text. 

Den ursprungliga tanken i projektet var att alla dokument skulle 

konverteras till det tillgängliga formatet EPUB3 innan de skickades till 

mottagarnas läsapp. Denna funktion är utvecklad och ingår i tjänsten i form 

av en insticksfunktion i MS Word gränssnittet. Baserat på feedback 

framkom att de flesta, åtminstone i nuläget, föredrar att använda sina MS 

Word- och textbaserade PDF-dokument i dess originalformat. Av den 

anledningen har vi utvecklat funktionalitet och gjort anpassningar för att 

utöver EPUB3 även kunna läsa dokument i MS Word- och textbaserat PDF-

format på ett tillgängligt vis direkt i läsapparna. Att dokument distribuerade 

via tjänsten även skall kunna skickas till ett läsprogram för Mac-datorer har 

framkommit som ett önskemål, detta som ett tillägg till de i projektet 

ingående läsapparna för Android, iOS och Windows. Likaså har det 

framkommit önskemål och behov av att kunna öppna dokument i 

PowerPoint-format i läsappen. 

Under projektets gång har det framkommit intresse för tjänsten från olika 

typer av utbildningsanordnare. Olika typer av utbildningsorganisationer är 

därför en potentiell målgrupp för tjänsten.  

3 Redogörelse av projektresultatet 
Under ansökningsfasen, i samband med arbetet att rekrytera en 

referensgrupp till projektet presenterade vi våra idéer med EasyReader 

Share teoretiskt till organisationer som vi bedömde var representativa för 

potentiella kunder av tjänsten. Detta arbete fördjupades under 

förstudiefasen. I början av projektet tog vi fram en teknisk specifikation av 

tjänsten baserat på våra egna idéer och den input vi fick från externa parter 

under förstudien. Under projektets gång, när vi senare testade prototyper 

internt och med referensgruppen justerades utformningen av de 

ursprungliga planerna och den tekniska specifikationen i vissa delar.  

Den enskilt största justeringen var att vi frångick den ursprungliga planen 

på att samtliga dokument som distribueras via tjänsten först skulle 

konverteras till det tillgängliga formatet EPUB3, detta oavsett 

källdokumentets format.  
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Vi kom även fram till att en smidigare lösning för hanteringen av hur 

mottagare av dokument från utgivaren skulle anslutas till tjänsten krävdes 

för att tjänsten skulle bli enkel att använda.   

I syfte att förenkla användningen för utgivare av dokument har vi ersatt en 

fristående konverteringsfunktion som skulle ingå i tjänsten med att stället 

utveckla ett insticksprogram till MS Word med motsvarande funktion. Den 

delen av tjänsten blir enklare att använda i ett för de flesta känt gränssnitt, 

MS Word,  jämfört med en för många en helt ny miljö. 

För att möta dessa behov har förändringar jämfört med den ursprungliga 

planen för tjänsten genomförts. En konsekvens av detta är att det tagit 

längre tid att utveckla funktionerna vilket har försenat tidsplanen för en 

version av tjänsten som är helt klar för produktlansering. 

Behov av att kunna öppna dokument i PowerPoint-format i läsappen samt 

att läsa dokument distribuerade via tjänsten även på Mac-datorer har 

tillkommit i jämförelse med den ursprungliga projektplanen under 

projektets gång. Dessa önskemål tillgodoses inte inom ramen för projektet. 

Av de referensgrupper som var med initialt i projektet så har hälften varit 

aktiva under hela projektperioden. Den andra halvan har av olika 

anledningar inte deltagit aktivt under hela perioden.  

Att delta aktivt i en referensgrupp kräver tid och engagemang. Det är därför 

viktigt att vara tydlig med vad som förväntas av referensgruppen och vad 

de kan förvänta sig av projektet. Att jobba aktivt tillsammans med 

referensgruppen på regelbunden basis är en viktig framgångsfaktor i det 

jobbet. 

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 
Under projektet har vi utvecklat en tjänst som erbjuder utgivare av 

dokument följande lösning: 

 En webbportal för distribution av dokument till mottagare i 

organisationen 

 Ett insticksprogram i MS Word för automatisk konvertering av 

dokument till EPUB3-format 

 Anpassning av läsappar för att möjliggöra enkel åtkomst och läsning 

på ett tillgängligt vis av dokument i MS Word, textbaserad PDF och 

EPUB3 distribuerade via webbportalen 
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I webbportalen finns organisationen upplagd då man prenumererar på 

tjänsten. Administratören för organisationen kan skapa olika grupper att 

distribuera dokument till i organisationen. Till organisationen och de 

specifika grupperna bjuder behöriga användare hos utgivaren in de 

mottagare i organisationen som man önskar skall få tillgång till de 

dokument som delas i hela organisationen och resp. grupp. Detta sker via 

ett system för att skicka en inbjudningskod till mottagare. Mottagaren 

behöver acceptera inbjudningskoden för organisationen/gruppen man 

inbjudits till i sin läsapp för att kunna ta del av dokument som delas av 

utgivaren till den organisationen/gruppen. Beroende på dokumentets syfte 

väljer utgivaren om det är ett dokument som till exempel skall distribueras 

till alla mottagare i hela organisationen eller endast till mottagare i en 

specifik grupp, t.ex. en avdelning, en specifik utbildning eller en skolklass. 

Dokument blir tillgängliga för de mottagare i organisationen som har 

erhållit och accepterat inbjudningskoden i sin läsapp i samma ögonblick 

som utgivaren trycker på ’Dela’-knappen i webbportalen. Hantering av 

grupper och mottagare utförs av behörig administratör i webbportalen.  

Läsappen hanterar dokument i formaten MS Word, textbaserad PDF och 

EPUB3 som distribuerats via webbportalen. Det rekommenderas att MS 

Word funktioner för t.ex. rubriker, sidhantering och bildtexter används i de 

fall man jobbar med MS Word-dokument. Ju bättre dokumentet är 

formaterat desto bättre och mer kraftfull blir läsupplevelsen för 

mottagaren i läsappen. I senaste versionen av MS Word finns en funktion 

för att kontrollera dokumentets tillgänglighet och få tips om förbättringar, 

det är en användbar funktion som rekommenderas att används i 

sammanhanget.  

Insticksprogrammet till MS Word, EasyConverter Express ingår i tjänsten. 

Med EasyConverter Express kan utgivaren snabbt och enkelt omvandla ett 

MS Word-dokument till det tillgängliga formatet EPUB3. EasyConverter 

Express erbjuder även en funktion för uppladdning av aktuellt dokument till 

webbportalen för vidare distribution direkt till mottagare av det aktuella 

dokumentet. 

Utgivaren väljer något av formaten MS Word, textbaserad PDF eller EPUB3 

för de dokument som man önskar distribuera via tjänsten. Som utgivare 

kan man välja att jobba med ett, två eller en mix av de tre formaten för sina 

olika dokument. Förutom momentet att dokumentet skall laddas upp för 

distribution via webbportalen krävs inget extra arbete utöver vanliga 

rutiner för dokument man vill distribuera i MS Word eller textbaserad PDF 

till sina mottagare via tjänsten. Väljer man att jobba med EPUB3-formatet 
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tillkommer momentet att man kör funktionen för automatisk konvertering 

till EPUB3 via funktionen EasyConverter Express i MS Word. 

Den ursprungliga idéen var att samtliga dokument som distribuerades via 

tjänsten först skulle konverteras till EPUB3, det kravet är borttaget i 

tjänsten och det är nu möjligt för utgivare att distribuera dokument i MS 

Word och textbaserad PDF. Vi har utvecklat funktioner i mottagaren läsapp 

som innebär att dokument distribuerade i detta format presenteras på ett 

tillgängligt vis. Detta är funktionalitet som har tillkommit i jämförelse med 

den ursprungliga projektplanen. 

Projektet har resulterat i en Beta-version av tjänsten. I samband med 

projekttidens slut återstår följande moment jämfört med den ursprungliga 

projektplanen: 

 Funktionen att i EasyReader för Windows få åtkomst till och öppna 

dokument som distribuerats via webbportalen (funktionen är fullt 

implementerad för Android- och iOS-versionen) 

 Implementation av stöd för DRM-skydd 

 Implementation av betalningsfunktion 

 Produktdokumentation 

 Marknadsföringsmaterial 

 Produktlanseringsaktiviteter inkl. en avslutningsaktivitet för 

organisationer i referensgruppen 

Beta-versionen av tjänsten är testad och nu redo för extern demonstration 

och slutanvändartestning av konceptet. Arbetet med att färdigställa 

återstående funktioner pågår, de två första punkterna ovan. Samtidigt med 

återstående utvecklings- och testarbete pågår även arbete med 

marknadsföringsmaterial och planering av kommande 

produktlanseringsaktiviteter. Tidsplanen är att göra tjänsten 

funktionsmässigt helt komplett under det fjärde kvartalet 2019 och redo 

för produktlanseringsaktiviteter under första kvartalet 2020. 

3.2 Viktiga insikter 
Det har visat sig att EPUB3 är fortsatt ett tämligen okänt format för många 

och därför ännu inte använt i någon högre omfattning i målgruppen. Att 

det läget ’tvinga’ utgivare av dokument som är tilltänkta användare av 

tjänsten att omvandla sina dokument till EPUB3 är inte en framkomlig väg. 

Lösningen är att anpassa tjänsten så att den har stöd även för hantering av 

dokument i MS Word och textbaserad PDF parallellt med EPUB3.  
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Det enskilda område där viktigheten för utgivare att kunna erbjuda 

dokument som är tillgängliga för sina mottagare har visat sig vara 

dokument ämnade för utbildningsändamål.   

Det har också framkommit att vissa utgivare av dokument har behov av och 

vill kunna erbjuda åtkomst för mottagare även på Mac-datorer samt att 

kunna hantera dokument i PowerPoint-format i läsapparna.  

Vi behöver samarbeta med intresseorganisationer och fackföreningar för 

att nå ut med information om tjänsten och vad den har att erbjuda deras 

medlemmar. Att skapa medvetenhet om tjänsten som erbjuder 

organisationer att på ett enkelt sätt erbjuda sina dokument även på ett 

tillgängligt vis är fortsatt en stor utmaning. 

Vårt samarbete med referensgruppen har fungerat bra, hälften av 

organisationerna har deltagit aktivt andra har varit mer avvaktande och 

passiva men ändå bidragit med värdefull input. Ett par av organisationerna 

har hoppat av under projekttidens gång. Vi får självkritiskt analysera vad vi 

kunde ha gjort annorlunda för att åstadkomma ett bättre engagemang 

bland de av organisationerna i referensgruppen som varit passiva och 

hoppat av.  

4 Redogörelse av projektets genomförande 
Generellt sett har genomförandet av projektet gått bra och i till största 

delen helt enlighet med våra förväntningar. Slutresultatet av den färdiga 

tjänsten kommer att bli en lösning som är bättre jämfört den vi planerade i 

projektstarten. Det som har gått mindre bra är att vi inte har en lanserad 

produkt vid den tidpunkt vi ursprungligen planerade. Förslag på hur vi 

kan/behöver utföra uppgifter och moment i tjänsten på ett bättre sätt har 

framkommit både internt och från externa parter under projektet. Dessa 

förbättringsförslag har vi valt att också direkt implementera i tjänsten 

under projektets gång. Lyckligtvis har vi inte utfört något utvecklings- och 

testarbete som vi inte använder i tjänsten, ytterligare utvecklings- och 

testmoment har däremot tillkommit under projektets gång. En följd av 

detta är att vi lagt mer tid än planerat på utvecklingsarbete och 

konsekvensen av detta är att den ursprungliga tidsplanen för en lanserad 

produkt har försenats. 

Det vi möjligen kunde ha gjort annorlunda är att vi spenderat ännu mer tid 

på marknadsundersökningsaktiviteter. 
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4.1 Genomförandeplan/tidplan 
Följande aktiviteter har genomförts i projektet: 

 Introduktionsmöten med referensgrupp, Q1 2018 (Q1 2018) 

 Teknisk specifikation, Q1-Q3 2018 (Q2 2018) 

 Planeringsarbete, Webbutveckling & testavdelning, Q1 2018 (Q1 

2018) 

 Utveckling av prototyp, Q2 2018 (Q2 2018) 

 Utveckling datasynkronisering, Q2 2018 (Q2 2018) 

 Utveckling Dolphin ID, Q2 2018 (Q2 2018) 

 Användartestning av exempeldokument från referensgrupp, pågått 

fortlöpande under projektet)  

 Regelbundna möten med referensgrupp, Q2 2018-Q3 2019 (Q2 

2018-Q3 2019) 

 Mässaktiviteter, Q2 2018-Q3 2019 (Q2 2018-Q3 2019) 

 Systemtestning, Q3 2018-Q3 2019 (Q3 2018-Q3 2019) 

 Användartestning, Q3 2018-Q3 2019 (Q3 2018-Q3 2019) 

 Utveckling Beta 1, Q3-Q4 2018 (Q3 2018 – Q1 2019) 

 Migration EasyReader Share, Q3-Q4 2018 (Q4 2018) 

 Utveckling releasekandidat (Beta 2), Q1-Q3 2019 (Q2-Q3 2019) 

Följande planerade aktiviteter har inte slutförts inom projekttiden:  

 Färdigställande (utveckling, test) av EasyReader Share version 1 

(Pågår, Q4 2019) 

 Produktdokumentation kom-igång-guide, användarguide, och 

utbildningsmaterial (Planering, Q1 2020) 

 Framtagning av utbildningsmaterial i video-format (Planering, Q1 

2020) 

 Ta fram lanseringsmaterial på svenska, t.ex. information på 

hemsida, presentation i videoformat, produktblad (Planering, Q1 

2020) 

 Genomföra produktlanseringsaktiviteter i Sverige (Planering, Q1 

2020) 

 Förbereda EasyReader Share och aktiviteter för internationell 

produktlansering (Planering, Q1 -Q2 2020) 
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Projektets budget 

Poster 

Budget Utfall 

Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering 

PTS 

finansiering Egenfinansiering 

Projektledning 161 770 kr 107 846 kr 166 341 kr  123 827 kr  12,02 % 

Utveckling 658 627 kr 439 085 kr 759 719 kr  565 551 kr 54,93 % 

Webbutveckling 91 238 kr 60 826 kr 117 259 kr 87 295 kr 8,48 % 

Systemtestning 83 318 kr 55 546 kr  100 115 kr 74 519 kr 7,24 % 

Användartestning 182 285 kr 121 523 kr 135 357 kr 100 783 kr 9,79 % 

Produktdokumentation 26 112 kr 17 408 kr 4 994 kr 3 712 kr 0,36 % 

Marknadsföring/lansering 86 602 kr 57 734 kr 6 167 kr 4 601 kr 0,46 % 

Resekostnader 45 000 kr 30 000 kr 45 000 kr 28 427 kr 3,25 % 

Aktivitet referensgrupp 6 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 0 kr 0,43 % 

Mässaktivitet 12 000 kr 8 000 kr 12 000 kr 7 525 kr 0,87 % 

Hårdvara 30 000 kr 20 000 kr 30 000 kr 19 292 kr 2,17 % 

Summa 1 382 952 kr 921 968 kr  1 382 952 kr 1 015 532 kr      
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P.g.a. de förändringar i tjänstens utförande som beslutats om efter input 

och feedback från referensgruppen under projektet har projektmedel till 

viss del omfördelats. 

För att genomföra dessa förändringar har projektmedel ursprungligen 

allokerade för användartestning, produktdokumentation, marknadsförings- 

och produktlanseringsaktivieter inom projektet istället omfördelats i 

huvudsak till utveckling och systemtestning. 

Som en konsekvens av dessa förändringar i tjänstens utförande har 

projektet försenats. Färdigställande av projektet fortgår nu utanför 

projektet i direkt anslutning till slutdatum för projektet. Detta för att vi så 

snabbt och bra som möjligt skall få fram en lanserad tjänst. 

 

4.2 Projektets arbetssätt 

 

Projektorganisationen består av funktioner och personer vid Dolphin 

Computer Access kontor i Sverige och England. Projektledning, 

produktägarskap, systemutveckling, testledning (externt), dokumentation 

är roller som utförs av personer verksamma vid Dolphin Computer Access 

AB i Sverige. Webbutveckling, back-end/server-hantering, systemtestning, 

användartestning, videoproduktion, marknadsförings-

/produktlanseringsaktiviteter utförs av personer verksamma vid Dolphins 

huvudkontor i England. 

Under projektet har vi samarbetat med en referensgrupp bestående av 

svenska organisationer där tre har varit aktiva under hela projekttiden. 
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5 Vad händer nu? 
Arbete med att slutföra återstående uppgifter enligt ursprunglig 

projektplan fortgår fr.o.m. det fjärde kvartalet 2019. Det fortsatta arbetet 

med dessa återstående uppgifter fortgår i direkt anslutning till 

projekttidens slut.  

 Utveckling testning Q4 2019 

 Produktdokumentation Q1 2020 

 Produktlansering Q1 2020 

Arbete med en internationell exploateringsplan för tjänsten är påbörjat. 

Dyslexiförbundet, IF Metall och Helsingborgs stad testar tjänsten aktivt. 

Fackförbunden Kommunal och Transportarbetareförbundet ingår i 

referensgruppen och bidrar med exempeldokument från deras verksamhet 

för testning i tjänsten. 

I Sverige planerar vi att som en initial aktivitet sprida information om 

tjänsten till intresseorganisationer och fackföreningar. Dels är dessa 

organisationer själva potentiella användare av tjänsten. Förhoppningsvis 

har de även intresse av att sprida information om tjänsten vidare även till 

andra organisationer där deras medlemmar är verksamma.  

Vi kommer också att kontakta fler svenska företag och andra organisationer 

som har en stor andel medarbetare med en funktionsnedsättning för att 

presentera tjänsten i samband med produktlanseringen. 

Andra organisationer som vi bedömer kan ha intresse av tjänsten är 

universitet och högskolor samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

SPSM. 
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Fyll i identifierade behov och hinder för respektive målgrupp samt vilken åtgärd ni identifierat för de olika hindren. I kolumnen 

”Status” beskriver ni hur långt ni kommit i att åtgärda hindret.   

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Utgivare av dokument Effektivt erbjuda MS Word 

dokument i tillgänglig form 

Existerande metod omständlig  Utvecklat/anpassat 

läsapp för att presentera 

MS Word-dokument i 

tillgänglig form 

Klart för Android 

och iOS. Återstår 

för Windows 

Utgivare av dokument Effektivt erbjuda 

textbaserad PDF dokument 

i tillgänglig form 

Existerande metod omständlig Utvecklat/anpassat 

läsapp för att presentera 

textbaserad PDF i 

tillgänglig form 

Klart för Android 

och iOS. Återstår 

för Windows 

Utgivare av dokument Effektivt skapa EPUB3 Verktyg saknas Utvecklat funktion för 

automatisk omvandling 

av MS Word dokument till 

EPUB3 

Klart 
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Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Utgivare av 

dokument 

Säkerställa att mottagare får 

åtkomst till rätt dokument 

Behov av ett säkert och 

effektivt sätt att distribuera 

dokument till rätt mottagare. 

Traditionell filhantering kan i 

vissa fall upplevas 

komplicerad 

Utvecklat en webbportal 

för distribution/delning 

av dokument direkt till 

inbjudna mottagares 

läsapp 

Klart med engelskt 

användargränssnitt. 

Stöd för att växla 

språk i 

användargränssnitt 

återstår 

Läsare av 

dokument 

Enkel hantering för 

att ansluta till 

organisation/grupp 

i tjänsten 

Behov för mottagaren 

att på ett enkelt sätt 

kunna ansluta sig till 

sin 

organisation/grupp 

via läsappen 

Utvecklat ett 

system för 

inbjudningskoder 

som skickas 

direkt till 

mottagarens 

läsapp från 

webbportalen 

Klart 
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Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Läsare av 

dokument 

Enkel åtkomst 

till dokument 

i tillgänglig 

form från sin 

organisation 

Behov av att 

dokument 

distribuerade från 

utgivaren skickas 

direkt till 

mottagarens 

läsapp. Helt utan 

krav på 

filhantering av 

mottagaren 

Utvecklat funktion 

för och anpassat 

läsapparna för att 

hantera dokument 

som är delade via 

tjänsten på ett 

tillgängligt vis 

Klart 

Utgivare av 

dokument/läsare 

av dokument 

Stöd för 

dokument i 

PowerPoint-

format  

Läsare av 

dokument vill 

kunna få åtkomst 

till och läsa 

dokument i 

PowerPoint-

format i läsappen 

Utreda 

möjligheterna till 

att implementera 

stöd även för 

dokument i 

PowerPoint-format i 

läsappen 

Utredning 

påbörjad 
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Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Utgivare av 

dokument/läsare 

av dokument 

Läsapp för Mac-

datorer 

Behov av att 

använda tjänsten 

även på Mac-

datorer 

Parallellt med 

projektet har en 

läsapp för Mac-

datorer 

utvecklats. 

Anpassning och 

för användning i 

tjänsten krävs för 

denna läsapp. 

Ny funktion 

jämfört med 

ursprunglig 

projektplan 

Återstår, ej 

påbörjat 
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