Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling

Slutrapport projektgenomförande
- Tangar Technologies AB
Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS)
innovationstävling Innovation för alla.
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1 Projektsammanfattning
Organisation/företag:
Tangar Technologies AB
Projekttitel:
Tangar - Konverserande gränssnitt i dagligvaruhandeln
Projektets start- och slutdatum:
1 mars 2019 – 15 mars 2020
Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 ord):
Tangar utvecklar ett unikt inomhusnavigeringssystem som med hjälp av mobilens kamera
gör det möjligt att hitta och söka i stora lokaler, ex fysiska butiker.
Tangar vill hjälpa människor med eller utan funktionsvariation genom att kombinera sin
unika teknik för inomhusnavigering med ett konverserande gränssnitt. Se video:
https://bit.ly/2Mn4RM7
Under Steg 1 genomfördes (ej del av detta projekt).
1.) Utveckling av prototyp som kan:
- Söka efter produkter med hjälp av rösten
- Turn-by-turn röststyrd navigeringshjälp
2.) Utformning tillgängligt gränssnitt
3.) Användartester. Målgrupp personer med god syn, synsvaga, inledande demens.
I Steg 2 (2019-03-01 – 2020-03); var målet vi gå från prototyp till produkt, och lägga till
Natural Language Processing (NLP) för det konverserande gränssnittet.
Mål Steg 2:
1.) Implementation tillgängligt gränssnitt i hela applikationen.
2) Utveckling av NLP - AI anpassat för dagligvaruhandeln och koppla det till gränssnitt
för röststyrd sök och navigering.
3.) Användartester på målgrupperna och se hur tekniken kan användas av
butikspersonal och plockare.
Efter Steg 2 var målet att ha en produkt som kan förenkla vardagen för människor med
eller utan funktionsvariation, med ett världsunikt konverserande gränssnitt för
dagligvaruhandeln. Redo att säljas till en första kund.
Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 ord):
Tangar kan förenkla alla människors vardag. Människor idag är vana att kunna
söka online och vill spara tid och få mer information kring sina kommande köp.
Störst behov har de personer som besöker större butiker med många
produkter. Att söka med rösten är något som blir allt vanligare och att få
röstbaserade svar är något av en standard för traditionella
navigeringsprodukter.
Det här projektet hade fyra olika målgrupper:
- Personer utan funktionshinder.
- Synsvaga personer
- Minnessvaga personer
- Plockare och butikspersonal
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2 Målgrupp och behov
Personer utan funktionshinder
Vår produkt kan förenkla alla människors vardag. Målgruppen är van att kunna söka online
och vill spara tid och få mer information kring sina kommande köp. Störst behov har de
personer som besöker större butiker med många produkter. Att söka med rösten är något
som blir allt vanligare och att få röstbaserade svar är något av en standard för traditionella
navigeringsprodukter.
Synsvaga
Många synsvaga har ett behov av hjälp när de handlar i butik, de har ännu större utmaning
att hitta i butiken än personer med full syn. Denna målgrupp har dessutom svårt att ta del av
pris- och produktinformation. Att kunna söka med rösten möjliggör snabbare hjälp och
minskat behov av stöd från andra personer.
Minnessvaga
Minnessvaga personer, exempelvis personer med inledande demens känner sig ofta
stressade i miljöer som matbutiker, vilket delvis är kopplat till kravet att veta var saker ligger
och komma ihåg vad som skall inhandlas. Genom att använda ett konverserande gränssnitt
kan det visuella gränssnittet hållas väldigt rent och enkelt, vilket minskar behovet av att lära
sig och komma ihåg hur Tangar fungerar.
Plockare och butiks-personal B2B
Butikspersonal måste idag lära sig var produkter finns placerade då det inte finns hjälpmedel
för detta. Samtidigt flyttas produkter under denna inlärningsperiod vilket gör det svårt för
personalen att ge bra service till kunder som också letar efter varor. Butikspersonal är ett
yrke med hög personalomsättning varpå denna kunskap inte byggs upp över tid, eller kan
förmedlas till ny personal. Att köpa mat online är en växande marknad, men står idag enbart
för 2% av den totala dagligvaruhandeln i Sverige. De varor som beställs online packas
vanligtvis av människor i butik. De personer som packar dessa varor, nedan nämnda som
plockare, har ett stort behov av hjälp att hitta varor. Denna yrkeskår består delvis av personer
med funktionsvariation.
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3 Redogörelse av projektresultatet
Projektet resulterade i ett flertal insikter och utveckling av ett konverserande
gränssnitt anpassat för rumsmedvetet sök och navigering. Detta ger Tangar en
konkurrensfördel mot andra aktörer. Insikterna kom genom användartester på de
olika målgrupperna, nedan beskrivs mål och leveranser mer i detalj.

3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser
Projektet hade tre huvudmål och var uppdelat i tre etapper, där varje etapp hade en
utvecklingsdel följt av användartester och uppföljning av dessa. Huvudmålen var
följande:
1.) Implementation tillgängligt gränssnitt i hela applikationen.
2) Utveckling av NLP - AI anpassat för dagligvaruhandeln och koppla det till gränssnitt
för röststyrt sök och navigering.
3.) Användartester på målgrupperna och se hur tekniken kan användas av
butikspersonal och plockare.
I den första etappen vidareutvecklades applikationens design och kraven
strukturerades för det konverserande gränssnittet. Gränssnittet testades på 5 testare
med representation av målgrupperna och efter feedback implementerades det
därefter i appen. Resultatet av etappen var ett gränssnitt som verifierats av testarna
och en mer djupgående planering av projektets andra etapper.
I April 2019 genomförde vi en workshop i i USA hos ett av världens största bolag inom
farmaceutisk, där vi presenterade Tangar och det konverserande gränssnittet. Bolaget
fick även en demoinstallation av Tangar med nuvarande version av det konverserande
gränssnittet. Denna lösning har senare visats upp för några av de ledande aktörerna
inom dagligvaruhandeln i USA.

Figur 1. Bild från workshop i USA April 2019.
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Denna workshop var inte en del av det planerade projektet, men vårt konverserande
gränssnitt gjorde att vi var relevanta för detta bolag.
I den andra etappen implementerades NLP (Natural Language Processing) i det
konverserande gränssnittet. Strukturen är en kombination av Google NLP och en egen
ordlista med nyckelord som tränar modellen med hjälp av maskininlärning. På så sätt
blir det konverserande gränssnittet smartare med tiden och kan svara på fler frågor
kring den plats och de objekt som finns i lokalen. I denna etapp genomfördes även
kopplingar mot externa APIer (recept och pristaggar) för träning av metadata och
utökat stöd mot målgrupperna. Etappen inkluderade också en juridisk genomgång av
hur vi kan använda det konverserande gränssnittet med hänsyn till GDPR och krav på
information till slutanvändaren.
För att testa resultaten skapades ett initialt grundset med ord och fraser som kan
användas i dagligvaruhandeln. Detta grundset utgör ”baseline” dvs det vi sen har
jämfört med för att se om vi får bättre svar efter implementation av NLP och träning
av vår modell.
Arbetet har gett goda resultat vilket visas i bilderna nedan. Bild 1 visar resultaten från
grundsetet innan implementation av NLP och träning av modellen. Där vi mätt antalet
ord och meningar som ger förväntat resultat (passed).

Figur 2. Innan NLP och träning modell

I Bild 2 visas resultatet efter implementation av NLP och träning av modellen.
Resultaten visar en markant högre säkerhet på enskilda produktsökningar, receptsök,
längre meningar samt stöd för sökfraser med filter och sortering.

Figur 3. Efter implementation av NLP och träning av modellen

Resultat från användartesterna var goda; 70% av användarna upplevde att Tangar
förenklade deras köp och 80% ställde sig positiva till det konverserande gränssnittet.
Detta resultat baseras på användartest med tio användare, vilket är ett för litet
underlag för att dra långsiktiga slutsatser, men visar att vi ligger bra till för att nå
uppsatta effektmål.
Utifrån användartesterna kan vi konstatera att Tangar kan vara till stor hjälp för
personer som är synsvaga då det möjliggör för denna målgrupp att inte bara hitta fram
till varan utan även kunna se priser och få mer information om själva produkten.
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Information som de vanligtvis har svårt att läsa på varan men nu kan få uppläst i
telefonen (VoiceOver). Detta gäller även information om pris och allergener.
Andelen personer som ansåg sig vara hjälpta av Tangar och det konverserande
gränssnittet var samma i målgruppen minnessvaga som i gruppen utan
minnesproblem.
I den tredje etappen var huvudfokus att testa Tangar på butikspersonal och plockare
och se hur tekniken och det konverserande var till hjälp för denna målgrupp.
Intervjuer genomfördes på en matdistributör i Stockholm som säljer livsmedel till
restauranger. Delar av försäljningen sker online där en order kommer in och därefter
plockas av en plockare i butiken. Ordern körs sedan till beställaren i bil. Plockarna fick
testa Tangar och det konverserande gränssnittet och nyckelord (keywords) anpassat
för målgruppen. Testerna följdes utav intervjuer av plockare och butikspersonal.
Resultatet blev långtgående insikter för behoven hos denna målgrupp. Utifrån
intervjuerna gick det att konstatera att Tangar och det konverserande gränssnittet
inte bör fokusera på att bli ett verktyg inom plockning, för detta finns redan
välfungerande system och processer även om de saknar navigeringskomponenten. Ett
system som baseras på röstsök är svårt att använda för plockare då det finns stort
behov för att plockaren kan fatta egna beslut om exempelvis ersättningsprodukter
eller hantera lösviktsvaror. Däremot uttalades ett behov och en möjlighet att använda
Tangar och det konverserande gränssnittet som ett stöd för träning av ny personal.
Nya medarbetare får gå parallellt med en annan personal i två till tre dagar därefter
får denna person själv lära sig hitta varor. Utifrån intervjuerna uppskattades
inlärningstiden till mellan 4-6 veckor innan en nyanställd plockare hittar i butiken.
Tangar skulle kunna ge ett stöd för personalen genom att ge dem tryggheten i att alltid
snabbt kunna hitta rätt. Att i ett sådant scenario kunna söka och få guidning med
rösten var samtliga intervjuoffer positiva till.
Etapp tre avslutades med konsultation av experter inom prissättning, vilket
resulterade i olika angreppssätt för att säkerställa värdebaserad prissättning.
Parallellt med implementationen av NLP har bolaget arbetat med att nå ut till
kommande kunder. Idag har bolaget dialoger med de tre största aktörerna inom
dagligvaruhandeln.

3.2 Viktiga insikter
Nedan beskrivs några av de insikter som framkommit under projektets gång:
- En av de insikter som framkom under testerna var att inställningen hos testarna är
avgörande. Exempelvis kan två testare med samma synnedsättning har helt olika
uppfattning om behovet kring hjälpmedel. Detta kan verka självklart men påverkar
testresultaten vid mindre användarstudier. Dessa resultat bör därför enbart agera
vägledande och följas upp av fler tester.
- Vid tester på målgruppen minnessvaga genomfördes dessa initialt på personer med
diagnosen demens. Då vi ser att vår produkt kan hjälpa en större grupp människor
som upplever att det har svårt att komma ihåg när de handlar, valde vi att breddade
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testerna till personer som upplever minnesproblem. Detta var i huvudsak medelålders
personer
- I Etapp tre, där tekniken och det konverserande gränssnittet testades på
butikspersonal och plockare, var behovet inte säkerställt utan baserades på intervjuer
från personer i ledande positioner. Det blev tydligt att uppfattningen av behovet av
verktyg skilde sig mellan beställaren av verktygen och de som sedan skall använda
dem. I vårt fall stängdes en dörr för att öppna en annan, där Tangar och det
konverserande gränssnittet lämpar sig mindre bra för plock men skulle kunna agera
ett stödsystem för ny personal.
- Dagligvaruhandeln domineras av ett fåtal aktörer i bransch som är under förändring.
Denna förändring sker dock långsamt och branschen i stort är känd för att vara
trögrörlig. Att sälja tekniska produkter mot denna marknad har långa ledtider vilket
även bekräftats av andra bolag som jobbar mot samma marknad. Tangar har under
detta år även genomfört piloter mot andra marknader som exempelvis museum och
industrikunder. Troligtvis kommer en utrullning av vår produkt först ske i någon av
dessa branscher. I dessa piloter har det konverserande gränssnittet också varit ett
starkt försäljningsargument.

4 Redogörelse av projektets genomförande
Projektet har utvecklats väl och vi har uppnått det vi önskat.
En av de största utmaningarna har varit att få access till pristaggsdatan, där vi fått
access från pristaggsleverantören men fått nej hos matkedjornas itsäkerhetsavdelning. Detta beror ej på att vi brustit i vår säkerhet eller dokumentation
utan att de inte öppnar upp serverportar för den här typen av piloter/tester. Vi har
ändå lyckats genomföra alla testerna genom att hårdkoda in positioner på taggarna
och vi tror inte att detta påverkat testresultatet även om det varit lite mer omständligt.
En lärdom från detta är att man bör försöka minska beroendet av andra leverantörer
vid tester alternativt ha en plan för hur man kan arbeta runt eller simulera vissa delar.
Integrationen finns nu på plats och kan rullas ut i skarp miljö.
Vi hade en tänkt konsult som inte kunde leverera enligt plan, något som var svårt att
veta på förhand. En lösning på detta hade varit att upprätta ett skriftligt avtal för
dennes leverans. Då detta var en mindre post i budgeten upprättades inget sådant
avtal innan projektstart. Konsultens budget gick istället, efter ök. med PTS, till en
annan aktivitet.
Under etapp två blev bolaget av med en av projektmedlemmarna som hade en central
roll för projektet. Det gick att lösa genom att ersätta denna person men det sköt på
tidplanen. Detta ledde till en tydlig insikt kring vikten av kunskapsspridning och
riskerna vid personaltapp. Denna risk borde i varje projekt vara en del av den initiala
riskanalysen.
I Etapp 2 och 3 genomfördes testledarrollen i sin helhet av Tangars personal istället
för av konsulter. Anledningen till detta var att det blev logistiskt enklare när vi fick
tillgång till butikspersonal och plockare med kort varsel.
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Utöver nämnda utmaningar har projektet i löpt på enligt plan.

4.1

Genomförandeplan/tidplan

Projektet genomfördes enligt följande:
Etapp 1: 1 Mars – 15 Juni 2019
Etapp 2: 16 Juni – 15 December 2019
Etapp 3: 15 December 2019 – 15 Mars 2020
Etapp 2 skulle initialt genomföras 16 Juni – 15 Oktober 2019 men då vi tappade en
projektdeltagare blev det en förskjutning i tidplanen för etapp 2 vilket även flyttade
fram etapp 3 med motsvarande tid.
En juridisk genomgång av GDPR och säkerhet kopplat till det konverserande
gränssnittet skulle ha genomförts i Etapp 1, men det hans inte med så den aktiviteten
genomfördes istället under Etapp 2. VoiceOver integrationen färdigställdes inte helt
under Etapp 2, enligt plan, utan ca 20 procent av arbetet flyttades till Etapp 3.
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4.2 Projektets budget
Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat på PTS finansiering och egenfinansiering) samt
eventuella avvikelser gentemot budget. Ange totala kostnader, det vill säga interna kostnader + eventuella underleverantörers
kostnader.
𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑃𝑇𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛

Kolumnen ”Andel av totala kostnader” beräknas 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑃𝑇𝑆 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 . Se exempel i tabellen.

Poster
Utveckling

Budget
PTS finansiering Egenfinansiering
829 279 kr
146 343 kr

Utfall
PTS finansiering Egenfinansiering
829 279kr
146 343 kr

Andel av totala
kostnader (%)
66 %

Användartest

157 078 kr

27 720

157 078 kr

27 720

12 %

Projektledning

110 931

19 237

110 931

19 237

9%

168 300

29 700

168 300

29 700

13%

1 266 415 kr

223 000

Marknadsföring
Inköp
…
Summa
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Kostnader för underleverantörer. Ange totala kostnader för
eventuella underleverantörer. Kopiera tabellen nedan och fyll i en tabell
för varje underleverantör till projektet.
Underleverantör BOID
Poster
Utveckling

Budget
76 000

Utfall
76 000

Test

85 500

47 500

161 500

123 500

Projektledning
Marknadsföring
Inköp

…
Summa

Skillnaden mellan budget och utfall beror på att testledarrollen i Etapp 2 och 3
genomfördes i sin helhet av Tangars personal istället för av BOID. Anledningen till
detta var att det blev logistiskt enklare när vi fick tillgång till butikspersonal och
plockare med kort varsel.

4.3 Projektets arbetssätt
Projektägare: Axel Nordenström, Tomas Stenarson
Utvecklare: Tobias Stenarson, Max Bergmark, Hesam Pakdaman, Niklas Lindqvist
Rådgivare: Tobias Nilsson
Partner pristaggar: Pricer AB
Partner Juridik: Sentor Managed Security Services
Intresseorganisationer: Innan projektstart fördes dialoger med bl.a. Svenskt
Demenscentrum, MFD, SRF.
Tester genomförda på ICA och Snabbgross
Design och tillgänglighet och användartest: BOID AB, bla. David Lamm, Marcus
Hanson, Jenny Siira, Thure Waller.
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5 Vad händer nu?
Nästa steg i projektet är att fortsätta träna modellerna för det konverserande
gränssnittet och testa det i pågående piloter.
Dessa piloter genomförs inom dagligvaruhandeln, men även tillsammans med bolag
inom industrin och på museum. Vi har även en kommande pilot där Tangar och det
konverserande gränssnittet kommer användas av synsvaga som ett verktyg i arbetet.
Grunden i det konverserande gränssnittet är den samma i alla dessa tillämpningar
men där modellen tränas för att bli bra inom respektive ämnesområde.
Då projektet precis avslutats har resultatet ännu inte delats med omvärlden mer än
som en del av försäljning mot nya kunder. Vi kommer under 2020 lansera en
uppdaterad webbplats där det konverserande gränssnittet kommer presenteras mer i
detalj.
Det konverserande gränssnittet är numera en del av Tangars produkt och kommer
därmed utvecklas allt eftersom produkten blir bättre och nya kundkrav uppkommer.
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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

Personer utan
funktionshinder som
besöker butiksmiljö.

Behov av att kunna hitta vad
de skall köpa i större
butiksmiljöer. Denna
målgrupp är van att kunna
söka med text eller röst.

Idag är inte butiken
uppmappad och varorna
indexerade varpå de inte är
sökbara.

Utveckla en teknik som gör
det möjligt att söka och hitta
i stora inomhusmiljöer. Sök
med text och röst som ger
adekvata svar.

Tangar har en teknik som
gör det möjligt att söka och
hitta inomhus. Inom ramen
för detta projekt har ett
konverserande gränssnitt
utvecklats som gör att
användarna kan söka med
text eller röst. Med hjälp av
NLP kan röstsöken ge bra
svar som använder sig av
den rumsliga data som finns
tillgänglig och blir bättre
med tiden med hjälp av
maskininlärning. Detta finns
efter projektet
implementerat i Tangars
produkt.
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Synsvaga

Många synsvaga har ett
behov av hjälp när de
handlar i butik, de har ännu
större utmaning att hitta i
butiken än personer med full
syn. Denna målgrupp har
dessutom svårt att ta del av
pris- och
produktinformation. Att
kunna söka med rösten
möjliggör snabbare hjälp och
minskat behov av stöd från
andra personer.

Idag är inte butiken kartlagd
och varorna indexerade
varpå de inte är sökbara.

Utveckla en mobilapplikation som gör det
möjligt för denna målgrupp
att söka och hitta inomhus
som fungerar för personer
som är synsvaga.

Tangars teknik och det
konverserande gränssnittet
kan idag ge röststyrd
guidning och läsa upp det
som står på digitala
prisskyltar när man är
framme vid en produkt.

Minnessvaga

Personer som har problem
med minnet känner sig ofta
stressade i miljöer som
matbutiker, vilket delvis är
kopplat till kravet att veta
var saker ligger och komma
ihåg vad som skall inhandlas.

Idag finns ingen enkel tjänst
för att guida användaren att
hitta i butiken där de varor
som plockats kan bockas av,
så behovet av att komma
ihåg minskar.

Utveckla en app där det går
att följa en linje längs
marken fram till önskade
varor. Samt att med hjälp av
klick eller med rösten kunna
bocka av de varor som
plockats.

Detta finns idag inbyggt i
Tangars applikation.

Plockare och butikspersonal B2B

Butikspersonal måste idag
lära sig var produkter finns
placerade då det inte finns
hjälpmedel för detta.
Samtidigt är detta något som
förändras och under denna
inlärningsperiod har
personalen svårt att ge bra

Finns inga bra verktyg för att
söka och hitta i butik.

Tangars teknik gör detta
möjligt. I intervjuer med
butikspersonal och plockare
framkom att Tangar hade
varit till hjälp för
butikspersonal, framförallt
under de första veckorna på

Tangar har en teknik som
skulle kunna användas som
ett hjälpmedel för
butikspersonal. Hos denna
målgrupp är ett
konverserande gränssnitt till
hjälp för användaren. Efter
intervjuer och tester anses
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service till kunder som också
letar efter varor.
Butikspersonal är ett yrke
med hög personalomsättning
varpå denna kunskap inte
byggs upp över tid, eller kan
förmedlas till ny personal.
Att köpa mat online är en
växande marknad, men står
idag enbart för 2% av den
totala dagligvaruhandeln i
Sverige. De varor som
beställs online packas
vanligtvis av människor i
butik. De personer som
packar dessa varor, nedan
nämnda som plockare, har
ett stort behov av hjälp att
hitta varor.

arbetet. Behovet bland
plockare var mindre.

inte behovet tillräckligt stort
för att en applikation skall
utvecklas mot målgruppen
plockare.
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