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Sammanfattning 

Projektet visar hur man med relativt lite kunskap om programmering kan ta fram en lösning 
som både är cross-platform och enkel att underhålla och vidareutveckla med ytterligare 
funktioner i framtiden. Systemet är gjort i Filemaker Pro 13/14 som också är klienten för 
Mac OS X och används för mobila enheter via Filemaker Go 13/14.  
 
Personalen på kostymavdelningen på NorrlandsOperan har tidigare arbetat med en struktur 
där information och bilder kring produktionen sparats i olika Excel eller Word-dokument för 
att sen sparas på en gemensam filserver. Detta arbetssätt skapar problem kring 
dokumentation, att hitta information och att jobba mobilt. 
 
Lösningen är framtagen för att understödja personalen i deras arbete och följer en tydlig 
ordning med vilka objekt som är relaterade till vilka andra objekt. Det är lätt att hitta 
relevant information och att söka på flera olika parametrar för att hitta information. Det går 
att använda samma artister i flera olika produktioner för att behålla data som mått på 
artister och bilder på artister. Det finns möjlighet att söka på en eller flera artister och få en 
lista över vilka kostymer de ska använda sig av i föreställningen och i vilken scen kostymerna 
ska användas.  
 
 

Abstract 

The project is an example of developing a relational database that is cross-platform and easy 
to maintain and develop in the future without a lot of programming knowledge. The system 
is created in Filemaker Pro 13/14 which also serves as the client for Mac OS X and the client 
for mobile devices is Filemaker Go 13/14. 
 
The employees at the costume department at NorrlandsOperan have in the past worked 
primarily with Word and Excel documents in a shared fileserver environment. Some 
problems with this kind of solution are regarding documentation, finding information and 
working on the go. 
 
The solution is inteded to give the employees a logical order in which to do regular processes 
involved in a production as well as to add relevant data to these processes. Searching for 
information is easy and flexible. The data about the performers in the production is easy to 
use in new productions and the data carries over from one production to the next. Another 
feature is the ability to search for costumes that a performer will use in a production and also 
to view information about which scene the costumes are being used. 
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Bakgrund 

Projektet riktar sig mot kostymavdelningen och kostymteknikavdelningen på 
NorrlandsOperan AB i Umeå. Avdelningen jobbar med att tillverka kostymer och att tvätta 
dessa, se till att artisterna vet vilka kostymer de ska använda vid vilket tillfälle och att dessa 
kostymer finns tillgängliga. 
 
I dagsläget så jobbar avdelningen främst med Microsoft Word eller Excel och sparar 
dokument på en filserver som ligger på det lokala nätverket. Bilder sparas i dessa dokument 
och mycket dubbelarbete förekommer eftersom samma information behöver skrivas på flera 
ställen. Det blir också krångligt att samverka med annan personal i samma dokument 
eftersom objektet blir skriftskyddat då någon arbetar med dokumentet. Det är också svårt att 
hitta relevant information på grund av att det finns många mappar med olika dokument och 
bilder. Dokument blir också svårt att spara i olika versioner och då en ny produktion börjar 
och nya dokument skapas så saknas mallar och tydliga riktlinjer för i vilken ordning 
processer ska utföras. När avdelningen jobbar med en produktion så ser oftast arbetssättet 
liknande ut från produktion till produktion och det behövs därför tyddliggjorda processer 
och vyer där datat är konsekvent så att arbetssättet är enkelt att följa och upprepa. 
 
I det nya systemet sparas relevant information kring dokumentation såsom bilder på de 
färdiga kostymerna och plaggen samt skissbilder på de olika kostymerna och plaggen. Detta 
gör så att dokumentation sker löpande under produktionens gång. Systemet skapar också ett 
mobilt arbetssätt vilket innebär att personalen kan ta bilder med en iPad direkt vid 
kostymens provtillfälle och direkt bifoga dessa bilder i systemet istället för att behöva föra 
över bilder till datorn och sedan bifoga dessa i dokument. Data är också enkelare att söka 
med det nya systemet eftersom de inbygga sökfunktionerna i Filemaker stödjer specifika och 
mångsidiga sökkriterier utifrån allt data som finns om de olika objekten. Till exempel kan en 
sökning göras efter alla solister som deltar i produktionen och endast visa dessa objekt. En 
annan sökning kan vara alla plagg som köpts in från en viss leverantör och ska handtvättas. 
Allt data som finns om ett objekt går att kombinera i olika former för att göra advancerade 
sökningar.  
 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa ett effektivt och tidsbesparande system. Lösningen ska bestå 
av ett gränsnitt och ett backend som förenklar och effektiviserar de processer som sker kring 
produktioner på NorrlandsOperan. Systemet ska minska tiden personalen lägger på onödigt 
arbete som att föra över bilder från telefon till datorn, söka efter information i en filserver 
med krångliga mapp-strukturer och att skriva samma information på flera ställen. Idag sker 
det mesta arbetet från dator, istället ska systemet skapa ett mobilt arbetssätt som gör det 
enkelt att föra in och extrahera information ur systemet.  
 

Avgränsningar kring systemet 
 

• Ska endast vara tillgänglig över det lokala nätverket på företaget 
• Ska endast hantera en produktion åt gången 
• Ska vara tillgängligt för Windows, Mac OS X och iOS 
• Har inga beroenden till befintliga system 
• Systemet ska enbart användas av kostymavdelningen och kostymteknikavdelningen 
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Material och metod 

Inlärandet för att kunna utföra projektet har skett löpande genom projektets gång men har skett 
betydligt intensivare efter att layouten av systemet och dess uppbyggnad blivit fastställt. Då det finns 
mycket material kring användarvänlighet och Filemaker så låg fokus i början av projektet på att 
planera systemet så långt som möjligt med den kunskap som fanns till hands. Eftersom jag jobbat 
tidigare med Filemaker så kunde mestadels av layouten bestämmas innan utvecklingsfasen började. 
Då utveckligen av systemet väl började så handlade inlärningen mest om relationer1 mellan de olika 
tabellerna och att utforma tabellerna så att systemets struktur är så logisk som möjligt.  

Användarvänlighet 
 
För att få en god förståelse för hur användare interagerar med olika gränssnitt har jag läst boken 
”Don’t make me think”, Steve Krug, 2005, 2. uppl. Boken förklarar på ett bra sätt hur användare hittar 
information i ett system. Den belyser vad som är viktigt att tänka på när man designar gränssnitt och 
förklarar standarder kring hur olika objekt ska vara placerade i gränsnittet. Då ett gränssnitt ska 
nyttjas av en specifik användarbas som använder gränssnittet varje dag kan inlärningsprocessen vara 
längre om resultatet ändå blir att användaren kan gränssnittet väl efter inlärningsfasen2.  
 
Det betyder alltså att ett gränssnitt kan vara lite krångligt att lära sig men att det kan vägas upp av att 
gränssnittet är användarvänligt efter den initiella baskunskapen om gränssnittet är förvärvat. Detta är 
att notera då man designar ett specialgjort system för en specifik avdelning på ett specifikt företaget 
istället för till exempel en hemsida som har en bred användarbas. Gränssnitt ska ändå vara enkla och 
logiskt uppbygda för att inte förvirra användare och minska effektivitet. Eftersom användarvänlighet 
av systemet varit en prioritering så har möten skett en gång i veckan med personal från 
kostymavdelningen. I förstudiefasen handlade mötena om att kartlägga avdelningens arbetssätt och 
analysera hur det kan översättas till en Filemaker-lösning. Då arbetssättet analyserats och skisserna 
förbättrats efter avdelningens önskemål så startade utvecklingsprocessen av systemet. Då systemet 
varit i utvecklingsfasen så har de veckovisa mötena handlat om att visa utvecklingen av systemet och 
diskutera kring nya funktioner i systemet. 
 

Kort om Filemaker 
 
Filemaker är ett program för att utveckla specialgjorda lösningen utan att vara expert i 
programmering. Det krävs kunskap om hur databaser fungerar och en del webbkunskap eftersom det i 
grunden är baserat på html. Det finns inbyggd funktionalitet för att hantera vilka användare som ska 
komma åt databasen och för att komma åt databasen via mobila enheter. Det går att ta fram en 
Filemaker-lösning via de befintliga mallar som följer med Filemaker men de lösningarna är inte lika 
anpassade som om man gör en databas från grunden. Filemaker är väldigt högnivå och element som 
fönster och knappar ritas ut i layouten via inbyggda verktyg. Innan skapandet av en databas i 
Filemaker bör det finnas en plan för hur de olika tablellerna ska vara relaterade till varandra för att 
veta vilka tabeller som ska skapas och vad de ska innehålla för att bli relaterade till varandra. Då 
tabellerna är skapade och relationerna mellan tabellerna är definierade i programmet så måste varje 
post i parent-tabellen bli tillelad ett unikt löpnummer som sedan används för att i child-tabellens post 
välja vilken post i parent-tabellen den är relaterad till. 3 
 
 

                                                             
1 Lynda.com, Inc. Relational Database Design with Filemaker Pro 
2 Thomas Mejtoft, Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet 
3 Lynda.com, Inc. Filemaker Pro 13 Essential Training 
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Filemaker valdes på grund av att jag har erfarenhet av programmet sedan tidigare och 
NorrlandsOperan har redan licenser för klienter och en färdig server för Filemaker. Databasen blir 
också enkel att underhålla och vidareutveckla i framtiden på grund av användarvänligheten i 
utvecklinsverktygen i Filemaker. Genom videokurser från Lynda.com4 så har jag förvärvat den 
grundkunskap som krävts för att utveckla systemet. Eftersom jag arbetar som IT-tekniker på 
NorrlandsOperan på halvtid utöver detta projekt har jag använt Filemaker för att utveckla tidigare 
Filemaker-lösningar på företaget.  
 

Server 
 
Företaget har en struktur med två ESXi hostar och använder redan i dagsläget en virtuell 
server med Windows Server 2008 R2 och Filemaker Pro 13 för att dela ut befintliga 
lösningar gjorda i Filemaker. Servern används även för lösningen som tas fram av detta 
projekt. Rättigheter för att komma åt databasen som administratör görs via ett admin-konto 
och görs av IT-avdelningen på företaget. Övriga användare har enbart 
datainmatningsrättigheter (se figur 1). Ytterligare nya användare i systemet konfigureras av 
IT-avdelningen. Systemet är avsett att bara vara åtkomligt från det lokala nätverket men det 
finns möjlighet att öppna upp servern för extern access för användarna om behov finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klienter 
 
Systemet kommer att användas via Mac OS X och iOS där de flesta iOS-enheterna är iPads. 
Systemet är designat för att kunna visas i lämplig storlek på en iPad såväl som på en Mac och 
kräver därför inga iPad-specifika vyer. Iphone användarna behöver specialgjorda vyer för att 
med lätthet kunna använda systemet även om dom kommer åt det via dom befintliga vyerna 
för Mac och iPad. Iphone vyer kommer att göras i mån av tid eftersom de inte är 
prioriterade. 
 
Filemaker Pro 14 kostar 3500 kr5 exklusive moms och företaget besitter redan tillräckligt av 
dessa licenser för användarna av systemet. För att använda systemet via iOS behövs ingen 
licens.  

                                                             
4 Lynda.com , Inc. 
5 Filemaker.com, hämtat 2015-05-26 

Figur	  1:	  Bild	  på	  olika	  rättigheter	  i	  databasen. 
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Resultat 

 
I förstudien presenterades fyra (4) utskrivna skisser av systemet för personalen på kostymavdelningen 
för att enkelt kunna demonstrera de olika vyerna och för att kunna demonstrera ungefär hur 
gränssnittet kan se ut. Det var till god hjälp att tidigt i projektet visa skisser. Personalen på 
kostymavdelningen gav specifika önskemål om vilka typer av bilder som ska finnas med i systemet och 
vilken typ av inmatningsbart data som ska finnas. Systemet är inte helt olikt skissen (figur 2) men är 
istället uppbygt i flikar för att få en kompakt och lättnavigerad layout som inte är för plåttrig. I skissen 
så befinner sig användaren i layoutvy i roller-tabellen. När kartläggningen av arbetssättet blev 
tydligare och hur relationerna mellan artister, roller, kostymer och plagg ska se ut blev det tydligt hur 
uppdelningen av tabeller skulle se ut. 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profil Roller

Förnamn

Efternamn

Kön

Yrke 

Produktion

Mått 1

Mått 2

Mått 3

Mått 4

Mått 5

Mått 6

Mått 7

Övrig info 

BILD

BILD

BILD

Text

Senast ändrad: datum

Figur	  2:	  Tidig	  skiss	  av	  gränssnittet.	  
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Karta över databasrelationer 
 
En artist kan ha flera roller, en roll kan ha flera kostymer och en kostym kan ha flera plagg. 
En kostym kan också ha flera byten (kan till exempel användas i akt 1 scen 1 och sen igen i 
act 3 scen 2). För att undvika many to many relationer6 så förenas akter och scener med en 
tabell som heter byten. Ett byte väljs sedan från kostymen och till bytet väljs rätt akt från den 
relaterade tabellen som heter akter och scener 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Lynda.com, Inc. Relational Database Design with Filemaker Pro 

Artister 

Roller 

Kostymer 

Plagg 

Akter och scener 

Byten Provningar 
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Användning 

Artister 
 
Systemet är designat genom att använda flikar för att navigera mellan olika vyer. Den aktiva 
tabellen som visas indikeras av att den aktiva fliken är mörkblå. I bilden nedan (figur 3) är 
användaren i listvyn i artister-tabellen. För att skapa en ny post så används knappen ”Ny 
post” högst upp på skärmen eller på ”Ny artist” till höger på skärmen. Vyn visar en lista över 
alla artister i databasen och information kring artisterna. För att se en artist i nästa vy (figur 
4) trycker användaren på någon av texterna som beskriver fälten (Förnamn, Efternamn, 
Yrke, Produktion). I layoutvyn finns information kring artister och de roller som artisten 
spelar i produktionen. De roller som artisten spelar visas på höger sida av skärmen och 
hämtas från roller-tabellen. För att en roll ska vara relaterat till en artist krävs det att 
användaren valt rätt artist från fältet ”Artist” i roller-tabellen. Det finns också flikar för bilder 
och mått med plats för bilder på artisten och artistens olika kroppsmått. Längst ner på 
skärmen står vem som skapat inlägget om artisten och när det senast ändrats och av vem.  

 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur	  3:	  Listvy	  i	  artister-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X. 

Figur	  4:	  Layoutvy	  i	  artister-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.	  
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I figur 5 befinner sig användaren i navigeringsverktyget för bilder. För att se olika bilder på artisten 
används flikverktyget under bilden. För att byta bild i någon av de tre platserna som finns så 
högerklickar användaren och väljer ”Sätt in bild” för att sedan välja en bild lokalt från datorn. Det är 
också möjligt att kopiera eller klippa ut en bild från systemet och kopiera eller klistra in den i vilket 
bildhållare som helst i systemet. 

Roller  
 
I alla tabeller ser listvyn (figur 6) ut på samma sätt och visar relevant information från 
objekten i tabellen. I roller tabellens layoutvy (figur 7) syns den relateratade artisten och 
relaterade kostymer till den rollen. En roll skapas på samma sätt som en ny post för en artist 
och blir relaterad till artisten genom ett fält som heter ”Artist” där en lista över artister i 
databasen presenteras. I layoutvyn så syns på höger sida av skärmen alla kostymer som är 
relaterade till rollen ”Greve Almaviva” (figur 7). 
 

 
Figur	  6:	  Listvy	  i	  roller-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.	  

Figur	  5:	  Layoutvy	  i	  artister-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X. 
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Kostymer 
 
Listvyn i kostymertabellen ser ut som listvyn i övriga tabeller. I layoutvyn i kostymer-
tabellen blir funktionaliteten mer komplex än i övriga tabeller. En kostym relateras till en 
roll genom att välja rollen i listan över roller i fältet ”Tillhör roll”. Kostymer kan kopplas till 
ett plagg genom vyn på höger sida av skärmen. Ett nytt plagg skapas genom att skriva in 
information om ett nytt plagg i det tomma fältet längst ner i tabellen.  
 
 

För att bestämma i vilken scen kostymen ska användas väljer användaren i en rullista över 
produktionens akter och scener alla scener som kostymen används i. Detta skapar sedan 
bytesschemat (se figur 13). Vilka akter och scener som ska användas definieras av tabellen 
som finns under fliken ”Akt/Scen”. Innan kostymen är färdig så provas kostymen av artisten 
som ska använda den för att veta vilka ändringar som behöver göras på kostymen. För att 
skapa ett nytt provtillfälle trycker användaren på ”Provning” knappen i det tomma fältet 
längst ner i höger på skärmen. Ett fönster presenteras med valbara fält för att bifoga bilder. 
Om användaren befinner sig i iOS så finns det ett alternativ för att använda den inbyggda 
kameran i enheten eller att bifoga en bild från hårddisken. 
 

Figur	  7:	  Layoutvy	  i	  roller-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  x. 

Figur	  8:	  Databasrelationer	  från	  Filemakers	  relationsverktyg. 
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Figur	  9:	  Layoutvy	  i	  kostymer-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.	  

 

 
Figur	  10:	  Bilder	  i	  layoutvy	  i	  kostymer-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.	  

 
 



Löpnummer (EL1517)  
Examensarbete för högskoleexamen i nät- och kommunikationsteknik, 15hp 

13 

Plagg 
 
När användaren skapar ett nytt plagg via layoutvyn i kostymer-tabellen så skapas plagget 
egentligen i en tabell som heter ”Plagg” och blir kopplad till kostymen. Detta är möjligt via 
Filemakers inbygga funktion för portaler. En portal visar information från en relaterad tabell 
i den tabell användaren befinner sig i. Om en kostym raderas från kostym-tabellen så finns 
plaggen kvar i plagg-tabellen och kan då antingen tas bort från plagg-tabellen via listvyn eller 
layoutvyn för den tabellen. De vyerna ser ut och fungerar på samma sätt som de andra 
tabellerna men innehåller bara informationen som matas in från layoutbyn i kostym-tabellen 
samt information om vilken kostymplagget är relaterat till. 
 
 

 
Figur	  11:	  Listvy	  i	  plagg-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.	  

 

Akt/Scen 
 
Här bestämmer användarna hur många akter och scener som finns i produktionen. För att 
skapa en ny scen så trycker användaren på ”Ny post” högst upp på skärmen. Därefter matas 
värdet för akt och scen in i den nya posten. De skapade scenerna blir sedan valbara från 
kostymer-tabellens layoutvy och används också för att generera fram ett bytesschema för 
artisten. 
 
 

 
Figur	  12:	  Listvy	  i	  akt/scen-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.¨	  
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Bytesschema 
 
Med den inbyggda sökfunktionen i Filemaker kan man söka efter antingen en Artist och få 
en lista över alla kostymbyten relaterade till alla kostymer som den artisten ska använda i 
föreställningen eller söka på en roll och få alla kostymbyten relaterade till den rollen. För att 
en kostym ska finnas i bytesschema så krävs det att akter och scener då kostymen ska 
användas är definierat via layoutvyn i kostym-tabellen. Kostymerna visas sedan i kronologisk 
ordning i bytesschemat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur	  13:	  Bytesschema	  i	  Mac	  OS	  X. 
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Sökfunktion 
 
Den inbyggda sökfunktionen i Filemaker används genom knappen ”Sök” högs upp på 
skärmen. I sökläge (figur 14) så är alla fält i layouten sökbara. Användaren kan till exempel 
söka på bara förnamn eller bara efternamn eller förnamn och efternamn och få upp alla 
objekt som matchar sökningen. 
 
 

 
Figur	  14:	  Sökfunktion	  i	  artister-‐tabellen	  i	  Mac	  OS	  X.	  

 

Diskussion 

Resultet är ett system som går att använda men har vissa förbättringsområden så som 
förättrad funktionalitet kring utskrifter eftersom personalen behöver kunna ge ett 
bytesschema till artisterna på papper. Det finns också önskemål kring att kunna exportera 
specifika data kring specifika objekt till pdf och utskrift. Möjlighet att komma åt systemet då 
personalen är på turné är också ett krav som dykt upp sent i projektet. Dessa önskemål 
tillfaller NorrlandsOperans ansvar att åtgärda efter projektets gång. 
 
Då vi utvärderat projektet säger Susanne Lidgren, Föreståndare, Kostymavdelningen, 
NorrlandsOperan att ”Projektet blev som tänkt med lätt och logiskt upplägg med ett 
användarvänligt tänk och utan onödiga funktioner” 
 
Eftersom att inte alla parter deltagit i alla möten så togs vissa beslut såsom att systemet bara 
ska vara accessbart över det interna nätet. Det har visat sig i efterhand att det finns behov av 
att komma åt systemet externt och ansvaret för den förbättringen överlåts till 
NorrlandsOperan då tid inte finns.  
 
I förstudiefasen så handlade projektet mycket om att förklara vad som var möjligt och inte 
möjligt att genomföra och att förstå arbetsprocessen på avdelningene eftersom deltagarna 
haft olika kunskapsnivå kring både IT och produktionsarbete kring kostymer. Det tog tid att 
dels analysera hur avdelningen arbetar och dels hur man på bästa sätt översätter det till ett 
produktionsverkyg. Eftersom tid var en faktor så har vissa processer inte hunnits med så 
som att mäta hur mycket snabbare arbetssätt det nya systemet bidrar med och hur det 
påverkar utskrifter. Systemet är helt klart en stor förbättring från det gamla arbetssättet då 
utskrifter minskar markant då mobilt arbete via iPad är möjligt samt att all information är 
samlad på ett och samma ställe vilket gör det enklare att hitta information och dokumentera 
produktionen. Då vi diskuterat kring projekets påverkan på avdelningens 
dokumentationsrutiner säger Susanne Lidgren, Föreståndare, Kostymavdelningen, 
NorrlandsOperan att ”Dokumentationen är automatisk och sparar väldigt mycket tid för 
oss”. 
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Syftet har varit att skapa ett användarvänligt och effektivt system och tack vare det nära 
samarbetet med användarna på kostymavdelningen så blev projektet lyckat. Projektet blev 
mer lyckat än vad som kanske var väntat och jag tror det beror mycket på att personalen på 
kostymavdelningen har varit deltagande från början till slut i projektet. De har varit med och 
bestämt kring hur relationerna mellan de olika tabellerna ska fungera och kunnat visa på ett 
bra sätt hur de tidigare har arbetat med produktioner. Att bygga ett system som är 
specialgjort för en avdelning är något som inte behöver ta väldigt lång tid eller mycket 
tekniskt kunskap och resultat blir både närmare vad beställaren har tänkt och kanske ännu 
bättre då de båda parterna jobbar nära varandra under projektets gång. Eftersom 
kostymavdelningen varit med och utformat systemet behövs inte heller någon längre 
utbildning då systemet är klart eftersom utbildningen sker löpande under utvecklingen då 
personalen får se systemet vid varje möte och tycka till om det samt se ändringar. 
Eftersom det visade sig mycket effektivt att göra skisser av systemet tidigt i projektet så är 
det något jag kommer ta med mig till framtida projekt. Det visar på ett enkelt sätt för 
användare hur ett gränssnitt kan se ut istället för att prata på en abstrakt nivå. Frekventa 
möten har också varit väldigt viktigt för att kunna hålla god kommunikation och ett nära 
sammarbete med användarna av systemet. Något som hade varit intressant i efterhand är att 
filma möten för att kunna gå tillbaka och visa andra parter hur dialogen har sett ut genom 
projektets gång. 
 
Eftersom alla parter inte kunde delta i alla möten så togs vissa beslut såsom att systemet 
bara ska vara accessbart över det interna nätet. Det har visat sig i efterhand att det finns 
behov av att komma åt systemet externt och ansvaret för den förbättringen överlåts till 
NorrlandsOperan då tid inte finns.  
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