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Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 
innovationstävling Innovation för alla.   
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1 Inledning 
 

Funkify är ett testverktyg för webben som simulerar olika 
funktionsnedsättningar. Funkify ska hjälpa de som bygger 
webbplatser att förstå tillgänglighet – så att de själva kan bli bäst i 
branschen. 
 

Under projektet har vi utvecklat en simulator i form av en plugin till 
webbläsare (Chrome) som gör det möjligt att uppleva en webbplats 
så som den kan upplevas av besökare med olika 
funktionsvariationer.  
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2 Allmän information 
 

Företag/Organisation: Textomedia 

Projektnamn: Funkify 

Författare av detta 
dokument: 

Lena Furberg och Louise Tengstrand 

Projektets tidplan 

(från datum – till 
datum) 

2017-03-01 – 2018-02-19 

 

3 Sammanfattning 
Idén till projektet Funkify vara att skapa en möjlighet att kunna simulera olika 
funktionsnedsättningar på webben. Funkify ska kunna användas både att testa 
tillgängligheten på en webbplats, och dels som ett "empatilabb" för att få ökad 
insikt i, förståelse för och kunskap om olika funktionsnedsättningar. 

Vi tog tidigt ett beslut om att utgå från engelska (så kallat “english first”) för att 
kunna erbjuda Funkify till hela världen. Det är dock inte omöjligt att det kommer 
en svensk version i ett senare skede, beroende på hur det går med finansieringen 
i fortsättningen. 

Projektet har varit både utvecklande och stimulerande men framför allt roligt för 
hela projektteamet. Vi har lyckats skapa en simulator för flera olika svårigheter 

 Synnedsättningar (Blurry Bianca, Tunnel Toby, Peripheral Pierre, Color 
Carl) 

 Dyslexi (Dyslexia Dani) 

 Motoriska svårigheter (Trembling Trevor, Keybord Kim) 

 Kognitiva svårigheter (Hyperactive Henny, Elderly Ellen) 

 Kontraster (Sunshine Sue) 

 Automatiskt test (Robot Robin). 

Vi har uppnått ett flertal positiva effekter under projektets gång. Särskilt internt 
och kommunikationsmässigt, vilket vi kan tacka projektets samtliga deltagare 
för. Vi har haft en bra öppen kommunikation, vilket i sin tur har lett till en snabb 
utveckling tack vare korta beslutsvägar. 
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Vi har dessutom hunnit genomföra ett flertal workshoppar ihop med olika 
funktionshinderorganisationer och föreningar. På så sätt har vi både hunnit testa 
vårt plugin under resans gång, samtidigt som vi validerat produkten och uppnått 
en kompetensutveckling. 

Hela Funkifys team är mycket nöjda med projektets resultat. Vi har under 
projekttiden lyckats skapa ett plugin som innehåller samtliga simuleringar vi 
ville ha med, och dessutom fått mer än tio gånger så många nedladdningar som 
vi vågade hoppas på under det första året. 

4 Bakgrund 
Grundidén kommer från PTS hackathon Simulera webben på Openlab, KTH den 
15 mars 2016. Där tog vi fram en prototyp på verktyget och ett "proof-of-
concept" som visar att idén är möjlig att genomföra. Hackathonet resulterade i 
ett tilläggsprogram (i denna rapport kallat “plugin”) till webbläsaren Chrome.  

Under hackathonet skapade vi en prototyp som (redan då) gick att hämta/ladda 
ner kostnadsfritt i Chrome Web Store. Denna grundversion låg till grund för de 
simuleringar vi senare utvecklat och genomfört i projektet.  

5 Syfte och målgrupp 

5.1 Syfte  
Funkify kommer att göra det mycket lättare att förstå hur och varför man bör 
tillgängliggöra sin webb. Dessutom blir det lättare att prioritera olika checklistor 
för tillgänglighet – eftersom vår målgrupp i praktiken äntligen kan få möjlighet 
att uppleva sina användares utmaningar på webben. 

Inte minst kan detta bidra till en ökad förståelse för de checklistor som finns, 
ökad motivation för att använda dessa samt nya verktyg för att tillämpa dess 
innehåll i praktiken. 

Vi hoppas att insikter som dessa kommer att motivera Funkifys målgrupp att 
skapa en webbplats i enighet med universell utformning och design för alla – 
som i sin tur kommer att bidra till en ökad digital inkludering. 

5.2 Målgrupp 
Vår primära målgrupp är personer som jobbar med webb- och teknikutveckling. 
Exempelvis utvecklare, testare, webbdesignrar, kravställare med flera. 

Sekundär målgrupp är intresseorganisationer, människor i allmänhet, oavsett 
funktionsförmåga, men i synnerhet den stora grupp människor som fått 
försvårad vardag på grund av digitaliseringen.  

Även skolor är en sekundär målgrupp. Funkify skulle kunna användas inom 
utbildningen för att öka förståelsen kring mångfald och människors olika 
förmågor, och därav uppfylla läroplanen.  
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6 Projektets mål 
Här är effektmålen från förstudien. En del av dem är genomförda inom 
projekttiden, medan andra kommer att ta längre tid att uppfylla. Vi har kvar att 
genomföra en enkät/undersökning till dem som redan laddat ner och använt 
Funkify under projekttiden. 

 

Effektmål Redogör hur 
effekthemtagning ska 
ske 

Redogör hur utvärdering 
av effektmål ska 
genomföras 

Använder Funkify, 
tycker den är bra och 
sprider till andra. 

Genom att synas i media 
och försöka få ”viral” 
spridning online. Detta 
sker med marknadsföring 
i olika digitala kanaler 
med filmer och kända 
personer med 
funktionsnedsättningar. 

Statistisk analys: 

Antalet installationer av 
Funkify. 
Mål år 1: 2 000 

Mål år 3: 10 000 

Antalet visningar av 
filmer där simulatorn 
används: 

Mål år 1: 50 000 

Kommentar: Uppnått 

Redan under projekttiden 
har knappt 8 000 
användare laddat ner 
pluginnet. 

Får en ökad förståelse 
för webbtillgänglighet 
och hur man uppnår 
det. 

Prioritera 
marknadsföring mot it-
branschen. Gör det lätt att 
använda pluginnen på sin 
egen webbplats. Tydlig 
koppling till riktlinjer och 
standarder för 
webbtillgänglighet. 

Användartester med 
målgruppen avslutas med 
frågan: ”Hur stor 
påverkan har Funkify på 
din förståelse för 
webbtillgänglighet?” 

Mål: Minst 80% ska svara 
”stor” eller ”mycket stor” 
på frågan. 
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Använder Funkify för 
att kravställa och/eller 
utvärdera tillgänglighet 
på sin webbplats. 

Marknadsföra mot 
målgruppen. Sprida i 
digitala kanaler både i 
Sverige och utomlands. 

Arrangera gratis 
demonstrationer av 
verktyget för it-
leverantörer. 

Arrangera ett 
tillgänglighets-meetup för 
att visa verktyget. 

Enkätfrågor efter demon 
för målgruppen med 
frågan: ”Anser du att 
Funkify skulle fungera bra 
som en del av 
kravställning och 
kravuppföljning i it-
projekt?” 

Mål: Minst 80 % ska svara 
”ja” på frågan. 

Kommentar: Uppnått 

Vi har frågat utvecklare 
och kravställare i 
samband med tester och 
demoversioner. Vi har 
träffat utvecklare på SEB 
och DN.  

Vi har demat Funkify på 
tillgänglighets-meetup, 
bland annat World Usablity 
Day, WUD, på Stimdi den 9 
november. 

Intresseorganisationer 

använder Funkify för att 
sprida kunskap kring 
hur det är att leva med 
funktionsnedsättning. 

Involvera 
intresseorganisationerna 
redan från start. 

Informera dem tydligt när 
verktyget är färdigt. 
Involvera Begripsam i 
denna process, då de har 
många kanaler in på olika 
förbund. 

Mål etapp 4: Minst 5 olika 
intresseorganisationer 
skriver om Funkify i 
sociala medier eller 
medlemstidningar. 

Kommentar: Delvis 
uppnått 

Vi kommer att öka 
marknadsföringen till 
intresseorganisationer 
under 2018. 

Personer med 
funktionsnedsättningar 
anser att Funkify är ett 
bra verktyg för att 
förklara och visualisera 
sin 
funktionsnedsättning. 

Noggrann behovsanalys 
med många personer med 
olika typer av 
nedsättningar. Så att 
simuleringarna speglar 
verkligheten i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Användartester med 
personer med 
funktionsnedsättning 
avslutas med frågan: ”Hur 
troligt är det att du 
kommer dela Funkify med 
familj och vänner?” 
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Mål: Minst 80% svarar 
”troligt” eller ”mycket 
troligt” på frågan. 

Kommentar: Delvis 
uppnått 

Vi har testat tillsammans 
med medlemmar i 
föreningen Begripsam. I 
samband med ökad 
marknadsföring till 
intresseorganisationerna 
kommer vi också att 
sprida enkäten bland 
deras medlemmar. 

Elever får en större 
förståelse och acceptans 
för personers olikheter. 

Få artiklar skrivna om 
Funkify i tidningar och 
forum för lärare, till 
exempel LRF för att 
sprida verktyget till 
skolan. 

Demo på skola med 
uppföljande enkät. 

Mål: Minst 80% ansåg att 
de har större förståelse 
för vad 
funktionsnedsättningar 
kan innebära i den 
digitala vardagen. 

Kommentar: Ej uppnått. 

Vi har inte haft kontakt 
med skolor under 
projekttiden. Vi planerar 
att starta den under 
hösten 2018. 

 

7 Redogörelse av projektresultatet 
Våra slutsatser är att vi har tagit fram ett verktyg som behövs för att öka 
kunskapen och förståelsen för tillgängliga webbplatser. Att enkelt kunna uppleva 
webben på ett annat sätt. Vi är också övertygade om att det går att använda 
Funkify i samband med kravställning/upphandling av ny webbplats eller tjänst. 

Vi kan verkligen rekommendera andra utvecklingsprojekt att tidigt lansera 
betaversioner för att få in synpunkter och kommentarer. På så sätt är det möjligt 
att få in synpunkter och göra förbättringar under projekttiden. För oss blev det 
ett bra komplement till användartester och workshops. Se även punkt 7.1 
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7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler 
Vi fick stor respons när vi lanserade våra betaversioner trots att pluginet inte var 
klart så resulterade det i många fler nedladdningar och aktiva användare än vad 
vi räknat med. 

Aktiva användare 

Den 22 januari hade Funkify 7 375 aktiva användare (jämfört med 29 november 
med 5 000 aktiva användare). 

 
Vi har fått fantastisk spridning av vår betaversion i sociala medier, via bland 
annat på sidan reddit.com 

Via denna länk kan du läsa mer om kommentarerna på reddit.com 

CSS tricks har delat Funkify via Twitter den 30 november, de har 340 000 följare, 
och fram till den 1 december är det cirka 70 följare som delat inlägget. 

Några av kommentarerna: 

 

 

 

 

https://www.reddit.com/r/web_design/comments/78w2bt/experience_how_the_web_can_be_experienced_by/
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Vi har även blivit omnämnda i ett flertal blogginlägg (utan att betala för det). Här 
är tre exempel: 

Blogginlägg 1: https://lilianna11y.com/2017/10/24/disability-simulator-plugin-perfect-
accessibility-tool-designers/ 

 
 

https://lilianna11y.com/2017/10/24/disability-simulator-plugin-perfect-accessibility-tool-designers/
https://lilianna11y.com/2017/10/24/disability-simulator-plugin-perfect-accessibility-tool-designers/


Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling      

 9 

Blogginlägg 2: http://accessiblewebsiteservices.com/testing-tool-funkify-accessibility-
simulator/ 
 

 
 

 
Blogginlägg 3: https://css-tricks.com/advocating-for-accessible-ui-design/ 

 

 

http://accessiblewebsiteservices.com/testing-tool-funkify-accessibility-simulator/
http://accessiblewebsiteservices.com/testing-tool-funkify-accessibility-simulator/
https://css-tricks.com/advocating-for-accessible-ui-design/
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7.2 Viktiga insikter 
En viktig insikt för oss har varit att det tar längre tid att komma fram till en 
affärsmodell och hur prismodell/er ska se ut. Om vi skulle göra om projektet så 
skulle vi testa tidigt, att hitta kunder som tidigt kan betala (kanske till rabatterat 
pris) för betaversioner och på sätt bli en viktig del i utvecklingen. 

En väldigt trevlig insikt är att om man bygger en bra och stabil produkt som 
världen behöver så når man ut till många fler användare än man tänkt sig, 
snabbt! 

8 Redogörelse av projektets genomförande 

8.1 Genomförandeplan/tidplan 
 

Aktiviteter  Period Utfall/jämfört med projektplanen 

Behovsanalys - intervjuer 
och litteratur 

Interaktionsdesign 

Användartester 

Marknadsföring 

 

 

Etapp 1 2017-03-01 
till 2017-05-31 

Ingen förändring jämfört med 
projektplanen. 

Interaktionsdesign 

Krav 

Utveckling 

Användartester/workshop 

Marknadsföring 

 

Etapp 2 2017-06-01 
till 2017-08-30 

Vi flyttade användartest för 
synnedsättningar till nästa etapp 
på grund av att det var svårt att få 
ihop deltagare i målgruppen. 

Det påverkade inte den tekniska 
utvecklingen av synsimulatorn 
eftersom vår egen utvecklare har 
egen erfarenhet av 
synnedsättning. 

Interaktionsdesignen kom längre 
än i projektplanen. 

Interaktionsdesign 

Utveckling 

Användartester 

Etapp 3 2017-09-01 
till 2017-11-30 

Istället för att ta fram en 
kravmetod för IT-projekt – valde 
vi att bygga in ett autotest i 
pluginet.  

Vi genomförde en workshop med 
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Tillgänglighetstester 

Acceptanstester 

Marknadsföring 

 

Synskadades Riksförbund Gotland 
och Stockholm (SRF) och en med 
Unga med synnedsättningar (US) 
(från etapp 2) 

Vi lanserade en version redan 
under denna etapp att simulator 
version 1.0 på Google Chrome 
Web Store.  

Marknadsföring i sociala medier 
av simulator version 1.0. 

Presentation av  Funkify under 
World Usablity Day, WUD, på 
Stimdi den 9 november. 

Utveckling 

Lansering 

Marknadsföring 

 

Etapp 4 2017-12-01 
till 2018-02-18 

Testa affärsmodell/ betalmodell 
(marknadsföring) 

Vi vet vad vi ska ta betalt för, vad 
som ska ingå i premiumversionen, 
men inte hunnit testa det skarpt 
under projekttiden. 

2018-03-06 deltog Lena Furberg 
och Hampus Sethfors i ett samtal 
med prins Carl Philip på 
Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) i Stockholm. Lena 
passade på att diskutera pluginnet 
och prinsen visade stort intresse, 
särskilt för dyslexi-simulatorn. Vi 
hoppas på ett mindre samarbete, 
eller åtminstone att prinsen vill 
använda och rekommendera 
Funkify för andra. 

 

8.2 Projektets budget 
Den totala kostnaden för projektet är 1 400 000 varav Post och Telestyrelsen 
bidragit med 1 102 000. Inga avvikelser har skett gentemot budget. 

8.3 Projektets arbetssätt 
Projektorganisation: ägare - Textomedia, underleverantör teknik: Haja 
Applikation AB, underleverantör användartester och projektledning: Begripsam 
AB. 
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Vi har jobbat agilt och delat in de fyra etapperna i treveckorssprintar. Vi har haft 
så kallade standup-möten två gånger per vecka, varje måndag och fredag, där vi 
tagit upp veckans arbetsuppgifter och vem som ansvarat för vad. Vid varje 
sprintavslut har vi haft en sprintdemo, det vill säga vad har hänt i denna sprint. 
och Vid varje sprintstart har haft en “retro” (en slags utvärdering av våra olika 
arbetsuppgifter, vad vi lyckats med och vilka hinder vi mött).  

Genom att arbeta i korta sprintar har vi haft möjlighet att vid behov tänka om, 
samt göra tester vid flera olika tillfällen. Vi har släppt ett flertal olika 
demoversioner under projekttiden. 

Vi har använt Slack som kommunikationsverktyg och Jira som projektverktyg. Vi 
har haft öppen och snabb dialog, alla projektdeltagare har kunnat dela med sig 
med frågor och idéer. 

9 Vad händer nu? 
Resultatet är ett välfungerande plugin i version beta. Ägandeskapet kommer att 
flyttas från Lena Furbergs enskilda firma Textomedia, till ett aktiebolag som 
heter Funkify AB (efter pluginnet). Aktiebolaget Funkify AB ägs av Lena Furberg 
och Olof Ogland.  

Målsättningen på kort sikt är att Lena Furberg och Olof Ogland ska förvalta 
pluginnet tillsammans med Richard Furberg (en av Funkifys medgrundare samt 
utvecklare i PTS-projektet).  

På agendan för resten av året (2018) står att: 

 Släppa en “riktig” version (det vill säga inte längre en betaversion). 

 Släppa en premiumversion kallad “Funkify premium”, där vi låser vissa av 
simulatorerna (baserat på popularitet, vi inhämtar relevant statistik via 
Google analytics). 

 Skapa/skriva juridiska avtal inför försäljning av betalprodukten (Funkify 
premium). 

 Påbörja försäljningen och marknadsföringen av Funkify premium. 

 Genomföra en enkätundersökning till personer som laddat ner och använt 
Funkify under projekttiden 

Ifall/när omsättningen uppnår <1 miljon SEK/årligen så kan Funkify plugin 
komma att bli ett eget bolag som kommer att ägas och förvaltas av parterna  

 Lena Furberg 

 Olof Ogland 

 Richard Furberg. 

 


