Stockholm 2017-08-15
Ver 1.0

Slutrapport projektgenomförande,
Kungliga Operan AB, 2017
Operan för alla
Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS)
innovationstävling Innovation för alla.

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling Aktiv fritid.
Projekt Operan för alla

Innehållsförteckning
1

Inledning .......................................................................................................... 1

2

Allmän information .......................................................................................... 1

3

Sammanfattning............................................................................................... 1

4

Bakgrund .......................................................................................................... 3

5

Syfte och målgrupp .......................................................................................... 3

6

Projektets mål .................................................................................................. 4

7

Redogörelse av projektresultatet ..................................................................... 5

7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler........................................................5
7.1.1 Hemsidan operan.se...................................................................................................5
7.1.2 Lösning för uppläst text och syntolkning mobil app ..................................................6
7.2 Viktiga insikter ..................................................................................................................6
7.2.1 Hemsidan ...................................................................................................................6
7.2.2 Lösning för uppläst text och syntolkning ...................................................................7

8

Redogörelse av projektets genomförande ........................................................ 7

8.1 Genomförandeplan/tidplan ................................................................................................7
8.1.1 Hemsidan ...................................................................................................................7
8.1.2 Lösning för uppläst text och syntolkning ...................................................................8
8.2 Projektets budget ...............................................................................................................8
8.3 Projektets arbetssätt ...........................................................................................................9

9
9.1
9.2

II

Vad händer nu? .............................................................................................. 10
Hemsidan.........................................................................................................................10
Lösning för uppläst text och syntolkning ........................................................................10

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling Aktiv fritid.
Projekt Operan för alla

1 Inledning
Detta är slutrapporten för det PTS-finansierade innovationsprojektet ”Operan för
alla”. Temat för denna innovationstävling var ”Aktiv fritid, före, under och efter
aktiviteten”.
”Operan för alla” besår av två delar där den ena delen berör möjligheten att kunna
förbereda sig före sitt besök på Operan och den andra delen ökar upplevelsen under
föreställningen.

2 Allmän information
Företag/Organisation:

Kungliga Operan AB

Projektnamn:

Operan för alla

Författare av detta
dokument:

Mats Lagerblad Fridevåg

Projektets tidplan

2016-08-01 – 2017-06-30

(från datum – till datum)

3 Sammanfattning
Den över allt mest positiva effekten av projektet är att Kungliga Operans utbud nu är
tillgängliggjord för en bredare publik! Det gäller både före besöket genom
förenklande förbättringar på hemsidan och under besöket med hjälp av den app som
har utvecklats och som läser upp den översatta texten (librettot) samt syntolkar det
som sker på scenen.
Projektet har också skapat förutsättningar för, och en ökad medvetenhet om, vikten att
tydligt, aktivt och medvetet jobba med att tillgängliggöra Operans utbud ytterligare.
Projektet tog avstamp i den referensgrupp som rekryterades via Autism och
Aspergerförbundet, Begripsam samt enskilda kontakter. Gruppen bestod av personer
med olika funktionsvariation inklusive Asperger, Dyslexi och synskadade.
De fick utföra framtagna testfall för att finna information på hemsidan. Detta
monitorerades och tillsammans med enskilda intervjuer blev detta grunden till
förbättringskraven för hemsidan.
I delprojekt 1, webb, har funktionalitet för sökning, visning och navigation förbättrats
med utgångspunkt från referensgruppens synpunkter.
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Tidigt i projektet fick gruppen också testa och utvärdera att få det översatta librettot
från föreställningen Barberaren i Sevilla uppläst. Detta genomfördes med speciell
internkommunikationsutrustning med hörlurar och att en person direkt läste upp det
översatta librettot som visades på en display ovanför scenen.
I delprojekt 2, app, har en mobil app för smarta telefoner (iPhone och Adroid)
utvecklats. Den läser upp det översatta librettot via en hörlur. Projektet hade också
som uppgift att undersöka möjligheterna att även kunna syntolka Operans
föreställningar. Efter kravgenomgång och utvärdering beslutade styrgruppen att
syntolkningsfunktionalitet också skulle utvecklas.

Kungliga Operan var från början av projektet mycket tydlig med att det som Operan
levererar är och ska vara en premiumupplevelse. Det ställde speciella krav på
projektet. De viktigaste frågorna var:
• att det upplästa librettot skulle hålla hög kvalitet vad gäller språk, uttal och
röstläge.
• att ljuset från appen inte skulle störa de som sitter bredvid.
• att hörlurarna inte läckte ljud som kunde störa bredvidsittande publik.
I samband med att referensgruppen fick testa och utvärdera det upplästa librettot med
specialutrustning gjordes också en jämförelse mellan att librettot lästes upp av en
man, av en kvinna samt av manlig respektive kvinnlig maskinell röst. Resultatet var
otvetydigt att mänsklig röst var att föredra och att maskinell röst inte gick att använda.
Av dessa anledningar valde Operan att själva producera ljudfilerna både för det
upplästa librettot och för syntolkning.
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För att ljuset från appen inte skulle störa bredvidsittande publik designades appen
med en mörk bakgrund och dova komplementfärger.
Dessutom gjordes appens design så enkel som möjligt för att det skulle vara lätt att
använda den under föreställning utan att störa. Detta passade även väl ihop med
kraven om att appen rent generellt skulle vara lätt att förstå och använda i enlighet
med principen ”design för alla”.
För att inte annan publik skulle störas av läckande ljud från hörlurar skulle en speciell
hörlur utvecklas. Den leverantör som vid förstudien hade sagt sig vara intresserad av
att delta i projektet avsade sig det strax efter projektstart. Projektet fann en annan
lösning som fungerar med vanliga in-earhörlurar av standardtyp. Se nedan 7.2.2.
En generell reflektion är att app-utvecklingsdelen av detta projekt blev dyrare än
beräknat på grund av att projekttiden var för lång. Externa resurser kunde inte vara
100% belagda i hela projektet, vilket gjorde att viss kostsam ineffektivitet uppstod.

4 Bakgrund
Operan ska vara den ledande institutionen inom opera och balett i Sverige och ska stå
på högsta nivå gällande utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet. Operan ska nå
en så stor publik som möjligt oavsett funktionsvariation.
Under 2015 arbetade Kungliga Operan aktivt med att utveckla sin digitala strategi.
Det blev under processen tydligt att digitaliseringen ger möjligheter att bjuda in fler
och nya målgrupper till Operan, att göra Operan tillgänglig för alla oavsett
funktionsvariation.
Den innovationsprocess som följde den digitala strategin genererade ett antal idéer där
en mobil app för smarta telefoner för att stödja besökare under föreställningen visade
sig vara en bärande idé som var fullt möjlig att genomföra.
Likaså framkom det att det fanns anpassningar, förenklingar och förtydligande
åtgärder som behövde göras på hemsidan för att tillgängliggöra dess information på
ett sätt som passar alla oavsett funktionsvariation.

5 Syfte och målgrupp
Syftet med delprojekt 1, webb, var att tillgängliggöra information om Operans utbud,
programblad etc på ett sätt så att den som behöver förbereda sig före ett besök på
Operan kan göra det på ett enkelt sätt. Den primära målgruppen är personer med
autismspektrumtillstånd och synskadade men egentliga är det en design för alla.
Syftet med delprojekt 2, app, var att ta fram en app som läser upp det översatta
librettot som sjungs under föreställningen. Den primära målgruppen är personer med
autismspektrumtillstånd och synskadade men egentliga är det en design för alla.
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Projektet har uppfyllt dessa syften genom att utveckla både hemsidan och appen
enligt metoden användarcentrerad utveckling och principen ”design för alla”.
Kravställningarna är formulerade utifrån referensgruppens synpunkter, som under
projektets gång har testat prototyper och kommit med återkoppling på det som har
producerats.

6 Projektets mål
Projektets mål var att, under den givna projekttiden och till de budgetramar som
fanns, leverera nedan resultat. Målet är till fullo uppfyllt.
Resultatet av projekt är dels att hemsidan Operan.se uppfyller de krav på
tillgänglighet som projektets målgrupper kräver och dels en mycket enkel
användartestad app där man som användare kan sätta på och stänga av den upplästa
ljudfilen.
Appen och dess funktionalitet får inte heller störa upplevelsen för den övriga publiken
i salongen. Appen måste också följa de höga krav på kvalitet som genomsyrar all
verksamhet vid Kungliga Operan.
För att appen ska fungera krävs också en vidareutvecklad infrastruktur då dagens
bakomliggande system endast stödjer textfiler som visas på en display ovanför
scenen. Den nya infrastrukturen ska stöda ljudfiler som skickas via det trådlösa nätet
till användarnas telefoner.
Både hemsida och app kommer att vara testade av målgrupperna.
Målgrupp

Effektmål

Mätmetod vid
uppföljning

Delprojekt 1:

Att 5% av de som
besöker
hemsidans tar del
av det anpassade
materialet.

Google
analytics.
Mätning
kommer att
genomföras 6
månader efter
lansering som
sker 2017-09-29

Målet är att minst 2
personer använder appen
vid de föreställningar där
möjligheten ges.

Enkätundersökning som
genomförs 6 månader
efter lansering.

Samtliga
besökare på
Operan

Delprojekt 2:
Alla som har ett behov av
att använda appen (kan
egentligen vara vem som
helst, behöver inte vara
just de målgrupper som vi
adresserat).
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7 Redogörelse av projektresultatet
7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler
7.1.1 Hemsidan operan.se
Referensgruppen gavs ett antal testfall att lösa med hjälp av Operans hemsida. Deras
sätt att söka informationen dokumenterades och de intervjuades också av Martin
Bondeman (Webmaster) kring sina upplevelser.
Utifrån dessa tester sammanställdes en åtgärdslista över vad på hemsidan som kunde
justeras för att öka tillgängligheten. Parallellt, utanför projektets budget och
aktivitetsplan, gjordes en mätning hos ordinarie besökargruppen kring upplevelsen av
hemsidan. Den mätningen gjordes av Web Service Award.
Resultatet från referensgruppens tester bildade en lista över möjliga områden att
förbättra. Prioriteringar var tvungna att göras då projektbudgeten inte medgav att allt
åtgärdades. I dessa prioriteringar viktades resultatet från Web Service Awardmätningen in. Det som referensgruppen önskade, och som även fanns som önskemål
utanför referensgruppen, formade åtgärdslistan.
Sammanfattningsvis gjordes följande åtgärder:
Navigationsförbättringar
Det fanns synpunkter på att sidans huvudmeny hade otydliga menyval när det gällde
undernivåer (nivå 2 och 3). Den viktiga sidan ”Vår repertoar” var otydligt
strukturerad rent typografiskt, och i kalendariet var det svårt att bläddra mellan olika
månader.
Detta åtgärdades med ny funktionalitet och design.
Sökfunktionalitet
Sidans inbyggda sökmotor förbättrades genom att sökordförslag infördes (resultatet är
att den som börjar skriva ett sökord genast får förslag på tänkbara söktermer). Detta
inspirerades vi till av en person med språkhandikapp. Vi strukturerade även
sökresultatet tydligare ämnesvis och själva sökfunktionen (som tidigare var svår att
hitta på sidan) tydliggjordes med en ikon.
Överblick över informationen
Generellt i referensgruppen (såväl bland personer med synnedsättningar som bland
personer med kognitiva funktionsvariationer) uppfattade man att de olika sidorna man
kom till när man surfade var svåra att överblicka. Det gällde såväl sidor med löpande
text som t ex repertoarlistningar och kalendarium.
Projektet löste detta genom att på sidor med mycket löptext skapa s k ankarlänkar i
sidans topp, vilka medger att man hoppar till ett avsnitt längre ner på sidan.
Ankarlänkarna ger också, förutom navigationsmöjligheter, även en sorts
innehållsförteckning över sidan.
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I repertoarlistningen (sidan ”Vår repertoar”) samt i Kalendariet infördes
kategoriseringar av repertoaren så att den som bara önskar information om t ex balett
kan ta bort all annan information. Detta ger kortare sidor med mer relevant innehåll
för den som vet specifikt vad hen söker.
7.1.2 Lösning för uppläst text och syntolkning mobil app
Projektet har levererat en lösning för uppläsning av den text (librettot översatt till
svenska) som också visas på en display ovanför Operans scen, samt syntolkning av
det som sker på scenen.
Lösningen består av en nyutvecklad app för iPhone och Android, samt
vidareutveckling av systemet Axity, som sedan tidigare styr texten på displayen.
Appen är även anpassad för personer med kognitivfunktionsvariation och är därför
mycket enkel. Det man kan göra är att:
•

Läsa en instruktion om hur appen används.

•

Ladda ned ljudpaketet för den föreställning man ska se, både text och
syntolkning.

•

Läsa om föreställningen genom en direktlänk till föreställningens sida på
operan.se.

•

Välja om man vill ha antingen uppläst text eller syntolkning eller båda delarna

•

Starta och stoppa lyssning

Uppläsningen synkas med den text som visas på displayen över scenen och det som
händer på scenen genom att sufflösen klickar fram rätt text och ljudfil i Axitysystemet, som sedan skickar ut signaler via wi-fi till appen där de då spelas upp.

7.2 Viktiga insikter
7.2.1 Hemsidan
När resultatet av användartester i referensgruppen jämfördes med resultatet av
användratester hos den ordinarie publiken, hittades många gemensamma nämnare. Vi
kan konstatera att förändringar som är bra för personer med särskilda behov oftast är
väldigt bra för alla.
Vi hade i projektets inledning också en bild av att språket på vår hemsida skulle
behöva justeras för målgruppens skull, så att en sida med klartext skulle behöva
finnas parallellt med ordinarie sida.
I mötet med referensgruppen stod det dock klart att för denna grupp besökare är inte
formuleringarna det stora hindret. Får man dem upplästa, eller framlyfta på ett tydligt
sätt, är de helt möjliga att ta till sig. Problemet ligger mer i att överblicka information
som kanske inte alltid är välstrukturerad snarare än att förstå den.
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7.2.2 Lösning för uppläst text och syntolkning
I förarbetena till projektet antogs att personer med t ex ADHD och Asperger skulle
vara hjälpta av appen. Under etapp 1 av projektet gjordes en behovsanalys ur detta
perspektiv, men några belägg för detta gick inte att få med hjälp av referensgruppen,
som projektet hade att tillgå. Däremot var det uppenbart att personer med dyslexi eller
synnedsättning skulle vara hjälpta av att få texten uppläst. Likaså blev det tydligt att
personer med synnedsättning inte skulle vara hjälpta fullt ut av textuppläsning om inte
föreställningen även syntolkades.
Den ursprungliga planen var att utreda frågan om syntolkningsfunktionalitet också
skulle utvecklas. Efter analys och utvärdering beslöt styrgruppen att även inkludera
lösning för syntolkning.
Ursprungligen fanns även tankar på att utveckla en särskild hörlur som skulle
användas tillsammans med appen för att läckande ljud inte skulle störa
bredvidsittande publik. Detta utgick då den vidtalade hörlurstillverkaren som visat
intresse av att delta i projektet hoppade av. Istället analyserades ljudläckaget från inear-hörlurar av standardtyp. Det visade sig att endast skarpa S-ljud läckte ut och dessa
kunde kapas bort genom att de-essa filerna, dvs. kapa de skarpa S-ljudens toppar.
Därför finns inget behov av en särskild hörlur, vilket är en mycket bättre och
effektivare lösning genom att var och en har sina egna hörlurar i stället för att Operan
ska tillhandahålla och administrera lån av hörlurar.

8 Redogörelse av projektets genomförande
8.1 Genomförandeplan/tidplan
8.1.1 Hemsidan
Webbprojektet inleddes med att en person utanför Operan (Marianne Stenstedt)
formulerade ett antal testfall för referensgruppen att genomföra under överinseende av
Operans webmaster. Resultatet av testerna ledde till en kravspecifikation över
utvecklingsinsatserna som skulle göras.
Mogul, som är Operans leverantör när det gäller systemutveckling i EPiServer,
påbörjade detta utvecklingsarbete och hade under utvecklingstiden veckovisa
avstämningar med representanter för Operan. Avstämningar gjordes ibland i Moguls
lokaler, men mot slutet av projekttiden allt oftare via Skype.
Arbetet skedde i enlighet med tidplan med undantag för ett tillfälligt stopp föranlett av
att Operan behövde använda Moguls resurser till en akut utvecklingsinsats utanför
projektet. Det valet gjordes dock sedan det tydligt kunnat konstateras att projektets
målgång inte äventyrades.
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8.1.2 Lösning för uppläst text och syntolkning
Projektet följde inte den beslutade etappindelningen fullt ut, utan tillämpade ett mer
iterativt arbetssätt där prototyper av appen testades i ett tidigt skede och kraven
förfinades allt eftersom. Att strikt följa den föreslagna etappindelningen hade
sannolikt försenat projektet och eventuellt äventyrat slutresultatets kvalitet.
En lärdom från projektet är att projektet bör ta fram en lista över vilka ickefunktionella krav som måste hanteras redan i början av projektet. Till exempel:
• vad ska hända när skärmen släcks?
• hur ska övervakning av lösningen skötas?
• hur ska versionsinformation tas fram?
Likaså är en lärdom att fel-scenarion bör analyseras tidigt i projektet.
Det som fungerade mycket bra var verktygen Sketch och Zeplin, som användes för
prototyping och utveckling av apparnas skärmbilder. Dessa verktyg gav en mycket
effektiv process.
Den utdragna tidplanen gjorde att utvecklingen kostade mer än vad den annars skulle
ha gjort, å andra sidan fick lösningen ”värka fram” under lång tid, något som i
slutänden också kan ha varit en framgångsfaktor.

8.2 Projektets budget
Totalt har projektet vid projektets avslut återstående medel om 255.710,- fördelat
enligt nedan. Dessa medel är med avsikt avsatta för att täcka kommande kostnader i
samband med lanseringen, som kan genomföras först efter att projektet har avslutats.
SLUTREDOVISNING
Typ
Egen finansiering
Bidrag från PTS

Budget
347 200,00 kr
1 205 000,00 kr

Utfall
218 240,00 kr
1 078 250,00 kr

Differens
128 960,00 kr
126 750,00 kr

Summa

1 552 200,00 kr

1 296 490,00 kr

255 710,00 kr

Enligt den kostnadsprognos som utgör kommande kostnader för lansering,
framtagning av ljudfiler samt viss ytterligare funktionalitet i appen, kommer resultatet
totalt bli nära 0,- (se mer info nedan).
På grund av att Operan har uppehåll under sommaren kommer lansering att ske efter
projektets avslut i samband med att Operan öppnar höstens verksamhet i slutet av
september 2017.
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Både intern och extern finansiering kommer att behövas för lanseringen i form av
framtagande av informationsmaterial, marknadsföring mm samt produktion av
ljudfiler till ytterligare en Operaföreställning. Dessa tas fram i samband med
generalrepetitionen av föreställningen och kan inte göras tidigare.
En viss del av den återstående finansieringen kommer att användas till ytterligare
funktionalitet i appen efter att den har lanserats. Denna funktionalitet har medvetet
sparats då den inte var med i den ursprungliga kravställningen utan har framkommit
under projektets gång.
Eftersom projektet inte behövde utveckla någon specialhörlur och att Operan själva
valde att dels utföra den externt budgeterade wi-fi utökningen i salongen samt att ta
fram ljudfilerna internt kunde en omfördelning av medel från dessa poster i ursprungs
budgeten göras. Denna omfördelning godkändes av PTS den 28 november 2016.
De omfördelade medlen användes i stället till ytterligare förbättringar enligt
referensgruppens kravsammanställning av hemsidan operan.se samt produktion av
ljudfiler och funktionalitet för syntolkning.
Framtida kostnader för förvaltning och vidareutveckling av appen kommer att
hanteras som en egen post i Operans ordinarie budgetprocess. Appen/tjänsten kommer
att vara tillgänglig på de föreställningar som erbjuder tjänsterna och för alla som
besöker Operan, kostnadsfritt.

8.3 Projektets arbetssätt
Projektet har bedrivits i enlighet med projektmetoden PPS och var ett
samarbetsprojekt mellan parterna:
•

Kungliga Operan som stod för styrning, delprojektledning och framtagande av
ljudfiler.

•

HiQ och Mobile Eyes som stod för huvudprojektledning, delprojektledning,
kravhantering, app-utveckling och test.

•

Dogood AB som stod för vidareutveckling av Axity som skickar ut ljudfilerna
till appen.

•

Mogul AB som stod för utveckling av hemsidan operan.se.

Formellt har organisationen bestått av en styrgrupp, en huvudprojektledare och två
delprojektledare samt designer och utvecklare med olika expertis. En referensgrupp
beståendes av personer med olika funktionsvariation inklusive Asperger, Dyslexi och
synskadade har varit engagerade under hela projekttiden.
Delprojektledarna har rapporterat till huvudprojektledaren vid månatliga möten samt
via skriftlig rapport mellan mötestillfällena.
Huvudprojektledaren har rapporterat till styrgruppen månatligen. Dels genom skriftlig
rapport och muntlig genomgång på styrgruppsmötena. Samtliga möten har
protokollförts.
9
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Utvecklingen av hemsidan har genomförts genom tydlig kravställning och
beställning. Resultatet har sedan levererats till Operan som kontrollerat och godkänt
leveransen.
Utvecklingsprocessen för appen har varit av iterativ karaktär och aktivt letts av
delprojektledaren.
Både hemsidan operan.se och appen har acceptanstestats av både personer från
Operan, projektledningen samt personer från referensgruppen.

9 Vad händer nu?
9.1 Hemsidan
Förändringarna som projektet medfört på hemsidan kommer att publiceras inom
projekttiden och utgör därefter hemsidans nya design och funktionalitet.
Förändringarna är inte att betrakta som en ”ny hemsida” och en särskild lansering av
den nya funktionaliteten är inte planerad. Det är en god uppdatering av ett slag som en
hemsida bör genomgå regelbundet.
Beträffande den förbättrade sökmotorn på hemsidan kommer dock det fortsatta
redaktionella arbetet präglas av att Operans kommunikatörer behöver beakta sidans
sökbarhet då ny information på sidan skapas. Utbildning av kommunikatörerna
kommer att ges utanför projekttiden och budgeten.
Utvärderingen av insatserna sker i samband med att ordinarie besökare får värdera
hemsidan med lämplig sökmetod. Operan har använt företaget Web Service Award
för regelbundna kvalitetskontroller tidigare, men även andra företag finns som kan ge
Operan en insikt kring om förändringarna varit kvalitetshöjande.

9.2 Lösning för uppläst text och syntolkning
Apparna publiceras offentligt i Play (för Android) och i App Store (för iPhone) i
augusti 2017 och lansering för allmänheten kommer att ske på föreställningar av
operan Jenufa med start den 29 september 2017. Appen är överlämnad till
förvaltningsorganisation.
Efter lanseringen av appen kommer en prioritering göras av de funktionella
önskemål/förslag som uppkommit under projektet. Valda förslag kommer att
utvecklas.
Det finns tankar på vidareutveckling av appen för att lägga till annan funktionalitet,
men det kommer att ske efter att effekterna har utvärderats om 6 månader.
Ljudfiler till ytterligare en Opera kommer att produceras under hösten 2017. Därefter
kontinuerligt enligt upplagd process.
I januari 2018 kommer en utvärdering av både appen och hemsidan att genomföras.
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