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1 Inledning 

2 Allmän information 

 

Företag/Organisation: Pixondu AB 

Projektnamn: Undertexter till alla 

Författare av detta 
dokument: 

Mattias Karlsson Sjöberg 

Projektets tidplan 

(från datum – till 
datum) 

2016 06 01 – 2017 11 30 (18 månader) 
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3 Sammanfattning 

Onlinekurser i videoform växer explosionsartat. Vår sajt Moderskeppet.se har 
kurser i visuella uttrycksformer som foto, bildbehandling, videoredigering och 
design. En femtedel är öppet och används av bland annat skolor och nybörjare. 
Resten kräver ett personligt medlemskap för 99 kr / månad. Idag har vi 13000 
medlemmar.  

 

Video blir tillgängligt för hörselskadade med undertexter. Men det är en kostsam 
process. Rent av svåruppnådd för mindre aktörer som med låga 
produktionskostnader inbyggt i affärsmodellen. 

Vårt projekt bröt ny mark genom att bygga en frivillig gemenskap där hörande 
medlemmar bidrog med sin egen tid att texta. Så att hörselskadade kan ta del av 
samma innehåll. Detta som en ren välgörenhet till medmänniskor (och andra 
med samma hobby/intressen) och som ett sätt utveckla sitt eget språk och 
kunnande. 

510 frivilliga medlemmar har bidragit med minst en text. Mellan juni 2016 och 
november 2017 skapade de 6 329 undertexter. Det representerar 98% av det 
videoinnehåll som visas minst en gång i månaden. 

Vid en mätpunkt i projektets slut använde 23% av medlemmarna undertext i sitt 
lärande. Inte alla är hörselskadade förstås. Undertexter är uppskattat i tysta 
miljöer, av personer med svagare svenska, när läraren har en stark dialekt samt 
bara som klargörelse när informationen som delas är teknisk. 

Under projektets gång har vi skapat ett rikt undervisningsmaterial till stöd för de 
frivilliga. Det har sedan tagits ett steg vidare så det är generellt tillämpbart för 
alla som vill skapa undertexter till sitt eget material. Det finns nu som en öppen 
och gratis webbresurs.  

Företaget och dess anställda har lärt sig mycket längs projektets gång. Om hur 
man arbetar med ett projekt som kräver allas uppmärksamhet lite varje vecka. 
Och hur man engagerar frivilliga att bidra med sin tid. 
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4 Bakgrund 

Onlinekurser i videoform växer explosionsartat. De skapas ofta av företag 
utanför mediebranschen. Kurserna är nischade och publiken räknas i allt från 
några hundra till några tusen.  

Vi är en sådan aktör. Vår sajt Moderskeppet.se har kurser i visuella och digitala 
uttrycksformer som foto, bildbehandling, videoredigering, design och 
kommunikation.  

Webbplatsen har 330 kurser med 700 h videoavsnitt. En femtedel är öppet och 
används av bland annat skolor och nybörjare. Resten kräver ett personligt 
medlemskap för 99 kr / månad. Idag har vi 13000 medlemmar.  

Video är i grunden otillgängligt för hörselskadade. Det behöver det inte vara. Det 
lilla som saknas är undertexter. 

 

Vårt projekt ville bryta ny mark och föregå med gott exempel. Detta genom att 
bygga en gemenskap kring textningen. Hörande medlemmar ges incitament att 
bidra med sin tid att texta. Så att hörselskadade kan ta del av samma innehåll. 
Kostnaderna blir då överkomliga.  

Som avslut kan projektet sprida och undervisa vår metod genom en öppen och 
gratis webbresurs.  
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5 Syfte och målgrupp 

 

Huvudprojektet – våra egna undertexter: 

Foto och visuell kommunikation har varit en svensk folkrörelse länge. 
Fotoklubbar finns på varje ort. Bild är viktigt i skolan. Våra kurser ger stor nytta 
för många och vår ambition är folkbildning. Den bästa tänkbara undervisningen 
på ett sätt som gör det tillgängligt för alla – oavsett din bakgrund, din geografiska 
plats eller dina ekonomiska muskler (billigt har alltid varit ett ledord). 

Vi har i dag 13 000 betalande medlemmar med 2 000 i årlig tillväxt. Vi har även 
flera gratiskurser. De som är gratis har 850 000 unika besök på ett år fördelat på 
380 000 unika besökare. Vi bedömer det till cirka 100 000 fysiska personer.  

Siffrorna om hur många som har hörselskada varierar. Men, över 10% är vanligt. 

De senaste åren har det varit tydligt att en stor del av våra medlemmar har 
kommit upp i åldern. Medlemmar över 55 är största segmentet och över 70 är 
vanliga. 

Detta projektet har skapat undertexter till våra 300 redan publicerade kurser.  
Och det har verkligen ökat tillgängligheten till vårt material för alla. Nu är inte 
hörsel en grundförutsättning för att kunna lära hos oss online.  

 

Delprojektet – kunskapsspridning:  

Det är svårt att se vårt företags påverkan på andra opartiskt. Men vi ser oss som 
svenska föregångare inom lärande online. Vi visar vad som är möjligt och vad 
som är en bra kvalitetsnivå. Många använder det vi gör som en måttstock. Vi tror 
därför att våra undertexter gör att andra följer efter. I synnerhet eftersom vi nu 
undervisar hur man går i våra fotspår.  

  



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling 

     

 5 

6 Projektets mål 

 

Resultatmål: Undertexter på 
onlinekurser 

Videoavsnitt publicerade på 
medlemsplatsen Moderskeppet ska ha 
undertexter. 

Vid den här rapportens skrivande har vi 
8718 avsnitt. Det är 700 mer än planen från 
juni 2016. Vi har varit produktiva.  

6329 avsnitt av dessa har undertext. Målet 
från förstudien var 7100.  

Samtidigt var en avgränsning att vi inte 
skulle texta kurser med färre än 5 tittare 
per månad. Fler kurser ligger där numera. 
Nya kurser tränger helt enkelt bort 
intresset för äldre. Flera äldre kurser är 
även helt ersatta av nya som undervisar 
samma sak.  

Målet: Uppfyllt 

Resultatmål: Förståelse 

Slumpvis valda avsnitt ska klara en 
utvärdering där en hörselskadad kan visa 
samma förståelse av innehållet som en 
hörande. 

Slumpvis insåg vi snabbt var en dum idé. 
Tanken var på något sätt att bevisa att alla 
texter är bra. Men, att hitta en grupp 
hörselskadade med ett specifikt intresse 
efter slump fungerar inte. 

Kursen ”Grunderna i Fotografera” testades 
våren 2017 i en grupp med hörselskadade 
gymnasie-elever. Det är den kursen som 
används i alla gymnasieskolor vi har som 
medlemmar.  

Det gjordes förhållandevis informellt av 
läraren själv och rapporterades tillbaka till 
oss. Ingen begreppsförvirring, 
förståelseproblematik eller liknande 
uppstod.  

Målet: Uppfyllt 

Resultatmål: Lärresurs om undertexter 
publicerad 

En öppen webbresurs med guider som lär 
andra webbägare hur de textar sin 
onlinevideo är publicerad. 

Det blev två resurser.  

1. En öppen videobaserad kurs i 17 delar 
som lär alla att texta. Fokus på att kunna 
texta allt från korta klipp på YouTube och 
Facebook till egenpublicerade 
videosamlingar.  

2. En öppen textbaserad resurs med 22 
guider. Den fungerar som guide till svenska 
språket i undertext samt uppslagsverk för 
att hantera situationer som fackspråk, 
dialoger och musik. 

Målet: Uppfyllt 
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Resultatmål: Öppna resursen för fritt 
användande 

Webbresursen, med innehåll, ska vara 
publicerad med Creative Commons licens 
för ”Creative Commons Erkännande Dela 
Lika.” 

 

 

Så blev det.  

När den här rapporten skrivs har innehållet 
ännu inte flyttat från sitt tillfälliga hem på 
vår egna webbplats. Det behövs inte för att 
detta mål ska anses uppfyllt. Men, det 
borde underlätta ändå. Så att texten om 
Creative Commons inte krockar med andra 
upphovsrättsbudskap på vår webbplats. 

Den framtida webbplatsen är 
www.undertextertillalla.se 

Målet: Uppfyllt 

Effektmål: Texterna används för att 
förbättra lärande 

Gruppen hörselskadade över 16 år med 
intresse för visuell kommunikation i olika 
former kan problemfritt ta del av all 
utbildning vi ger på vår kursplattform. 
Både det vi erbjuder gratis samt det som 
finns bakom en betalvägg. Det i sin tur ökar 
lärandet inom deras fritidsintresse och 
minskar utanförskap i de gemenskaper som 
finns kring skapande aktiviteter. 

Originalplanen var att mäta av hur många 
som väljer att aktivera textningen till 
videoavsnitten i relation till det totala 
antalet visningar. Då gissade vi att minst 
15% av alla användare texterna på som ett 
aktivt val. 

Oktober 2017 visades 712 089 avsnitt. 165 
841 visades med undertexten på. Det är 
23% 

Vi är mycket nöjda med det utfallet.  

Målet: Uppfyllt 

Effektmål: Fler lär sig att undertexta 

Hörande medlemmar hos oss med intresse 
av att hjälpa hörselskadade får en 
utbildning i att undertexta onlinevideo som 
även används på andra webbplatser. 

I originalplanen gissade vi att 250 skulle 
visa intresse. Det var en verklig gissning. 
Under projektperioden har 510 provat på. 
Det är förstås mer. Men som i många 
onlinesystem är bortfallet stort. I slutänden 
har strax över 30 personer varit så aktiva 
att de bidragit med större kvantiteter 
texter. 

Målet var att en tredjedel på något sätt 
återanvänder sina kunskaper. En 
enkätundersökning mot de 510 efter 9 
månader av projektet levererade inte en 
svarsfrekvens som kan ge vettigt svar på 
frågan. Av 97 svar sa 62 ”ja”. Men, det låter 
för oss som orimligt högt. Och vi frågade 
tyvärr inte i vilken omfattning i så fall. Vi 
var för fokuserade på att kommunicera 
annat kring projektet vid tillfället. 

Ett nytt försök att mäta detta målet om 6 
månader från projektslut. 

Målet: Okänd effekt ännu 
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Effektmål: Textningskunskaperna 
används på andra webbplatser än våra. 

Ägare av mindre företag/ webbplatser som 
har onlinevideo som en del av sitt innehåll. 
Med våra guider väljer de en metod för att 
på egen hand skapa och publicera 
undertexter till sina videoavsnitt. 

Mindre företag/ webbplatser med 
onlinevideo som helt dominerande idé. Med 
våra guider går de i våra fotspår och bygger 
ett tekniskt system och ett redaktionellt 
arbetsflöde för att skapa och publicera 
undertexter i större skala. 

Detta målet var aldrig tänkt att mätas 
under projektets gång utan först 6 månader 
efteråt.  

Grundplanen var att kräva registrering för 
tillgång till resursen. För att då kunna få 
svarande. 

Registrering är dock skrotat som ett 
onödigt hinder för tillgång. Vi kommer 
istället att skapa ett fritt nyhetsbrev med 
tips. Där kan vi hitta personer att fråga 
efter sommaren 2018. 

Målet: Okänd effekt ännu 
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7 Redogörelse av projektresultatet 

7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler 

Undertexter. Vi har nu skapat 6329 undertexter. Det var projektet 
huvudleverabel. Det täcker 89% av alla avsnitt vi har som är aktiva och ses minst 
en gång per månad. Det täcker 98% av alla avsnitt som visas. 

Kunskapsspridning. Det finns nu en utbildning, öppen för alla, i att skapa 
undertexter. 

 

7.2 Viktiga insikter 

Vi har gjort många insikter längs vägen. Här är några: 
 
Tidsplan. För företaget har det varit en utmaning att genomföra ett projekt med 
så jämn arbetsbelastning utspritt över många individer. Det finns perioder då 
nyckelpersoner varit fullt engagerade i andra aktiviteter, exempelvis julhandel. 
Hade PTS inte varit engagerade/investerade hade vi nog förändrat tidsplanen 
och haft nedsläckt framåtrörelse under perioder, med senare deadline som 
effekt. 
 

  
 
Ideell kvalitet kan variera. Det var ingen nyhet för oss egentligen. Men här var 
de ideella så personligt investerade i processen. Det var viktigt att alla som vill 
vara med skulle få vara med. Och det var hårt arbete i början där det hade gått 
mycket fortare att hoppa förbi de personerna istället. Men, det hade varit 
destruktivt för samhörigheten bland de som bidrog med texter. 
 
 
Backlash. Ibland är det man gör inte allmänt älskat. Det har vi stor vana vid som 
ett nischat företag. Alla älskar exempelvis inte att bara lära sig online och kan 
vara ganska kritiska mot att vi som företag inte finns på några fysiska sätt. Men i 
det här projektet fick vi även möta något som närmast liknar hat. Det var när 
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yrkesverksamma textare organiserade en brevkampanj mot oss. Det var väldigt 
lärorikt, om än tidsslukande, att hantera. 
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8 Redogörelse av projektets genomförande 

8.1 Genomförandeplan/tidplan 

Projektet hade fem etapper 

Etapp 1 - Start: API-koppling – Juni + Augusti 2016 

Den första etappen fokuserade på teknik och research. Vi kopplade samman vårt 
egna system med det undertextverktyg/tjänst Amara som textningen skedde i. Vi 
skapade även den första versionen av det interna utbildningsmaterial som 
frivilliga undertextare tog del av. 

 
Etapp 2 - Textning, fas 1: Uppstart av community och textning – September 
– November 2016 

Vi skapade kontakter med frivilliga undertextare genom vårt nätverk och kom 
igång.  

Halvvägs in i etappen hade vi ett litet sammanbrott. Då var hastigheten 30 
avsnitt i veckan. Projektet var för toppstyrt, hade för långa beslutsvägar och för 
många möten. Det var svårt för de som var någorlunda nyanställda att växa in i 
ansvaret. Vi flyttade då ledningen av projektet nedåt i vår organisation och 
definierade målet ”100 avsnitt i veckan i ett år”. Arbetet blev mycket mer agilt 
och det hjälpte.  

I slutänden betydde det enkelt kommunicerbara ”100-målet” att vi textade från 
den dagen till projektets slut. Tanken från början var att vi skulle vara klara 16 
veckor tidigare än det (det hade dock krävt 125 avsnitt i veckan). 

 
Etapp 3 - Textning, fas 2: December 2016 – maj 2017 

Under den långa etapp 3 rullade projektet någorlunda automatiskt och 
veckomålen löste sig. Vi utvärderade kvaliteten genom användartest och i maj 
2017 genomförde ett större helgevent i Jönköping fyllt med frivilliga 
undertextare.  

 
Etapp 4 - Spridning fas 1: Produktion av det material som sprids till andra 
webbplatser, samt fortsatt textning – Juni – Augusti 2017 

Textningen fortsatte.  

Vi spelade in en videokurs om att undertexta (en nyinspelning av den som 
skapades i etapp 1). Vi gjorde även en rik samling textguider och stöd.  

 
Etapp 5 - Spridning fas 2: Aktiv spridning av projektets effekter – 
September – November 2017 
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Textningen fortsatte. Arkivet var i princip klart men vi hade en rik utgivning 
under perioden med nära 50 nya avsnitt i veckan. Det är vårt nya och fortsatta 
tempo. 

Vi jobbade även med att paketera vår kurs och vårt textmaterial för allmänt 
bruk. 

 

8.2 Projektets budget 

Projektet har kostat 2,47 miljoner. Det är strax under budgeten på 2,7 miljoner. 
Merparten av detta då vi under andra halvan projektet haft stöd av en person 
delvis betald av Arbetsförmedlingen hos oss. Vi sparade då 200 kkr i direkt 
arbete i projektet.  

PTS finansiering har varit exakt 1 255 990 kr. 

Vår totala medfinansiering blev: 1 214  000 kr 

Inga fler har varit aktiva finansiärer och projektet. Arbetsförmedlningens stöd 
var inte kopplat till projektet i sig utan till den avdelning som genomförde 
textning. 

En sammanställning av utfall i relation till budget finns som bilaga 1. 

 

8.3 Projektets arbetssätt 

Projektet började med en väldigt ambitiös projektmodell för det interna 
manskapet som finns dokumenterad i förstudien.  

Som nämnt i 8.1 Etapp 2 fick vi skaka 
om det lite längs vägen. Ledare var 
inte tillgängliga så mycket som 
behövdes för att kunna ha alla 
möten. De nyanställda, direkt från 
utbildning, fokuserade för mycket av 
sin tid på att ha välförberedda 
möten, diskussioner och 
dokumentation. Det blev för lite tid 
på de uppgifter som behövde göras. 
En bit in i etapp 2 ersatte vi 
veckomöten med ett agilt arbetssätt 
med tre snabba möten i veckan. 

 

Organisationen av frivilliga textare blev som beskriven i förstudien.  
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Under perioder har det saknats bra erfarenhet i mellansteget ”erfarna 
undertextare”. Då har vi tagit över det steget själva. 
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9 Vad händer nu? 

Vi fortsätter att texta. Därför övergår nu hela projektet i en form av förvaltning. 
De senaste två åren har vi ytterligare ökat vår publiceringstakt på video. Så nu 
släpps runt 30 till 40 avsnitt i veckan. De ska förstås textas varje vecka. Vi 
krymper den frivilliga skaran ner till ungefär 15 personer.  

Textning håller på att bli en maskinproducerad produkt. Framtiden kommer 
snabbare än vi först förespådde. Det är svårt att svara på hur fort det kommer att 
gå med just svenska. Men på engelska går åren att räkna på ena handens fingrar. 
För oss tror vi arbetet, åtminstone i början, blir likt hur vi arbetat – frivillig kraft i 
samverkan med en anställd expert. Men att den externa kraften är ett 
datorprogram istället. Några år är det dock kvar dit. 

Så den öppna öppna textningsresursen har värde några år, kanske fem. Under 
den tiden hoppas vi att fler går i våra fotspår. Inte nödvändigtvis att bygga en 
community runt, utan mer att lära sig att texta själva.  

Kommande år tror vi att förenings och kulturlivet kommer att tillgängliggöra 
mycket mer video. De som idag skriver i de sammanhangen kommer att spela in 
video. Ofta på sådan gräsrotsnivå att du aldrig tänkt på det.  

Ett typiskt exempel från vår värld: Idag är det självklart att någon skriver en 
sammanfattning av senaste fotoklubbsmötet till klubbens webbsida. Det kommer 
också att flytta till video. Det måste då undertextas om inte alla i klubben är fullt 
hörande.   

Övergripande för framtiden, långt utanför vår kapacitet, tror vi det finns ett 
värde för samhället om det snabbt kraftsamlar kring svenska språkets 
taligenkänning. De intelligenta tjänster som idag finns i våra mobiler (som Apple 
Siri) visar tydligt hur vi hamnar tekniskt på efterkälken inom området. Det 
kommer bara att fortsätta samt förstärkas om inte något händer.    

Skulle det lösas kommer även all video att undertextas helt automatiskt inom en 
snar framtid.  

 


