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1 Inledning 
Denna slutrapport beskriver resultatet av projektet TeckenPOP ett innovativt 
sätt att använda teckenspråkstolkning på webben.  

Med denna lösning erbjuds den teckenspråkiga publiken en helt annan 
upplevelse där teckenspråket ligger tillgängligt och har en lika självklar plats 
som textningen. Döva, hörselskadade, dövblinda är ingen homogen grupp, alla är 
unika individer med skilda behov och varierande preferenser.  

TeckenPOP innebär att tittaren fritt kan flytta, zooma in/ut teckenspråkstolken 
på skärmen genom välbekanta knappklick och skärmrörelser. 

Detta innebär att det blir enklare och smidigare att producera och distribuera 
teckenspråkstolkade program utan att behöva göra separata versioner med 
inbränd teckenspråkstolk.  

 

2 Allmän information 
 

Företag/Organisation: Dramaski AB 

Projektnamn: TeckenPOP 

Författare av detta 
dokument: 

Lisa Åström 

Projektets tidplan 

(från datum – till 
datum) 

20170301 – 20171030 

 

3 Sammanfattning 
Redan under idéstadiet såg Dramaski att det fanns stora möjligheter med 
TeckenPOP-konceptet som helt ställer om hur man presenterar och distribuerar 
teckenspråkstolkade program.  

Att producera teckenspråkstolkade program innebär i dagsläget att det görs en 
separat version där man bränner in teckenspråkstolken, vanligtvis i hörnet. För 
tittaren gäller det att veta var man hittar dessa versioner på play-sidor som 
tillhandahålls av ex SVT samt TV4. 

Döva, hörselskadade, dövblinda är ingen homogen grupp, alla är unika individer 
med olika behov och preferens. Det är det som projektet tagit till fasta. 
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TeckenPOP innebär att tittaren fritt kan flytta, zooma in/ut teckenspråkstolken 
på skärmen med touch (eller mus). Vidare kan bakgrundsfärg och grad av 
transparens väljas genom ett par enkla knappklick.  

TeckenPOP bygger på att det är ett separat videofönster som ligger fritt ovanpå 
originalfilmen med fullständig synk.  

Detta innebär också att det blir enklare och smidigare att producera och 
distribuera teckenspråkstolkade program utan att behöva göra en separat 
version med inbränd teckenspråkstolk.  

Redan innan projektet kördes igång var ambitionen att få in tekniken i några 
svenska play-plattformar då SVT och TV4 uppmuntrade idén med TeckenPOP 
och ville bistå med feedback. 

När projektet började var flera av de ursprungliga kontaktpersonerna av olika 
skäl inte kvar på sina positioner. Vidare stötte projektet på flera byråkratiska 
hinder gällande en implementering av lösningen trots tillgänglighetskrav och 
nya möjligheter. Mycket av det hängde på nuvarande rutiner och arbetssätt och 
förändringar det skulle innebära men framförallt samarbete med tredje-part 
versus ställningen som oberoende.  

Projektet fick tillgång till en klon av SVT Play-plattformen där TeckenPOP kunde 
demonstreras internt med ett av SVT egna program och tillhörande 
teckenspråkstolkning. Detta har varit viktigt för proof-of-concept. 

Diskussioner och frågor som bollats mellan olika personer har inte tagit 
projektet till drömmålet – en integrering med SBVT och TV4-plattformarna -  har 
dock gett upphov till nya idéer.  

Dramaski har fått inspiration samt ingångar till nya användningsområden och 
marknader som vi ska fortsätta med efter projektets avslut. 

TeckenPOP i sin nuvarande utformning är HTML5-baserad för att fungera på de 
flesta plattformar respektive webbläsare och var den lösning som kunde 
realiseras inom ramarna av projektet. 

Grundfunktionen är paketerad och kan implementeras på webbsidor där det 
finns videomaterial. 

För att kunna visa TeckenPOP-tolken behövs en videofil med tolk som är synkad 
med originalfilmen. 

TeckenPOP-fönstret kan fritt flyttas runt inom webbsidan samt sömlöst zoomas 
in/ut till önskad storlek. I nedre vänstra hörnet finns en inställningsknapp för val 
av ett par bakgrundsfärger samt grad av transparens på hela TeckenPOP-
fönstret. Samtliga anpassningar kan göras närsomhelst under uppspelningen.  

Nedan visas tre olika exempel på TeckenPOP gällande storlek, position, 
bakgrundsfärg och tolkens synlighet. 
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Figur 1 Tolk med transparent bakgrund 

 

 

Figur 2 TeckenPOP med tolk på grön bakgrund 

 

  

Figur 3 Halvtransparent inzoomad tolk 

4 Bakgrund 
Dramaski är ett produktionsbolag med inriktning på teckenspråk. Dramaski har 
med flera års erfarenhet av produktioner av bland annat läromedel, 
dokumentärer, informationsfilmer, översättningar och animationer för den 
teckenspråkiga publiken. Ungefär en tredjedel av Dramaskis produktioner är 
beställningar av teckenspråkstolkningar till program som sänds av SVT, TV4 
samt UR. 

Teckenspråkstolkning till TV-sändningar och video på webben är en 
tillgänglighetsanpassning som har fått uppsving på senare år. Detta samtidigt 
som programbolagen SVT, UR och TV4 från och med 1 juli 2016 har krav på sig 
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att producera teckenspråkstolkningar till 3–4 % av sina sändningar enligt beslut 
av Myndigheten för press, radio och TV. 

Med TeckenPOP får teckenspråkstolkningen en avsevärt enklare lösning för både 
användaren och den som tillhandahåller den. Idag produceras 
teckenspråkstolkningen med förmixade program som sänds med en separat 
videofil. Lösningsprincipen för TeckenPOP är istället att göra 
teckenspråkstolkningen tillgänglig på själva originalvideon med hjälp av 
knappval liknande det för text-TV. Tolkningen spelas upp ”ovanpå” videon med 
stora anpassningsmöjligheter som att välja placering, storlek och 
genomskinlighet. 

Med den systemlösning som följer förenklas processen för programbolagen att 
producera teckenspråkstolkningar till sina program. 

I flertalet länder är det vanligt med s.k. ”tolkägg” i hörnet på exempelvis 
nyhetssändningar för att tillgängliggöra information till den döva publiken.  

 

Figur 4 Typiskt "tolk-ägg" i nyhetssändning 

I Sverige har man experimenterat och kompromissat fram ett format som 
innebär mindre och något snedställd av originalfilm och där teckenspråkstolken 
har hyfsat med plats på högra sidan. 

 

Figur 5 Exempel på tolkat program på UR Play med förminskad och snedställd originalvideo 

Dramaski vill vända på det traditionella arbetssättet och istället låta tittaren själv 
styra hur denne vill ha det. Men framförallt ska teckenspråkstolken vara 
lättillgänglig genom ett enkelt klick enligt samma princip som 
textningsfunktionen.  
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Att behöva klicka runt på webbsidor för att hitta rätt version med 
teckenspråkstolk innebär onödiga extrasteg och känsla av exkludering för 
personer som behöver eller önskar se program med teckenspråk. 

Målet med projektet var från början att integrera TeckenPOP med Play-plattform 
där teckenspråk hade en egen knapp bredvid textningsknappen. Tittaren kan på 
så sätt själv välja önskad kombination av textning och teckenspråk. 

Utöver det ska tittaren kunna styra var tolken sitter på bilden samt dess storlek. 
Även andra preferenser och behov skall kunna uppfyllas genom ett antal val av 
bakgrundsfärger och genomskinlighet. Tolken kan t.ex. ställas in med 50% 
transparens så att originalvideon lyser igenom men man har teckenspråk som 
extra förstärkning och stöd till innehållet.  

5 Syfte och målgrupp 
Syftet med TeckenPOP har varit och är att likställa dövas upplevelse av TV-
tittande där man på naturligt sätt aktiverar textning och teckenspråk utan extra 
steg och konstigheter.  

Ambitionen är även att fram nya möjligheter att erbjuda teckenspråkstolkning 
till exempelvis animerade barnprogram och filmer till den yngre publiken där 
textningen inte är något alternativ. Om TeckenPOP kan göra det enklare, 
snabbare och billigare att producera teckenspråkstolkat innehåll så gynnas 
gruppen med döva, hörselskadade och teckenspråkiga. Om man även erbjuder 
än flera tillgänglighetsanpassade alternativ inkluderas personer med 
kombinerad hörsel- och synnedsättning. 

Dövblinda personer är allesammans unika individer med helt skilda behov och 
preferenser. Dövblindhet kan innebära allt från lättare hörselskada och blindhet 
till dövhet samt nedsatt syn men även helt dövblind. Sammanfattningsvis 
omfattar dövblindhet hela spektrumet avseende kombination av 
hörselnedsättning samt synnedsättning. Det innebär att personer med 
dövblindhet kan vilja ha en specifik bakgrundsfärg för kontrast. Andra personer 
har ett väldigt begränsat synfält och vill ha teckenspråkstolken på specifik plats 
och så vidare. 

Referensgruppen för projektet hade representanter från Sveriges Dövas 
Riksförbund, Föreningen Sveriges Dövblinda, Stockholms Dövas Ungdomsråd 
samt ett par döva och dövblinda privatpersoner. Synpunkterna från 
referensgrupperna har varit värdefulla även om det inte fanns utrymme att 
implementera alla önskemål under den korta utvecklingsperioden i projektet. 

Under processen har vi haft ett flertal möten och dialoger med döva, 
hörselskadade och andra verksamma inom teckenspråk och media där samtliga 
har blivit imponerade av det nya konceptet och ser olika möjligheter.  
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6 Projektets mål 

6.1 Projektmål 
Projektmål som specificerades i förstudien redovisas nedan med resultat av hur 
det blev under projektet:  

Redogör för projektmål  Resultat 

1. En färdig produkt, TeckenPOP, som 
är implementerad i 
programföretagens play-
plattformar via knappval för 
teckenspråkstolkning. 

Projektmålet delvis uppfyllt. 

Tekniken för TeckenPOP finns 
färdigt och kan implementeras 
på webbplatser. 

TeckenPOP har testats med en 
klon av SVT Play-plattform. Dock 
ingen fullständig integration 
med själva kontrollpanelen 
(Play, Text på/av, Teckenspråk 
på/av).  

2. Det ska vara möjligt att sätta på/av 
TeckenPOP samt välja placering, 
storlek och genomskinlighet för de 
som använder enheter med 
touchskärm. 

 

Projektmålet uppnått. 

Funktionaliteterna zooma in/ut, 
flytta, bakgrundsfärg, 
genomskinlighet finns i 
TeckenPOP-tekniken. 

 

2. Det ska finnas en fungerande 
mjukvara, TeckenPOP, och en 
fungerande systemlösning med de 
olika servrarna. 

Projektmålet med fungerande 
mjukvara uppnått.  

Den generella systemlösningen 
idag är att TeckenPOP läggs in 
på webbplats.  

För integrering på befintlig Play-
plattform krävs samkörning 
med systemansvarig. 

3. Det skall även vara enkelt för 
programföretagen att lägga upp 
teckenspråkstolkningarna och 
koppla dessa till sina ordinarie 
program. 

Delvis uppnått. 

I systemlösningen finns 
funktioner för kopplingen 
mellan originalvideo och 
teckenspråksfilen. 

För rutiner kring uppladdning 
etc behövs samkörning med 
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Redogör för projektmål  Resultat 

systemansvarig hos 
distributören.  

4. Det ska också vara möjligt för 
utomstående att lägga upp egna 
teckenspråkstolkningar till övriga 
videor. Det ska vara möjligt att 
komma åt dessa via länkar på en 
sida. 

Inte genomfört. 

Då det aldrig blev någon 
integrering med befintligt Play-
plattform och därför inte någon 
framarbetad rutin för 
uppladdning av videofiler samt 
teckenspråksmaterial kom 
projektet aldrig till realisering 
av denna funktion. 

 

7 Redogörelse av projektresultatet 

7.1 TeckenPOP teknisk lösning 
TeckenPOP bygger på HTML5 i webbläsare då det var den lösning som dels 
skulle ge bäst spridning och tillgänglighet på flertalet av de vanligaste 
plattformar samt webbläsare samt dels var möjlig att realisera under den korta 
projekttiden. 

Lösningen bygger på streamingteknik för strömmande teckenspråkstolknings-
videor. Alla teckenspråksfilmer spelas ovanpå befintlig videospelare i dess 
html5-canvas-fönster och hämtar information ur dess timecurrent, så att 
teckenspråksfilmen följer med ifall användaren hoppar fram eller bak i filmen. 

När en teckenspråksfilm laddas upp så kommer den att komprimeras av 
videokodaren FFmpeg (som stöder de flesta formaten) till rätt format för 
mediaspelaren.  

Filmerna med teckenspråkstolkningen läggs in i den centrala servern som även 
innehåller en funktion som automatiskt ”keyar bort” bakgrunden d.v.s. gör 
bakgrunden transparent förutsatt att man filmat tolken med chroma-bakgrund.  

7.2 Viktiga insikter 

7.2.1 TeckenPOP och iOS 
Det är allmänt känt att utveckling med generella lösningar för multiplattformar 
tenderar att stöta på problem, speciellt på iOS.  

Detta var känt redan under förstudien och under hela projekttiden, dock har vi i 
projektgruppen tittat och diskuterat olika tillvägagångssätt och tänkbara 
lösningar. 
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I detta fall med TeckenPOP så saknas stöd för samtidig uppspelning av två 
videofiler. Denna problematik har varit en röd flagga från start, olika försök och 
arbeten på webbaserat workaround har inte fungerat.  

Under november (efter projektslut) öppnade Apple upp för multiuppspelning på 
iPad, vilket innebär att TeckenPOP fungerar till viss grad. Dock är detta ingen 
pålitlig lösning då det är oklart om stödet blir permanent. Det finns heller ingen 
information om motsvarande stöd gällande iPhone, om det ens blir aktuellt 
framöver. 

I dagsläget behövs förmodligen en utveckling av TeckenPOP app för iOS som 
gäller för funktionalitet på iPhone samt iPad. 

7.2.2 SVT och TV4 
Planerna att få in TeckenPOP på SVT samt TV4 webbaserade Play-plattformar 
har nått vägs ände för denna gång. Trots att tekniken fått uppskattning på olika 
plan kan och får SVT inte använda sig av tredjepartslösningar. En annan sak är 
att SVT är mitt inne i en övergång till ny plattform och man i detta stadie 
passerat möjligheten till att implementera nya funktioner.  

Under projektet har en proof-of-concept sida för TeckenPOP på SVT play tagits 
fram och använts under referensgruppsmöten och diverse demonstrationer 
internt. Sidan bygger på en klon av SVT Play-plattformen, vilket visar att det är 
tekniskt möjligt med TeckenPOP och SVT Play och närapå färdigt för 
implementering. 

TV4 har så pass låg kvot på produktion av teckenspråkstolkade program att det 
inte upplevs som ekonomiskt motiverande att betala för TeckenPOP-funktionen 
trots den ökade tillgänglighet som tekniken erbjuder. Dock är inställningen ”Om 
andra TV kanaler erbjuder detta får vi också göra det”, SVT har motsvarande 
inställning gällande andra aktörer på marknaden. 

7.2.3 Barnanpassat videomaterial till demo och marknadsföring 
Något som har tagit mycket resurser i projektet har varit att få fram 
videomaterial för demo och marknadsföring av TeckenPOP. Dramaski jobbar 
visserligen med medieproduktion, men allt bygger på teckenspråk eller är redan 
för den teckenspråkiga publiken.  

Bland Dramaskis egna produktioner finns således inget ljudbaserat eller talat 
innehåll som kan demonstreras med TeckenPOP. 

Teckenspråksöversättningarna som Dramaski gör är beställningar från SVT, TV4 
samt UR och därför ligger rättigheterna till allt material hos respektive företag. 

I princip alla TV-produktionsbolag, såväl stora som små, gör leveranser till SVT 
och TV4 (m.fl.).  Samtliga diskussioner och förfrågningar slutar med att man 
ombeds kontakta de stora som innehar rättigheterna. 

Dramaski värnar om döva barn som inte kan ta del av alla möjliga animerade 
barnprogram och filmer då de bygger uteslutande på att vara dubbade till 
svenskt tal. Sedan kan/hinner småbarn inte läsa textremsorna i de fall dessa 
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finns. Nu åligger det föräldrar att sitta bredvid och tolka innehållet. Detta är 
otillgänglighet i hög grad och bjuder inte till ”likvärdig tittarupplevelse”. 

8 Redogörelse av projektets genomförande 

8.1 Genomförandeplan/tidplan 
TeckenPOP-projektet delades upp i två etapper på 3 respektive 5 månader. 

8.1.1 Etapp 1: februari – maj 2017  
Under första etappen etablerades en projektgrupp och avtal slöts med den 
tekniske underleverantören Devmito. En referensgrupp med medlemmar som 
representerade målgruppen rekryterades, både från nationella samt lokala 
intresseorganisationer samt privatpersoner.  

Underleverantören Devmito har kommit med en första prototyp som är över 
förväntan så pass tidigt i projektet. Det finns stöd för TeckenPOP på flera 
plattformar/operativsystem såsom de senaste versionerna av Windows, MAC, 
Android. Vidare kan man använda TeckenPOP på SmartTV genom spegling av en 
Androidenhet med fullgod kvalitet 

För att uppleva och känna på TeckenPOP funktionen användes material från en 
leverans till SVT, dock fick denna bara användas internt i projektet och tyvärr 
inte som demo utåt. Referensgruppen har fått titta på funktionalitet och tycka till 
om utformning och praktisk nytta. 

I samband med ”Tillgänglighetsmöte för Nordiska Public Service TV-bolag” med 
representanter från SVT, TV4, UR och NRK m.f.l. presenterade Dramaski 
TeckenPOP som mottogs med positiv feedback. 

Ett flertal möten och diskussioner mestadels i mailkonversationer med SVT och 
TV4 gällande möjligheter till närmare samarbete och en implementering av 
lösningen. 

8.1.2 Etapp 2: juni – oktober 2017  
Under andra etappen har den tekniske underleverantören byggt på TeckenPOP 
och tagit fram en produkt som är ”tillräckligt bra” för leverans och 
implementering på webbsidor. Denna använde sig av en klon av SVT Play-
plattformen som grund. 

Idén är att man tillsammans med köparen gör efterjusteringar som motsvarar 
beställarens behov och önskemål. 

Projektgruppen har förstått att det inte är läge att försöka sälja in TeckenPOP för 
integrering av befintliga Play-plattformar då det är en lång och byråkratisk 
process och att man behöver rätt kontakter från början. 

Ett uppenbart problem är t.ex. att SVT inte kan (eller snarare inte får) använda 
tredjepartssystem. Ett annat är motståndet till att investera i ny teknik om det 
inte finns en stor marknad eller tydligt tillgänglighetskrav    
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Däremot har man sett nya marknader där TeckenPOP kommer till nytta. Många 
webbplatser vare sig det är myndigheter, platser med samhällsinformation, 
organisationer eller företag har ganska mycket videoinnehåll som bygger på tal. 
Det är kostsamt att införa teckenspråksöversättningar inuti originalvideon. Med 
TeckenPOP kan man göra stora resursbesparingar för att ta fram tillgänglig 
information till den teckenspråkiga webbplatsbesökaren.  

Vidare finns det en möjlig internationell marknad då det är väldigt olika hur TV-
sändningar, Public Service samt Play-tjänster distribueras.  

Produktionsbolaget Crazy Pictures som gjort ett flertal humorprogram, ”Poesi 
för fiskar” som finns på YouTube nappade på erbjudandet om att i utbyte av 
rättighet till att använda ett avsnitt, få teckenspråkstolkning till videomaterialet. 

Detta har varit till stor hjälp då projektet hade möjlighet att fram en TeckenPOP-
sida för demonstration. 

I slutet av projektet visade en kommun intresse av att dra igång ett mindre 
projekt med att erbjuda samhällsinformation på teckenspråk till kommunens 
medborgare. Diskussioner pågår kring omfattning och genomförande. 

Veckorna efter att projektperioden avslutas var projektledaren Mindy Drapsa på 
en konferens anordnat av World Federation of the Deaf. På denna WFD 
conference som hölls i Budapest var Dramaskis TeckenPOP en av 
programpunkterna. Presentationen lockade många intressenter och lämnar 
intressanta kontakter och spår att arbeta vidare med. 

8.2 Projektets budget 

Budget för totala projektet 

 Budgeterat (kr) Utfall (kr) 

Budgeterade mantimmar 442 000 420 000 

Underleverantör 400 000 504 205 

Fasta kostnader 150 000 70 000 

Totalt 992 000 994 205 

 

Finansiering för totala projektet 

 Budgeterat Utfall 

Egenfinansiering 120 000 122 205 

PTS 872 000 872 000 

Totalt 992 000 kr 994 205 
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8.3 Projektets arbetssätt 
Detta är ett litet projekt med en projektledare, en projektmedarbetare samt nära 
samarbete med teknisk underleverantör.  

9 Vad händer nu? 
Precis i slutet av projekttiden har vi haft dialoger och möten med en kommun 
som är intresserad av att implementera TeckenPOP på kommunens webbsidor 
som riktar sig till medborgarna i regionen, då många döva samt andra 
teckenspråkiga bor där. 

Det finns lite idéer om att göra en TeckenPOP på textavsnitt, jämfört med 
TeckenPOP på video. Detta arbete kommer att vara viktigt för den svenska 
marknaden då man kan erbjuda ett sätt att snabbt tillgängliggöra 
textinformation på teckenspråk. Genom klick på önskat textavsnitt fås samma 
information på teckenspråk, viktigt för myndigheter, kommun och landsting. 
Denna utveckling kommer att inledas innan årsskiftet. 

Projektledaren Mindy har även presenterat TeckenPOP på WFD konferensen 
som ägde rum i Budapest 8-10 november 2017 och där kommit i kontakt med 
flera intressenter. Dessa internationella kontakter kommer att följas upp och 
förhoppningsvis leda till nya samarbeten och idéer och generera nya resurser till 
TeckenPOP. 

Det är fantastiskt vad projektet lyckats ta fram under denna korta projekttid på 
drygt 6 månader. Med mer utveckling, framförallt ordentligt stöd på olika 
plattformar (ex iOS) finns det många intressanta områden där man skulle kunna 
tänka sig att TeckenPOP kan användas för att förbättra både tillgänglighet och 
användarupplevelse. 

Dramaski har nu en spännande grundprodukt i sin portfölj redo att skapa 
förändring genom det snillrika konceptet där man på ett enkelt sätt gör 
innehållet i video- och textmaterial tillgängligt för teckenspråkiga. 


