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1 Inledning 
Undersökningen ”Svenskarna och internet 2017” (http://www.soi2017.se/) som 
årligen utförs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) inleder sin sammanfattning så 
här: 

”Svenskarna är ett allt mer digitaliserat folk. I undersökningen Svenskarna och 
internet kommer vi allt oftare upp i 100 procents användning av både internet 
generellt och olika digitala tjänster. I årets undersökning är det dags att 
konstatera att så gott som alla använder internet upp till pensionsåldern. Även i 
den äldsta gruppen, 76 år och äldre, är mer än hälften internetanvändare.” 

De skriver också vidare i rapporten att: 

”Så gott som alla i Sverige har tillgång till internet i sitt hem 2017. Det vanligaste 
sättet att använda internet dagligen är dock via sin mobiltelefon.” 

Andelen av befolkningen över 12 år som använder sig av internet i 
mobiltelefonen var under 2017 85% och hela 76% gör detta dagligen. 

Med detta i åtanke är det allt mer viktigt att vi tillhandahåller tjänster som är 
skapade för att användaren skall kunna nyttja tjänsterna utan andra verktyg än 
sin egen mobiltelefon. Det är just detta som vi har fokuserat på i projektet. 

För att fler ska ha möjlighet att uppleva evenemang på de stora arenorna i 
Göteborg har vi på Got Event utvecklat en tillgänglig, modern och lätthanterlig 
app. Vi vill att man oavsett funktionsnedsättning eller ej, så långt det är möjligt, 
själv ska kunna välja sittplats eller biljettyp, inte att man ska vara hänvisad till 
speciella biljetter eller platser. 

2 Allmän information 
 

Företag/Organisation: Got Event AB 

Projektnamn: Got Event Tillgänglig App 

Författare av detta 
dokument: 

Johan Öhrn 

Projektets tidplan 

(från datum – till 
datum) 

2016-06-01 –2017-10-31 

 

http://www.soi2017.se/
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3 Sammanfattning 
Vi har i vår app Got Event Tillgänglighet bland annat skapat funktioner för 
direktsändning av syntolkning och teckenspråkstolkning samt tagit fram 
alternativ till lokal teleslinga där användaren kan få ta del av förstärkt arenaljud 
direkt i sin egen mobiltelefon. Andra funktioner som finns i appen är möjligheten 
att hitta, söka samt få information om kommande evenemang i våra arenor, se 
arenaöversikter samt ta del av information om t.ex. mat och dryck i arenan, hur 
man hittar till arenan och hur man får hjälp på plats i arenan. 

Vi tror att upplevelsen på våra arenor för personer med syn, hörsel, dyslexi, 
kognitiva och neuropsykiatriska nedsättningar kan höjas rejält tack vare vår app 
och därmed öka deras delaktighet i våra evenemang. 

För att ytterligare se till att besökaren är så oberoende av extern teknik som 
möjligt så har vi även haft som krav att man skall kunna nyttja tjänsterna oavsett 
om det finns tillgängliga trådlösa nätverk eller om det bara finns mobil 
datauppkoppling via 3G eller 4G. Detta gör att man i praktiken kan använda sig 
av vår tjänst var som helst där det finns mobiltäckning eller trådlöst nätverk. 

Under projektets gång så har vi kontinuerligt intervjuat, stämt av och testat 
appen tillsammans med testpersoner från referensgruppen och även samlat in 
feedback från övriga användare vid evenemangen. En övervägande majoritet har 
tyckt att appen har höjt deras upplevelse av evenemangen och bidragit med 
någonting som de annars inte hade haft möjligheten att ta del av på samma sätt 
som med appen. 

Exempel på detta är att personer med behov av teckenspråkstolkning har haft 
möjligheten att för första gången få ta del av det som sägs i arenarummet och 
samtidigt visas på storbildsskärmarna på arenorna, där t.ex. intervjuer och även 
reklaminslag har blivit teckenspråkstolkat så att de nu inte bara har kunnat se 
vad som sänds utan även kunnat ta del av det som sägs. 

Resultatet har blivit en app som alla kan ta del av oavsett om man har 
funktionsnedsättning eller ej även om vi har vissa funktioner som är riktade mot 
specifika målgrupper. Det finns även möjlighet att kunna nyttja de funktioner för 
direktsändning som finns i appen till andra syften än t.ex. syntolkning eller 
teckenspråkstolkning. Under Gothenburg Horse Show 2018 som äger rum 20–25 
februari 2018 så kommer syntolkningsfunktionen under vissa delar även 
användas som läktarguidning där samtliga besökare kan ta del av information 
om hur sporten fungerar och annan fakta kring evenemanget. 

Ett av de omdömen som berör lite extra mycket är dock ett av de som vi fick 
under projektets lansering på Longines FEI EM i Ridsport Göteborg 2017 där 
användaren Jan Svensson som har varit blind sedan 1975 skrev följande: 

”Jag provade detta och fann till min glädje att detta gjorde mig mer närvarande, 
och kände mig lite som förr i tiden när jag såg. Jag ser fram emot ishockeysäsongen 
då jag hoppas att jag kan ta del av Frölundas hemmamatcher med ytterligare en 
dimension i mitt liv.” 
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4 Bakgrund 
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av 
Sveriges mest välbesökta arenor; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi, 
Lisebergshallen, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP, 
Wallenstamhallen och Valhalla Sporthallar. Varje år besöker nära 2 miljoner 
människor över 400 idrotts- och underhållningsevenemang som anordnas i 
anslutning till dessa arenor.  

Personer med funktionsnedsättning har behov att komma ut på event och 
arrangemang som alla andra. För att kunna få en ökad delaktighet och 
upplevelse av evenemanget behöver vissa besökare förstärkt/förtydligad 
förmedling av ljud och bild. Innan appen Got Event Tillgänglighet togs fram så 
tillgodosågs inte behovet av syntolkning, teckentolkning eller teleslingor på ett 
tillfredställande och tillgängligt sett på våra arenor på grund av att tekniken 
saknades eller var bristfällig. Befintlig teknik var oftast även begränsad till en 
viss del i arenan. 

Vi fick påpekanden från intressentorganisationer t.ex. SRF Göteborg att 
syntolkningen på våra arenor inte fungerade helt tillfredställande. T.ex. uttryckte 
man att det var viktigt med valfriheten i att själv kunna välja var och med vem 
man sitter tillsammans med. Man vill inte bli placerad på några specifikt utvalda 
platser tillsammans med andra med samma funktionsnedsättning utan man vill 
kunna besöka evenemang tillsammans med sina egna vänner. 

5 Syfte och målgrupp 
Syftet med projektet är att möjliggöra att fler besökare skall kunna uppleva 
evenemangen på de stora arenorna i Göteborg genom en mobil applikation för 
ökad tillgänglighet. Oavsett funktionsnedsättning, så långt det är möjligt, ska fler 
besökare därmed själv kunna välja sittplats eller biljettyp utan att vara hänvisad 
till speciella biljetter eller platser. 

I projektet finns referenspersoner med olika typer av funktionsnedsättningar 
(syn, hörsel, kognitiva och neuropsykiatriska nedsättningar) som har medverkat 
i framtagande, genomförande och testning. Flera organisationer för olika 
funktionsnedsättningar har engagerats som medaktörer i processen för att 
identifiera behov genom t.ex. informationsbrev, intervjuer och testning. 
Organisationerna har vidare varit behjälpliga med rekrytering av frivilliga 
personer till referensgrupper i projektet. I projektet medverkar 
referenspersoner genom att de testar appen och dess funktioner under 
evenemang och delar med sig av sina erfarenheter till projektgruppen. I 
undersökningsgruppen ingår både män och kvinnor mellan åldrarna 14–75 år. 

Appen erbjuder funktioner för teckenspråkstolkning, syntolkning och alternativ 
till teleslinga samt är dessutom tillgänglig genom att vi har implementerat 
möjligheten att kunna använda inbyggda stödfunktioner såsom t.ex. VoiceOver 
för att synnedsatta enklare skall kunna navigera i appen. 

Inför och under projektet har vi undersökt vad det finns för befintliga lösningar 
för arenor och evenemang i Sverige och i världen.  Det finns arenaspecifika appar 
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för att köpa mat och biljetter och det finns appar där man kan se filmklipp och 
repriser, t.ex. har Tele2 Arena en sådan. Vi har dock inte hittat någon lösning 
som fokuserar på tillgänglighet för användare med funktionsnedsättningar där 
användaren kan nyttja sin egen mobiltelefon. Vi har i projektet även varit i 
kontakt med personer som för flera år sedan hade liknande idéer som man 
försökte lansera, men då var tekniken inte tillräckligt bra för att sända film och 
ljud live utan fördröjningar samt att man var bunden till specifika tekniska 
lösningar där användaren var tvungen att låna viss teknik under evenemangen. 

Vår uppfattning är att utformningen av appen Got Event Tillgänglighet 
fortfarande är unik. En framgångsfaktor är modern teknik som på ett enkelt sätt 
tillgängliggörs via besökarens egen telefon och kan nyttjas både mot trådlöst 
nätverk eller via mobilnätet. 

Genom att lansera appen Got Event Tillgänglighet har vi nu lagt en grund för att 
kunna bredda tillgängligheten och utbudet av evenemang på Göteborgs arenor 
även för personer med behov av syntolkning, teckenspråkstolkning och 
teleslinga. 

Det finns idag fast installerad utrustning i arenor och appen används bl.a. under 
varje hemmamatch som Frölunda Indians spelar under pågående säsong i 
Scandinavium. Där tillhandahålls syntolkning i samarbete med Sveriges Radio 
och alternativet till teleslinga erbjuder möjligheten att få förstärkt arenaljud 
(speakerröst, intervjuer, reklam etc.) via besökarens egen mobiltelefon. 
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6 Projektets mål 

6.1 Effektmål 
 

Målgrupp Effektmål Resultat 

Besökare med 
synnedsättning som 
besöker våra arenor 

Fler besökare med 
synnedsättning ska 
känna sig välkomna och 
bekväma att gå på våra 
event på sina villkor 
och med sina vänner 
och bekanta. De ska 
känna att de via 
syntolkningen via 
appen kan gå på fler 
event och inte vara 
bundna till specifika 
platser. 

Vi har ännu inte utfört någon 
kundundersökning men 
ämnar göra detta när vi har 
Android-versionen på plats. 

Vi har dock erhållit positiv 
feedback från användare 
som besökt våra evenemang 
där de berättat om vad detta 
inneburit för dem och hur de 
har upplevt appens 
funktionalitet och 
utformning. 

Besökare med 
hörselnedsättning 
som besöker våra 
arenor 

Fler besökare med 
hörselnedsättning ska 
känna sig välkomna och 
bekväma att gå på våra 
event på sina villkor 
och med sina vänner 
och bekanta. De ska 
känna att de via 
teckentolkningen och 
teleslingan via appen 
kan gå på fler event och 
inte vara bundna till 
specifika platser. 

Se ovan 

Besökare utan 
funktionsnedsättnin
g som besöker våra 
arenor 

Fler besökare utan 
funktionsnedsättningar 
ska uppmuntras att ta 
med sig vänner och 
bekanta till eventen 
med någon form av 
tillgänglighetsvariation. 

Se ovan 
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6.2 Projektmål 
 

Målgrupp Projektmål Resultat 

Besökare på våra arenor 
med behov av 
teckentolkning   

1. Minst en arrangör 
utöver Got Events egna 
evenemang ska under 
evenemang 2017 ha 
erbjudit teckentolkning 
mha appen. 

 

2.  50 % av målgruppen 
ska i våra 
kundundersökningar 
uppge att de har 
kännedom om appen och 
dess modul för 
teckentolkning. 

Ej uppnått ännu. Inväntar 
Android-versionen 

 

 

 

 

Vi har ännu inte utfört någon 
kundundersökning men ämnar 
göra detta när vi har Android-
versionen på plats. 

Besökare på våra arenor 
med hörselnedsättning   

Ha tillräckligt underlag 
för beslut av ev. möjlig 
teknisk lösning för 
teleslinga  

Implementation av alternativ till 
teleslinga har genomförts och 
finns med som en del i appen. 
Fördröjning på ljudet från arenan 
till telefonen ligger vid normala 
förhållanden på en bråkdels 
sekund eller ca 0,2–0,3 sekunders 
fördröjning. 

Besökare på våra arenor 
med synnedsättning  

50 % av målgruppen ska 
i våra 
kundundersökningar 
uppge att de har 
kännedom om appen och 
dess modul för 
syntolkning.  

Vi har ännu inte utfört någon 
kundundersökning men ämnar 
göra detta när vi har Android-
versionen på plats. 

Alla användare Minst betyg 3 i appstore 
och google play.  

Ej ännu tillräckligt många betyg i 
App Store för att synas utåt men 
vi har fått ett betyg än så länge 
vilket är 5/5 med goda omdömen. 

Då appen inte ännu finns till 
Android så har vi ännu inte någon 
möjlighet att få betyg på Google 
Play. 
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Målgrupp Projektmål Resultat 

Alla med någon form av 
funktionsnedsättning  

Minst 90% som ringer 
och bokar biljetter eller 
ställer frågor kring 
funktionsnedsättning ska 
få information om appen.  

Ej utfört ännu  

Alla som bokat biljett via 
webb 

Alla mailutskick ska 
inkluderas med 
information om appen.  

Information finns på webb om 
appen. Både under egen 
landningssida men även under 
respektive evenemang där man 
kan läsa mer om vilka 
tillgänglighetsfunktioner i appen 
som används vid valda 
evenemanget. 

7 Redogörelse av projektresultatet 

7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler 
Vi har i projektet tagit fram en tillgänglig, modern och lättanvänd app där 
besökaren endast är beroende av sin egen mobiltelefon för att kunna ta del av de 
utvalda tjänster såsom syntolkning, teckenspråkstolkning och alternativ till 
teleslinga som erbjuds på olika evenemang. 
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Huvudmeny med sökfunktion Grupperingssida för evenemang med 
flera tillfällen 

   

Evenemangssida med aktiverad   Direktsänd teckenspråkstolkning 
teckenspråkstolkning 
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7.1.1 Information i appen 
All information i appen hämtas från Got Events webbsida så den information 
som visas på www.gotevent.se visas även inuti appen vilket gör att man ej 
behöver underhålla informationen på två plattformar samtidigt. Mycket av 
appens inställningar görs även via webbsidan som t.ex. om man enbart skall 
komma åt direktsändningar när man är på plats på arenan samt om man skall 
behöva använda en kod för att komma åt sändningen etc. 

7.1.2 Sändning av syntolkning 
För syntolkning så fungerar det tekniska lösningen genom att syntolken är på en 
plats där det finns en mikrofon som kopplas till en sändningsdator med 
internetuppkoppling. På sändningsdatorn startas en webbsida där man väljer ett 
evenemang som skall sändas. På webbsidan kan man sedan starta och stoppa 
sändningen efter behov. Tanken med syntolkningen är att det är en sändning 
som pågår kontinuerligt genom hela evenemanget och startas vid evenemangets 
start och sedan slutar vid evenemangets slut. 

Studion för sändning behöver nödvändigtvis inte vara inne på arenan utan kan 
vara var som helst förutsett att syntolken har den information som behövs för att 
kunna syntolka evenemangen, t.ex. genom att kunna följa evenemanget via 
direktsänd TV eller liknande. Under lanseringen på Longines FEI EM i Ridsport 
Göteborg 2018 så sändes till exempel både syntolkningen och 
teckenspråkstolkningen från en tolkningsstudio på Nya Ullevi oavsett om 
evenemanget för tillfället pågick på Nya Ullevi, Heden eller i Slottsskogen och då 
kunde tolkarna följa evenemanget via intern-TV för kommentatorer samt ta del 
av resultat och annan statistik via ett kommentatorssystem. 

7.1.3 Sändning av teckenspråkstolkning 
För sändning av teckenspråkstolkning så fungerar det på liknande sätt som för 
syntolken med skillnaden att istället för mikrofon så finns där en webbkamera 
som kopplas till sändningsdatorn. 

Under sändningen av teckenspråkstolkningen så finns där möjlighet för tolken 
själv att starta, pausa och stoppa sändningen efter behov. Under ett 
teckenspråkstolkat evenemang så är tanken att tolken gör punktinsatser och 
tolkar det som hörs i arenan i form av speakerutrop, intervjuer, etc så att det blir 
en sorts förlängning av arenaljudet som de med behov av teckenspråkstolkning 
annars ej kan ta del av. Det innebär att det blir kortare punktinsatser med 
sändningar allt efter behov t.ex. när det läses upp laguppställningar, någon blir 
utvisad på en ishockeymatch, resultat läses upp efter en ridning etc. 

7.1.4 Sändning av arenaljud eller alternativ till teleslinga 
För sändning av arenaljudet eller alternativ till teleslinga så kopplas en 
sändningsdator in till ett mixerbord där ljudtekniker på respektive arena sedan 
filtrerar ut de kanaler som är intressanta att spelas upp i arenaljuds-funktionen. 
Bland annat så vill man ofta höra speakerutrop, intervjuer, reklam etc där man 
vill att ljudet skall kunna förstärkas till besökaren och man filtrerar bort ljud som 
t.ex. musik, ljudeffekter eller orgelspel. 

http://www.gotevent.se/
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7.1.5 Prenumeration på direktsändningar 
För att ta del av direktsändningar på ett evenemang så behöver besökaren 
enbart ha en kompatibel mobiltelefon. Besökaren laddar hem appen Got Event 
Tillgänglighet från App Store som självklart är kostnadsfri. 

Sedan öppnar man appen där man kommer till en meny där man ser alla 
tillgängliga evenemang. Man kan på varje evenemang se vilka 
tillgänglighetstjänster av syntolkning, teckenspråkstolkning eller arenaljud som 
används för just det evenemanget. Det går även att söka eller filtrera ut 
evenemang på specifika arenor eller med särskilda tillgänglighetsfunktioner. 
Listan är även sorterad enligt datum så att när man väl är på ett evenemang så 
ligger alltid de just nu pågående evenemangen överst. 

När man sedan går in på ett specifikt evenemang så kan man sedan välja att 
starta igång den tjänst man är intresserad av om den är aktiv för valt evenemang. 
Det går även att byta mellan tjänsterna när man vill samt stoppa sändningarna. 
För syntolkning och arenaljud så går det bra att låsa telefonen och samtidigt 
fortsätta lyssna på sändningarna för att spara batteri på samma sätt som om man 
t.ex. lyssnar på Spotify eller en podcast. 

Om evenemanget ännu inte har startat så får man möjligheten att få en pushnotis 
när sändningen startar så att man inte missar detta. 

För sändningen av teckenspråkstolkning så får användaren en pushnotis varje 
gång en ny sändning startas så att man inte behöver ha koll på telefonen hela 
tiden utan kan fokusera på att njuta av evenemanget man är på. 

7.2 Viktiga insikter 
Vi underskattade från början mängden tid som behövde läggas på konceptfasen 
och utredning av vilken teknik som skall användas. Detta på grund av att denna 
typ av teknik är så pass ny så det händer hela tiden nya saker och nya aktörer 
dyker upp på marknaden.  

En av de viktigaste saker som vi tidigt i projektets konceptfas kom fram till var 
att det var väldigt viktigt att hitta rätt tjänst för att direktsändning av ljud och 
bild. Vi utvärderade många olika tjänster för direktsändning via internet och 
ganska snart stod det klart att många av tjänsterna inte var aktuella att kunna 
använda på grund av att de inte är 100% i realtid utan istället använder sig utav 
olika metoder för buffring av media vilket gör att det blir fördröjningar på ca 20–
30 sekunder eller mer. Den som har varit på ett sportevenemang som t.ex. en 
ishockeymatch vet att det hinner hända ganska mycket under 20–30 sekunder 
vilket innebär att det inte är acceptabelt med en sådan fördröjning utan för att 
det skall vara acceptabelt så får det inte släpa efter med mer än någon enstaka 
sekund i värsta fall. Den lösning vi till slut valde innebar att vi i normalfallet har 
en fördröjning på enbart en bråkdel av en sekund. Nackdelen är då att det inte 
finns möjlighet att buffra för att säkerställa en kontinuerligt hög kvalitetsnivå på 
sändningen utifall att det skulle bli ett kortare avbrott. Vi har dock under 
projektets gång fått verifierat att vi gjort ett bra val genom att Apple själva börjat 
att använda samma teknikval som vi har gjort fast för andra ändamål som ej 
konkurrerar med vårt projekt. 
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Det är också viktigt att man inte stör upplevelsen av det aktuella evenemanget 
som besökaren är där för att se. Vi har under intervjuer med referenspersoner 
kommit fram till att vid vissa typer av evenemang så bör man vara noga med hur 
vissa typer av tjänster används. Om man t.ex. skulle ha teckenspråkstolkning via 
appen på en teaterföreställning så innebär det att besökaren skulle behöva titta 
ner i telefonen hela tiden föreställningen pågår vilket kan bli kontraproduktivt. 

Det är dock i slutändan upp till arrangörerna hur de vill att tjänsterna skall 
användas under deras evenemang där vi kan komma med rekommendationer 
kring hur tjänsterna bör användas. 

Eftersom vi använder oss av strömningsfunktioner som i realiteten liknar andra 
strömningsfunktioner som t.ex. Spotify och Youtube så innebär detta att under 
ett långt evenemang som löper över flera timmar så kan det dra en hel del på 
batteriet på respektive mobiltelefon. Detta är så klart väldigt individuellt baserat 
på hur bra mobiltelefonen är, om batteriet på mobiltelefonen fungerar som det 
skall överlag, om mobiltelefonen var fulladdad innan evenemanget startade samt 
om man nyttjar andra tjänster på mobiltelefonen under evenemanget. Med detta 
i åtanke så har vi tillsammans med Göteborg Energi i ett pilotprojekt satt in 
laddningsstationer på vissa arenor där besökarna kan låta sina telefoner laddas. 

8 Redogörelse av projektets genomförande 

8.1 Genomförandeplan/tidplan 

Post Aktivitet Kommentar 

ETAPP 1 KONCEPT  Juni - Oktober 2016 

1.1 Projektledning  IT-projekt 
underleverantör 

Mer tid har gått p.g.a. mer teknisk 
utmaning gällande strömningstjänster 
som skall kunna strömma med så kort 
fördröjning som möjligt. 

1.2 Krav & konceptfas - 
Workshops & analys Intern + 
referensgrupp/användare 

Se ovan 

1.3 Teknisk förstudie Se ovan 

1.4 Arkitektur  Se ovan 

1.5 Design Något mer tid än beräknat har lagts på 
detta i aktuell fast men det kommer å 
andra sidan inte att behövas så mycket 
justeringar i nästkommande fas som 
beräknat 
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Post Aktivitet Kommentar 

1.6 Intern tid för analys, 
projektmöten och 
workshopdeltagande 

 

1.7 Projektledning Got Event Något mer tid än beräknat p.g.a. mer 
diskussioner kring den tekniska 
utmatningen. Dock har projektledare lagt 
ner mer tid för att bespara övrig intern 
personal genom att filtrera och förenkla 
beslutsunderlag samt information inför 
diskussioner och beslutstagande etc 

1.8 Planering webbutveckling  

ETAPP 2 UTVECKLING November 2016 - Januari 2017 

2.1 Arkitektur  

2.2 Förfinade tekniska krav  

2.3 Sprintplanering sprint 1  

2.4 Utveckling s1  

2.5 Sprintdemo 1  

2.6 Sprintplanering sprint 2  

2.7 Utveckling s2  

2.8 Sprintdemo 2  

2.9 Sprintplanering sprint 3  

2.10 Utveckling s3 Viss funktionalitet flyttat till E3 pga att 
webbleverantör ej hunnit leverera i tid 

2.11 Sprintdemo sprint 4  

2.12 Utveckling admingränsitt 
webb 

Funktion för Arenaplan återstår samt 
mindre justeringar efter pilottester 

2.13 Intern tid projektgrupp, 
styrgrupp, referensgrupp 
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Post Aktivitet Kommentar 

2.14 Projektledning Got Event  

2.15 Projektledning IT-projekt  

2.17 Integrations, funktions & 
systemtestning 

 

2.18 Designstöd  

ETAPP 3 TESTNING Januari - Maj 2017 

3.1 Användartestning planering  

3.2 Användartester på Sweden 
Hockey Games 
(underleverantör) 

 

3.3 Användartester på Sweden 
Hockey Games (Got Event) 

 

3.4 Projektledning IT-projekt 
(underleverantör) 

 

3.5 Projektledning Got Event  

3.6 Åtgärder utveckling, 
buggrättning 

Väntar på några mindre justeringar som 
görs i E4 

3.7 Innehållsproduktion event 
och arenor 

Saknas arenaöversikt samt information 
om utbud etc för flera arenor men detta 
kommer successivt under sommaren och 
framåt för aktuella arenor av 
marknadsavdelningen. Evenemang och 
kringliggande information hämtar 
numera per automatik från webb så den 
biten är klar. Detta är också ett 
kontinuerligt arbete internt på GE för att 
hålla informationen levande och 
uppdaterad. 

3.8 Mötesdeltagande  

3.9 Utbildning anställda Got 
Event 
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Post Aktivitet Kommentar 

3.10 Användarmanual  

3.11 Teknisk dokumentation Finns men behöver kompletteras från 
underleverantör 

3.12 Projektledning Got Event 
intern koordinering 

 

3.13 Projektledning IT-projekt 
(koordinering, uppföljning, 
leverans) 

 

3.14 Interna möten  

3.15 Kvarstående aktiviteter från 
sista sprinten i Etapp 2 

 

3.16 Kvarstående utveckling 
admingränssnitt webb 

 

ETAPP 4 LANSERING Maj - Oktober 2017 

4.1 Lansering Lanserat enligt plan på Longines FEI EM i 
Ridsport Göteborg 2017 

4.2 Uppdatera 
marknadsmaterial 

Evenemangsprocessen uppdaterad 

4.3 Referensgruppsmöte  

4.4 Invignings & lanseringsevent  Inväntar Android-versionen 

4.5 Projektledning Got Event  

4.6 Slutrapport Slutrapport och presentation för PTS i 
början av februari 2018 

4.7 Utvärdering  

4.8 Ekonomisk redovisning  

4.9 Projektledning Got Event  
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8.2 Projektets budget 
 

  Etapp 1 
(kr) 

Etapp 2 
(kr) 

Etapp 3 
(kr) 

Etapp 4 
(kr) 

Totalt (kr) 

1. Ej nyttjad 
finansiering 
från tidigare 
etapper 

  -52 858 kr 301 633 kr 103 419 kr   

2. Erhållen 
finansiering 
från PTS för 
aktuell etapp 

412 000 kr 897 200 kr 290 800 kr 100 000 kr 1 700 000 kr 

3. Budgeterad 
egen 
finansiering 
för aktuell 
etapp 

192 500 kr 324 800 kr 256 200 kr 15 500 kr 789 000 kr 

3. Utfall egen 
finansiering 
för aktuell 
etapp 

245 358 kr 218 150 kr 325 492 kr 216 304 kr 1 005 304 kr 

4. Utfall total 
kostnad för 
etappen 

657 358 kr 867 509 kr 745 214 kr 435 223 kr 2 705 304 kr 

5. Fasta 
kostnader för 
etappen 

0 kr 8 936 kr 23 929 kr 57 600 kr 90 465 kr 

6. Outnyttjad 
finansiering 
vid etappens 
slut (som 
flyttas till 
nästa etapp) 

-52 858 kr 301 633 kr 103 419 kr     
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8.3 Projektets arbetssätt 
 

 

8.3.1 Projektorganisation 
Utöver detta ville vi ha en neutral projektledare som koordinerar alla 
intressenter och alla interna aktiviteter. En projektledare med kompetens från 
offentlig sektor, tillgänglighet och IT-projekt. 

8.3.1.1 Projektgrupp 
I projektet har vi två parallella projektgrupper: en intern samt en extern. 

8.3.1.1.1 Intern projektgrupp 
Vi ville säkra att organisationen hade rätt kompetenser från vår dagliga 
verksamhet, marknadsavdelningen, arenorna, IT, tillgänglighetsfrågor samt 
målgrupperna för att kunna ta beslut. 

Den interna projektgruppen för Got Event består av projektledare och 
sakkunniga från olika ansvarsområden i organisationen där sakfrågor togs upp i 
hur appen skulle utformas och där verksamhetsnära frågor kring appen och dess 
funktion diskuterades. 

8.3.1.1.2 Extern projektgrupp 
Vi ville komplettera Got Events kompetens i dessa frågor med expertis om 
mobilutveckling och webbutveckling från IT-konsultbolag. Därmed togs två 
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externa IT-konsultbolag in för utvecklingen som berörde dels appen och dels 
webben i projektet. 

Den externa projektgruppen består av projektledare från Got Event samt 
flertalet roller från underleverantörer såsom deras projektledare, arkitekter, 
utvecklare, designers och testare etc. I detta forum berördes frågor kring den 
direkta utvecklingen och fortskridningen av utvecklingsdelen av projektet. 

8.3.1.2 Styrgrupp 
I projektet har vi en styrgrupp som består av projektledare, beslutsfattare från 
olika ansvarsområden inom Got Event samt projektledare och leveransansvariga 
från upphandlade IT-konsultbolag. 

8.3.1.3 Referensgrupp 
Vi har en engagerad referensgrupp med individer som representerar flera olika 
intresseorganisationer och andra organisationer som t.ex. SRF Göteborg, 
Hjärnkraft, Teckenspråksforum etc. Dessa organisationer representeras av både 
ombudsmän och medlemmar. Vi har i projektet även med individer som ej direkt 
är engagerade i organisationer men som har någon form av egen 
funktionsnedsättning. 

Referensgruppen är med i hela projektets livslängd från uppstart till 
driftsättande. De engageras i tidiga skedet genom djupintervjuer, under 
projektets gång genom testning och bollplank/rådgivning på detaljnivå samt 
under projektets slutskede genom tester på evenemang. 

8.3.1.4 Övriga samarbeten 
Vi har i projektet varit i kontakt med ett flertal funktionsrättsorganisationer i 
Göteborg och Sverige varav några är: 

Synnedsättningar: 

 Synskadades Riksförbund (SRF Göteborg) 

 Dövblindas förening 

Hörselnedsättningar: 

 Hörselskadades Riksförbund (HRF) 

 Unga Hörselskadade (hör till HRF) 

 Teckenspråksforum 

 Dövblindas förening 

Kognitiva funktionsnedsättningar: 

 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg (förvärvade hjärnskador) 
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8.3.2 Projektmetodik 
 

 

Beskrivning projektmetodik 

Projektet har drivits enligt ett agilt arbetssätt med sprintar och sprintplanering. 
Det gör det lättare att fokusera på produktens kvalitet. Projektet blir värdedrivet 
snarare än plandrivet, och det ger både Got Event och leverantören möjlighet att 
hantera förändringar. Den agila metodiken lägger stor vikt på kvalitetskontroll 
och kundnöjdhet. 

Agil metodik ger: 

 Kontinuerlig prioritering av produktbackloggen. 

 Funktions- och användbarhetsdriven utveckling med analys av 
funktionalitet och användbarhet, 

 Tillhörande design i varje sprint. 

 Kontinuerlig och tidig testning genom att test ingår i varje sprint. Vi får 
snabbt information om defekter som kan åtgärdas snabbare och billigare. 

 Regelbunden kundacceptans av resultaten från varje sprint, som ger er 
möjlighet att justera produkten innan det är för sent (d.v.s. innan det 
kostar för mycket).  

 Nära och prestigelöst lagsamarbete med dagliga sprintmöten och 
gemensamt ansvar inom varje sprint, så att man kan uppnå 
överenskommet resultat. 
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9 Vad händer nu? 
Vi har i projektet haft två delar, en utvecklingsdel och en verksamhetsdel, som 
båda kommer att leva vidare och utvecklas i sin takt där det kommer hända en 
hel del viktiga saker redan under 2018. 

9.1 Appen och framtiden 
Gällande utvecklingsdelen så har vi valt att fokusera på det viktigaste, dvs att se 
till att göra appen så tillgänglig som möjligt och eftersom appen i samband med 
PTS-projektet enbart utvecklades för iOS så faller det sig naturligt att fortsätta 
med utvecklingen av motsvarande app för Android-telefoner. 

9.1.1 Android 
Utvecklingen av Android-versionen av Got Event Tillgänglighet startar direkt i 
början av 2018. För att kunna erbjuda tjänster till så många besökare som 
möjligt så är det ett måste att tillhandahålla även en Android-version av appen. 
Vi kommer att ta fram en version för Android som är identisk i både form och 
funktion med iOS-appen. 

Android-versionen kommer att släppas i en beta-version redan under 
Gothenburg Horse Show 2018 som går av stapeln i Scandinavium i Göteborg 20–
25 februari 2018. Slutgiltiga releasen av Android-versionen kommer att ske 
under april 2018. 

9.1.2 Funktionalitet 
Det finns många idéer och önskemål kring hur appen skall utvecklas med nya 
funktioner framöver. I nuvarande form har fokus legat på tillgänglighets-
funktionerna vilket även framöver kommer ligga som en röd tråd genom appen. 
Exempel på detta är önskemål om nya funktioner som gör det enklare att hitta på 
arenor eller hjälper till att informera om olika typer av utbud på arenorna. 

Man vill även kunna få ner information som finns i arenorna direkt i telefonen 
för att kunna informera användare om pågående evenemang men även 
säkerhetsfunktioner för att kunna distribuera akut information till besökarna. 

9.2 Appen i verksamheten 
Vi har i projektet arbetat med att få in appen som en naturlig del av 
organisationen och detta arbetet kommer att fortsätta att ta form under 2018. 

I samband med att vi släpper versionen för Android-telefoner så kommer vi även 
att satsa mer på att gå ut och marknadsföra appen för alla besökare och därmed 
arbeta ännu hårdare på att få med organisationen, besökare, arrangörer och 
partners på spåret.  

Eftersom appen har utvecklats med Design för Alla i åtanke så har hela tiden 
målet varit att appen inte enbart skall vara av nytta för personer med 
funktionsnedsättningar utan av samtliga besökare. I samband med detta 
kommer vi att gå in mer för att få appen att bli Got Event-appen som man går till 
för att ta reda på mer information om själva evenemangen som drivs på Got 
Events arenor. 



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

 20 

9.3 Appen utanför Got Event 
Som vi tidigare har nämnt så är appen unik i sin utformning och funktion men 
även att den är flexibel och dynamisk i sin utformning. Detta innebär att man 
egentligen inte är bunden till specifika fysiska platser där evenemang måste 
hållas. Exempel på detta är under Longines FEI EM i Ridsport 2018 där flera 
evenemang hölls på platser så som Heden och Slottsskogen som varken är 
arenor eller som tillhör Got Event. 

Diskussioner förs internt om hur appen och dess funktionalitet skall kunna 
nyttjas på andra platser och av andra aktörer. Inom Göteborg stad finns behov av 
liknande tjänster där exempel kan vara evenemang på Liseberg eller 
Kulturkalaset. 

Det har även visats intresse från externa aktörer såsom byggentreprenörer och 
andra kommuner om hur de skulle kunna ta del av appen för andra städer, 
arenor eller tillställningar. 

För att kunna tillhandahålla appen utanför Got Events ansvarsområden så ställs 
andra krav än vad som görs inom Got Event. Exempel på detta är hantering av 
evenemang med datalager, andra funktioner och branding av appen (logotyper, 
färger etc). 

Det förekommer även juridiska aspekter som behöver ses över i hur och i vilken 
form appen skall distribueras. 


