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Abstract 

Navigating to different locations isn’t always easy. Imagine then how it is for people with a 

visual impairment to walk across the street or to get from one point to another. The Swedish 

Association of the Visually Impaired (SRF) has pointed out that today's society is not 

sufficiently accessible to people with visual impairment and there are improvements that need 

to get done. Technology is something that has evolved a lot this last decade and occurs today 

almost everywhere in our environment. 

In some areas, technology has facilitated people's daily life very much and we have therefore 

chosen to examine whether a combination of several technical functions integrated into the 

fictive artifact called Eyenavster can facilitate outdoor orientation and increase the 

accessibility for people with a visual impairment.  

Qualitative data collection methods have been used in this study by six interviews to answer 

our question. It was found that the fictional artifact Eyenavster could facilitate outdoor 

orientation in unfamiliar environment and on those occasions when people with a visual 

impairment get lost. 
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Sammanfattning 

Att enkelt och smidigt kunna hitta till olika platser är inte alltid lätt, försök föreställa dig då 

hur det är för människor som har en synskada att bland annat gå tvärs över gatan eller att ta 

sig från punkt a till b. Synskadades Riksförbund (SRF) har påpekat att dagens samhälle inte är 

tillräckligt tillgänglig för människor som har en synskada och att en del förbättringar krävs för 

att åtgärda det. Teknik är något som har växt väldigt mycket under den senaste tiden och 

förkommer idag nästan överallt i vår omgivning.  

Inom vissa områden har tekniken underlättat människans vardag väldigt mycket, därför har vi 

i denna studie valt att undersöka om en kombination av ett flertal tekniska funktioner 

integrerade i den fiktiva artefakt Eyenavster kan underlätta utomhusorienteringen och därmed 

öka tillgängligheten för människor som har en synskada.  

I denna studie har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts genom sex respondentintervjuer 

för att besvara vår frågeställning. Det framkommer att den fiktiva artefakten Eyenavster skulle 

kunna underlätta utomhusorienteringen i okända miljöer samt vid de tillfällen man går vilse. 

 

Nyckelord: synskadade, navigering, orientering, eyenavster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Denna uppsats är en del av kursen Medieteknik C som omfattar 15 högskolepoäng. Vi vill 

inleda med att tacka vår kontaktperson på Synskadades Riksförbund (SRF) som har varit till 

stor hjälp under studiens gång, men även alla respondenter som har medverkat i vår studie 

genom att ställa upp på en intervju. Vi vill även tacka vår handledare Mauri Kaipainen för att 

han stöttat och väglett oss genom hela studiens gång med konstruktivt kritik. Avslutningsvis 

vill vi tacka alla de som har hjälpt oss med korrekturläsning och uppmuntrat oss under hela 

arbetets gång.  
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1 Inledning 
I ett samhälle är det tänkt att alla människor vare sig man har ett handikapp eller inte ska på 

ett enkelt och smidigt sätt kunna hitta och ta sig fram till olika mål och destinationer. Som 

fotgängare, synskadad eller inte sker det en hel del aktiviteter i miljön man befinner sig i. Till 

exempel i en stadsmiljö måste man ta hänsyn till alla trafikanter oavsett om det är fotgängare, 

cyklister, bilister men även tillfälliga byggarbeten och andra hinder som man kan stöta på. 

Med den fiktiva artefakten Eyenavster innehållande talsyntes, taligenkänning, 

kollisionsvarnare, GPS och Mappiezoom menar vi att utomhusorienteringen för människor 

som har en synskada skulle kunna underlättas. Man kan tycka att dagens samhälle är bra 

anpassat för alla människor, men hur upplever egentligen människor som har en synskada 

detta samhälle? 

I studien kommer det att utföras sex intervjuer med män och kvinnor som har någon form av 

synskada för att undersöka huruvida de är positiva till teknik som hjälpmedel samt för att hitta 

de största användningsområden för den fiktiva artefakten Eyenavster vid utomhusorientering. 

Synskadades Riksförbund (SRF) har påpekat att dagens samhälle inte är tillräckligt tillgänglig 

för människor som har en synskada. Synskadades Riksförbund (SRF) har även pekat ut ett 

antal problemområden som kräver en förbättring för att öka tillgängligheten för människor 

som har en synskada. Övergångställen, tillfälliga hinder, dålig belysning med mera är några 

av de problemområden som nämnts.
1
 Som synskadad är det viktigt att beakta dessa hinder för 

att säkert ta sig fram. Synskadades Riksförbund (SRF) är en organisation som bedriver frågor 

som gynnar människor som har en synskada för att eventuellt förbättra dagens samhälle så att 

den är lika representativt för synskadade som det är för människor utan synskador.  

”Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer 

tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga 

rättigheter. Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på 

grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är 

skyldiga att göra.”
2
 

Denna studie fokuserar på hur, vilka och om tekniska funktioner integrerade i en artefakt kan 

vara tänkbara hjälpmedel vid utomhusorientering i en stadsmiljö och samtidigt öka 

                                                           
1
 Synskadades Riksförbund, Fysisk miljö. 2010, hämtad 2011-12-08, 

< http://www.srf.nu/fragor-vi-driver/tillganglig-fysisk-miljo/Fysisk-miljo/ >. 
2
 Synskadades Riksförbund, Frågor vi driver. 2011, hämtad 2011-12-16, 

< http://www.srf.nu/fragor-vi-driver/ >. 

http://www.srf.nu/fragor-vi-driver/tillganglig-fysisk-miljo/Fysisk-miljo/
http://www.srf.nu/fragor-vi-driver/
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tillgängligheten för människor som har en synskada. Tekniska hjälpmedel har idag lett till att 

en stor del av vår vardag underlättats. Vid en jämförelse av dagens samhälle gentemot 

samhället för inte mer än cirka 20 år sedan kan vi konstatera att människan idag lever i en 

värld där teknik är i fokus. Teknik är idag så pass inbäddad i vår omgivning att det har blivit 

en del av människans vardag. I dagsläget kan man se dörrar som automatiskt öppnas vid 

närmande, lampor som automatiskt tänds när man befinner sig i ett rum samt möjligheten att 

vara uppkopplad mot ett nätverk nästan var man än befinner sig. Behovet av att gå till banken 

för att betala räkningar har minskat då det kan göras betydligt smidigare med en dator eller 

mobiltelefon som är kopplad mot ett nätverk samtidigt som man sitter på tåget hem. Allt detta 

är tecken på att teknik underlättar vår vardag. Redan under 1980-talet förutspådde datavetaren 

Mark Weiser som är grundaren till begreppet; ubiquitous computing, att världen i framtiden 

skulle komma att se ut på det här sättet, det vill säga att teknik kommer att finnas överallt i 

vårt samhälle. Han presenterade begreppet där han menade att man kommer att leva i en värld 

där datorer förekommer överallt i vår omgivning, men att de samtidigt kommer att vara så 

pass inbäddade i omgivningen att vi kommer att använda oss utav dem utan att tänka på det. 

Dessa datorer kommer i sin tur att hjälpa människan med vardagliga sysslor genom att till 

exempel påminna om viktiga möten, automatiskt utföra delar av hushållsarbeten och så 

vidare.
3
 

“A less-traveled path I call the "invisible"; its highest ideal is to make a 

computer so imbedded, so fitting, so natural, that we use it without even thinking 

about it.”
4
 

För att förklara hur en sådan värld skulle kunna se ut presenterade Weiser ett scenario med 

persona Sal, där han målade upp en bild på hur ubiquitous computing skulle kunna underlätta 

människans vardag.
5
 Idag drygt 20 år efter att begreppet ubiquitous computing presenterades 

kan vi se att Weisers förutsägelse håller på att bli verklighet. I avsnittet tidigare forskning (se 

Tidigare forskning) redogörs två studier vars syfte är att undersöka om man med hjälp av 

teknik kan underlätta orienteringen och därmed vardagen för människor som har en synskada 

                                                           
3
 Want, Roy, Xerox PARC, A Ubiquitous Life. 2011, hämtad 2011-11-13, 

<http://www-sul.stanford.edu/weiser/Bio.html >. 
4
 Weiser, Mark, Ubiquitous Computing. 1996, hämtad 2011-12-08, 

< http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html >. 
5
 Weiser, Mark, The Computer for the 21st Century. 1991, s.6, hämtad2011-12-08, 

< https://studentadmin.mi.sh.se/file.php/53/Dokument_VTM_II/Interaktionsdesign/Weiser-
Computer21stCentury-SciAm.pdf >. 
 

http://www-sul.stanford.edu/weiser/Bio.html
http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html
https://studentadmin.mi.sh.se/file.php/53/Dokument_VTM_II/Interaktionsdesign/Weiser-Computer21stCentury-SciAm.pdf
https://studentadmin.mi.sh.se/file.php/53/Dokument_VTM_II/Interaktionsdesign/Weiser-Computer21stCentury-SciAm.pdf
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genom att öka tillgängligheten för dem. Då tanken med ubiquitous computing är att underlätta 

människans vardag, menar vi att man idag genom dagens teknik skulle kunna skapa en 

artefakt som eventuellt kan hjälpa människor som har en synskada vid utomhusorientering i 

stadsmiljöer. 

1.1 Begreppsdefinition 

Artefakt – Med artefakt syftar vi på produkt eller föremål. 

Synskadade - Begreppet synskadade syftar på personer som har en synnedsättning som 

försvårar orienteringen i utomhusmiljö. 

Orientering – Med orientering menar vi att man tar sig fram, det vill säga hitta till olika 

destinationer. 

Navigering – Begreppet innebär att man styrs till önskad destination av ett hjälpmedel. 

Ubiquitous computing – Med ubiquitous computing syftar vi på en samling funktioner 

sammankopplade mot varandra via ett nätverk. 

Taligenkänning – Taligenkänning menar vi är en funktion som möjliggör tal mellan 

människa och dator. Ett exempel är funktionen Siri i Iphone. 

Talsyntes – En funktion som audiellt läser upp skriftlig information för användaren. 

Kollisionsvarnare – En radar(sensor) som varnar för eventuella hinder. 

GPS – Global Positioning System är en funktion som visar vart man befinner sig på en karta 

med stor precision. 

Mappiezoom – Ett fiktivt avancerat kartsystem som till exempel kan visa övergångställen, 

parkbänkar, trafikljus med mera. 

Vita käppen – Är en vit käpp som människor som har en synskada brukar använda för att 

känna sig fram när de orienterar sig i utomhusmiljö. Käppen används även för att signalera för 

andra människor i omgivningen att personen i fråga är synskadad och att man ska vara 

vaksam. 

Eyenavster – En fiktiv artefakt innehållande talsyntes, taligenkänning, GPS, Mappiezoom och 

kollisionsvarnare. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en kombination av ett flertal tekniska funktioner, 

integrerade i en artefakt, kan underlätta utomhusorienteringen i stadsmiljöer för människor 

som har en synskada. Vi vill även undersöka om det finns några särskilda funktioner som 

människor med en synskada önskar skulle finnas i en sådan artefakt, samt var de största 

problemområden finns idag vid utomhusorientering för människor med en synskada. Vi har 

en hypotes som vi anser kan underlätta orienteringen för människor som har en synskada och 

därför vill vi undersöka om detta kan stämma. I dagsläget är det inte möjligt att praktiskt testa 

vår hypotes då en artefakt innehållande dessa funktioner inte finns ute på marknaden, därför 

undersöker vi enbart åsikterna om de tilltänkta funktionerna i den fiktiva artefakten 

Eyenavster för att ta reda på vad människor som har en synskada tycker om dessa funktioner. 

1.3 Hypotes 

Kombinationen av funktionerna talsyntes, taligenkänning, GPS, Mappiezoom och 

kollisionsvarnare integrerade i en artefakt som vi kallar Eyenavster, underlättar 

utomhusorienteringen i stadsmiljöer för människor med en synskada.  

1.4 Frågeställning 

 På vilket eller vilka sätt kan utomhusorienteringen för människor som har en synskada 

underlättas med hjälp av en teknisk artefakt? 

 Vilka funktioner skulle vara mest väsentliga i en sådan artefakt? 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie behandlas vuxna människor som har en synskada och svårigheter att orientera 

sig i utomhusmiljöer på grund av denna synskada. Människor med olika typer av synskador 

behandlas eftersom begreppet synskadad är det gemensamma benämningen för synsvaga, 

gravt synskadade och blinda.
6
 Oberoende av i hur stor utsträckning människor som har en 

synskada har svårigheter med att orientera sig i utomhusmiljöer är faktum fortfarande att det 

är ett problem, och att den synskadade behöver hjälp med det. Med andra ord undersöks i 

studien tycke och åsikter av människor oberoende av graden på synskada för att få en så bred 

bild som möjligt. 

I dagsläget är det inte möjligt för oss att praktiskt testa en artefakt innehållande våra tilltänkta 

funktioner då en sådan artefakt inte finns ute på marknaden, därför undersöker vi i studien 

                                                           
6
 Synskadades stiftelse, Vem är synskadad. hämtad 2011-11-15, 

< www.synskadadesstiftelse.se/vem.htm >. 

http://www.synskadadesstiftelse.se/vem.htm
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enbart hypotetiskt vad våra respondenter skulle tycka om artefakten Eyenavster innehållande 

funktionerna: taligenkänning, talsyntes, GPS, Mappiezoom och kollisionsvarnare fanns. I 

studien kommer det att fokuseras på hur teknik kan kombineras och därmed skapa en artefakt 

som eventuellt kan underlätta utomhusorienteringen för människor som har en synskada i 

stadsmiljöer, oberoende av deras synskada. 

2 Bakgrund 

2.1 Vem är synskadad? 

En människa som har en synskada är den som har en synnedsättning. Människor som har en 

synskada kan därför variera allt från blinda personer som inte kan se något, till personer med 

en synnedsättning som inte går att rätta till med glasögon.
7
 När man pratar om människor som 

har en synskada pratar man därför om en större grupp som involverar människor som kan röra 

sig fritt i ett samhälle, men som däremot har svårt att se mindre detaljer som ansikten och text, 

till människor som är helt blinda och inte ser överhuvudtaget.
8
 För att tydliggöra begreppet 

synskadade, citeras synskadades stiftelse som definierar begreppet på följande sätt: 

”Blind är den som inte ser! Människor som har mycket små synrester, men som 

inte kan vägleda sig med synens hjälp vid förflyttningar är gravt synskadade. De 

som kan vägleda sig med synens hjälp, men som har stora svårigheter att läsa 

vanlig text, är synsvaga. Synskadad är den gemensamma benämningen på 

blinda, gravt synskadade och synsvaga.”
9
 

Begreppet synskadad blir på så sätt väldigt omfattande och hit räknas människor med olika 

synskador. Den största orsaken till synskador beror på den höga åldern. Upp emot 75 % av de 

människor som har en synskada är äldre än 65 år. En annan orsak, utöver åldern, som kan leda 

till synskador är sjukdomar som till exempel diabetes. Förr i tiden var diabetes en vanlig 

sjukdom som väldigt ofta ledde till synskador, men idag har man med hjälp av bra 

behandlingar kunnat bromsa ner utvecklingen på de synskador som beror på diabetes. Det 

finns även de människor som föds med en synskada, oftast beror det på skador som uppstår 

antingen i samband med eller strax före förlossningen. Det finns även de som blir synskadade 

                                                           
7
 Synskadades Riksförbund, SRF informerar. 2004, hämtad 2011-11-15, 

< www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/Synskadad.doc >. 
8
 Synskadades Riksförbund, Synskador tusen sätt att se. 2011, hämtad 2011-11-15, 

<http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Tusens%c3%a4ttattsefolder%202010.pdf >. 
9
 Synskadades stiftelse, Vem är synskadad. hämtad 2011-11-15, 

< www.synskadadesstiftelse.se/vem.htm >. 

http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/Synskadad.doc
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/Tusens%c3%a4ttattsefolder%202010.pdf
http://www.synskadadesstiftelse.se/vem.htm
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genom ärftliga sjukdomar.
10

 Enligt WHO (World Health Organization) finns det cirka 285 

miljoner människor runt om i världen som har en synskada, varav 39 miljoner är blinda.
11

 I 

Sverige finns det cirka 175 000 människor som har en synskada,
12

 vilket motsvarar cirka 2 % 

av den svenska befolkningen.  

2.2 Synskador som vi kommer att fördjupa oss inom 

Nedan kommer följande synskador att presenteras i syfte att öka förståelsen för de olika typer 

av synskador som finns. Diabetessynskador, Katarakt, Glaukom, Makuladegeneration, 

Näthinneavlossning, Retinitis pigmentosa och blindhet. Oberoende av ovanstående 

ögonsjukdomar en person har, är faktum fortfarande att man behöver hjälp vid 

utomhusorientering i olika utsträckningar. 

2.2.1 Diabetessynskada 

Diabetessynskada som även kallas Retinopati brukar 

drabba cirka 40 % av de diabetiker som är beroende av 

insulin, vad gäller diabetiker som inte är beroende av 

insulin är motsvarande siffra cirka 20 %. Risken för att 

drabbas av diabetesretinopati blir större ju längre man 

har haft diabetes. Personer som drabbats av diabetes 

innan fyllda 30 år brukar i 90 % av fallen drabbas av 

diabetesretinopati inom 30 år. Diabetesretinopati är en 

ögonsjukdom som är mer representativ bland äldre än 

vad den är bland personer före puberteten.
13

 

Diabetesretinopati som i grund och botten är en 

kärlförändring inom näthinnan beror på att de nybildade kärlen blöder och orsakar 

glaskroppsblödningar som sedan leder till synnedsättning.  

En av de främsta orsakerna till synnedsättning vid diabetesretinopati är att diabetiker får 

problem med den gula fläcken genom en så kallad makulaödem,
14

 det vill säga att en 

vätskeansamling sker i den gulafläcken, vilket leder till en uppsvullnad av näthinnan som 

                                                           
10

 Synskadades Riksförbund. SRF informerar.2004, hämtad 2011-11-15, 
< www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/Synskadad.doc >. 
11

 World Health Organization. Visual impairment and blindness. 2011, hämtad 2011-11-15, 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ >. 
12

 Synskadades Riksförbund. SRF informerar- informera synskadade. 2006, hämtad 2011-11-15 
<http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/informerasynskadade.pdf >. 
13

 Kugelberg, Maria och Ygge, Jan. Ögonboken. 1 uppl. Stockholm: Liber, 2010, s.153 
14

 Ibid, s.154 

Bild 1 – Diabetessynskada 

http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/Synskadad.doc
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/
http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/informerasynskadade.pdf
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skadar synen.
15

 De vanliga symtomen vid diabetesretinopati är att man ser fläckar och får en 

suddig syn, vilket kan leda till plötsligt synbortfall.
16

 Diabetesretinopati kan behandlas på 

olika sätt beroende på vad som är skadat. Vid makulaödem utför man en laserbehandling och 

vid glaskroppsblödning brukar man oftast avvakta en kortare period innan man opererar bort 

glaskroppen ifall den inte läker naturligt. 
17

 

2.2.2 Katarakt 

Katarakt även kallad grå starr är en ögonsjukdom vars 

orsak idag inte är känd. Katarakt kan antingen vara 

medfödd eller något som utvecklas med tiden. Personer 

som utsätts för UV-strålning, eller brukar steroider, 

cytostatika eller lider av diabetes kan hamna inom 

riskzonen för att drabbas av katarakt. De symptomen som 

man idag kan se vid katarakt är att synen blir suddig, det 

vill säga att linsen i ögat blir grumlig, färger upplevs allt 

svagare, man har svårt för stark ljus och i vissa fall kan 

man även drabbas av dubbelseende.
18

 Idag kan man med 

en operation behandla katarakt, genom att byta ut den skadade linsen mot en ny konstgjord 

plastlins.
19

 

2.2.3 Glaukom 

Glaukom även kallad grön starr ökar trycket i ögat. Vid 

högt tryck kan ögat skadas och därmed försämras synen. 

Det finns två typer av glaukom, primärt 

öppenvinkelglaukom och akut glaukom
20

 där den 

sistnämnda är mer sällsynt. Får den drabbade vid akut 

glaukom inte behandling snabbt kan utfallet bli att 

personen helt och hållet mister synen på det drabbade 

ögat.
21

 Primärt öppenvinkelglaukom är den mer 

                                                           
15

 Nimade, Vad är makulaödem. hämtad 2011-11-16, 
< http://www.nimade.info/halsa/2011/08/Vad-ar-makulaodem.html >. 
16

 Kugelberg, Maria och Ygge, Jan. Ögonboken. 1 uppl. Stockholm: Liber, 2010, s.154-155 
17

 Ibid, s.156 
18

 Ibid, s.130 
19

 Ibid, s.132 
20

 Ibid, s.133 
21

 Ibid, s.92 

Bild 2 - Katarakt 

Bild 3 - Glaukom  

http://www.nimade.info/halsa/2011/08/Vad-ar-makulaodem.html
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förekommande varianten av glaukom, där ett långsamt synnedsättningsförlopp sker vid 

drabbning. Cirka 1-2 % av personer över 50 år och cirka 5 % av alla över 70 år drabbas av 

primärt öppenvinkelglaukom.
22

 

Symptomen för glaukom är att synen utanför det centrala synfältet skadas först och rör sig 

sakta in mot det centrala synfältet. Glaukom kan behandlas genom trycksänkandedroppar. Det 

är dock viktigt att veta att behandlingen inte botar sjukdomen utan enbart förhindrar den från 

vidareutveckling
23

, vilket betyder att ju snabbare man utför behandlingen desto mer av synen 

behåller man.  

Då akut glaukom är en allvarlig ögonsjukdom som leder till att synnedsättningen sker i 

mycket snabbt takt är det oerhört viktigt att uppsöka hjälp snarast möjligt. En farlighetsaspekt 

med just akut glaukom är att de vanligaste symptomen är huvudvärk och illamående vilket 

kan misstolkas och leda till förödande konsekvenser. Akut glaukom är mer förekommande 

bland äldre människor än yngre.
24

 

2.2.4 Makuladegeneration 

I samband med makuladegeneration sker en 

förändring i den gula fläcken som är en del av 

näthinnan. Den gula fläcken är den styrande delen av 

synen, det vill säga det är utifrån den gula fläcken 

som människan kan se visuella bilder. 

Makuladegeneration brukar delas in i två former, torr 

makuladegeneration och våt makuladegeneration. Vid 

torr makuladegeneration sker en nedbrytning av 

syncellerna i den gula fläcken som därmed skadar 

skarpseendet. Idag finns ingen behandling mot torr 

makuladegeneration, vilket innebär att personer med 

denna sjukdom förblir synskadade livet ut. Våt makuladegeneration kan, till skillnad från torr 

makuladegeneration, behandlas genom att spruta in någon form av ögondropp som motverkar 

nybildning av blodkärl i ögat. Vid våt makuladegeneration läcker de nybildade kärlen blod 

och vätska som lagras på näthinnan, vilket resulterar i att näthinnan sväller upp och skadar 

synen. Till skillnad från glaukom som skadar synen utanför det centrala synfältet, skadar 

                                                           
22

 Ibid, s.133-134 
23

 Ibid, s.133-134 
24

 Ibid, s.92 

Bild 4 - Makuladegeneration 
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makuladegeneration den centrala delen av synfältet. Vid makuladegeneration blir distans 

seendet sämre och man har därmed svårare att se och läsa på avstånd.
25

 

2.2.5 Näthinneavlossning 

Som namnet understryker innebär 

näthinneavlossning att en del av näthinnan lossnar 

från ögats innervägg. Näthinneavlossning sker när 

ögats glaskropp sjunker ihop och bildar ett hål i 

näthinnan. Ut genom hålet flyter det vätska som i sin 

tur lättar näthinnan från sin plats i ögats innervägg. 

Näthinneavlossning är en ögonsjukdom som är 

sällsynt, men när den uppkommer är den lika 

representativ för både män och kvinnor i 

medelåldern. Vid näthinneavlossning kan 

omfattningen på skadan variera beroende på hur mycket av näthinnan som har lossnat och var 

den har lossnat, då det bildas en skugga som sträcker sig över det avlossade området.
 
Tecken 

som kan tyda på att man har drabbats av näthinneavlossning är att man ser blixtar och 

sotflagor. Blixtar och sotflagor tyder på att det eventuellt bildas ett hål i näthinnan. Hålet kan 

därefter leda till näthinneavlossning. Näthinneavlossning kan behandlas genom ett kirurgiskt 

ingrepp där hålet fylls igen och näthinnan fästs på rätt plats. Ett lyckat kirurgiskt ingrepp kan 

idag med cirka 90 % av fallen leda till att man får synen återställd.
26

 

  

 

 

 

 

                                                           
25

 Hammarström, Anna, Vårdguiden, Åldersförändringar i gula fläcken.2010, hämtad 2011-11-16 , 
<http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Aldersforandringar-i-gula-
flacken/ >. 
26

 Signäs, Gabriella, Vårdguiden, Näthinneavlossning.2011, hämtad 2011-11-17, 
< http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Nathinneavlossning/ >. 

Bild 5 - Näthinneavlossning 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Aldersforandringar-i-gula-flacken/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Aldersforandringar-i-gula-flacken/
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Nathinneavlossning/
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2.2.6 Retinitis pigmentosa 

Retinitis pigmentosa (RP) är ett samlingsnamn för ett 

flertal ärftliga ögonsjukdomar som drabbar ögats näthinna. 

Då retinitis pigmentosa är en ärftlig ögonsjukdom kan 

utgången på sjukdomen variera avsevärt från person till 

person. Retinitis pigmentosa angriper ögats näthinna och 

skadar därmed synen. De vanligaste symptomen vid 

retinitis pigmentosa är att ögat har svårt att ställa om från 

mörker till ljus och tvärtom, man har även svårt att se i 

obelysta områden. Vid längre tid av diagnosen retinitis 

pigmentosa kan sidosynen skadas vilket kan leda till att 

man endast ser med den centrala synen.
27

 Den orsak som 

man idag känner till, som leder till retinitis pigmentosa, är att ämnesomsättningen i näthinnan 

inte fungerar som den ska. Idag finns ingen särskild beprövad metod för att effektivt behandla 

retinitis pigmentosa, utan det man hittills har lyckats göra är att bromsa ner sjukdomen hos 

vissa personer genom att dosera de med A-vitaminer.
28

 

2.2.7 Blindhet 

Med begreppet blindhet menas att personen i fråga helt saknar syn. Några vanliga orsaker som 

kan leda till blindhet är bland annat katarakt (grå starr), glaukom (grön starr), 

makuladegeneration, och diabetesretinopati. En stor del av blindhet kan behandlas eller 

förhindras.
 29

  

2.3 Hjälpmedel för synskadade 

För att människor som har en synskada enklare ska ta sig fram i känd och okänd miljö, krävs 

det att de använder sig av något hjälpmedel. Idag använder sig människor som har en 

synskada av bland annat vita käppen, ledarhund, ledsagning, färdtjänst och/eller GPS 
30

 som 

hjälpmedel för att ta sig fram till olika destinationer. 

                                                           
27

 Ögonfonden, Vad är Retinitis pigmentosa(RP). hämtad 2011-11-18, 
< http://www.ogonfonden.se/static/sv/18/ >. 
28

 Capio Medocular, Retinitis pigmentosa.2011, hämtad 2011-11-18, 
< http://www.medocular.se/ogonfakta/sjukdomar/retinitis-pigmentosa/ >. 
29

 World Health Organization, Blindness. hämtad 2011-11-19, 
< http://www.who.int/topics/blindness/en/ >. 
30

 Synskadades Riksförbund, Att ta sig fram. 2011, hämtad 2011-11-19, 
< http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/ >. 

Bild 6 - Retinitis pigmentosa 

http://www.ogonfonden.se/static/sv/18/
http://www.medocular.se/ogonfakta/sjukdomar/retinitis-pigmentosa/
http://www.who.int/topics/blindness/en/
http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/
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2.3.1 Vita käppen 

Människor som har en synskada har använt sig av käppen som ett hjälpmedel i många 

århundraden för att ta sig fram i utomhusmiljöer. Mer bestämt har synskadade använt en käpp 

som hjälpmedel i cirka 1000 år.
31

 Idén att använda en vit käpp för synskadade kom till av en 

olycklig händelse år 1921 då den engelske fotografen James Biggs blev synskadad efter en 

tragisk olycka. Olyckan ledde till att Biggs var i behov av ett hjälpmedel som i hans fall blev 

en käpp. Då området Biggs bodde i var ett vältrafikerat område ville han upplysa trafikanter 

om hans tillstånd genom att måla sin käpp vit. 
32

 

En människa som har en synskada behöver hjälp med att orientera sig i utomhusmiljöer, då 

personen antingen har svårt att se eller ser inget alls. Den vita käppen underlättar 

orienteringen för synskadade då den i första hand ser till att den synskadade undviker att 

kollidera med okända föremål och hinder, samtidigt som den används för att kartlägga 

trottoarkanter, trappor och annat. Under det första världskriget kunde man se skadade franska 

soldater använda sig av käppar för att ta sig fram. Den vita käppen kom till Sverige 

någonstans runt 1930-talet och samtidigt blev den vita käppen en symbol runt om i världen för 

människor som har en synskada. Under andra världskriget utvecklade Richard Hoover som 

var en lärare för blinda den så kallad Hoover tekniken som kom att bli standarden för hur 

synskadade använder den vita käppen.
33

 Den vita käppen har två funktioner, den ena är att 

hjälpa den synskadade att ta sig fram och den andra är att informera allmänheten om att 

personen i fråga är synskadad och att man ska ta hänsyn till detta. 
34

 

2.3.2 Ledarhund 

Ledarhundar som hjälpmedel för människor som har en synskada är en metod som kan 

komma att bli mer efterfrågad. Idag finns det cirka 300 utbildade ledarhundar i Sverige som 

genom en intensiv träning leder den synskadade genom hinder. De flesta ledarhundar som 

idag finns i Sverige är av rasen labrador. Ledarhundar brukar bära en vit sele runt nacken för 

att indikera att de är i tjänst och att de inte skall störas.
 
Då en ledarhund är en speciell hund 

som hjälper sin matte/husse har den tillträde dit andra hundar inte har. En ledarhund får bland 

                                                           
31

 Synskadades Riksförbund. Den vita käppen.2011, hämtad 2011-11-22, 
< http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/den-vita-kappen/ >. 
32

 Lions clubs, White cane.2010, hämtad 2011-11-22, 
< http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad413.pdf >. 
33

 Synskadades Riksförbund, Den vita käppen.2011, hämtad 2011-11-22, 
< http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/den-vita-kappen/ >. 
34

 Synskadades Riksförbund, Vita käppens dag. 2008, hämtad 2011-11-22, 
< http://www.srf.nu/pressrum/pressmeddelanden/Vita-kappens-dag-15-oktober/ >. 

http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/den-vita-kappen/
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad413.pdf
http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/den-vita-kappen/
http://www.srf.nu/pressrum/pressmeddelanden/Vita-kappens-dag-15-oktober/
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annat vistas inom apoteket, posten och försäkringskassan. Vad gäller vistelse inom 

restauranger och andra verksamheter måste ägaren till verksamheten ge sitt godkännande 

innan hunden får vistas i lokalen. En ledarhund får utan kostnad åka buss, tåg och flyg 

tillsammans med sin matte/husse.
35

  

För att erhålla en ledarhund måste vissa kriterier uppfyllas.  

 Personen måste vara minst 18 år gammal. 

 Personen som ansöker måste ha en synskada. 

 Personen måste ha behov av ledarhunden samt kunna använda den som hjälpmedel. 

 Personen måste ha en stabil och social situation. 

 Personen ska kunna ta hand om och försörja hunden. 

 Personen måste vara bosatt i Sverige.
36

 

En ledarhund lär sig genom sin utbildning att bland annat lyda, undvika hinder, stanna vid 

trottoarer, leta efter brevlådor, dörrar, busshållplatser, korsningar, trappor med mera.
37

 

2.3.3 GPS 

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigationssystem som har utvecklats 

av US Department of Defense (DOD). Via GPS får användaren de exakta koordinater om vart 

han/hon befinner sig för tillfället samt kan bli navigerad till önskad destination. Funktionen 

fungerar lika bra över land, till havs som i luftrummet.
38

  

Såsom ledarhundar och vita käppen används av människor som har en synskada runt om i 

världen, har även inbyggd GPS i mobiltelefonen börjat användas allt mer för samma ändamål. 

GPS för synskadade kan komma att bli en väldigt effektiv metod att navigera med, men i 

dagsläget är metoden inte tillräckligt hållbar och den behöver utvecklas inom en del områden 

för att bättre leda människor som har en synskada genom olika gator. En av de största 

nackdelarna med GPS är bristen på gå-kartor (gångvägar, övergångställen, med mera). Idag är 

de flesta GPS-kartor anpassade för bilvägar och mindre för gångvägar. En annan nackdel är 

                                                           
35

 Synskadades Riksförbund, Ledarhunden – ett levande hjälpmedel för synskadade.2011, hämtad 2011-11-23, 
< http://www.srf.nu/vad-gor-srf-for-mig/ledarhundar/ >. 
36

 Assistanshundar, Ledarhundar.2011, hämtad 2011-11-10, 
 < http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Assistanshundar1/Menysida/Assistanshundar/Om-portalen/ >. 
37

 Ledarhundar, Ledarhundens utbildning. hämtad 2011-11-10, 
< http://www.kyno-logisch.net/site/geleide_led_svenska.html>. 
38

 Navigation center, What is GPS?. hämtad 2011-11-10, 
< http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsFaq#What>. 
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http://www.kyno-logisch.net/site/geleide_led_svenska.html
http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsFaq#What
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att vistelse i stadsmiljöer med höga byggnader kan leda till att man hamnar inom en så kallad 

GPS skugga vilket medför att satellitsignalen kan gå förlorad.
39

 

2.3.4 Ledsagning 

En ledsagare hjälper människor som har en synskada genom att själv agera som ögon åt den 

synskadade. En ledsagare brukar genom att hålla människan som har en synskada i armen 

vägleda denne i rätt riktning och hjälpa personen att utföra olika handlingar som att handla, 

läsa upp text, beskriva olika miljöer, undvika hinder och så vidare.
40

 

2.3.5 Färdtjänst 

Människor som har en synskada behöver hjälp med att ta sig fram. Att använda sig av 

färdtjänst är ett sätt att göra det. Färdtjänsten hjälper människor med synskador att ta sig fram 

från punkt a till b genom att köra personen till den önskade destinationen.
41

 

3 Teori 

3.1 Ubiquitous computing 

Begreppet ubiquitous computing introducerades av Mark Weiser 1988 
42

 som är den tredje 

vågen inom datorvärlden. 

Nedan följer en redogörelse av datavärldens tre vågor: 

 Den första vågen innehöll de stora datorerna där en dator användes av flera personer. 

 Den andra vågen är när datorerna blev personliga, det vill säga en dator en person. 

 Den tredje vågen innebär att datorer ska finnas överallt. Inom alla föremål ska det 

finnas någon form av dator, det vill säga en person flera datorer.
43

 

Med begreppet ubiquitous computing menar Weiser att datorer ska vara närvarande överallt i 

vår omgivning det vill säga våra kläder, möbler, bilar, väggar och så vidare, dock är kravet att 

de ska vara så pass inbäddade i dessa föremål att deras närvaro inte märks av. De kraven som 

                                                           
39

 Synskadades Riksförbund, GPS. 2010, hämtad 2011-11-10, 
< http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/GPS/ >. 
40

 Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Ledsagning. hämtad 2011-11-11, 
< http://www.fss.fi/sv/synskadeinfo/ledsagning/ >. 
41

 Synskadades Riksförbund, Färdtjänsten.2010, hämtad 2011-11-11, 
<http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/Fardtjansten/ >. 
42

 Want, Roy, Xerox PARC, A Ubiquitous Life. 2011, hämtad 2011-11-13, 
<http://www-sul.stanford.edu/weiser/Bio.html >. 
43

 Weiser, Mark, Ubiquitous Computing. 1996, hämtad 2011-11-13, 
<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html >. 
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fordras för att något ska kallas för ubiquitous computing är att ett samspel mellan dessa olika 

föremål är möjlig vid behov. För att samspela med varandra krävs det att alla dessa föremål är 

kopplade mot ett nätverk. Målet med ubiquitous computing är att skapa lugn teknologi, där 

datorer utför människans sysslor och människan får därmed mer tid över till annat som kan 

anses vara viktigt.
44

 Fördelarna med ubiquitous computing är att man kan fokusera på 

viktigare saker som att umgås med familj och vänner genom att överlämna en större del av 

våra vardagssysslor åt datorerna som utför sina respektive uppgifter.  

R. Jason Weiss och J. Philip Craiger beskriver ubiquitous computing på följande sätt: 

“Ubiquitous computing (often abbreviated to “ubicomp”) refers to a new genre 

of computing in which the computer completely permeates the life of the user. In 

ubiquitous computing, computers become a helpful but invisible force, assisting 

the user in meeting his or her needs without getting in the way.”
45

 

Weiser menar att man ska se ubiquitous computing som motsatsen till virtuell verklighet, då 

tanken med ubiqutious computing är att datorerna ska leva i människans värld istället för att 

människan ska leva i datorns värld. 

”Ubiquitous computing is roughly the opposite of virtual reality. Where virtual 

reality puts people inside a computer-generated world, ubiquitous computing 

forces the computer to live out here in the world with people. Virtual reality is 

primarily a horse power problem; ubiquitous computing is a very difficult 

integration of human factors, computer science, engineering, and social 

sciences.”
46

 

3.2 Tidigare forskning 

Två olika studier kommer att redogöras i detta kapitel, FRAMSYN – En förstudie om ett IT-

baserat ledsagningssystem med realtidsinformation för synskadade i Framtidsdalen och 

Videotelephony for blind people – case studies with high quality prototype and 3G mobile 

systems. Syftet med båda studierna är att undersöka om deras respektive förslag på 

                                                           
44

 Weiser, Mark och Brown, John Seely, Xerox PARC, The coming age of calm technology [1], Phase III – The UC 
ERA. 1996, hämtad 2011-11-13, 
<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/acmfuture2endnote.htm >. 
45

 R.Jason Weiss, J. Philip Craiger. Ubiquitous Computing, Vol.39, No. 4 (2002): s.44, hämtad 2011-11-13, 
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46
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hjälpmedel kan underlätta utomhusorienteringen för synskadade människor med teknik som 

verktyg. 

3.2.1 Framsyn  

I denna förstudie behandlas ett ledsagningssystem som bygger på två systemfunktioner, 

navigeringshjälp och realtidsinformation.
47

 Interaktionen mellan ledsagningssystemet och 

användaren är tänkt att ske genom taligenkänning och talsyntes. Navigeringshjälpen använder 

sig av audiell kommunikation (taligenkänning och talsyntes) mellan användaren och 

programmet vid guidning. Systemet fungerar som en personlig assistent som genom audiell 

kommunikation med användaren vägleder människor som har en synskada till rätt destination. 

Realtidsinformationen är avsedd att hjälpa den synskadade med trafikinformation som till 

exempel att informera om en viss buss är försenad, vilken buss som har anlänt eller när man 

är framme och så vidare. Både navigeringshjälpen och realtidsinformationen är 

informationsgivande system, dock är skillnaden mellan navigeringshjälpen och 

realtidsinformationen att den förstnämnda bygger på taligenkänning och talsyntes medan 

realtidsinformationen enbart bygger på talsyntes. För att ledsagningssystemet ska kunna 

användas måste systemet stödjas av modern teknik för informationsbehandling, 

telekommunikation och positioneringsteknik.
48

 Under tiden då studien utfördes var tekniken 

inte tillräckligt utvecklad, vilket ledde till att man stötte på ett flertal begränsningar. GPS och 

DGPS var inte tillräckligt precisa eftersom det kunde skilja någon meter i precision. 

Metodiken som gör att ett tal baserat system kan läsa av kartan och navigera användaren i rätt 

riktning var för tillfället den svagaste länken. Även den taktila riktningsvisare, som styrs av 

vägledningssystemet, fanns inte under den perioden. GPRS samt 3G anslutningarna kunde 

fallera på platser utan täckning
49

 och GPRS var inte tillgänglig över hela landet utan det var 

något som var under utveckling.
50

 Dessa funktioner var underutvecklade under denna period 

och en vidareutveckling krävdes för att ledsagningssystemet skulle fungera fullt ut. 
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3.2.2 Videotelephony for blind people – case studies with high quality prototype and 3G 

mobile systems 

Denna studie grundar sig på fyra olika bakgrundsstudier där det undersöks hur och om en 

kommunikationstjänst kan hjälpa människor som har en synskada i svåra situationer som de 

dagligen stöter på. Konceptet bygger på två-vägs ljud kommunikation och en-vägs-video från 

en synskadad person till en operatör som sitter på andra sidan.
51

 Huvudsakligen är det en 

mobiltelefon så kallad Eye Phone som bygger på att den synskadade får information om vad 

som finns i hans eller hennes omgivning genom att kommunicera med operatören som sitter 

på andra sidan.  

Det gjordes fyra olika bakgrundsstudier inför 3G fältstudie för att identifiera: 

 Potentiella behov för en videomobiltelefon 

 Viktiga användningsområden för tjänsten 

 Test av tjänstens effektivitet och nöjda användare 

 Jämförelse tester av tjänstens tekniska kvalitet 
52

 

Ursprungligen ingick 10 deltagare i studien varav en hoppade av i tidigt skede. De nio 

resterande personerna fick under en fem månaders period använda sig av en videotelefon när 

de själva kände att de var i behov av hjälp. När denna studie genomfördes var det dålig 

nätverkstäckning då den enda nätverk som fanns var Telenors UMTS.
53

 

Efter studien visade det sig att majoriteten av de som använde tjänsten tyckte att Eye Phone 

fungerade relativt bra och att de skulle fortsätta använda tjänsten varav två personer uttryckte 

att de inte tyckte att det fungerade lika bra och att de inte skulle använda den lika ofta.
54

 

Tjänsten användes oftast för att hitta, verifiera och observera.
55

 Nackdelar med tjänsten var att 

då nätverket inte var tillräckligt brett kunde man enkelt tappa signalen, vilket vissa reagerade 

starkt på. Samtidigt var kvalitén på videoskärpan inte tillräckligt bra då den inte kunde visa 

alla detaljer samt att den vid rörelse kunde göra bilden suddig. Handenheten kritiserades när 

det regnade då det kunde vara lite problematiskt att använda den samt att man alltid ville ha 

en hand fri eftersom man alltid brukar använda sig av en käpp.
 56

 I studien var samtliga nio 
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respondenterna positiva till Eye Phone och sex av nio respondenter ansåg att tjänsten 

underlättade deras vardagssituationer och tyckte att tjänsten funkar bra.
57

 

3.3 Anknytning till frågeställningen 

I båda studierna ur den tidigare forskningen försöker man underlätta orienteringen för 

människor som har en synskada, dock tar ingen av dem upp problematiken med tillfälliga 

hinder i miljön som människor med en synskada kan stöta på. Då tillfälliga hinder är ett 

problem som påverkar tillgängligheten för människor med en synskada har det i denna studie 

tagits fram ett förslag i form av en kollisionsvarnare som eventuellt skulle kunna åtgärda 

denna problematik. 

Tekniken har utvecklats väldigt mycket sedan dessa studier utförts vilket kan underlätta det 

avsedda syftet i denna studie, det vill säga att underlätta utomhusorienteringen för människor 

som har en synskada med hjälp av teknik. Tidigare studierna har varit lite begränsade då 

väldigt mycket av den teknik som krävdes var antingen under utveckling, vilket gjorde att det 

inte var tillgänglig överallt, eller att den inte fanns. I båda studierna behövdes ett nätverk för 

att studiernas respektive koncept skulle fungera och nätverket under den tiden var inte 

tillräckligt stabil och dessutom saknades den över större delar av landet. Då vissa av de 

begränsningar som nämnts i den tidigare forskningen idag har utvecklats i samband med att 

världen alltmer närmar sig Mark Weisers ubiquitous computing, den ”tredje vågen”, har vi 

valt att undersöka på vilket sätt teknik skulle kunna underlätta utomhusorienteringen för 

människor som har en synskada. 

4 Eyenavster  
Eyenavster är en fiktiv artefakt innehållande, talsyntes, taligenkänning, GPS, kollisionsvarnare och 

Mappiezoom. 

En artefakt innehållande: talsyntes, taligenkänning, GPS, Mappiezoom och kollisionsvarnare 

definieras i denna studie under begreppet Eyenavster. Den fiktiva artefakten Eyenavster är 

tänkt att underlätta utomhusorienteringen för människor som har en synskada i stadsmiljöer 

genom att navigera personen till önskad destination. Genom talsyntes läses information 

audiellt till användaren. Talsyntes är ett program som omvandlar text till konstgjort tal som 

ska efterlikna mänsklig röst.
58

 Vidare är det tänkt att användaren genom taligenkänning ska 
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kunna kommunicera med artefakten och få artefakten att utföra önskade handlingar då 

taligenkänning är ett program som möjliggör kommunikation mellan människa och artefakt. 
59

  

Artefakten är tänkt att använda sig av ett detaljerat kartsystem som vi kallar Mappiezoom. 

Detta kartsystem ska kunna visa övergångställen, parkbänkar, trafikljus med mera.  

Genom att koppla en GPS till Mappiezoom skapas ett navigeringssystem som blir mer 

anpassat för fotgängare. Mappiezoom i sin tur är kopplad mot en databas som innehåller 

information om var vägarbeten utförs, var bänkar är placerade, placering av övergångsställen 

och så vidare. För att Mappiezoom ska vara uppdaterad och visa realtidsinformation är det ett 

krav att databasen uppdateras kontinuerligt. Databasen, Mappiezoom och GPS i sin tur 

interagerar med varandra via ett nätverk. Genom att ansluta databasen, Mappiezoom och 

GPS:n mot ett nätverk uppfylls de kraven som fordras för att något ska kallas för ubiquitous 

computing då ett samspel mellan dessa är möjlig när och var som helst.
60

 Kollisionsvarnaren 

är tänkt att vara en extern funktion som man ska kunna välja att fästa vid bältet eller på ett 

önskat ställe. Tanken är att kollisionsvarnaren trådlöst kopplas till artefakten så att den kan 

skicka signaler när den känner av hinder och därmed varnar användaren genom den inbyggda 

talsyntesen för att undvika hindret. 

                 

Bild. Eyenavster, snäcka och kollisionsvarnaren    Bild. Eyenavster - Prototyp 
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4.1 Begränsningar 

Kollisionsvarnare – För att kollisionsvarnaren ska fungera bättre måste den utvecklas för att 

ignorera vissa rörliga hinder.  

GPS – GPS är fortfarande inte tillräckligt precis. GPS precisionen kan skilja några meter
61

, 

vilket för en människa som har en synskada, kan utgöra förödande konsekvenser då han/hon 

går ut på gatan i tron om att han/hon befinner sig på ett övergångställe. Detta är något som 

måste förbättras. En annan begränsning att ha i åtanke är att GPS signalen kan gå förlorad vid 

vistelse i innerstaden där höga byggnader kan skymma signalen från satelliten till GPS: n.
62

 

Batteri – Om Eyenavsters batteri tar slut inom vistelse i okänd miljö, hur tar man sig vidare 

därifrån? Alternativt att använda sig av solcellsbatterier. 

Nätverk – Då artefakten är tänkt att vara uppkopplad mot ett nätverk måste det finnas i åtanke 

att nätverket kan krascha av någon anledning och hur skulle detta kunna förebyggas? Vad 

skulle ske om nätverket kraschar mitt under en navigering? Går all data förlorad? Hur kan 

man annars fortsätta sin färd? 

Mappiezoom - Att utveckla en sådan detaljerad karta är något som idagsläget går att göra, 

men det skulle kräva väldigt mycket tid att kartlägga ett helt land eller även en stad. För att 

Mappiezoom ska fungera måste den vara ansluten mot en databas som ständigt uppdateras för 

att hålla Mappiezoom aktuell. 

4.2 Persona 
Persona Sven är en fiktiv person som vi har hittat på för att visa ett exempel på hur ett scenario med 

Eyenavster skulle kunna se ut. 

Sven är en man som idag är 45 år gammal och som precis har flyttat in till Stockholm från 

Borås tillsammans med sin fru Ulrika och deras två barn Erik och Mia. Till skillnad från 

Borås är Stockholm en mycket större stad än vad han är van vid, samtidigt som det för honom 

är en helt ny miljö att leva i. Sven är idag synskadad då han för tio år sedan varit med om en 

olycka som ledde till att han helt förlorat synen. I och med att Sven förlorade synen blev han 

tvungen att avsluta sin karriär som professionell fotbollsdomare och fick därmed söka jobb 

                                                           
61

 Maps-gps-info.com, Gps Accuracy – How Accurate is it?.2011, hämtad 2012-01-11, 
<http://www.maps-gps-info.com/gps-accuracy.html>. 
62

 Synskadades Riksförbund, GPS.2010, hämtad 2012-01-07, 
<http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/GPS/ >. 

http://www.maps-gps-info.com/gps-accuracy.html
http://www.srf.nu/leva-som-synskadad/att-ta-sig-fram/GPS/


20 
 

som receptionist då jobbet inte kräver att man använder synen i samma omfattning. Svens 

ögonsjukdom och intresset till teknik har en stor påverkan till varför Sven testar nya tekniska 

hjälpmedel vid utomhusorientering. Sedan Sven förlorat synen har han inte kunnat röra sig 

lika fritt i utomhusmiljöer, speciellt inte i okända miljöer. Den senaste i raden av de tekniska 

hjälpmedel som Sven testat vid utomhusorientering är Eyenavster.  

4.3 Scenario 

Sven har stämt träff med sin vän Thomas på Hötorget i Stockholm för att ta en fika. Sven 

använder sig av det tekniska hjälpmedlet Eyenavster för att ta sig fram till slutdestinationen.  

Steg 1 

Sven plockar fram artefakten Eyenavster och pratar in destinationen han vill komma till 

genom taligenkänning. ”Ta mig till Kungsgatan 44 Stockholm”.  

Steg 2 

Informationen från tidigare steg skickas till Mappiezoom som laddar fram en vägbeskrivning 

till slutdestinationen. Vägbeskrivningen laddas fram och Sven börjar sin färd. 

 Steg 3 

Genom talsyntes kopplad mot Mappiezoom vägleds Sven genom Stockholms gator. ”Gå rakt 

100 meter”, ”Sväng vänster om fem meter”, ”Sväng vänster nu!” 

Steg 4 

När Sven närmat sig en korsning finns en cykel utslängd mitt på vägen. Kollisionsvarnaren 

som är en extern funktion till artefakten Eyenavster och placerad på Svens bälte känner av om 

några hinder finns på vägen och ger indikationer till talsyntesen som i sin tur varnar Sven. 

”Det finns ett hinder en meter framför dig, för att undvika kollision ta en meter till höger”. 

Sven undviker cykeln väldigt smidigt och fortsätter vidare mot sin destination. 

Steg 5 

Efter att ha promenerat i sex minuter stannar Sven upp och frågar Eyenavster genom att via 

taligenkänningen prata in, ”Vart befinner jag mig nu”, för att ta reda på hur långt han har 

kommit. Informationen skickas till Mappiezoom som genom GPS kan känna av vart han 

exakt befinner sig och svarar på hans fråga genom talsyntes, ”Du befinner dig vid 

Drottninggatan 67, för att nå din slutdestination fortsätt 150 meter framåt sedan sväng höger 

in mot Kungsgatan”. 
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Steg 6 

Sven fortsätter sin promenad mot Kungsgatan 44 där han ska träffa sin vän Thomas, men 

under den långa färden blir Sven trött och frågar genom taligenkänning, ”Vart finns närmaste 

bänk”. Informationen skickas vidare till Mappiezoom som hittar en bänk och genom talsyntes 

informerar den Sven, ”Du har en bänk på vänster sida om tio meter”. Sven sätter sig en stund 

för att vila upp sina ben och fortsätter sin färd kort därpå för att träffa sin vän Thomas. 

Steg 7 

Nu börjar Sven närma sig slutdestinationen, ”Om 50 meter är du framme”, Sven fortsätter 

promenera, ”Sväng vänster om fem meter”, Sven promenerar fem meter, ”Sväng vänster nu 

och gå sedan tio meter rakt fram för att nå din slutdestination”. Sven gör som han blir tillsagd, 

”Du är framme nu”. 

Steg 8 

Svens vän Thomas går fram till Sven för att vägleda honom den sista biten in till caféet där de 

sätter sig för att ta en fika och prata.  

5 Metod 

5.1 Förberedande arbete 

Inför respondentintervjuerna valde vi att utföra en intervju i form av en pilotstudie med en 

person som jobbar på Synskadades Riksförbund(SRF). Personen hjälpte oss genom att 

besvara frågor kring synskadade människor. Sammanlagt ställde vi åtta allmänna frågor kring 

hur synskadade tar sig fram, vad det innebär att vara synskadad, vilka hjälpmedel det finns 

och vilka hinder man ofta stöter på (se bilaga 1). Denna intervju gjordes i syfte att införskaffa 

information för att sedan kunna utforma intervjufrågor till studien. Intervjun pågick under 

cirka 45 minuter och spelades in med en diktafon som vi lånade på skolans reception. Vi 

känner att vi har fått ut väldigt mycket av denna pilotstudie då vi har kunnat utforma lämpliga 

frågor till studien utifrån intervjun och dessutom har vi fått en djupare förståelse kring olika 

synskador och hur människor som har synskador lever idag. 

5.2 Urval för intervjuerna 

Då kravet på de respondenter som vi har valt för studien har varit att personerna ska vara 

myndiga synskadade människor vände vi oss till vår kontaktperson på Synskadades 

Riksförbund (SRF) som tillmötesgick dessa krav och arrangerade sex intervjuer. Enda kravet 
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som kontaktpersonen hade var att varje intervju skulle hållas inom ramen av 15 minuter. Då 

respondenterna var vänner och bekanta med kontaktpersonen blev urvalet ett 

bekvämlighetsurval ur kontaktpersonens perspektiv samtidigt som det var ett snöbollsurval 

för vår del. Ett bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av personer i ens närhet, det 

vill säga personer som är lättast att få tag på.
 63

 Snöbollsurval innebär däremot att man via en 

kontaktperson/försöksperson kommer i kontakt med andra personer av intresse för studien.
64

 

De deltagande i studien bestod av fyra män och två kvinnor där åldern på respondenterna 

varierade mellan 32 – 73 och samtliga hade någon typ av synskada. Anledningen till varför 

valet föll på att använda myndiga människor till intervjun var på grund av att det inte skulle 

krävas någon tillåtelse från en förmyndare för att utföra intervjun med individen. En annan 

anledning till varför myndiga människor valdes till intervjun var eftersom vi förmodade att de 

skulle ha mer erfarenhet som kan vara avgörande för resultatet. Till studien ville vi även 

intervjua personer vars synskador skiljdes åt för få en bredare målgrupp.  

5.3 Val av metod 

Metod är ett verktyg vars syfte är att öka förståelse kring det som studeras. Beroende på syftet 

med studien finns det flera olika metoder att välja mellan.
65

 Judith Bell menar att metodvalet i 

själva verket inte är så avgörande utan det viktiga är att man ska fundera på vad man vill veta 

och varför man vill veta det.
 66

 Detta styrks även av Idar Magne Holme som säger att både 

kvalitativa och kvantitativa metoder egentligen har samma syfte då båda strävar efter samma 

mål, vilket är att öka förståelsen för det man studerar.
67

 I samband med studien har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod då vi har använt oss av en strukturerad 

respondentintervju där vi sammanlagt ställde tolv frågor till sex respondenter (se bilaga 2). En 

respondentintervju innebär att urvalsgruppen som intervjuas är en del av företeelsen.
68

  

Enligt Bell är intervjuer flexibla då man med hjälp av följdfrågor kan fördjupa sig inom ämnet 

och på så sätt ta del av viktig information. Till skillnad från andra metoder kan man genom en 

intervju även ta del av känslor, tonfall och annat som man inte kan göra i till exempel en 
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enkät.
69

 Intervjuers flexibilitet möjliggör för intervjuaren att kunna be om tilläggande 

information av respondenten vid senare tillfällen om det visar sig att delar av informationen är 

otydlig eller behöver fyllas ut.
70

 Förutom de positiva egenskaper en intervju har, finns det 

även några negativa punkter att poängtera. Att utföra en intervju kräver mycket tid vilket kan 

innebära att man inte hinner med många intervjuer. Vid utförandet av mindre projekt med 

begränsad tid kan intervjuer medföra att studien blir subjektiv.
71

 Anledningen till att valet föll 

en på strukturerad intervju beror på att vi endast hade 15 minuter avsatta per respondent och 

inte hade så pass mycket tid att låta respondenterna sväva utanför ramarna. En strukturerad 

intervju menar Bell blir betydligt lättare att analysera då man redan innan intervjun börjat har 

skrivit upp ett antal specifika frågor som man vill få besvarade under intervjun.
72

 En nackdel 

som vi anser med strukturerade intervjuer är att man kan gå miste om information då man 

kanske missar att ta upp något som under intervjun visar sig vara viktigt. Intervjuerna utfördes 

i ett avskilt rum på Synskadades Riksförbund (SRF) som är belägen på Gotlandsgatan 44.  

Med respondenternas medgivande kunde vi spela in intervjuerna med en diktafon, vilket 

underlättade intervjusituationen. Detta då vi kunde fokusera mer på respondenterna istället för 

att föra anteckningar på vad som sägs. Medgivandet att spela in intervjuerna möjliggjorde att 

all information dokumenterades och inget gick förlorad. Även analyseringen underlättades då 

vi vid behov kunde gå igenom det inspelade materialet återigen ifall vi hade missat något 

första gången. Vid utformning av intervjufrågor menar Bell att frågeformuleringen inte 

behöver vara lika tydlig som vid enkäter dock måste språket vara begriplig.
73

 Innan vi utförde 

intervjun testades frågorna genom en pilotstudie för att se om de var begripliga och tolkades 

korrekt.  

5.4 Validitet och reliabilitet 

När man utför en studie oberoende av vilken metod man har använt måste man ställa sig 

frågan hur valid och reliabel (tillförlitlig) studien är. Genom att undersöka reliabiliteten testar 

man om resultatet är densamma vid flera olika tillfällen. Hög reliabilitet innebär att man får 

samma resultat vid olika tillfällen
74

, ett exempel på något som har hög reliabilitet kan vara 

1+1 = 2 då resultatet är densamma oavsett vilka omständigheter. Ett exempel på låg 
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reliabilitet kan vara en fotbolls match mellan två lag som möts fem gånger inom en period på 

en månad. Här skulle resultatet kunna variera avsevärt från match till match beroende på en 

hel del faktorer(väder, form, skador, domarinsats osv). Enligt Bell kan resultatet och dess 

reliabilitet påverkas av många faktorer vilket kan ge olika svar vid olika tillfällen även om 

samma personer skulle intervjuas igen.
75

 Då studien är teknikrelaterad kan reliabiliteten bli 

svår att fastställa. Teknik är något som ständigt utvecklas och därför kan respondenternas 

tycke ändras i framtiden. Vi anser av den anledningen att om samma undersökning utförs igen 

vid ett senare tillfälle skulle resultaten kunna skilja sig från våra.  

Vad gäller validitet som är ett sätt att mäta giltighet det vill säga att man mäter saker av 

relevans 
76

 anser vi att vår studie har en hög validitet. För att nå hög validitet har studien 

utförts i flera steg för att noggrant undersöka det avsedda syftet. Genom det förberedande 

arbetet (se Förberedande arbete) införskaffades relevant information för att utforma frågor 

som var avsedda till respondentintervjun. Frågorna som utvecklades genom det förberedande 

arbetet testades genom en pilotstudie i syfte att undersöka deras begriplighet och relevans för 

studien.  

För att ytterligare stärka validiteten utfördes en respondentintervju, då respondenterna kan 

relatera till det de säger.
77

 Utöver det har vi(båda skribenter) deltagit vid intervjuerna 

samtidigt som en diktafon användes under intervjuerna för att dokumentera allt som sägs. En 

viss redigering har utförts av det dokumenterade materialet som inte ansågs vara av relevans 

för studien. Redigeringen var nödvändig då respondenterna ibland hade en tendens att flyta 

utanför det avsedda ämnet. Validiteten kan ha påverkats på grund av redigeringen men detta 

är inget vi kan konstatera. I övrigt anser vi att urvalsgruppens svar har gett oss tillräckligt med 

material för att kunna besvara vår frågeställning och därmed syftet med studien.  

5.5 Metodkritik 

Till studien hade vi i förstahand velat använda oss av en observation för att se hur 

respondenterna egentligen agerar när de navigeras med hjälp av Eyenavster. Observationen 

var tänkt att kombineras med en intervju för att ta reda på hur artefakten uppfattades av 

respondenterna. Eftersom observationer i jämförelse med intervjuer visar hur man egentligen 
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agerar och intervjuer ger en bild på hur respondenterna uppfattar en viss händelse,
78

 tror vi att 

denna kombination av metoder hade gett oss en mer detaljerad bild av det som undersöks i 

studien. Vid en observation skulle vi skapa en prototyp av kartong som speglar den fiktiva 

artefakten Eyenavster samt spela in olika kommandon med en mobiltelefon som till exempel, 

”Sväng höger om fem meter” och så vidare, dessa kommandon skulle triggas av oss 

observatörer för att informera personen om olika företeelser under navigeringen.  

Men då observationer aldrig blev av var vi tvungna att förlita oss på intervjuer fast än Fredrik 

Winberg menar att intervjuer inte är en bra metod att tillämpa vid hypotetiska frågor. 
79

 

Utöver detta var vi även tvungna att använda oss av strukturerade intervjuer med tanke på att 

den utlovade tiden per intervju var begränsad till 15 minuter, vilket vi tror kan ha påverkat 

resultaten då möjligheten att fördjupa oss kring viktiga frågor inte var möjlig, samt att vi fick 

begränsa antalet frågor till endast tolv frågor. Detta tror vi har resulterat i att viktig 

information kan ha gått förlorad. Då en observation aldrig utförts har vi även inte praktiskt 

kunnat testa om det finns en sanning i vår hypotes eller inte, utan nu bygger allt på 

hypotetiska tankar och påståenden. Alternativt kunde vi ha använt oss av enkäter men med 

tanke på att vår urvalsgrupp är människor som har en synskada fick vi överväga om enkäter 

skulle vara rätt metod att utgå ifrån. Då vi inte vet hur många som använder sig av hjälpmedel 

som talsyntes för att läsa texter ansåg vi att det skulle finnas en stor risk för betydande bortfall 

vilket lämnade intervjuer som enda alternativet att föredra i vårt fall. Urvalsgruppen på sex 

respondenter anser vi nu i efterhand var otillräcklig för att kunna dra mer tydliga samband 

mellan olika fraktioner. För att få mer varierande svar och tyngd hade ett större antal 

respondenter varit önskvärda. Anledningen till att urvalsgruppen bestod av endast sex 

respondenter var dels för att intervjuer kan vara väldigt tidskrävande att utföra och svåra att 

analysera,
80

 men även för att vi väldigt sent in i studien kom i kontakt med synskadade 

personer som var villiga att ställa upp på en intervju.  
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6 Resultat 

Namn på samtliga respondenter har ersatts med R1 till R6 för att avidentifiera 

respondenterna. 

 

Tabell 1 

 

Tabell 2 

 

 

6.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

R1 som är 32 år gammal har haft sin synskada sedan födseln. R1:s synskada kan tolkas som 

en medfödd missbildning där hon saknar lins på högra ögat. I dagsläget finns inget definierat 

namn på R1:s synskada. 

41 åriga R2 föddes med en ovanlig genetiskt synskada vid namnet sclerocornea vilket hindrar 

ögonen från att utvecklas färdigt.  

Den 51 årige R3 har varit synskadad sedan födseln och är idag helt blind, dock hade han 

ledsyn vilket gjorde att han kunde röra sig väldigt fritt fram till cirka 10 år sedan.  

R4 är 54 år gammal och har haft en inflammatorisk förändring i hornhinnorna sedan han var 

cirka tre månader gammal. Sjukdomen kallas för sclerocornea och är en sjukdom vars skador 

kan bli permanenta. 

”Jag skulle bli väldigt glad om den lilla synen jag har kvar skulle hålla kvar 

livet ut.”(R4) 

70 årige R5 har varit synskadad sedan cirka 30 år tillbaka då han drabbades av en ärftlig 

ögonsjukdom kallad retinitis pigmentosa. 



27 
 

R6 som är 73 år har varit synskadad sedan 80 talet det vill säga i cirka 30 år. R6 synskada är 

en ärftlig ögonsjukdom vid namnet retinitis pigmentosa. 

6.2 Beskrivning av hur respondenterna orienterar i en utomhusmiljö i 

dagsläget 

R1 använder i dagsläget den vita käppen för att känna av nivåskillnader och visa för andra 

människor runtomkring att hon är synskadad. 

”Jag behöver inte en käpp för att se hinder i vägen utan jag har den mer som en 

säkerhet för mig själv, ifall det är någon nivåskillnad.”(R1) 

Utöver den vita käppen använder R1 i dagsläget en kikare för att se priser, bussnummer och 

så vidare.  

Vid utomhusorientering använder sig R2 av den vita käppen som hon fick lära sig att använda 

sedan hon var barn. Sedan dess har vita käppen varit ett självklart alternativ för henne. R2 

säger att förutom att hon använder den vita käppen vid orientering i utomhusmiljöer har den 

även ett visuellt symboliskt värde då vita käppen visar omvärlden att personen i fråga är 

synskadad. 

Hjälpmedel som R3 använder sig utav i dagsläget är en ledarhund och vita käppen. Vita 

käppen använder han för att slippa att snubbla och slå i saker men även för att visa för 

människorna omkring om att han är synskadad. För att känna sig friare och slippa känna så 

mycket med käppen började han att använda sig av en ledarhund för att mer effektivt ta sig 

fram vilket som han säger var lite av en AHA upplevelse.  

För att orientera i utomhusmiljöer använder sig R4 av en kikare samt de små synresterna som 

han har kvar. R4 säger att det aldrig har hänt honom något som har fått honom att överväga att 

använda ett hjälpmedel som till exempel vita käppen. Därför säger han att han klarar sig rätt 

så bra utan mer hjälpmedel än kikaren. R4 nämner vidare att det blir väldigt jobbigt att ställa 

om sig när man förlorar synen vid hög ålder och säger att om det ska ske är det lika bra att det 

sker när man är yngre då omställningen inte blir lika svår som när man är äldre. 

”Det är samma sak som att jag skulle mista den lilla synen jag har kvar, det är 

en av de få saker jag är rädd för i världen.”(R4) 

Idag orienterar R5 med hjälp av den perifera syn resten som han har samtidigt som han tar 

hjälp av den vita käppen. Den vita käppen använder han då det ingick i rehabiliteringen att 



28 
 

lära sig använda käpp samtidigt som han säger att det är bra att använda käppen då man visar 

människorna i omgivningen att man ser dåligt. 

”Eller ska jag säga så här, att man får mycket bättre service i affärerna om man 

har käppen med sig.”(R5) 

Idag använder R6 den vita käppen när han orienterar i utomhusmiljöer, R6 nämner att han 

även har testat på en så kallad Ledfyr som han har fått av syncentralen. 

”Ledfyr är en liten dosa som man kan ställa volym och olika ljud, allt från 

fågelläten till porlande vatten och sen kan du med en fjärrkontroll utlösa ljuden 

när man anser att man vill att de ska låta.”(R6) 

R6 säger att Ledfyren i dagsläget inte fungerar som det står på pappret att den ska göra, men 

hade den gjort det skulle R6 ha stor nytta av den när han till exempel jobbar med trä röjning 

på sin tomt. På grund av att tomten är väldigt stor, händer det att han ibland tappar bort sig. 

Genom att ställa Ledfyren på terrassen säger R6 att han alltid skulle veta vart på tomten han 

befinner sig. Vad gäller vita käppen brukar R6 använda den för att slippa snubbla och slå i 

föremål som kan finnas framför honom men även för att den vita käppen är en symbol för 

synskadade då den visar människor i omgivningen att han är synskadad. 

6.3 Respondenternas syn på teknik som hjälpmedel 

R1 är tveksam till att teknik i dagsläget kan ersätta de konventionella metoderna som 

synskadade människor använder sig av vid orientering i utomhusmiljöer. Dock anser hon att 

teknik kan vara ett komplement till de konventionella metoderna. R1 säger sig ha en positiv 

inställning till taligenkänning, talsyntes, kollisionsvarnare, GPS och Mappiezoom. 

”Ja alltså allting som vi kan använda är ju bra”(R1) 

R2 påstår att teknik skulle kunna komplettera men inte ersätta den vita käppen.  

”Det kanske inte är så mycket komplement, utan det är mer komplement till en 

själv för att nu måste man själv hålla reda på hur många gator man går över 

och hålla reda på vart bankomaten finns osv.”(R2) 

R2 har en positiv inställning till kollisionsvarnare, GPS och Mappiezoom då hon skulle ha 

nytta av de genom att slippa kollidera med cyklar och människor men även för att få extra koll 

på cykelvägar utanför staden genom GPS och Mappiezoom. Däremot anser hon att 
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taligenkänning och talsyntes skulle kunna vara lite besvärliga att använda om man inte kunde 

kontrollera vilken typ av information som de ska reagera på. 

”Ja alltså det finns ju säkert grupper som skulle ha jätte stor nytta av det, jag 

skulle bli helt galen om det skulle hända saker så fort jag sa 

någonting.(Skrattar).”(R2) 

R2 säger att ifall hon skulle använda en artefakt innehållande dessa funktioner är 

förutsättningen att hon själv ska kunna välja vad som ska presenteras och i vilken utsträckning 

det görs. 

R3 tycker att vissa saker går att komplettera. Han nämner att GPS: n skulle kunna komplettera 

ledarhunden och att den vita käppen eventuellt skulle kunna förnyas och ersättas med någon 

typ av laser käpp som kanske skulle kunna bli smidigare att använda. R3 säger att 

ledarhunden är ett bra hjälpmedel vid promenader då den ser till att man effektivt undviker 

kollision med diverse hinder.  

”Man har mest hjälp av hunden när man går sträckor där man själv känner till. 

Man kan ju inte säga till hunden att gå till Clas Olsson i gallerian och där 

skulle något navigations hjälpmedel kunna fixa det.”(R3) 

Däremot anser han att de begränsningar som en ledarhund har skulle kunna kompletteras med 

tekniskhjälpmedel så som GPS. R3 säger att det finns både för och nackdelar med 

taligenkänning, talsyntes, kollisionsvarnare, GPS och Mappiezoom och pekar ut 

kollisionsvarnaren som den mest osannolika funktionen som han skulle använda sig av. Då 

han säger att den skulle ge utslag på väldigt mycket i omgivningen man befinner sig i. R3 

säger att om han skulle använda en artefakt innehållande dessa funktioner måste artefakten ha 

hög användarbarhet.  

R4 känner idag en tveksamhet till teknik som hjälpmedel för synskadade, han anser inte att 

han har fått en positiv bild av befintlig teknik vars syfte är att hjälpa synskadade. Samtidigt 

påpekar R4 att tekniken är något som är i ständig utveckling vilket en dag kan förändra 

åsikten som han har. Då R4 tycker att teknik är en generations fråga har han inte lockats av att 

följa tekniken väldigt noggrant. R4 är positivt inställd för alla funktioner förutom talsyntes. 

De andra funktionerna menar han är bra inom sitt område. R4 säger att han förmodligen 

skulle prova på ifall det fanns en artefakt innehållande dessa funktioner för att testa vilka 

funktioner som är bra och mindre bra.  
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R5 säger att teknik idag inte är tillräckligt pålitligt. Han nämner att GPS idag oftast visar 

felmarginaler och att dessa marginaler är väldigt viktiga för personer som är synskadade. 

Vidare säger R5 att taligenkänning är bra fast än den inte är perfekt och att talsyntes är något 

han använt i 30 år och att det är ett bra hjälpmedel för att ta del av information. Vad gäller 

kollisionsvarnaren menar R5 att det skulle kunna vara ett bra tillskott till de som är duktiga på 

att käppa men att den inte skulle kunna ersätta den vita käppen. GPS och Mappiezoom är han 

däremot tveksam till, då han säger att det inte riktigt skulle kunna fungera då det skulle vara 

svårt att hålla kartan uppdaterad och samtidigt som han återigen tar upp GPS:ns precision. 

Ifall det skulle finnas en artefakt med alla dessa funktioner hade R5 trots allt gett det ett 

försök för att se vad han hade fått ut av det hela. 

”Alltså jag skulle noga pröva det och se vilket glädje just jag får av det. Så ja 

jag skulle absolut pröva den.”(R5) 

R6 tror att tekniska lösningar kan komplettera de konventionella hjälpmedel så som 

ledarhund, vita käppen och så vidare.   

”Teknik är något som ständigt utvecklas och för varje år som går blir tekniken 

bättre, därför tror jag att det kan komma något i framtiden som kan underlätta 

situationer för oss synskadade.”(R6) 

R6 var skeptiskt till kollisionsvarnaren då han påpekade att den skulle reagera väldigt ofta och 

mycket på allt och alla när man befinner sig i innerstaden och på grund av det anser han att 

den vita käppen är ett bättre val. Däremot är R6 positiv till taligenkänning, talsyntes, GPS och 

Mappiezoom som han tycker skulle kunna komma till nytta för honom. Vid frågan om han 

skulle använda en artefakt innehållande alla dessa funktioner svarar R6 att han absolut skulle 

göra det. 

6.4 Vilka av de tidigare nämnda funktionerna skulle respondenterna 

personligen ha nytta av? 

R1 säger att talsyntes, taligenkänning, GPS och Mappiezoom skulle ge henne mest nytta då 

hon kan tala om för artefakten hennes önskade destination och därmed bli navigerad till rätt 

destinationen.  

R2 hävdar att hon skulle ha mest nytta av kollisionsvarnaren, GPS och Mappiezoom då hon 

ibland kan tappa bort sig vid längre promenader men även vid ombyggnationer ifall till 



31 
 

exempel övergångstället skulle flyttas. Vad gäller kollisionsvarnaren säger hon att den skulle 

hjälpa henne att undvika kollision med människor. 

R3 anser sig ha mest nytta av GPS, Mappiezoom, talsyntes och taligenkänning av den enkla 

anledningen att R3 skulle slippa fråga människor i sin omgivning om hjälp varje gång han 

känner sig i behov av hjälp vid utomhusorientering. Istället för att fråga folk säger R3 att han 

skulle vara mer självständig och kunna utforska okända miljöer allt mer. 

De funktioner som R4 anser sig ha mest nytta av är GPS, Mappiezoom, taligenkänning och 

talsyntes. R4 säger att det skulle vara väldigt smidigt att prata in önskad destination via 

taligenkänningen och få respons via talsyntes samtidigt som R4 blir navigerad till sin 

destination genom GPS och Mappiezoom. R4 säger att denna artefakt skulle användas mest 

inom okända miljöer. 

Trots att R5 säger sig känna en viss osäkerhet mot GPS och Mappiezoom så väljer R5 ändå att 

nämna det tillsammans med talsyntes som de funktioner som R5 skulle ha mest nytta av, 

eftersom R5 nämner att rätt så ofta brukar han ta promenader och ifall det skulle hända att R5 

tappar bort sig under en promenad någon gång så skulle dessa funktioner få honom på rätt 

spår igen.  

R6 säger att han skulle ha störst nytta av funktionerna taligenkänning, talsyntes, GPS och 

Mappiezoom vid de tillfällen då han orienterar i okändmiljö, eftersom R6 säger att han vid 

orientering i hemtrakter kan hitta till sju av tio ställen. 

”I hemtrakter har jag en mental karta vilket gör att jag kan hitta till sju av tio 

ställen men mest i okända områden när jag förvillar bort mig.”(R6) 

7 Diskussion och analys 

Det som i studien undersökts har varit att se ifall flera tekniska funktioner tillsammans 

integrerade i en artefakt skulle kunna vara till hjälp för personer med någon typ av synskada 

vid utomhusorientering. Liksom i den tidigare forskningen har studiens förslag på de olika 

funktionerna tillsammans integrerade i en artefakt tagits emot positivt av respondenterna. I de 

tidigare studierna nämndes inte tillfälliga hinder och hur dessa problem skulle lösas. Förslag 

som togs fram i studien för att lösa detta var en kollisionsvarnare. Det visade sig att 

kollisionsvarnaren inte var en funktion som respondenterna ansåg behövas till den fiktiva 

artefakten Eyenavster, då vi tror att den kan ha uppfattats som komplicerad av flera 
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anledningar. Trots att vissa respondenter uttryckte sig väl om kollisionsvarnaren är det endast 

en respondent utav sex som nämnde att kollisionsvarnaren skulle vara något respondenten 

skulle ha nytta av när den är integrerad i den fiktiva artefakten Eyenavster. En av 

anledningarna till varför vi tror att kollisionsvarnaren inte uppfattades som ett hjälpmedel som 

respondenterna anser sig ha användning av i vardagslivet kan bero på att den skulle ge utslag 

på väldigt mycket. Då användning av hörseln vid utomhusorientering är något som är väldigt 

viktigt för människor med synskador tror vi att detta kan ha påverkat respondenternas beslut.  

En annan anledning som framgick väldigt tydligt i studien var att respondenterna ansåg att 

teknik som hjälpmedel kan vara mer av ett komplement till de konventionella hjälpmedlen 

som vita käppen, ledarhund och så vidare, än att ersätta de. Att kollisionsvarnaren valdes bort 

menar vi kan bero på att man ändå kommer att använda något av de konventionella 

hjälpmedlen när man orienterar, och som det framkommer i denna studie används vita käppen 

av en klar majoritet, då fem av sex respondenter uppger att de använder sig av vita käppen vid 

utomhusorientering. Det visar sig att kollisionsvarnaren har väldigt svårt att ersätta eller 

komplettera den vita käppen då vita käppen har ett symboliskt värde runt om hela världen och 

samtidigt som den möjliggör för den synskadade att taktilt känna hinder i vägen. Då fem av 

sex respondenter inte känner behov av funktionen kollisionsvarnare integrerad i den fiktiva 

artefakten Eyenavster vid utomhusorientering kan vi konstatera att vår hypotes delvis 

falsifieras. Funktionerna som alla sex respondenter ansåg ha användning av vid 

utomhusorientering är GPS samt Mappiezoom. Utöver dessa två funktioner nämner fem 

respondenter att talsyntes är något som de skulle ha nytta av integrerad i den fiktiva artefakten 

Eyenavster, samtidigt som funktionen taligenkänning nämns av fyra respondenter 

Anledningen till varför just dessa funktioner dominerat väldigt mycket tror vi beror på att man 

vill att det ska vara bekvämt för dem när de orienterar i utomhusmiljöer och att bli vägledd via 

tal och kunna prata in olika destinationer utan att använda händerna är väldigt underlättande. 

Liksom i den tidigare forskningen framkommer det även i vår studie att artefakten måste vara 

användarvänlig och att man helst vill kunna kontrollera utsträckningen på information som 

visas. När vi frågade om åsikter kring varje enskild funktion uttryckte sig vissa respondenter 

negativt till vissa funktioner. Dessa funktioner nämndes ändå senare som något som 

respondenterna skulle ha nytta av i sitt vardagliga liv om de var integrerade i en artefakt. 

Detta får oss att dra slutsatsen att respondenterna uppfattar dessa funktioner som viktiga när 

man kombinerar de tillsammans med de andra funktionerna och mindre viktiga när de är för 

sig själva. 
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I den tidigare forskningen nämndes GPS precisionen som en begränsning som teoretiskt 

skulle kunna bli bättre. Vikten av att GPS precisionen bör bli bättre nämns även i denna studie 

då det framkommer att GPS visar felmarginaler på några meter och att dessa felmarginaler är 

väldigt viktiga att åtgärda eftersom de är av ytterst vikt för personer som har någon typ av 

synskada. Trots att två av sex respondenter uppger att de är lite skeptiska mot teknik som 

hjälpmedel kan vi ändå konstatera att samtliga sex respondenter åtminstone hade testat 

artefakten Eyenavster om den fanns, med kravet på att den måste vara lätt att hantera och att 

man själv ska kunna välja vad man vill få presenterat. Fem av sex respondenterna menar att 

den fiktiva Eyenavster skulle öka deras möjligheter att orientera i okända miljöer och vid de 

tillfällen när man tappar bort sig vid längre promenader vilket vi menar tyder på att de flesta 

uppfattar Eyenavster som användbar och att man skulle kunna ha nytta av den i sitt vardagliga 

liv.  

Vi anser att begreppet ubiquitous computing och den fiktiva artefakten Eyenavster går hand i 

hand, eftersom syftet med ubiquitous computing är att underlätta människans vardag, 
81

 vilket 

även Eyenavster ändamål är. Detta kan vi tydligt se i studiens resultat där de flesta 

respondenter uppfattar Eyenavster som ett användbart hjälpmedel på ett eller annat sätt. För 

att något ska kunna förknippas med ubiquitous computing krävs det att flera funktioner ska 

kunna samspela med varandra via ett nätverk.
82

 Eftersom flera av Eyenavsters funktioner 

kräver att vara uppkopplade mot ett nätverk för att kunna samspela med varandra menar vi att 

artefakten kan förknippas med den ”tredje vågen”, även kallad ubiquitous computing. 

8 Slutsatser  
Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att vita käppen är det mest förekommande hjälpmedlet 

bland människor med någon typ av synskada. Den vita käppen används främst för att slippa 

snubbla och slå i föremål vid orientering i utomhusmiljöer samt för att den har en symbolisk 

värde runt om i världen, det vill säga den visar människor i omgivningen att personen i fråga 

har en synskada och att man ska ta hänsyn till det.  
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I studien framkommer det även att teknik inte kan ersätta de konventionella metoderna utan 

man ser teknik mer som ett komplement vid de tillfällen där de konventionella metoderna inte 

räcker till. 

Vi anser att frågeställningen i studien besvaras genom att det tydligt framkommer att den 

fiktiva artefakten Eyenavster skulle kunna underlätta utomhusorienteringen. I studien 

framkommer det att den fiktiva artefakten Eyenavster skulle kunna underlätta 

utomhusorienteringen i okända miljöer samt tillfällen där man går vilse, genom att vara ett 

komplement till de konventionella metoderna. Funktionerna som anses vara mest väsentliga i 

den fiktiva artefakten Eyenavster är GPS, Mappiezoom, talsyntes och taligenkänning. Detta 

medför att studiens hypotes delvis falsifieras i samband med att kollisionsvarnaren inte anses 

vara något man skulle ha nytta av i den fiktiva artefakten Eyenavster. 

Det framkommer i studien att Eyenavster är en artefakt som skulle användas av samtliga sex 

respondenter ifall den fanns. Då endast sex respondenter har medverkat i denna studie menar 

vi att resultaten inte kan anses vara generella.  

8.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utföra en liknande studie i en mer omfattande skala för att 

undersöka om det går att dra några generella slutsatser angående vilka av de fem tilltänkta 

funktioner som skulle anses vara väsentliga i den fiktiva artefakten Eyenavster. Vad som hade 

varit mer intressant skulle vara att utifrån resultatet som framkommer tillverka Eyenavster för 

att praktiskt testa artefakten och undersöka om det verkligen är något som kan gynna 

människor som har en synskada vid utomhusorientering. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

1/ Vad innebär begreppet synskadad? 

2/ Vilka typer av synskador finns det? 

3/ Utifrån de typer av synskador du nämnde, vilka kräver någon form av hjälp vid 

utomhusorientering? 

4/ Vilka är de främsta hinder i en stadsmiljö för en människa som har en synskada? 

5/ Hur gör människor som har en synskada för att ta sig an dessa hinder? 

6/ Utifrån de hjälpmedel du nämner, vilken/vilka hjälpmedel är mest tillämpade enligt dig? 

7/ Finns det något som inom en snar framtid skulle kunna komma att ersätta ledarhunden eller 

den vita käppen vid utomhusorientering? 

8/ Har du något själv att tillägga? 

10.2 Bilaga 2 

1/ När är du född? 

2/ Hur länge har du varit synskadad? 

3/ Vilken typ av synskada har du? 

4/ Vilka eller vilken hjälpmedel använder du idag vid utomhusorientering? 

5/ Hur kommer det sig att du använder just dessa/detta hjälpmedel? 

6/ Tror du att tekniska lösningar kan komma att ersätta eller komplettera dagens 

konventionella hjälpmedel som till exempel vita käppen eller ledarhund? 

7/ Vad får dig att tro det? 

8/ Vad anser du om funktioner som taligenkänning, talsyntes, kollisionsvarnare, GPS och 

Mappiezoom. 

9/ Skulle du använda en artefakt som bygger på de tidigare nämnda funktionerna? 
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10/ Om du föreställer dig en vanlig dag i ditt liv när du är utomhus, vilken/vilka av dessa 

funktioner integrerade i en artefakt skulle kunna hjälpa dig. 

11/ På vilket sätt skulle dessa funktioner hjälpa dig och vid vilka tillfällen? 

12/ Känner du att det är något som du själv vill tillägga? Någonting som vi inte har tagit upp? 


