
        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
    

          
      

  

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Slutrapport projektgenomförande 

- Lingsoft Sweden AB 

Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 
innovationstävling Innovation för alla. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

1 Projektsammanfattning 

Organisation/företag: 
Lingsoft Sweden AB (559124-8470) 
Projekttitel: 
Lingsoft Delta 

Projektets start- och slutdatum: 
1/3 2019 – 31/10 2020 

Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 

Att skapa en tjänst/plattform för tillgängliga webbsändningar, m.h.a. 
språkteknologier (såsom taligenkänning) för att skapa undertexter, antingen 

som stöd för mänskliga textare eller automatiskt. 

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

  personer  med  hörselnedsättningar  som  har  lika  rätt  att  ta  del  av  ljud- 
och  videomaterial.  

 videoproducenter och –distributörer som har behov av att skapa 

undertexter för online ljud och video. 

2 Målgrupp och behov 

Projektet riktade sig till två övergripande målgrupper: de som har 
behov av tillgänglig online video (slutanvändarna), och de som 
producerar video och har behov av att göra det tillgängligt med hjälp av 
undertexter; en utförligare beskrivning följer nedan och i bilaga 1. 

Av målgrupperna identifierade i den ursprungliga ansökan valde vi 
under projektets gång att fokusera oss på offentliga organisationer och 
producenter av offentliga tjänster, och lade betoningen på produktion 
av undertexter i icke-direktsända sammanhang. Inom ramen för 
marknadsanalysaktiviteterna såg vi under hösten 2019 att det mest 
akuta behovet låg just här, i och med webbdirektivet för tillgänglighet 
som skulle träda i kraft under år 2020. 

3 



        

  

          
        
    

       
        
         

         
         
         

            

       
          

        
     

         
  

          
        

          
        

          
             

 

             
         

          
         

           
               

         
       

           
               

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Det innebar också att vi projektet skiftade fokus från direktsänd 
webbvideo, och lade betoningen på produktion av tillgängliga 
undertexter för icke-direktsänd video. 

2.1  Offentliga  organisationer  och  producenter  av  offentliga  
tjänster  

Organisationer inom den offentliga sektorn har lagstadgade 
skyldigheter att göra information tillgänglig (och webbdirektivet för 
tillgänglighet stärker dessa skyldigheter för digitala tjänster). Till den 
här målgruppen hör bland annat myndigheter, kommuner och andra 
offentliga aktörer som behöver och bör kommunicera med och 
informera medborgarna om de tjänster de tillhandahåller. Behovet 
består här alltså av att kunna göra detta på ett inkluderande vis. 

Webbdirektivet för tillgänglighet förutsätter att organisationerna inom 
14 dagar efter att nytt online ljud-och videomaterial har publicerats 
tillhandahåller en textmotsvarighet, såsom undertexter, för att göra 
video- och ljudmaterial tillgängligt. 

2.2  Medieproducenter  och  mediedistributörer  
Kundgruppen innefattade här mediekoncerner i Sverige och i övriga 
Norden. 

Kraven på tillgänglighet blir allt större och viktigare, och ett 
användarcentrerat fokus innebär att medieaktörerna vaknat upp för 
hur viktigt det är att producera undertexter för en inkluderande 
tittarupplevelse. Även personer utan hörselnedsättningar ser i allt 
större grad på videoklipp utan ljud (exempelvis på mobiltelefonen och 
när det finns mycket bakgrundsljud som gör det svårt att höra ljudet i 
videon). 

Det finns dessutom ett stort behov att av att göra befintliga ljud- och 
videoarkiv mera lättillgängliga: dels för att underlätta de redaktionella 
processerna, exempelvis för att hitta material relaterat till ett visst 
nyhetsaktuellt ämnesområde, och dels för att maximera antalet tittare 
och lyssnare på det ljud- och videomaterial man har till förfogande. 
Analys av innehållet i ljud och video är alltså också ett stort behov. Att 
tillhandahålla undertexter och berika ljud- och videomaterialet redan i 
produktions- och distributionsfasen stöder också detta mål. 

2.3  Slutanvändare:  Personer  med  hörselnedsättningar  
Det finns stor variation inom gruppen, men gemensamt är olika grader 
av svårigheter att ta till sig information förmedlat i ljud. Det är fråga om 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

en stor grupp människor som ofta exkluderas av digitala videotjänster 
och webbsändningar. 

Det är här en fråga om att kunna delta i samhället och 
samhällsdiskussionen på ett likvärdigt vis. 

2.4  Slutanvändare:  Personer  med  svenska  som  andra- eller  
tredjespråk  (och  som  inte  talar  och  förstår  svenska  flytande)   

Det finns stor variation inom gruppen, men gemensamt är ett behov att 
av att bättre kunna ta till sig ljud- och videoinnehåll på svenska. Det kan 
vara utmanande att följa med relativt snabbt tal och olika svenska 
dialekter. För en stor del av gruppen (men långt ifrån alla) vore textning 
ett bra sätt att hjälpa med förståelsen och att lära sig språket. 

2.5  Slutanvändare:  Seniorer  
En stor befolkningsgrupp som kommer att öka markant i andel av 
befolkningen under de närmaste årtionden. 

Olika slags funktionsnedsättningar blir vanligare ju äldre man blir, 
exempelvis syn- och hörselnedsättningar, mobilitetsproblem och 
försämrad kognition. Många äldre personer har inte heller samma vana 
med mobiltelefoner och datorer som yngre generationer, vilket är en 
enorm utmaning då allt mer av samhället förutsätter att man har 
tillgång till dator eller mobil och att man kan använda dessa. 

3 Redogörelse av projektresultatet 

I projektet utvecklade vi en kommersiell tjänst och lösning för att göra 
webbvideo och –ljud mera tillgänglig, med hjälp av taligenkänning och 
andra språkteknologier för att producera undertexter. Vår målsättning 
med projektet var att göra tröskeln så låg som möjligt för producenter 
och distributörer av webbvideo att göra video och ljud mera tillgängligt. 
Tjänsten och lösningen riktar sig i första hand till offentliga 
organisationer och producenter av offentliga tjänster som producerar 
och publicerar webbvideo och –ljud. 

När vi inledde projektet i mars 2019 låg fokus främst på behovet 
tillgänglig direktsänd webbvideo och att skapa en tjänst och lösning för 
detta. Under projektets gång, och särskilt under hösten 2019, framgick 
det allt tydligare i vår marknadsanalys och affärsplanering att det mest 
akuta behovet på produktions- och distributionssidan var att 
tillgängliggöra befintligt och icke-direktsänt material, i och med 
webbdirektivet som skulle träda i kraft hösten 2020. Med detta i åtanke 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

valde vi att lägga mer fokus på just icke-direktsänt material och att 
utveckla affärsmodellen med detta som fokus i första hand. 

Behovet av tillgänglig direktsänd webbvideo är förstås fortfarande stort 
och akut, som vi har kunnat se under coronaepidemien. 
Sändningsplattformen för tillgänglig direktsänd video som vi började 
utveckla under projektet, och tanken är att fortsätta utveckla den och 
affärsmodellen kring den efter projektets slut. Betoningen kommer 
dock troligtvis att ligga på integration mot existerande system och 
kanaler snarare än att tillhandahålla ett separat användargränssnitt 
(plattformens design är uppbyggt modulärt och är API-baserat vilket 
möjliggör sådan integration). 

Användartester genomfördes kontinuerligt; dels för själva 
sändningsplattformen, men också för de undertexter som 
textningsalgoritmen producerar. En stor utmaning under de sista 
etapperna av projektet var coronaepidemien, vilket radikalt påverkade 
våra möjligheter att göra användartester i person, och de fick utföras 
online istället. 

Pga. av coronaepidemien fick vi också utföra de flesta aktiviteter kring 
marknadsföring och försäljning helt och hållet digitalt och på distans. 

3.1  Beskriv  kortfattat  projektets  mål  och  leveranser  
Rent konkret producerade vi i projektet följande leveranser: 

 En kommersiell tjänst som bygger på plattformen, där vi 
tillhandahåller undertextningstjänster med en människa som 
korrigerar undertexterna efter behov. En väl dokumenterad 
affärsplan och dithörande handlingsplan och tidtabeller, som en 
del av Lingsofts affärsområden. 

 Själva undertextningsalgoritmen, som består av 
taligenkänning och automatisk efterbehandling. Algoritmen kan 
producera de mest använda filformaten för undertexter, och kan 
dessutom producera undertexter av olika typer och med olika 
konfigurationer (exempelvis undertexter med färre ord per rad 
för mindre skärm-storlekar). Algoritmen, som ligger bakom en 
API för enkel integration i olika system och plattformar, kan 
användas både för icke-direktsänt och direktsänt video och ljud. 

 En plattform och användargränssnitt som bygger på 
undertextningsalgoritmen, och där man kan ladda upp videor 
och få undertexter för nedladdning, och även redigera dem i viss 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

mån. 

 En plattform och användargränssnitt för sändning och 
produktion av tillgänglig direktsändning på webben som bygger 
på textningsalgoritmen. 

 Marknadsföringsmaterial i form av presentations-slides, 
webbsidor och tryckmaterial 

Lingsoft har i skrivande stund ett antal kunder i Sverige och i Finland 
för tjänsten, och aktiva marknadsförings- och försäljningsaktiviteter 
pågår kontinuerligt. 

I den ursprungliga ansökan hade vi satt som målsättning att ha en 
komplett lösning och tjänst redo för go-to-market i slutet av projektet. 
Vi nådde denna målsättning, om än med fokus icke-direktsänt ljud och 
video. De ursprungliga målsättningar vi hade kring en plattform för 
direktsänd video uppnådde vi enbart delvis, i och med att projektet 
fokuserade sig på icke-direktsänt ljud och video. Våra ambitioner och 
målsättningar kring tjänster för direktsänd video kvarstår, och det är en 
prioritet i vår vidare affärsutveckling av tjänsten. 

3.2  Viktiga  insikter  
Den  viktigaste  insikten  för  projektet  var  kring  vilka  av  de  behov  vi  hade  
identifierat  i  den  ursprungliga  planen  som  var  mest  akuta.  
Webbdirektivet,  då  det  innebar  en  laglig  skyldighet  att  tillhandahålla  
textalternativ  för  online-ljud  och  -video  inom  14  dagar  efter  
publikation,  innebar  också  att  det  mest  akuta  behovet  för  producent- 
och  distributionsmålgrupperna  inte  var  direktsänt  material.   

Att vara fokuserad och att inte försöka göra för många olika saker på 
samma gång var här en viktig aspekt, varför vi valde att lägga fokus på 
icke-direktsänt material istället för direktsänd video som hade varit den 
ursprungliga idén. 

Detta var i sig inte ett lätt val. I samband med koronakrisen mot slutet 
av projektet demonstrerades med all önskvärd tydlighet hur stort och 
akut behovet för tillgängligt direktsänd ljud och video trots allt är. 

Under våren 2020 experimenterade vi med olika prismodeller; 
standardmodellen med en kostnad per ljudminut är den vi 
fortsättningsvis använder. 
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Ett växande behov för andra språk framkom under projektet: Lingsoft 
arbetar främst med svenska och finska, men ett klart behov för engelska 
och andra språk finns också. Tjänsten är så byggd att den går att utöka 
med andra språk. 

Utmaningarna kring direktsänd video var också mångfacetterade, 
speciellt då de gällde att få texten synkroniserad med videoströmmen. 
Kunderna vill hellre ha integration mot existerande system än att ta i 
bruk ytterligare en plattform; vi var förvisso medvetna om detta var en 
given risk när vi inledde projektet, och plattformen var uppbyggd och 
designad 

En viktig insikt när vi gjorde användartester för plattformen var hur 
många olika aspekter det var man som man borde ta i beaktande, då 
man i praktiken testade både hur tillgänglig själva användargränssnittet 
(kontroller och inställningar, osv.) var, hur tillgängliga undertexterna 
var och hur tillgänglig själva videorna man testade med var. 

4 Redogörelse av projektets genomförande 

Vi är nöjda med hur projektet har gått. Som noterades ovan var fokus 
inledningsvis på direkta webbsändningar och sedermera fokus på icke-
direktsänt material, och det påverkade förstås projektaktiviteterna. Att 
skifta fokus var i slutändan smärtfritt och odramatiskt, då det främst var 
fråga om att lägga mer fokus på en specifik aspekt som redan var inom 
projektets omfång, vilket innebar att det inte resulterade i behov av att 
implementera någonting på nytt, utan vi kunde fortsätta arbeta med de 
komponenter vi redan hade utvecklat i projekten. Vi har en fungerande 
kommersiell tjänst och affärsmodell med flertalet kunder, om än mer 
riktat mot icke-direktsänt material än direktsänt material som den 
ursprungliga planen var fokuserad på. Det är dock något vi ämnar 
utveckla vidare i tjänsten efter projektets slut, så att vi kan stödja båda 
användarfall. Textningsalgoritmen vi utvecklade under projektet stödjer 
både icke-direktsänt och direktsänt ljud och video, och fungerar både 
med strömmat material och med filuppladdningar. 

Vi stötte på en hel del fallgropar kring utvecklingen av plattformen för 
direktsänd video. Ett specifikt problem var fördröjningsmekanismen för 
videosändningen; eftersom det tar ett litet tag för textningsalgoritmen 
att producera en undertext, skulle undertexterna dyka upp i efterhand 
för en direktsänd video. För att få tajmingen för undertexterna och 
videorna att stämma överens, byggde vi in en funktionalitet i 
plattformen som fördröjer videon för tittarna med ett (konfigurerbart) 
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antal sekunder. Det visade sig dock vara en utmaning att få 
fördröjningen att fungera pålitligt och stabilt med alla olika typer av 
webbläsare på marknaden. För att få detta att fungera på en acceptabel 
nivå kommer det troligtvis att kräva en ny implementation. Dels tack 
vare detta och dels då fokus sedermera lades på icke-direktsänd video, 
är sändningsplattformen inte så färdigutvecklad som vi ursprungligen 
hade planerat i för. 

Det är troligtvis också så att det är de underliggande API:erna för 
plattformen som kommer att vara mest intressanta för kunder och inte 
användargränssnittet vi utvecklade under projektet, och det finns 
därför möjligt att användargränssnittet främst kommer att fungera som 
en referensimplementation i framtiden. 

Vi körde en pilot under våren och sommaren 2020 med en kund som 
arbetar med offentliga tjänster och som hade behov av att texta ett 
större online-videoarkiv innan direktivet för webbtillgänglighet trädde i 
kraft. Piloten gav oss vidare insikter kring arbetsflödet och hur vi kunde 
utveckla tjänsten vidare, och pilotkunden använder idag vår 
kommersiella tjänst. 

4.1  Genomförandeplan/tidplan  
Projektet var indelat i fem etapper som följer: 

 Etapp 1: 1/3 2019 – 31/5 2019 

 Etapp 2: 1/6 2019 – 31/10 2019 

 Etapp 3: 1/11 2019 – 29/2 2020 

 Etapp 4: 1/3 2020 – 30/6 2020 

 Etapp 5: 1/7 2020 – 31/10 2020 

Projektet fungerade med ett iterativt och inkrementellt upplägg, varför 
många av aktiviteterna utfördes kontinuerligt under projektets gång. I 
etapp 1 låg betoningen på funktionella och tekniska specifikationer, 
utgående från användarundersökningarna, och i etapp 2 -4 på 
implementation 

I tabellen nedan följer de olika aktiviteterna: 

Aktivitet  och  beskrivning  Tidpunkt  

        

  

           
           

            
           
           

        
    

            
           

        
         

     

              
            

        
            

        
   

        

        
        
        
        
        

         
         

         
         

 

       

UX  design:  
Användarundersökningar  och  user  
journey  maps  
Undersökningar  kring  de  faktiska  

1/3  –  31/10  2019  
(etapp  1)   och  
därefter  uppföljning  
resten  av  projektet  
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behoven, i form av användarintervjuer 
och frågeformulär, särskilt under den 
första etappen av projektet. 
Uppföljning iterativt under de sista 
etapperna av projektet. 

UI  design  för  sändningsplattformen  

Under  etapp  1:  Mock-up,  initial  design  
för  plattformen  för  direktsänd  
webbvideo,  och  i  följande  etapper  
modifikationer  iterativt  utgående  från  
användartester.  

Etapp  3  och  framåt:  UI  för  icke-
direktsänt  video  och  ljud,  integrerat  i  
Lingsofts  existerande  plattform.  
Iterativa  uppdateringar  utgående  från  
användartester  

1/4  -  31/5  2019  
(etapp  1)  

1/11  2019  –  30/6  
2020  (etapp  3  - 4)  

Systemdesign 

Arkitektur, tekniska specifikationer, 
och API-design. Särskilt under etapp 1, 
med kontinuerlig uppföljning under 
de följande etapperna 

1/3 – 31/10 2019 
(etapp 1) och 
därefter uppföljning 
resten av projektet 

Användartester 

Etapp 1: planering användartesterna. 
Etapp 2 , 3, 4, 5: Utförande av 
användarester, med betoning på etapp 
2 och 3. Under de senare etapperna på 
distans pga. coronaepidemien. 

Kontinuerligt under 
projektet 

Tekniska tester 

Tekniska tester för alla komponenter 
och helhetssystemet. 

Etapp 1: planering och skapande av 
testplan. 
Etapp 2 , 3, 4, 5: Utförande av 
testerna. 

Kontinuerligt under 
projektet 
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Utveckling, taligenkänning 

Utveckling och förbättring av Lingsoft 
existerande taligenkänning för 
svenska. 

Etapp 1: Specifikationer. 
Etapp 2 - 5: Implementation, och 
uppföljning på basis av tester. 

Kontinuerligt under 
projektet 

Utveckling, textanalysteknologier 

Utveckling av algoritmer för analys av 
den text som taligenkänningen 
producerar, innefattande 
undertextningsalgoritmen. 

Etapp 1: Specifikationer. 
Etapp 2 - 5: Implementation, och 
uppföljning på basis av tester. 

Kontinuerligt under 
projektet 

Utveckling, helhetsystem, API:er 
och användargränssnitt 

Etapp 1 – 2: Specifikationer. 
Etapp 2 – 5: Implementering. Iterativ 
utveckling av de olika komponenterna, 
i parallella spår. 

Kontinuerligt under 
projektet 

Marknadsföring och försäljning 

Planering i etapp 1 och 2 och 
utförande under samtliga etapper. 

Kontinuerligt under 
projektet 

Pilot 

Etapp 3: Planering med pilotkund. 
Etapp 4 - 5: Utförande av piloten. 

1/11 2019 – 31/08 
2020 (etapp 3 - 5) 

Projektledning och –planering Kontinuerligt under 
projektet 

De främsta avvikelserna från den ursprungliga projektplanen var som 
följer: 
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 Med ett skift i fokus från direktsänt till icke-direktsänd video mot 
årsskiftet 2019/2020, lade vi mindre betoning på 
webbsändningsplattformen. Plattformen utvecklades ändå 
vidare på så vis att det är möjligt att arbeta vidare med den efter 
projektet. 

 Textningsalgoritmen tog längre tid att utveckla än beräknat. 
Speciellt i inledningsfasen, då fokus låg på direktsändningar, var 
en stor utmaning i att få tajmingen tillräckligt bra (och krävde 
också att sändningsplattformen kunde fördröja videoströmmen 
något för att göra det möjligt att synka textningen med 
videoströmmen). 

 Marknadsförings- och försäljningsplanerna förändrades radikalt 
pga. koronaepidemien, då personliga möten och fysisk närvaro 
inte längre var möjligt. Vi deltog dock i digitala mässor, såsom 
den digitala upplagan av Vitalis hösten 2020, och utförde 
försäljnings- och kundmöten på distans. Digital marknadsföring 
via våra webbsidor, e-postkampanjer och sociala media fick 
också mera fokus. 

 Användartesterna fick utföras online efter mars 2020 pga. 
coronaepidemien. 

 Vi hade, utöver de målgrupper vi identifierat ovan, också 
evenemang- och utbildningsorganisatörer, och 
elever/studerande som målgrupper för lösningen/tjänsten i 
ursprungsplanen. Vi valde dock i slutändan att fokusera på de 
andra målgrupperna inledningsvis. 

12 



        

 

 
 

 

  
 

      

   
   

  
                  

  
   

    
      
      
      

      

      
    
      

                 

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Projektets budget 

Poster 

Budget 

PTS  finansiering  Egenfinansiering 

Utfall 

PTS  Finansiering  Egenfinansiering 
Andel av totala 
kostnader (%) 

Projektledning och -planering 387 500 kr 0 kr 387 500 kr 50 450 kr 12 % 
UX  Design  
Systemdesign  och  -planering  
UI  design  
Användartester  
Tekniska  tester  
Utveckling,  taligenkänning  
Utveckling,  
textanalysteknologier  
Utveckling,  integration  och  
helhet  
Marknadsföring  och  försäljning  
Pilot,  planering  och  utförande  

0  kr  132  857  kr  
294  315  kr  0  kr  

0 kr 65  000  kr  
229 863 kr 15  119  kr  
130 781 kr 0  kr  
581 250 kr 0  kr  

581 250 kr 0  kr  

795 067 kr 0  kr  
0 kr 174  375  kr  
0 kr 174  375  kr  

0 kr 133  630  kr  
294 315 kr 35  235  kr  

0 kr 46  100  kr  
229 863 kr 4  150  kr  
130 781 kr 125  44  kr  
581 250 kr 41  250  kr  

581 250 kr 82  750  kr  

795 067 kr 43  648  kr  
0 kr 161  850  kr  
0 kr 178  450  kr  

4  %  
9  %  
1  %  
6  %  
4  %  

16  %  

18  %  

22  %  
4  %  
5 % 

Summa 3 000 000 kr 561 726 kr 3 000 000 kr 790 057 kr 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

4.2  Projektets  arbetssätt  
Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i 
eventuella partnerskap och intresseorganisationer. 

Lingsoft använder en egen projektmetodik, baserat på agila metoder och med 
element från Scrum och PRINCE2 Agile för projektstyrning. 

I korthet använde vi följande upplägg: 

 Fyra veckors sprinter 

 Korta möten åtminstone två gånger per vecka, och dagligen vid behov 

 Varje sprint har som leverabel ett inkrement i lösningen. Ett inkrement 
innebär här ett värdeinkrement ur ett användarperspektiv och inte 
nödvändigtvis ett funktionellt inkrement. 

 Utvecklingsteam som innefattar alla nödvändiga kompetenser för att 
producera inkrement. 

 Varje sprint avslutas med en tillbakablick (retrospective) och inleds 
med planering kring vad som bör ingå i sprinten 

Coronaepidemien påverkade projektet radikalt främst kring användartesterna 
och marknadsföring och försäljning; i övrigt var projektteamet vant med att 
arbeta på distans och implementation kunde därför fortsätta obehindrat i den 
bemärkelsen. 

Projektgruppen hade följande roller: 

Projektägare – är huvudansvarig för de kommersiella aspekterna och fungerar 
som det främsta gränssnittet mot PTS under projektet. 
Projektledare – har övergripande ansvar för projektets utförande, projektets 
backlogg och resursförbrukning. 

Service Designer – ansvarar för utveckling av användarupplevelsen från ett 
helhetsperspektiv. 
UI/Visuell designer – ansvarar för att ta fram användargränssnittet. 
Tillgänglighets- och användbarhetsexpert – säkerställer, tillsammans med 
testledaren, att användargränssnittet är tillgängligt. 

Systemarkitekt – ansvarar för planering av helhetssystemet och för de 
underliggande komponenterna. 
Språkteknologiutvecklare – ansvarar för vidareutveckling av talteknologierna 
och textanalyslösningarna 
Systemutvecklare – ansvarar för webbplattformen och API:erna. 

Testledare, användartester – ansvarar för användartesterna, såväl planering, 

14 



        

  

     
        

          
  

           
  

  

  

  

    

    
 

         
     

        
     

          
       

         
            

     

         
        

 
         

       
          

        
    

       
          

           
          
         

            
             

         

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

utförande och rapportering av resultat. 
Testgrupper – bestående av tänkta användare av lösningen. 
Testledare, funktionella och integrationstester – ansvarar för QA för systemet 
som helhet. 

Projektet var organiserat i flera mindre utvecklingsteam, med i viss mån 
överlappande teammedlemskap: 

 Talteknologi 

 Textanalysteknologi 

 UX/UI 

 Process och arbetsflöde 

 Test och QA 

Projektet hade en gemensam backlogg för samtliga utvecklingsspår och 
planering sker gemensamt för dem. 

Projektet hade en styrgrupp, där medlemmar från ledningsgruppen 
ingår, samt projektägare och projektledare. 

För att förankra projektresultaten, och särskilt för att säkerställa faktisk 
tillgänglighet, utförde vi kontinuerligt tester med individuella 
användare som vi fått kontakt med dels genom intresseorganisationer 
och dels genom marknadsföring på sociala medier. Vi har alltså utfört 
följande användartester under projektets gång: 

 Tester av själva plattformen som helhet, användargränssnitt och 
undertexter, både från ett tittarperspektiv och från ett 
sändarperspektiv. 

 Test och evaluering av själva undertexterna som plattformen 
producerar (har taligenkänningen tillräckligt hög kvalitet, är 
tajmingen korrekt i förhållandet till videon, är de läsbara och 
ligger i bild tillräckligt länge, fungerar eventuella förkortningar 
och sammandrag i undertexten)-

Användargränssnittets tillgänglighet gick förstås hand-i-hand med 
undertexterna, men vi har alltså också testat undertexterna separat i 
videospelare (såsom VLC Media Player), och fokusen låg då under den 
senare delen av projektet i större utsträckning på just undertexterna 
utanför plattformens användargränssnitt (i och med att det var 
utmanande att göra tester i person under den senare delen av projektet 
fick vi ta till lite olika varianter för att testa undertexterna specifikt, som 
att lägga upp videor med undertexter temporärt på Youtube). 

15 



        

  

       
          

       
       

         

               
            

           
           

             
          

          
        

           
             

            
           

            
            

    
 

           
             

           
             

         
         

        
           

        
        

    

          
          

 

           
        

        

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Tillgängligheten i användargränssnittet säkerställdes dels på ett 
tekniskt plan (dvs att WCAG2.1 efterlevs, att ARIA-taggar används, att 
tabb-ordningen är logisk ur informationsordningssynvinkel och att 
olika inputverktyg fungerar, koll på kontraster, responsivt 
användargränssnitt och så) och dels med tester med användare. 

Vi hade en testplan som i korthet går ut på att användarna får ett antal 
uppgifter för olika aspekter ("vad heter personen du just såg i videon?", 
"Kan du lägga videon på full skärm?"), dvs. både frågor kring 
funktionalitet och substansen i videon de just såg (tanken med detta 
alltså för att se hur tillgänglig videon faktiskt är – klarar plattformen av 
att förmedla informationen i videon på ett tillgängligt sätt?). Tester 
utanför plattformen följer samma modell med den skillnaden alltså att 
användaren inte behöver utföra några uppgifter kring själva 
videospelaren. Vi har testat med lite olika variabler (med ljudspår och 
utan ljudspår: om tajmingen i texterna inte är i synk med ljudspåret kan 
det vara distraherande om för de som kan höra ljudspåret). Efter mars 
2020 gick det pga. coronaepidemien inte längre att utföra tester i 
person, varför vi fick utföra testerna online och på distans. Vi upplevde 
inte detta som idealt, men det fanns inte så många andra alternativ. 

5 Vad händer nu? 

Vi har alltså lanserat en kommersiell tjänst för undertextning av ljud 
och video, som vi utvecklat inom det här projektet, vi har kunder för 
tjänsten och vi fortsätter att marknadsföra och sälja tjänsten i Sverige 
och i Finland och lite längre fram i övriga Norden. Att utveckla tjänsten 
vidare är en topprioritet för Lingsoft, och tillgänglighetstjänster är 
centralt i Lingsofts tjänsteutbud och affärsutveckling. Vi har en 
utarbetad affärsplan för tjänsten, med en namngiven ansvarsperson, 
som ingår i Lingsofts ledningsgrupp. I likhet med alla av Lingsofts 
tjänster finns ett flertal namngivna personer med specifika 
ansvarsområden för tjänstens upprätthållning och utveckling, både vad 
gäller utförande och teknologi. 

Under den närmaste tiden kommer vi lägga fokus på marknadsföring 
och försäljning och etablera en stark marknadsställning i Sverige och 
Finland. 

Vi ämnar under nästa år utveckla tjänsten vidare dels genom att 
återkomma till användarfallet för direktsänd video. Det innefattar 
vidareutveckling av plattformen och de underliggande API:erna. 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Under projektets gång har vi bland annat utfört följande aktiviteter för 
att sprida projektresultaten: 

 Vi skapade en webbsida specifikt för tjänsten, tillgänglig på tre 
språk (https://www.lingsoft.se/sv/tillganglighetforalla). 

 Vi marknadsförde projektet på Lingsofts webbsidor och kanaler i 
sociala media, speciellt LinkedIn, Twitter och Facebook, och 
direktkontakt med intresseorganisationer och personer som 
anmält intresse. 

 Vi deltog i flertalet konferenser och mässor (fram till våren 2020, 
dvs.), däribland den internationella konferensen för tillgänglig 
media, Media for All 8, som hölls i Stockholm sommaren 2019, 
där flertalet intresseorganisationer också deltog. 

 Projektet uppmärksammades också i media tack vare PTS 
Youtube-video om projektet, då Ålands Radio gjorde en kort 
intervju om projektet 
(https://alandsradio.ax/gomorron/michael-vann-
innovationstavling) 
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder 

Målgrupp  

Offentliga  organisationer  
som  använder  ljud  och  
video  för  att  förmedla  
information  på  sina  
webbsidor.  

Mediebolag som 
producerar och 
distribuerar 
videomaterial online. 

Identifierat  behov  

Att  nå  ut  med  
information  till  alla,  
producera  tillgängligt  
ljud  och  video.  
Lagstadgade  
skyldigheter  att  göra  
det  tillgängligt  

Att nå en så stor publik 
som möjligt (och större 
omsättning; mera 
besökare och 
prenumeranter); 
användarcentrerat 
fokus 

Identifierat  hinder  

Resurskrävande,  dyrt  
och  svårt  att  få  video  
textat  

Resurskrävande att 
göra det tillgängligt; 
hård konkurrens om 
publik 

Identifierad  åtgärd  

Tillhandahålla  en  enkel  
tjänst  för  textning  som  
lätt  kan  integreras  i  
olika  system.  

Tillhandahålla en enkel 
tjänst för textning som 
lätt kan integreras i 
olika system. 

Status  

Lingsofts  erbjuder  en  
enkel  kommersiell  
tjänst  för  textning  med  
hjälp  av  taligenkänning  
och  annan  
språkteknologi.  

Lingsofts erbjuder en 
enkel kommersiell 
tjänst för textning med 
hjälp av taligenkänning 
och annan 
språkteknologi. 

Personer  med  
hörselnedsättningar  

Att  ta  till  sig  
information  och  vara  
delaktig  i  samhället  

Otillgängligt  om  inte  
textat,  svårt  eller  
omöjligt  att  följa  med  
vad  som  sägs.  

Att  texta  ljud- och  
videomaterial  

Uppfyllt  för  det  icke-
direktsända  fallet;  en  
kommersiell  tjänst  för  
de  som  tillhandahåller  
video  att  göra  det  
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Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

Personer med svenska 
som andra eller tredje 
språk 

Att ta till sig 
information och vara 
delaktig i samhället; att 
lära sig språket 

Svårt att förstå utan 
text som hjälpmedel 

Att texta ljud- och 
videomaterial 

tillgängligt  för  
målgruppen  med  
textning  

Uppfyllt  för  det  icke-
direktsända  fallet;  en  
kommersiell  tjänst  för  
de  som  tillhandahåller  
video  att  göra  det  
tillgängligt  för  
målgruppen  med  
textning  

Seniorer Mångfacetterade 
behov; att ta till sig 
information och vara 
delaktig i samhället 

Svårt att förstå utan 
text som hjälpmedel 

Att texta allt ljud- och 
videomaterial 

Uppfyllt  för  det  icke-
direktsända  fallet;  en  
kommersiell  tjänst  för  
de  som  tillhandahåller  
video  att  göra  det  
tillgängligt  för  
målgruppen  med  
textning  
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