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Abstrakt 
Användningen av mobila applikationer i vardagen är ett allt mer förekommande fenomen. 
Synskadade personer riskerar att bli isolerade från internet eftersom ett flertal webbplatser och 
mobila enheter inte är anpassade efter deras behov. Aktörer i samhället står inför utmaningen 
att utveckla mobila applikationer som är tillgängliga för alla individer, inklusive personer med 
synskador. Denna studie har genomförts med en designorienterad ansats för att besvara hur 
talsyntes i mobila applikationer kan designas för att främja tillgänglighet för personer med 
synskador. Utifrån den insamlade och analyserade empirin från litteraturstudien har 
designförslag formulerats. En prototyp har utvecklats med utgångspunkt från designförslagen 
som sedan har utvärderats. Studien har bidragit med ökad kunskap kring hur talsyntes i mobila 
applikationer kan designas för personer med synskador, med syfte att främja tillgänglighet. 
Studiens resultat visar att anpassad talsyntes bidrar till en mer självständig användning för 
synskadade personer, vilket ger upphov till främjad tillgänglighet i mobila applikationer.  
 
  
Nyckelord: Talsyntes, tillgänglighet, synskada, mobila applikationer, designförslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The use of mobile applications in everyday life is an increasingly prevalent phenomenon. 
Visually impaired people run the risk of being isolated from the internet because several 
websites and mobile devices are not adapted to their needs. Society players face the challenge 
of developing mobile applications that are accessible to all individuals, including people with 
visual impairments. This study has been conducted with a design-oriented approach to respond 
to how mobile applications can be designed with speech synthesis to promote accessibility for 
people with visual impairments. Based on the collected and analyzed empirics from the 
literature study, design proposals have been formulated. A prototype has been developed based 
on design proposals that have since been evaluated. The survey has contributed to increased 
knowledge of how mobile applications can be designed with speech synthesis for persons with 
visual impairment, with the aim of promoting accessibility. The study results show that custom 
speech surfaces contribute to a more independent use for visually impaired people, which gives 
rise to accessibility in mobile applications. 
  
Keywords: Speech synthesis, accessibility, visual impairment, mobile applications, design 
proposals.  
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1. Introduktion 
Användningen av mobila applikationer i vardagen är ett allt mer förekommande fenomen 
(Hirsh-Pasek, Zosh, Golinkoff, Gray, Robb & Kaufman, 2015). Mobila applikationer har en 
stor roll i vardagen och kan ge en känsla av säkerhet och självständighet för användaren (Mi, 
Cavuoto, Benson, Smith-Jackson & Nussbaum, 2013). Synskadade personer kan känna sig 
exkluderade från internet då ett flertal webbplatser och mobila enheter inte är anpassade efter 
deras behov (Loiacono, Djamasbi & Kiryazov, 2012). Digital exkludering av individer med 
särskilda behov innebär att de inte har full tillgång till en självständig användning i det digitala 
samhället (Abascal & Nicolle, 2005). Det är därför av betydelse att utveckla mobila 
applikationer som har ett lämpligt gränssnitt för användare med synskador, både när det gäller 
inmatning och återkoppling från system (Csapó, Wersényi, Nagy & Stockman, 2015).  
  
Hjälpmedelsteknologin kan ersätta mänskligt stöd och tillåter ett större oberoende för personer 
med någon form av funktionsnedsättning (Foley & Ferri, 2012). Talsyntes (text-till-tal) är en 
anpassad hjälpmedelsteknik som gör det lättare för personer med synskador att använda mobila 
applikationer och webbsidor (Shimomura, Hvannberg & Hafsteinsson, 2010). Talsyntes 
används på mobila enheter för att möjliggöra och förbättra den digitala servicen för blinda och 
synskadade användare (Taylor, 2010). Denna typ av teknik skapar artificiellt tal för att 
efterlikna människans röst skapat med datorer (Fogarassy-Neszly & Pribeanu, 2016). 
  
Det är av betydelse att ha verbal återkoppling från mjukvarusystem för att skapa en trygghet 
för personer med synskador (Shimomura et al., 2010). Med röststyrning kan denna digitala 
trygghet och tillgänglighet möjliggöras då användare med synskador har möjlighet att uppleva 
samma inkludering i användningen som en användare med god syn (Shimomura et al., 2010). 
Röststyrning är en teknik som gör det möjligt för alla människor, inklusive personer med 
synskador, att tillhandahålla information på digitala plattformar (Fogarassy-Neszly & Pribeanu, 
2016). Att personalisera användningen med hjälp av röststyrning ger en upplevelse av 
självständighet då mjukvaran kan justeras utifrån personens personliga preferens (Shimomura 
et al., 2010). Personalisering av röststyrning och talsyntes kan innebära att användaren kan 
ändra hastigheten på rösten, ändra röst eller språk. 
  
Det finns problematik gällande otillräcklig navigering, obefintlig återkoppling och brist på 
effektivitet (Dim & Ren, 2014). Navigering blir problematisk när klick-funktioner inte läses 
upp i talsyntesen, vilket gör att användare med synskador inte får samma användning av 
navigeringen (Dim & Ren, 2014). Det finns även problematik med att återkoppling inte läses 
upp av talsyntes, exempelvis om det sker ett fel på en webbsida eller om fel lösenord matas in. 
Bristande effektivitet kan upplevas om varken navigering eller återkoppling finns (Dim & Ren, 
2014). Detta kan ge upphov till bristande tillgänglighet i mobila applikationer för personer med 
synskador. Återkoppling är en betydelsefull del för att användningen ska vara tillgänglig för 
personer med synskador. 
  
De hjälpmedel för röststyrning och talsyntes som finns är inte tillräckligt utvecklade för att 
fungera problemfritt för användaren (Dim & Ren, 2014). Användaren upplever brist på kontroll 
över talsyntesen, vilket kan ge upphov till en känsla av digital exkludering (Foley & Ferri, 
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2012). Trots att betydande framsteg har gjorts inom talteknik har nuvarande talsystem inte en 
mänsklig språkkonversation (Wärnestål & Kronlid, 2014). Den mänskliga språkkonversationen 
innebär att dialoger är uppbyggda på ett sätt som efterliknar människans konversationer med 
varandra (Wärnestål & Kronlid, 2014). Det är av betydelse att ge verbal återkoppling från 
system för att skapa en känsla av trygghet och lugn hos personer med synskador (Shimomura 
et al., 2010).  
  
Synskadade personer bör ha samma tillgång till digital information som resterande människor 
i samhället. När de inte får tillgång till digital information på mobila applikationer ger det en 
effekt av digital exkludering (Loiacono et al., 2012). Synskadade personer bör ges möjlighet 
till självständig användning av digital teknik utan att vara beroende av mänskligt stöd. Genom 
ett mer självständigt användande av mobila applikationer kan tillgänglighet främjas (Fogarassy-
Neszly & Pribeanu, 2016; Shimomura et al., 2010). Det finns därför behov av att designa 
anpassad talsyntes i mobila applikationer på ett sätt som synskadade personer enkelt kan 
använda. Utifrån denna insikt ämnar denna kandidatuppsats att svara på frågeställningen: Hur 
kan mobila applikationer designas med talsyntes för att främja tillgänglighet för personer med 
synskador?  
  
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att genom en designorienterad ansats formulera designförslag för en 
anpassad talsyntes med tal- och dialogsystem som är tillgänglig för synskadade personer.  
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2.  Relaterad litteratur 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund med en beskrivning av relaterade begrepp, teorier 
och utmaningar. De begrepp och teorier som lyfts fram i litteraturen har använts för att bemöta 
designutmaningar. 
 
2.1 Tillgänglighet 
Inom ramen för Human Computer Interaction (HCI) har tillgänglighet spelat en viktig roll i 
samspelet mellan människor och teknologi (Abascal & Nicolle, 2005). Forskning har bedrivits 
kring hur ramverk och riktlinjer för tillgänglighet bör tillämpas inom mjukvaruutveckling. 
Abascal och Nicolle (2005) förespråkar riktlinjer kring etisk och och social medvetenhet inom 
HCI. För att undvika social exkludering av människor i utveckling av teknik bör designriktlinjer 
inom HCI implementera tillvägagångssättet Design för Alla som en grund inom fältet (Abascal 
& Nicolle, 2005). På detta sätt spelar HCI en viktig roll i tillhandahållandet av sociala 
möjligheter för individer med särskilda behov (Abascal & Nicolle, 2005).  
  
Digital teknik är vanligtvis förknippad med tillgång och integration, men samtidigt kan tekniken 
isolera människor och skapa former av social exkludering (Foley & Ferri, 2012). Tekniken är 
utvecklad på ett sätt som återspeglar idéer om vad som är normalt och har inte överseende med 
användare som har särskilda behov (Foley & Ferri, 2012). Den digitala klyftan beskriver 
skillnader mellan socioekonomiska, etniska och minoritetsgrupper och deras användning och 
utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Deras tillgång till sociala och 
organisatoriska resurser som behövs för att använda och utnyttja denna teknik är även ett tydligt 
exempel på detta (Aleixo, Nunes & Isaias, 2012).   
 
2.1.1 Inkluderande design 
Inkluderande design definieras som det tillvägagångssätt där tillgänglighet för alla individer 
prioriteras (Persson, Åhman, Yngling & Gulliksen, 2014). Design för Alla, universell design 
och inkluderande design är samlingsnamn för detta tillvägagångssätt (Persson et al., 2014). 
Över tid har uppmärksamhet lagts på arbete för att inkludera fler som användare. Personer av 
det industriella samhället blir allt äldre vilket ger upphov till en ökning av personer med 
nedsatta sinnen som exempel syn, hörsel och motorik (Persson et al., 2014). Medvetenheten 
kring denna målgrupp och deras påverkan på teknik har gjort att allt fler designers vill justera 
sitt arbete utifrån användarnas specifika behov. Kunskapen kring deras behov är dock på en 
bristande nivå (Persson et al., 2014).  
  
Design för Alla är ett begrepp myntat av EIDD, en organisation grundad 1993 med avsikten att 
uppmuntra design som möjliggör bruk av alla människor [1]. Syftet med tillvägagångssättet 
Design för Alla är att produkter ska designas för en omfattande och inkluderande 
konsumentgrupp. Produkten blir då användbar för den största möjliga gruppen av individer, 
med eller utan specifika behov (Persson et al., 2014: Reed & Monk, 2011). Inkluderande design 
är en reaktion på hur design av produkter och tjänster tillämpar förutfattade meningar kring 
psykiska och fysiska kapaciteter hos användaren (Reed & Monk, 2011). Dessa förutfattade 
meningar ger upphov till att exempelvis ett gränssnitt endast är anpassat utifrån en viss typ av 
användare som inte har speciella behov kring färgsättning, kontraster eller talsyntes (Reed & 
Monk, 2011). 
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2.1.2 Design för tillgänglighet 
En diskussion har förts angående hur Design för Alla och universell design implementeras i 
designprocessen (Newell, Gregor, Morgan, Pullin & Macaulay, 2010). Vissa menar att metoden 
för inkludering fungerar snarare som ett slags filter än en aktiv arbetsprocess (Newell et al., 
2010). Användarcentrerad design föreslår istället att designers ska ha en nära interaktion med 
användarna under designprocessen (Newell et al., 2010). Filosofin användarcentrerad design 
uppmuntrar att designers inkluderar användare i sin designprocess (Newell et al., 2010).  
  
Att designa för tillgänglighet kräver kunskap och erfarenhet om området hos designern 
(Abascal & Nicolle, 2005). Trots att designers kan vara fullt medvetna om 
tillgänglighetsproblem och vill designa för att motverka dem så kan det ändå uppstå 
problematik på grund av brist på kunskap i det aktuella området (Abascal & Nicolle, 2005). 
Designers kan även uppleva problematik med att tillämpa dessa kunskaper på ett korrekt sätt 
om de inte känner empati för användare med funktionsnedsättning (Newell et al., 2010).   
 
2.1.3 Digital exkludering 
Personer med funktionsnedsättning är beroende av digitala tekniker eftersom datorn och 
mobilen kan vara det enda sättet att utföra flera viktiga uppgifter som exempelvis bankärenden 
i mobilen (Billi, Burzagli, Catarci, Santucci, Bertini, Gabbanini & Palchetti, 2010). När digitala 
tjänster inte är tillgängliga kan inte personer med synskador ta del av information och blir därför 
digitalt exkluderade (Abascal & Nicolle, 2005). Digital exkludering av synskadade personer 
betyder att de inte har full tillgång till en socialt aktiv och självständig livsstil (Abascal & 
Nicolle, 2005). Digital exkludering kan utgöra en följd av social exkludering. Social 
exkludering innebär att med olika medel stänga ute en person eller grupp (Abascal & Nicolle, 
2005). 
 
2.1.4 Designriktlinjer för tillgänglighet 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är en del av flera samlingar riktlinjer för 
tillgänglighet på webben publicerade inom initiativet Web Accessibility Initiative (WAI) från 
World Wide Web Consortium (W3C) [2]. Riktlinjerna fokuserar på hur innehåll på webbplatser 
görs tillgängligt för personer med funktionnedsättning samt hur innehåll kan göras användbart 
för alla användare [2]. Den aktuella versionen på riktlinjerna är WCAG 2.1 och har behandlats 
som de facto standard för webb [2]. WCAG 2.1 består av fyra principer där vardera princip 
består av 1-5 olika riktlinjer. Varje riktlinje består av 1-10 kriterier som specificerar riktlinjerna. 
WCAG 2.1 anpassar endast det visuella gränssnittet för att göra webbsidors innehåll tillgängligt 
för användare med särskilda behov [2]. Nedan följer en kort sammanfattning av de fyra 
principerna och dess respektive riktlinjer.   
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Tabell 1. Sammanfattning av WCAG 2.1 fyra principer med tillhörande riktlinjer.  
 

Princip Riktlinjer 

Princip 1: 
Möjligt att 
uppfatta 

1.1 Textalternativ: Tillhandahåll alternativ i form av text till icke textbaserade 
innehåll.  
1.2 Tidsbaserad media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.  
1.3 Strukturerat innehåll: Innehåll ska vara i ordning från början till slut.  
1.4 Urskiljbart: Ha tydliga kontrastförhållanden och responsivitet.  

Princip 2: 
Möjlig att 
kontrollera 

2.1 Åtkomst via tangentbord: Navigering som tillåter genvägar via tangentbord.  
2.2 Tillräckligt med tid: Skynda långsamt genom att kunna justera, pausa och stoppa 
i realtid.  
2.3 Anfall: Ha inte blinkande objekt eller eller animationer som kan framkalla 
epilepsianfall. 
2.4 Lättnavigerad: Tillhandahåll sätt att hjälpa användaren att navigera, hitta innehåll 
och avgöra var de är.  
2.5 Peka och markera: Tillåt gester och rörelseaktivering vid integrering med mobila 
gränssnitt.  

Princip 3: 
Möjlig att 
förstå 

3.1 Läsvänlig för skärmläsare: Använd ett språk som är förståeligt och effektivt med 
skärmläsare.  
3.2 Förutsägbar: Gör användaren förbered för kontextförändringar.  
3.3 Inmatningshjälp: Hjälp användare att undvika misstag och rätta misstag som sker.  

Princip 4: 
Robust 

4.1 Kompatibilitet: Gränssnittet bör vara enligt standard och vara kompatibel med 
alla typer av webbläsare.  

 
2.1.5 Tillgänglighet i mobila applikationer och mobila enheter 
Mobiltelefoner har utvecklats från engångs kommunikationsenheter till dynamiska verktyg som 
stödjer användare i en mängd olika funktioner (Csapó et al., 2015). Antalet tillgängliga 
applikationer för mobila enheter ökar. Som ett resultat blir elektroniska resehjälpmedel, 
navigeringsassistenter, text-till-tal applikationer samt virtuella ljud-displayer som kombinerar 
ljud med haptiska kanaler integrerade i mobila enheter (Csapó et al., 2015).  
  
Mobila enheter presenterar nya möjligheter men samtidigt utmaningar. Dessa möjligheter och 
utmaningar kräver nya sätt att utvärdera lämpligheten av mobila applikationer gentemot 
användarna vad gäller tillgänglighet och användbarhet (Csapó et al., 2015). Det finns problem 
med tillgänglighet i mobila applikationer då det kan påverka personer med 
prestationsbegränsningar, ge användbarhetsproblem som påverkar personer utan begränsningar 
samt universella användbarhetsproblem som påverkar alla användare (Billi et al., 2010). Det 
kan även finnas individuella skillnader så som minneskapacitet, tillit och erfarenhet av 
användning av mobil som kan vara faktorer som påverkar den upplevda tillgängligheten av 
mobila enheter och mobila applikationer (Mi et al., 2013). 
  
Det är viktigt och utmanande att utveckla mobila enheter som har ett användargränssnitt som 
är lämpligt för synskadade användare, både när det gäller inmatning av information och 
återkoppling från system (Csapó et al., 2015). Designers av mobila applikationer tar inte någon 
särskild hänsyn till personer med synskador (Nilsson, 2009). Detta resulterar till designmönster 
som inte alltid fungerar för alla individer. 
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2.2 Anpassad hjälpmedelsteknologi i mobila enheter 
Begreppet hjälpmedelsteknologi används inom flera områden där användare behöver någon 
form av hjälp. Även om dessa områden kan vara olika med avseende på deras omfattning och 
mål är användarsäkerhet alltid en viktig fråga (Caspó et al., 2015). Det är av stor vikt att öka 
användarnas möjligheter och säkerställa deras säkerhet och välbefinnande vid utveckling av 
hjälpmedelsteknik (Caspó et al., 2015). Hjälpmedelsteknologin kan ersätta mänskligt stöd och 
tillåter ett större oberoende för personer med någon form av funktionsnedsättning (Foley & 
Ferri, 2012). Det finns flera olika exempel på anpassad hjälpmedelsteknik för personer med 
synskador. Några av dem är automatisk uppläsning på maskiner, skärmläsare, skärmförstoring, 
bärbara datorer med röststyrning och punktskrift (Fogarassy-Neszly & Pribeanu, 2016). Både 
Android och iOS erbjuder applikationer som stödjer synskadade när de utför uppgifter på 
mobila enheter (Csapó et al., 2015). 
 
2.3 Röststyrning och talsyntes i mobila gränssnitt 
Människans naturliga form av kommunikation och tal är en av de främst avancerade modalitet 
att förstå för datorer. I dagsläget är människor utsatta för fler situationer där de behöver 
interagera med datorenheter fritt från händer och ögon (Munteanu & Penn, 2015). Röststyrning 
är ett system för att styra teknisk utrustning med rösten (Taylor, 2010). Det innebär att 
användaren talar in ett kommando istället för att förmedla det med hjälp av gester. Röststyrning 
har som syfte att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Användaren kan 
befinna sig i situationer där det är svårt att släppa ögon- eller handkontroll vilket gör att 
röststyrning underlättar användandet av mobiltelefonen (Taylor, 2010). Att personalisera 
användningen med hjälp av röststyrning ger en upplevelse av självständighet då mjukvaran kan 
justeras utifrån personens personliga preferens (Shimomura et al., 2010). Personalisering av en 
talsyntes kan vara att användaren kan ändra hastighet på rösten, vilken röst det ska vara samt 
språk. Nedan visar figur 1 en beskrivning av röststyrningsprocessen.  

 
Figur 1. Röststyrningsprocessen (Taylor, 2010).  

 
2.3.1 Designprinciper för tal- och dialogsystem 
Trots att betydande framsteg har gjorts inom talteknik har dagens tal- och dialogsystem inte en 
mänsklig språkkonversation (Wärnestål & Kronlid, 2014). Den mänskliga språkkonversationen 
innebär att dialoger är uppbyggda på ett sätt som efterliknar människans konversationer med 
varandra (Wärnestål & Kronlid, 2014). Det finns designprinciper att utgå från för tal- och dialog 
interaktion. De flesta baseras på Grice (1975) maximer för konversation (Grice, 1975). Grice 
presenterar fyra olika kategorier: kvantitet, kvalitet, relevans och sätt. Kvantitet innebär att ge 
lyssnaren information som efterfrågas. Kvalitet innebär att hålla sig till information som är sann 
och riktig. Relevans innefattar att samtal hänger samman för deltagarna. Kategorin sätt 
understryker att kommunikation bygger på rationalitet och att information ska utväxlas på ett 
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effektivt sätt (Grice, 1975). Tabell 2 presenterar Grice (1975) kategorier och vilka maximer 
som faller under varje kategori. 
 

Tabell 2. Sammanställning av Grice (1975) fyra kategorier med tillhörande maximer. 
 

Kategorier Maxim 

Kvantitet 1. Gör ditt bidrag så informativt som krävs i situationen. 
2. Gör ditt bidrag mer informativt än nödvändigt. 

Kvalitet 3. Säg inte något som du tror är falskt. 
4. Säg inte något som du inte har rimliga belägg för. 

Relevans 5. Gör ditt bidrag relevant i samtalet. 

Sätt 6. Undvik oklarheter 
7. Undvik otydligheter 
8. Var kortfattad. 
9. Var ordentlig. 

 
2.3.2 Taligenkänning 
Röststyrda applikationer grundar sig i taligenkänning som är en metod för att transformera 
mänskligt tal till text (Taylor, 2010). Den returnerade textsträngen från taligenkänningen 
analyseras på en semantisk nivå där syftet för yttrandet tas fram. Utifrån semantisk information 
omvandlar därefter systemet för röststyrning texten till konkreta handlingar (Taylor, 2010). 
Taligenkänning är datorbaserad teknik som identifierar eventuellt tal i en signal och 
representera det som en textsträng, även kallat tal-till-text (TTS) (Taylor, 2010). Text-till-tal 
betyder att konvertera en text som är skrivet på ett visst språk till tal (Fogarassy-Neszly & 
Pribeanu, 2016). Ett taligenkänningssystem kan begränsas på grund av tre olika faktorer: antalet 
användare, omfattning på vokabulär samt vilket flyt användaren har när den talar då det kan 
innefatta enskilda ord eller kontinuerligt tal (Jonson, 2010). Dessa tre faktorer påverkar 
komplexiteten och omfattningen av taligenkänningssystemet. Det är även viktigt att systemet 
klarar av disambiguering då samma ord kan förekomma i olika kontexter (Taylor, 2010). 
Disambiguera är processen för att identifiera vilken mening av ett ord som används i 
sammanhanget (Taylor, 2010).  
 
2.3.3 Talsyntes i mobila gränssnitt 
Talsyntes används på mobila enheter för att möjliggöra och förbättra den digitala servicen för 
blinda och synskadade användare (Taylor, 2010). Talsyntes är namnet för tekniker för att skapa 
artificiellt tal för att efterlikna människans röst skapat med datorer (Fogarassy-Neszly & 
Pribeanu, 2016). Talbaserade gränssnitt baseras på mänskligt tal som kan spelas in, spelas upp 
eller syntetiseras av en dator. De gränssnitt som inte klassas som talsyntes är baserade på musik, 
ljud i miljön eller olika artificiella ljudeffekter (Hussain, Chen, Mirza, Chen & Hassan, 2014). 
Talsyntesen görs vanligen genom att använda en syntetisk röst som är tillgänglig på ett utvalt 
språk. Det är en funktion som finns inbyggd i mobilens gränssnitt och är utvecklad för personer 
som har problem med att läsa eller inte kan se det visuella gränssnittet (Fogarassy-Neszly & 
Pribeanu, 2016).  
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Talsyntes är en anpassad hjälpmedelsteknik som gör det lättare för personer med synskador att 
använda mobila applikationer och webbsidor. Det finns två primära tekniker i syntetiskt tal: 
enhetligt och formant. Den förstnämnda använder mänskliga röster via inspelning. Den 
sistnämnda använder artificiella röster (Shimomura et al., 2010). Den formanta syntesen är ett 
mindre program som inte kräver samma utrymme som enhetssyntesen gör. Detta gör att den 
artificiella syntesen implementeras i större grad då den är mindre krävande (Shimomura et al., 
2010). 
 
2.3.4 Designutmaningar med talsyntes 
De befintliga anpassade lösningar för mobila enheter som vibrationer, ljud och talsyntes är 
fortfarande inte tillräckliga eller effektiva för att kunna anpassas för en synskadad och blind 
användare. Dessa gränssnitt kräver att den blinda användaren ska memorera och bläddra på 
knapparna på skärmen (Dim & Ren, 2014). Det är av vikt att mobila applikationer stödjer 
naturliga språkgränssnitt eftersom användarna kommer att ha låg tolerans mot att följa flera 
steg för att mata in information på ett begränsat sätt (Taylor, 2010). Repeterande talanvisningar 
kan bli irriterande för synskadade användare och ålägger högre kognitiv belastning (Hussain et 
al., 2014). 
 
Det finns olika typer av röster att tillämpa i en talsyntes vars syfte är att imitera mänskliga 
röster: röst med tydliga utandningar som associeras med intimitet, viskande röst som associeras 
med självförtroende, barsk röst som associeras med ilska och slutligen knarrig röst som 
associeras med att vara uttråkad (Gobl & Chasaide, 2003). Det finns viss problematik med 
huruvida en röst används i ett visst känslo-kontext då personer kan tolka dessa känslor olika. 
En röst som upplevs ledsen av någon kan vara arg för någon annan (Gobl & Chasaide, 2003). 
Studien som utförts visar på att olika röstkvalitéer kan förändra ett sammanhang och åhörarnas 
känslor vid användandet av talsyntes (Gobl & Chasaide, 2003).  
  
Talsyntesen har tendens att ha samma röst, men problematik kan uppstå i funktioner som gör 
att syntesen byter röst vilket skapar förvirring för användaren (Fogarassy-Neszly & Pribeanu, 
2016). Denna problematik har identifierat en viktig användbarhetsfråga: om talsyntesen byter 
röst i en olämplig kontext skapas det ett irritabelt moment för användaren (Fogarassy-Neszly 
& Pribeanu, 2016). Dessutom kan talsyntesen i mobila enheter vara ineffektiv i bullriga miljöer 
och olämplig i tysta offentliga miljöer (Dim, Kim & Ren, 2017). Detta kan ge upphov till att 
talsyntes i offentliga miljöer upplevs frustrerande hos synskadade användare (Dim et al., 2017).  
  
I dagsläget finns det redan flera tillgängliga digitala hjälpmedel med talsyntes implementerat, 
specifikt anpassat för blinda. Trots det finns det brister i forskning kring strukturerad text, 
tabeller och övergripande grafik som behöver bli effektivt översatta till tal (Fellbaum & 
Koroupetroglou, 2008). Navigering blir även problematisk när klick-funktioner inte läses upp 
av talsyntesen, vilket gör att användare med synskador inte får samma användning av 
navigeringen (Dim & Ren, 2014). Det finns även problematik med återkoppling då talsyntesen 
inte ger bekräftelse till användare vid fel eller inmatning av information (Dim & Ren, 2014). 
Återkoppling är en betydelsefull del för att användningen ska vara tillgänglig för personer med 
synskador (Dim & Ren, 2014). 
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2.4 Resultat från litteraturstudie 
Utifrån litteraturstudien skapades en större insikt angående vilka brister som finns gällande 
tillgänglighet i mobila applikationer för synskadade personer och hur det kan designas med 
anpassad talsyntes. Litteratur lägger grunden i studiens frågeställning: ”Hur kan mobila 
applikationer designas med talsyntes för att främja tillgänglighet för personer med 
synskador?”. Litteraturen påvisar faktorer som spelar roll för synskadade personer och 
inkluderingen av dem i samhället såväl som deras digitala användning. Litteraturen har 
identifierat rådande problematik med tillgänglighet i mobila applikationer med talsyntes.  
 
2.4.1 Syntes av litteraturstudie 
Utifrån litteraturstudien har designutmaningar med talsyntes identifierats. Därefter har tre 
övergripande teman identifierats i litteraturen över vilka utmaningar som finns med design av 
talsyntes. De teman som identifierats i litteraturen är: begriplig, kontroll och återkoppling. 
Nedan presenteras en tabell med dessa teman samt tillhörande designutmaningar.  

  
Tabell 3. Syntes som redogör designutmaningar för design av talsyntes i mobila applikationer och vilka teman 

de faller inom. 
 

Tema Designutmaning Referens 

Begriplig Designa talanvisningar som inte är repetitiva, skapar 
högre kognitiv belastning, och som kan återge 
detaljer i gränssnittet. 
 

Foley & Ferri, 2012 
Dim & Ren, 2014 
Wärnestål & Kronlid, 
2014 
Taylor, 2010 
Hussain et al., 2014 
Shimomura et al., 2010 

Kontroll Designa talsyntes som inte skapar förvirring, 
komplexitet och som kan ge användare kontroll över 
sin användning. Design av talsyntes bör ge personlig 
anpassning utifrån preferenser för att ge en ökad 
känsla av självständighet.  

Fellbaum & 
Koroupetroglou, 2008 
Hussain et al., 2014 

Återkoppling Designa återkoppling av talsyntes som inte matar in 
fel information eller missvisande navigering och som 
istället kan ge direkt och effektiv återkoppling.  

Caspó et al., 2015 
Dim & Ren, 2014 
Taylor, 2010 
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3. Metod    
I detta kapitel behandlas de tillvägagångssätt som använts under den kvalitativa studien. Här 
motiveras metodval som gjorts och vilka tillvägagångssätt som har implementerats för att 
besvara studiens frågeställning. 
 
3.1 Metodansats 
För att besvara frågeställningen har en designorienterad forskningsansats tillämpats. Med denna 
ansats har studien ämnat att bidra med ytterligare kunskap kring hur talsyntes kan 
implementeras i mobila applikationer på ett sätt som kan främja tillgänglighet för personer med 
synskador. En designorienterad ansats kan ge ytterligare kunskap och djupare förståelse för en 
problemformulering utifrån skapande och utvärdering av en prototyp (Hevner, March, Park & 
Ram, 2004). En designorienterad ansats var lämplig för studien då vi kunde få en djupare 
förståelse för synskadade personers utmaningar med användandet av talsyntes i mobila 
applikationer. Denna ansats gjorde det möjligt att pröva de framtagna designförslagen i en 
prototyp samt utforska hur en interaktiv talsyntes kan fungera i mobila applikationer.  
 
I studien genomförs kvalitativa datainsamlingsmetoder. Valet av kvalitativa metoder gjordes 
eftersom studien utgick från ett problem grundat hos synskadade personer vid användning av 
talsyntes i mobila applikationer. Då problemet riktades mot användarens upplevelse av 
tillgänglighet krävdes därför ett tillgänglighetsperspektiv. Utifrån ett tillgänglighetsperpektiv 
utgick vi efter att designelement i prototypen ska designas för alla (Persson et al., 2014), 
specifikt i detta fall personer med synskador. Ett tillgänglighetsperspektiv tillämpades i 
analysen och resultatet av utvärderingarna av prototypen. Genom kvalitativa metoder kunde en 
förståelse kring behovet av användning av talsyntes hos användaren skapas. 
 
Studien har delats in i tre olika steg: förstudie, prototyputveckling och utvärdering. Förstudien 
bestod av en litteraturstudie. Utifrån litteraturstudiens syntes kunde tre övergripande teman 
formuleras utifrån de designutmaningar som identifieras i litteraturstudien. Dessa 
designutmaningar utgjorde en grund för formuleringen av tre designförslag. Genom 
designförslagen skapades en prototyp. Prototypen utvärderades med sju personer som hade 
olika typer av synskador. Målet med utvärderingarna var att utvärdera tillgänglighet i 
prototypen. Vi utvärderade designförslagen för att få djupare förståelse för design av talsyntes 
för att främja tillgänglighet för personer med synskador.  
 
3.2 Litteraturstudie 
I avsnittet relaterad litteratur har tidigare forskning samt centrala begrepp redogjorts som är av 
betydelse för studiens frågeställning. Genom att identifiera centrala begrepp inom de aktuella 
forskningsområden som genomsökts kunde en bredare kunskapsgrund skapas för att kunna 
besvara frågeställningen. 
  
I litteratursökningen har främst artiklar inom HCI (Human-Computer Interaction) och IS 
(Information Systems) identifierats för vidare gallring. Den utförda litteratursökningen 
genomfördes med databasen Scopus. För att relevant litteratur skulle identifieras användes 
utvalda sök- och nyckelord på engelska. De sök- och nyckelord som användes var: visual 
impairment, audio interfaces, accessibility and mobile application samt social exclusion and 
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technology. Artiklarna som har inkluderats i undersökningen har bland annat hämtats från 
journaler som berör områdena informatik och HCI, förslagsvis International Journal of Human-
Computer Studies och Journal of Computer Science and Technology. Samtliga artiklar har 
granskats med utgångspunkt i publiceringsår, antal citeringar och forskningsfält. I den 
systematiska sökningen har ett flertal överväganden gjorts, bland annat att artiklar inom 
informatik och design prioriterades. En del artiklar valdes bort på grund av att de inte hade 
några citeringar med undantag på nypublicerade artiklar. Designutmaningar identifierades i 
litteraturen och vi kunde då se ett mönster. Därefter formulerade tre övergripande teman för 
dessa designutmaningar. De teman som identifierades i litteraturen var: begriplig, kontroll och 
återkoppling (se tabell 3). 
 
3.3 Prototyp 
En prototyp är en essentiell del i designorienterad forskning och används som en plattform för 
forskaren att uttrycka idéer som kan utvärderas och omvärderas till ny kunskap (Hevner et al., 
2004). För att utvärdera de olika designförslagen för design av talsyntes i mobilt gränssnitt 
användes en prototyp. Syftet med den framtagna prototypen var att utvärdera designförslagen 
med fokus mot tillgänglighet. Vid design av talsyntes i prototypen har vi även utgått från Grices 
(1975) maximer för tal- och dialoginteraktion då dialogerna i talsyntesen ska upplevas som en 
mänsklig konversation för användaren (se tabell 2).  
 
3.4 Utvärdering av prototyp 
Skapande och utvärdering av en prototyp kan ge ytterligare kunskap och förståelse av en 
problemformulering (Hevner et al., 2004). Utvärderingen av prototypen gjordes för att 
utvärdera designförslagen för att bättre förstå hur talsyntes kan designas för att främja 
tillgänglighet för synskadade användare. Genom att utvärdera prototypen kunde de framtagna 
designförslagen revideras.  
  
Den framtagna prototypen har utvärderats med sju personer som har någon form av synskada. 
Målet med utvärderingarna var att utvärdera tillgängligheten i prototypen. Ett 
tillgänglighetsperspektiv adresserades vid utförandet av uppgifter och instruktioner under 
utvärderingen. Intervjufrågor och uppgifter var utformade med fokus mot tillgänglighet.  
 
Utvärderingen har utgått från tekniken Think Aloud där deltagaren skulle tänka högt om vad 
de tyckte och tänkte under testet (Bernsen, Dybkjaer & Minker, 2007). Utvärderingen utgick 
från förutbestämda uppgifter där prototypens huvudsakliga funktioner prövades, i detta fall 
talsyntesen. Uppgifterna delades i två delar där användaren även skulle navigera sig fritt i 
prototypen med utgångspunkt från de kommandon som användes i uppgift 1 (se bilaga 2). 
Utvärderingen avslutades med en kort semi-strukturerad intervju där deltagaren fick besvara 
frågor om hur de upplevde prototypens tillgänglighet (se bilaga 3).  
  
I samband med utvärderingen gavs en kort genomgång om syftet och tillvägagångssättet till 
deltagarna. Vi bad om tillåtelse att spela in ljud och video vid användandet, detta för att kunna 
transkribera materialet mer effektivt än att föra anteckningar under utvärderingens gång. 
Videoinspelning gjordes för att se hur utvärderingspersonerna hanterade prototypen med 
fingrarna. Då två av deltagarna var blinda ville vi veta om de använde sina händer på ett särskilt 
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sätt än de övriga deltagarna. Detta observerades då vi ville få en överblick över hur en blind 
person navigerar med sina händer i mobila applikationer och hur talsyntes kan ge stöd till 
användningen.  
 
3.4.1 Genomförande 
För utvärderingen användes utvärderingstekniken Think Aloud som innebar att deltagarna 
utförde en uppgift som tilldelats, samtidigt som de kontinuerligt under testet uttryckte sina 
tankar högt och beskrivande [4]. Denna utvärderingsteknik användes i denna studie då den 
ansågs passande för målgruppen och sammanhanget. Think Aloud var passande för 
utvärderingen då den är baserad på spontana uttalanden och följs av satta instruktioner. Att 
tänka högt kan avslöja om användarna upplever något som problematiskt (Bernsen et al., 2007). 
Under en Think Aloud utvärdering ska utvärderaren vara tydlig med instruktioner och vad som 
menas med att “tänka högt” (Boren & Ramey, 2000). Vid genomförande av utvärderingen var 
det av betydelse att informera deltagaren om att den kommer bli påmind att tänka högt om 
tystnad uppstod. Det är av betydelse att instruktioner och uppgifter är anpassade i kapacitet och 
innehåll. Detta för att inte överväldiga deltagaren med ny information som kan ge upphov till 
att deras korttidsminne överbelastas (Boren & Ramey, 2000).  
  
Innan utvärderingen påbörjades gavs det instruktioner till deltagarna (se bilaga 2). Det var av 
betydelse att förklara hur prototypen skulle användas då den var gjord på ett sätt som krävde 
förståelse för röst-interaktionen med den (se bilaga 2). Vi var tydliga med att förespråka att det 
inte fanns några rätt eller fel. Då kontexten kunde skapa nervositet för deltagaren försökte vi ha 
ett avslappnat upplägg. Efteråt utfördes en uppföljande semi-strukturerad intervju med frågor 
och funderingar angående prototypen (se bilaga 3). Detta för att se hur deltagaren upplevde 
prototypen på detaljnivå och skapa en diskussion.  
 
3.4.2 Urval 
Utvärderingarna genomfördes med personer som har någon form av synskada. Till 
utvärderingarna användes en generaliserbar gradering på synskador [3]. En synskada kan 
fastställas om synen är så pass nedsatt att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text och om 
personen har svårigheter med att med hjälp av synen röra och orientera sig i sin omgivning [3]. 
Det finns fyra olika typer av synfunktioner: normal syn, måttlig synnedsättning, grav synskada 
och blindhet [3].  
  
Till utvärderingarna rekryterades sju personer, varav två var blinda, två med grav synskada 
samt tre med måttlig synskada. Det huvudsakliga kriteriet för urval av deltagare var att de skulle 
ha en synskada och använda digital teknik i vardagen. En normalfördelning kring kön och ålder 
tillämpades. 
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Tabell 4. Sammanfattning av urvalet deltagare till utvärdering.  

Deltagare Ålder Kön Grad av synskada Tid 

1 43 Kvinna Grav synskada 25 minuter 

2 50 Man Måttlig synskada 30 minuter 

3 55 Man Blind 40 minuter 

4 45 Kvinna Blind 25 minuter 

5 43 Man Grav synskada 20 minuter 

6 20 Man Måttlig synskada 25 minuter 

7 23 Kvinna Måttlig synskada 25 minuter 

 
3.4.3 Analysmetod 
Utvärderingarna och de uppföljande intervjuerna analyserades med tematisk analys. Tematisk 
analys används för att förstå upplevelser, åsikter och praxis som kan vara svårt att identifiera i 
en stor mängd empiriskt material (Braun & Clarke, 2006). Kvalitativ dataanalys kan definieras 
som att systematiskt undersöka och strukturera datamaterial för att senare komma fram till ett 
resultat (Fejes & Thornberg, 2014). Intervjumaterialet som samlades in under utvärderingen 
spelades in för att senare kunna transkriberas. Genom att transkribera det insamlade materialet 
kunde vi bli i detalj mer bekanta med materialet. Det transkriberade materialet gjorde det 
dessutom enklare att gå̊ tillbaka och se varför deltagarna tyckte och gjorde som de gjorde. 
  
Valet av tematisk analys gjordes för att kunna analysera resultat samt tillgänglighet. För att 
enklare kunna förstå det insamlade materialet har det brutits ner till koder för att senare kunna 
sättas samman med någon av de teman som de passade bäst ihop med. Kodning genomfördes 
för att förstå insamlad data (Braun & Clarke, 2006: Myers, 2013). Koder kan beskrivas som ord 
som sammanfattar eller beskriver meningar utifrån det insamlade materialet (Fejes & 
Thornberg, 2014; Myers, 2013).  
 
Utgångspunkterna i analysen var de teman som tidigare identifierades i litteraturstudien: 
begriplig, kontroll och återkoppling (se tabell 1). De huvudteman som framkom från 
litteraturstudien användes i analysen av den insamlade empirin. Dessa huvudteman användes i 
analysen då vi kunde se ett mönster utifrån de koder som framkom från den insamlade empirin.  
Vi valde att behålla dessa huvudteman då de på ett övergripande plan sammanfattade 
betydelsefulla tillgänglighetsaspekter vid användning av talsyntes i ett mobilt gränssnitt. 
Därefter formulerades sex underteman som på en detaljnivå fokuserade mot 
tillgänglighetsaspekter till dessa huvudteman. Dessa sex underteman skapades då vi utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv kodade den insamlade empirin under passande huvudteman. Dessa 
underteman innefattade olika aspekter av tillgänglighet, de kunde både vara positiva och 
negativa i förhållande till det. De underteman som tillhörde huvudtemat begriplig var: Upplägg 
av information i mobila gränssnitt och Åtkomliga talanvisningar. De underteman som tillhörde 
huvudtemat kontroll var: Tillgängliga röstkommandon till talsyntes och Självständig kontroll 
av funktioner. De underteman som tillhörde huvudtemat återkoppling var: Direkt återkoppling 
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vid navigering och Bekräftelse från system. Dessa underteman användes för att kunna analysera 
utvärderingens resultat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  
 
3.5 Etiska överväganden 
Under undersökningsprocessen har etiska ställningstaganden som presenteras i 
individskyddskravet följts (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra krav som har implementerats i 
denna studie är: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet. Då studien baseras på empiri från människor behövs etiska 
överväganden göras för att värna om personens identitet och privata information 
(Vetenskapsrådet, 2002). I utvärderingen har ett skriftligt samtycke samlats in från deltagarna. 
Vi har även varit noggranna med att belysa de fyra kraven och deltagarnas rättigheter till 
studien, förslagsvis att denne får avbryta intervjun eller lämna en fråga obesvarad oberoende 
anledning. I intervjuerna har det även funnits ett behov av att skydda identiteten då känslig och 
privat information delats med till oss. Här nedan presenteras de fyra individkraven som 
empiriinsamlingen har utgått från.  
  
I denna studie har det varit av stor betydelse att belysa deltagarens anonymitet då intervjuerna 
innefattar personlig information och sjukdomshistoria. Vi gav information till deltagarna om 
att personuppgifter och privat information skulle behandlas separat. Vi tydliggjorde dessutom 
att inga uppgifter som kan identifiera deltagaren skulle vara synliga, detta för att det inte skulle 
kunna gå att söka upp vem deltagarna var.  
   
Studien har utgått från individskyddskravet samt forskningskravet då människor är involverade. 
Dessa krav bör inte ses som absoluta utgångspunkter men måste konstant vägas mot varandra 
(Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkrav för individskyddskravet har också̊ tagits i 
beaktning och förklaras ytterligare nedan. 
  
Samtyckeskravet innebär att varje deltagare ska informeras om vilken insamlingsmetod som 
ska användas. Deltagaren ska dessutom informeras om sin rätt att avbryta sin medverkan utan 
att uppge anledning (Vetenskapsrådet, 2002).  
  
Informationskravet handlar om att deltagarna måste informeras om undersökningens mål och 
syfte innan intervjun påbörjas. Deltagaren ska även informeras om sin rätt att neka att besvara 
frågor som ställs (Vetenskapsrådet, 2002).  
  
Nyttjandekravet innefattar att Deltagarna ska informeras om hur den insamlade data ska 
bearbetas och att den endast kommer användas i den aktuella undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
  
Konfidentialitetskravet handlar om att allt material som har samlats in ska behandlas separat 
från personuppgifter för att upprätthålla deltagarens anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
3.6 Metoddiskussion 
Eftersom vi själva inte har en synskada var det viktigt att inte bidra med fördomar och egna 
åsikter kring synskadade personer och deras användning av talsyntes i mobila applikationer 
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under studien. Detta var av stor betydelse under utvärderingar och intervjuer då vi inte ville 
influerade resultatet med egna åsikter. Trots att deltagarna fick tydlig information om att inga 
fel kan göras under testet kan det tolkas till det motsatta och istället sätta press på dem.  
 
Den tekniska vanan var även av betydelse för utvärderingen, likaså deltagarens egna intresse 
för teknik spelade roll. Den tekniska vanan kunde handla om hur självsäkra deltagarna var i sitt 
sätt att använda talsyntes i mobilen. Att använda utvärderingstekniken Think Aloud var delvis 
problematiskt då en majoritet av deltagarna upplevde svårigheter med att ge spontana tankar. 
Think Aloud är en teknik som är beroende av deltagare som är extroverta och spontana i sin 
personlighet (Boren & Ramey, 2000). Tekniken kan även vara svåranvänd i situationer som 
kan upplevas socialt obekväma. I vårt fall träffade vi deltagarna för första gången vid 
utvärderingarna vilket kunde upplevas som en obekväm situation för deltagaren. För att 
situationen inte skulle upplevas som obekväm var vi tillmötesgående och förde en avslappnad 
konversation med deltagarna före utvärderingens början.  
 
Målet med utvärderingarna var att utvärdera tillgängligheten i prototypen. Huruvida något 
upplevs tillgängligt eller inte är upp till deltagarens egna preferenser och erfarenheter. Detta 
var något som utmärktes under testerna då några deltagare hade mycket återkoppling medan 
några inte hade markanta åsikter. Upplevelsen av tillgänglighet är beroende av tidigare 
erfarenheter och det egna intresset av teknik. Vissa lägger märke till vad som fungerar och 
andra gör inte det. Det var även av stor betydelse att ha i åtanke att deltagarna hade egna 
preferenser beroende på deras synskada. En deltagare som varit blind hela sitt liv var beroende 
av syntolkning på ett annat sätt än någon som tidigare har kunnat se bilder. Vi förhöll oss till 
detta genom att i resultatet beakta vilken typ av synskada deltagaren hade och hur upplevelsen 
av tillgänglighet ansågs vara vid användning av prototypen.  
   
Utvärderingen involverade både synskadade och blinda personer. Det innebar att utvärderingen 
fick anpassas efter varje deltagare, då de hade olika behov (se bilaga 3). Fokus lades mot att 
förklara instruktioner och uppgifter tydligt, men med de blinda deltagarna förtydligades detta 
ytterligare. Vi var även tydliga med att de röstkommandon som gavs var de som fungerade och 
därför gick det inte att göra fel, men majoriteten av deltagarna upplevdes som nervösa när de 
fick information om att språket var på engelska. Det hade kanske varit mer bekvämt att ge 
röstkommandon på sitt eget modersmål. Gränssnittet anpassades för måttligt synskadade såväl 
som blinda användare detta för att vi ville främja tillgänglig användning av talsyntes för alla 
typer av synskador.   
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4. Designstudie 

Utifrån litteraturstudien kunde tre designförslag formuleras för att bemöta de designutmaningar 
som identifierats i litteraturen. I detta kapitel beskrivs och motiveras hur prototypen har 
utformats samt hur och varför designförslagen har implementerats. Designfasen delas in i 
underrubriker baserade på temana som utgår från designförslagen vilka presenteras i tabell 5.  
  
4.1 Problemidentifieringsfas 
Ny forskning påvisar faktorer som spelar roll för synskadade personer och inkluderingen av 
dem i samhället såväl som deras digitala användning. Litteraturen har identifierat rådande 
problematik med implementerad talsyntes i mobila applikationer. Det finns problematik 
gällande otillräcklig navigering, obefintlig återkoppling och brist på effektivitet (Caspó et al., 
2015; Dim & Ren, 2014; Mi et al., 2013). Återkoppling är en betydelsefull del för att 
användningen ska vara tillgänglig för personer med synskador. Det finns problematik gällande 
att återkoppling inte läses upp i talsyntes, exempelvis om det sker ett fel på en webbsida eller 
att fel lösenord matas in. Bristande effektivitet kan upplevas om varken navigering eller 
återkoppling finns (Dim & Ren, 2014). Detta kan ge upphov till bristande tillgänglighet i mobila 
applikationer för personer med synskador.  
  
Utifrån litteraturstudien kunde tre designförslag formuleras för att bemöta de utmaningar som 
identifierats i litteraturen. Studien ämnar därför att undersöka hur mobila applikationer kan 
designas med talsyntes för synskadade personer. Detta utvärderades genom en prototyp där 
designförslag för talsyntes implementerades genom olika designelement.  
  

Tabell 5. Sammanställning av designförslag baserade på litteraturstudien. 

Tema Designförslag Referens 

Begriplig Information som utväxlas mellan talsyntes och 
användare bör utföras på ett tydligt och effektivt 
sätt. Talanvisningarna ska ej vara repetitiva och bör 
istället återge detaljer i gränssnittet.   
 

Foley & Ferri, 2012 
Dim & Ren, 2014 
Wärnestål & Kronlid, 2014 
Taylor, 2010 
Hussain et al., 2014 
Shimomura et al., 2010 

Kontroll Användaren bör ha en självständig kontroll över 
talsyntesens funktioner genom att kunna pausa, 
repetera och hoppa över stycken samt välja vilket 
textinnehåll som ska läsas upp. Genom att ge 
specifika röstkommandon bör användaren få 
kontroll över talsyntesen.  

Fellbaum & Koroupetrolou, 
2008 
Hussain et al., 2014 

Återkoppling Talsyntesen bör ge direkt och effektiv återkoppling 
och erbjuda någon form av bekräftelse vid 
röstkommando från användaren. Genom direkt och 
effektiv återkoppling ges användaren möjlighet till 
självständig användning oberoende sin syn.  

Caspó et al., 2015 
Dim & Ren, 2014 
Taylor, 2010 
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4.2 Designfas 
Under denna rubrik redovisas hur den framtagna prototypen har designats. Prototypen har 
designats för att bidra till tillgänglighet i mobila applikationer med talsyntes för synskadade 
personer. Talsyntesens funktioner har designats utifrån de designförslag som utvecklades 
baserat på litteraturstudien (se tabell 5). Talsyntesen använder språket engelska och därför 
används röstkommandon på engelska. 
 
4.2.1 Begriplig 
Detta designförslag lyder att kommunikation mellan användare och talsyntes bör bygga på 
rationalitet och information ska utväxlas på ett effektivt sätt. Talsyntesen ska inte skapa några 
några tvetydigheter eller oklarheter i den information som ges till användaren. För att undvika 
tvetydigheter i informationen som ges har en informationssida designats in i prototypen. Denna 
informationssida är det första som användaren möter innan startsidan av applikationen. Innan 
användaren kommer in på startsidan av prototypen får användaren information angående hur 
applikationen fungerar och innehåller. Detta för att användaren ska få en vägledning och 
instruktion av talsyntesen och därmed få förståelse för hur applikationen fungerar. 
Informationssidans syfte är att tydliggöra för användaren hur talsyntesen fungerar och kommer 
att hjälpa den genom användandet av tjänsten, detta för att minska eventuella missförstånd och 
främja tillgänglighet. Denna informationssida har designats med syfte att information och 
kommunikation mellan talsyntes och användare ska vara begriplig och lätt att förstå. För att gå 
vidare behöver användaren ge röstkommandot “Okay” eller trycka på knappen ”continue” för 
att komma till startsidan. Nedan visas hur dialogen ser ut mellan talsyntes och röstkommando 
från användaren.   
 
Talsyntesen läser upp information automatiskt när användaren kommer in på sidan och behöver 
inte göra något själv. Talsyntesen läser då upp: “Welcome to this app! This is a nature app with 
a blog and facts about the Canadian nature. My name is Matthew and I will be your speech 
synthesis through this app. To your right side in the app you will have a toolbar. With the 
toolbar you will be able to control me”. Talsyntesen ger kommando till användaren: “Say okay 
to continue or press the button down below “. Användaren säger kommandot: “Okay”. 
 
Vi har valt att använda en lugn och metodisk röst på talsyntesen. Rösten heter Matthew och han 
använder konstgjorda pauser och talar utan accent för att informationen som läses upp ska 
upplevas så naturlig som möjligt för användaren. Talsyntesens tal och alla röstkommandon sker 
på engelska. Detta för att språket inte ska missuppfattas av talsyntesen då det svenska språket 
inte är tillräckligt utvecklat för detta talsystem.  
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Figur 2. Informationssida om applikation med talsyntes. 

 
4.2.2 Kontroll 
Designförslag till kontroll lyder att användaren bör ha en självständig kontroll över talsyntesens 
funktioner. Användaren bör ges möjlighet till att pausa, repetera och hoppa över stycken samt 
välja vart den ska läsa från textinnehåll för att få självständig kontroll över talsyntesen. Enligt 
Foley och Ferri (2012) kan användaren uppleva brist på kontroll över talsyntesens funktioner, 
vilket kan ge upphov till en känsla av digital exkludering. Genom specifika röstkommandon 
bör användaren få kontroll över talsyntesens funktioner. Dessa röstkommandon implementeras 
in för att kontrollera verktygsmenyn. Genom tre olika röstkommandon för att användaren ska 
kunna vara mer självständig i sitt användande av talsyntesen. För att starta talsyntesen ger 
användaren röstkommandot: “Start”. För att pausa talsyntesen ger användaren röstkommandot: 
“Pause”. För att repetera ett stycke text ger användaren röstkommandot: “Repeat”. Genom att 
skapa kontroll över talsyntesen kan den anpassas och personaliseras efter användaren 
(Shimomura et al., 2010).  
  
På informationssidan får användaren information om att det ska finnas en verktygsmeny på 
högra sidan som den kan använda sig av. På startsidan ligger det en verktygsmeny i mitten på 
högra sidan. Genom denna meny kan användaren styra talsyntesen genom att klicka på ikonerna 
eller ge röstkommandon. Menyn har tre olika ikoner som har olika röstkommandon. Det finns 
tre olika röstkommandon för att styra verktygsmenyn och talsyntesen. Verktygsmenyn kan 
döljas genom att ge röstkommandot: “hide toolbar” och kan visas genom röstkommandot: 
“show toolbar”. Vid tryck på ikonerna i verktygsmenyn läses talsyntes upp vad de betyder. Vid 
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tryck på pilen säger talsyntesen: “Choose which paragraph you would like to read”. Start 
ikonen läser upp: “Start/pause speech synthesis” och ikonen längst ner i verktygsmenyn läser 
upp “Repeat a paragraph”.  
 
På startsidan finns det en meny på toppen av sidan. Ikonen längst till vänster som heter “speech” 
betyder att talsyntesen är aktiverad i applikationen och att användaren kan använda sig av 
verktygsmenyn för att kontrollera talsyntesen. Informationen som finns på sidan läses upp av 
talsyntesen och bilder syntolkas. Knappar som finns på sidan kan styras med röstkommandon 
“read more”.  
 

 
 

Figur 3. Applikationens startsida med verktygsmeny för att kontrollera talsyntesen. 
 
 

 
 

Figur 4. Verktygsmenyn med ikoner som kan styras med röstkommando. 
 

4.2.3 Återkoppling 
Designförslag för återkoppling lyder att återkoppling av talsyntesen vid röststyrning bör vara 
tydlig och innefatta effektiv bekräftelse vid röstkommandon från användaren. Talsyntesen bör 
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ge effektiv återkoppling och ge bekräftelse till användaren. Återkoppling är en betydelsefull del 
för att användningen ska vara tillgänglig för personer med synskador (Dim & Ren, 2014). Vid 
design av prototypen var det av vikt att den mobila applikationen skulle stödja naturliga 
språkgränssnitt eftersom användarna kan ha låg tolerans mot att följa flera steg för att mata in 
information på ett begränsat sätt. 
  
Prototypen har designats för att ge återkoppling till användaren vid navigation och de val som 
görs. Ett exempel är när användaren vill komma till menyn i applikationen. För att öppna menyn 
behöver användaren ge röstkommandot: “menu”. Menyn öppnas då och talsyntesen svarar 
användaren: “Hi, this is the menu. Here are three categories for this site: Activities, Blog, 
Archives”. Röstkommando för att komma tillbaka till startsidan lyder: “Back to start”. 

 
 

 
 

Figur 5. Menyn i applikationen och talsyntesens återkoppling till användaren. 
 

4.3 Resultat 
Utifrån resultatet av utvärderingen analyserades det insamlade materialet i koder med tematisk 
analys. Efter analysen av det insamlade materialet framkom tre huvudtemana med sex 
tillhörande underteman. De tre identifierade huvudtemana blev: begriplig, kontroll och 
återkoppling. De underteman som tillhörde huvudtemat begriplig var: Upplägg av information 
i mobila gränssnitt och Åtkomliga talanvisningar. De underteman som tillhörde huvudtemat 
kontroll var: Tillgängliga röstkommandon till talsyntes och Självständig kontroll av funktioner. 
De underteman som tillhörde huvudtemat återkoppling var: Direkt återkoppling vid navigering 
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och Bekräftelse från system. Dessa underteman användes för att kunna analysera utvärderingens 
resultat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  

4.3.1 Upplägg av information i mobila gränssnitt 
Detta avsnitt innefattar användarnas önskan om att information ska presenteras på ett effektivt 
och tydligt sätt, både genom skrift och talsyntes. Detta för att göra all information tillgänglig 
för alla synskadade personer. Genom att presentera tydlig information kunde deltagarna 
uppleva all information som lätt och tillgänglig. Samtliga deltagare önskade att informationen 
som läses upp av talsyntesen skulle vara kort och tydlig. Deltagarna uttryckte även att en känsla 
av självständighet kan uppnås när text som läses upp på en hemsida är sammanfattad i enstaka 
stycken. Standard enligt deltagarna är att en talsyntes läser upp all slags information i en 
hierarkisk ordning.  
  

“Informationen som talsyntesen gav var kort och koncis.” 
-       Deltagare 4 

  
“Det ska inte vara för mycket information för då blir jag rastlös.” 

-       Deltagare 4 
 
4.3.2 Åtkomliga talanvisningar 
Deltagarna uttryckte även en önskan om att talsyntesen ska vara lättförstådd och ge tydliga 
instruktioner vid användning av applikationen. Samtliga deltagare tyckte att talsyntesen var 
tydlig och lätt att förstå vid uppläsning av information. Några deltagare ansåg att talsyntesen 
var till hjälp som vägledning genom användandet av applikationen. Anledningen till att alla 
deltagare inte upplevde detta var på grund av vilken grad av synskada deltagaren hade. De 
blinda deltagarna kan inte navigera med ögonen och är därför vana vid att navigera med hjälp 
av gester i mobilen. De ansåg att talsyntesen inte gav tillräckligt med tydliga instruktioner för 
en helt felfri navigering i prototypen. Det som gjorde det problematisk var att informationen 
som lästes upp av talsyntesen inte var tillräckligt detaljerad. Deltagare med måttliga och grava 
synskador uttryckte att uppbyggnaden av talsyntesen var lätt att förstå och lärde sig snabbt hur 
den fungerade.  
  

“Det är bra information. Talsyntesen berättar vad den handlar om och den hjälper till. 
Tror det hade varit jättebra att ha om man är inne i en helt ny app som vägledning. Då 
förstår man vad man kan göra och hur den kan hjälpa en. Med verktygsmenyn och att 
han pratar med en.” 

-       Deltagare 6 
 

“Det var lättförstått, texten och instruktionerna från talsyntesen. Bra guidning.”  
-       Deltagare 5 

 
Talsyntesen använder en röst som ska upplevas som lugn och metodisk. Talsyntesen använder 
en manlig röst med namnet Matthew. Anledningen till att rösten har ett namn är för att 
användaren ska uppleva det som mer personligt vid interaktion med talsyntesen. Deltagare 
uttryckte att det var av betydelse hur rösten på talsyntesen uppfattades för användandet av 
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prototypen. Deltagarna upplevde även att rösten på talsyntesen var lugn och passande till 
sammanhanget. Några deltagare tyckte att rösten påminde om en höguppläsare då uttalet var 
korrekt och att naturliga pauser fanns. En deltagare åberopade även betydelsen av att ha 
engelska utan accent då det kan bli svårt att höra uttal om en accent används. Samtliga deltagare 
uttryckte att de upplevde ett lugn av talsyntesens röst.  
  

“Det kändes som en högläsare, fast på ett bra sätt.” 
-       Deltagare 7  

  
“Talsyntesens röst upplevs vänlig och pedagogisk.” 

-       Deltagare 1 

4.3.3 Tillgängliga röstkommandon till talsyntes 
Detta avsnitt innefattar användarnas önskan av att röstkommandon av talsyntes ska vara 
åtkomliga och att kommunikationen mellan användaren och talsyntesen ska vara enkel och 
effektiv. Samtliga deltagare ansåg det som smidigt och bra att kunna kommunicera med 
talsyntesen. Deltagarna ansåg det smidigt att kunna använda rösten istället för händerna vid 
navigering i gränssnittet. De ansåg även det som smidigt och effektivt att kunna ge uppgifter 
med rösten till talsyntesen.  
 

“Effektivt att använda rösten istället för att använda gester med fingrarna.” 
-       Deltagare 2 

 
Det fanns deltagare som ansåg att det var överflödigt och till viss del förvirrande att ha flera 
valmöjligheter på vissa funktioner. Då det i prototypen gick att både använda röstkommando 
och klickfunktioner samt gester på skärmen kunde förvirring uppstå. En del av deltagarna ansåg 
det även förvirrande att inte få information om de röstkommandon som fanns redan på 
informationssidan.  
  

“Ibland får man för många valmöjligheter som förvirrar.” 
-       Deltagare 3 

  
“Kommandona borde presenteras i introt.” 

-       Deltagare 7  
 

4.3.4 Självständig kontroll av funktioner 
Detta avsnitt innefattar användarnas önskan av att ha kontroll och självständig användning av 
talsyntesen. Genom ett mer självständigt användande av talsyntes kan tillgänglighet främjas. 
För att uppleva mer kontroll och självständighet i användningen uttryckte deltagarna att de ville 
ha personliga inställningar på talsyntesen. De menade på att ändra hastighet på rösten kan vara 
betydelsefullt. De ansåg även att det kan vara bra att kunna styra talsyntesen i form av paus, 
spela upp och repetera.  
  

“Talsyntesen måste kunna pausa på mina direktiv eller repetera.” 
-       Deltagare 1 



 23 

  
“Jag vill kunna stoppa och bestämma själv. Det är också viktigt att kunna repetera 
och välja själv för att inte missa någon mening men vara tvungen att lyssna klart på 
hela stycket… “Det är bra om man kan ändra röstens hastighet själv.” 

-       Deltagare 3 
  
En del av deltagarna hade positiva åsikter om funktionerna i prototypen. En av deltagarna som 
var blind uttryckte hur smidigt det hade varit att endast kunna använda röstkommando och inte 
fingrarna. En del av deltagarna var positiva till introduktionen. De menade på att det var bra att 
få sammanfattad information om applikationen innan navigering i den.  
  

“Smidigt att prata med talsyntesen för då slipper jag använda gester med fingrarna.” 
-       Deltagare 4 

  
“Jättebra med informationssidan i början som vägleder en. Då förstår man vad man 
ska göra och att han hjälper en.” 

-       Deltagare 6 
  

Verktygsmenyn var något som fick blandade åsikter från deltagarna. De som var måttligt 
synskadade förstod inte syftet eller användningen med den. De som var gravt synskadade och 
blinda uttryckte förvirring med den. Några deltagare ville ha mer information och instruktioner 
till verktygsmenyn i introduktionen medan några ville göra det visuella tydligare och större. De 
blinda upplevde brist på kontroll av verktygsmenyn då de inte kunde se var den var placerad 
eller se ikonerna i den.  
  

“Jag kan inte använda verktygsmenyn om inte talsyntesen hjälper mig.” 
-       Deltagare 4 

  
“Introduktionssidan skulle berättat mer om verktygsmenyns funktioner och hur man kan 
kontrollera talsyntesen.” 

-       Deltagare 7 
 

4.3.5 Direkt återkoppling vid navigering 
Detta avsnitt innefattar användarnas önskan av att talsyntesen ger direkt återkoppling och 
effektiv feedback vid röstkommandon. Samtliga deltagare upplevde att återkoppling angående 
verktygsmenyn var otydlig till en början innan användandet av dess funktioner. De uttryckte 
otydlighet angående att de inte visste att det gick att styra denna verktygsmeny med 
röstkommandon eller vilka funktioner som fanns. Dessutom uttryckte deltagarna att ikonerna i 
verktygsmenyn bör tydliggöras med kommandon som läses upp av talsyntesen.  
 

“Ikonerna i verktygsmenyn bör säga ett kommando. Om man inte ser var man ska klicka 
vet man inte det.” 

-       Deltagare 1  
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“Upplever att verktygsmenyn var otydlig till en början. Förstod inte direkt vad den 
handlar om.” 

-       Deltagare 6 
 

Även när deltagarna gick in i menyn på applikationen önskades mer återkoppling och någon 
typ av bekräftelse när menyn öppnas.  
  

“Vill ha bekräftelse när man öppnat menyn.” 
-       Deltagare 6 

  
“Talsyntesen bör säga var jag är på i menyn.” 

-       Deltagare 1 
 

4.3.6 Bekräftelse från system  
Detta avsnitt innefattar användarnas önskan av att få direkt bekräftelse från systemet om det 
uppstår fel i användningen, exempelvis fel inmatning av text eller röstkommando. Samtliga 
deltagare önskade mer återkoppling från talsyntesen vid ny sida av applikationen. Ett exempel 
var när deltagarna kommer tillbaka till startsidan.  
 

“Vet inte vad som finns på skärmen när man kommer till startsidan. Vill ha feedback 
när jag kommer tillbaka till startsidan.” 

-       Deltagare 4 
  
Deltagarna önskade mer bekräftelse från systemet vid användning av talsyntes. Detta åberopar 
vikten av återkoppling av systemet för att få full tillgänglighet av den mobila applikationen. 
Några deltagare upplevde att talsyntesen hjälpte genom att ge instruktioner genom användandet 
medan vissa deltagare upplevde att bekräftelsen inte var tillräcklig. När återkopplingen var 
otillräcklig upplevdes inte informationen som tillgänglig och deltagaren blev förvirrad. När 
talsyntesen svarade på deltagarnas röstkommandon upplevdes återkopplingen som snabb och 
effektiv. 
 

“Det jag sa till talsyntesen fick jag feedback på och då känns det snabbt och effektivt 
att använda.” 

-       Deltagare 6 
 

“Det var väl främst att jag saknade feedback när jag gjort ett kommando. Behöver få 
en bekräftelse från systemet. Genom ett pling eller effekt. Eller genom olika 
kommandon.” 

-       Deltagare 4 
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5.  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från litteraturstudien och utvärderingen. Diskussionen ger 
en god och tydlig grund för att besvara studiens frågeställning. Utkomsten av diskussionen 
redovisas i en tabell i slutet på̊ avsnittet. 
 
5.1 Begriplig 
Genom att ge användaren tydlig och begriplig information uppläst av talsyntesen gavs det 
möjlighet för användaren att uppleva viss självständighet vid användandet av den mobila 
applikationen. Deltagarna uttryckte att en känsla av självständighet kan uppnås när texten läses 
upp på en hemsida sammanfattat i enstaka stycken. I dagsläget finns det redan flera tillgängliga 
digitala hjälpmedel med talsyntes implementerat, specifikt anpassat för blinda. Trots det finns 
det brister i forskning kring strukturerad text, tabeller och övergripande grafik som behöver bli 
effektivt översatta till tal (Fellbaum & Koroupetroglou, 2008). Det var av betydelse för 
deltagarnas upplevelse av tillgänglighet att låta talsyntesen läsa upp interaktion och grafik. 
Hade inte klick-funktioner lästs upp av talsyntesen hade applikationen kunnat upplevas som 
mindre tillgänglig.  
  
Resultatet av studien visade att talsyntesen ska vara lättförstådd och ge tydliga instruktioner vid 
användning av applikationen, annars ansågs inte informationen som tillräckligt tillgänglig. 
Resultatet visade även att talsyntesen var tydlig och lätt att förstå vid uppläsning av information. 
Studiens resultat visade att talsyntesen var till hjälp som vägledning genom användandet av 
applikationen. Det är av betydelse att mobila applikationer stödjer naturliga språkgränssnitt 
eftersom användarna har låg tolerans mot att följa flera steg för att mata in information på ett 
begränsat sätt (Taylor, 2010). Vid uppföljning av nya instruktioner var det av vikt att 
talsyntesen gav användaren tydliga och korta instruktioner för att inte några otydligheter eller 
tvetydigheter skulle uppstå. Missförstånd kan uppstå när talanvisningar inte är tillräckligt 
specifika. När talanvisningarna inte är tillräckligt specifika kan det leda till en tjänst som inte 
främjar tillgänglighet. Under utvärderingarna kunde vi se att deltagarna blev förvirrade eller 
nervösa om talsyntesen gav otydliga instruktioner. Om information som talsyntesen läste upp 
var för omfattande kunde deltagarna förlora sin koncentration, och i vissa fall missa en 
instruktion. Detta visade på att instruktionerna i prototypen inte var tillräckligt tydliga i vissa 
situationer, exempelvis när talsyntesen läste upp ett stycke text och sedan avslutade med en 
instruktion. När instruktionerna lästes upp hade deltagarna förlorat sin koncentration och inte 
uppfattade vad de skulle göra för att gå vidare. Repeterande talanvisningar kan skapa irritation 
för synskadade användare och ålägger högre kognitiv belastning (Hussain et al., 2014). Därför 
behöver talanvisningar ske på ett tydligare och effektivare sätt.  
 
Grice (1975) maximer har använts vid uppbyggnaden av dialogsystemet i talsyntesen. Dessa 
maximer användes då samtalsdialogen mellan system och människa skulle byggas på samma 
sätt som en mänsklig språkkonversation (Wärnestål & Kronlid, 2014). Vi har prioriterat hög 
kvantiteten i samtalsdialogen snarare än kvalitet. Detta för att det var av vikt att information 
skulle formuleras på ett effektivt sätt. Resultatet från studien påvisar att samtalsdialogen mellan 
användare och talsyntes upplevdes som mer mänsklig och begriplig än befintlig talsyntes. 
Maximerna: undvik oklarheter, undvik otydligheter och var kortfattad hade stor inverkan i 
designen av upplägget av information som talsyntes läser upp. Det var betydelsefullt för 
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målgruppen att tillhandahålla information på ett sammanfattad och korrekt vis, därför var Grice 
(1975) maximer tillhörande kategorin Sätt viktig vid design av talsyntesens samtalsdialog.  
 
Samtliga deltagare uttryckte att rösten på talsyntesen var lugn och bra i sammanhanget. Om 
prototypen och talsyntesen hade varit på svenska hade resultatet från utvärderingarna varit 
annorlunda då deltagarna hade blivit mer bekväma med användningen. Det finns även viss 
problematik med hur en röst används i ett visst känslo-kontext då personer tolkar dessa känslor 
olika. En röst som upplevs ledsen av någon kan vara arg för någon annan. Studier som utförts 
visar på att olika röstkvalitéer kan förändra ett sammanhang och åhörarnas känslor (Gobl & 
Chasaide, 2003). Det är även av betydelse att systemet klarar av disambiguering då samma ord 
kan förekomma i olika kontexter (Taylor, 2010). För att inte skapa onödig förvirring användes 
samma röst genom hela talsyntesen, något som annars kan upplevas förvirrande för användaren. 
Talsyntesen använder en röst som kan upplevas som lugn och metodisk och har namnet 
Matthew. Anledningen till att rösten har ett namn är för att användaren ska uppleva det mer 
personligt vid interaktion med talsyntesen (Shimomura et al., 2010). Det var av betydelse hur 
rösten på talsyntesen uppfattades av deltagarna vid användning av prototypen. Samtliga 
deltagare uttryckte att de upplevde ett lugn av talsyntesens röst. Genom att skapa ett lugn vid 
användandet av talsyntes kan tillgänglighet i prototypen främjas (Shimomura et al., 2010) 
 
Fokus mot begriplighet i applikationen har inneburit att upplägg av information i mobila 
gränssnitt och åtkomliga talanvisningar har strukturerats på ett effektivt sätt. Talanvisningar har 
strukturerats på ett effektivt sätt genom att sammanfatta stycken med text samt användaren får 
själv välja vad som ska läsas upp av talsyntesen. Dessutom har Grice (1975) maximer för att 
undvika oklarheter och otydligheter tillämpats i dialoguppbyggnaden i talsyntesen. All typer av 
funktioner ska stöttas av talsyntesen för att främja tillgänglighet i användningen. Detta 
designförslag ligger till grund av den brist på förståelig och effektivt informationsöverföring 
som vi anser att WCAG 2.0 har (se tabell 1). Den anpassning som WCAG förespråkar för ett 
tillgängligt gränssnitt anser vi vara bristande för blinda personer. Därför har vi valt att fokusera 
på anpassning av talsyntes för att främja tillgänglighet och inkludering av fler målgrupper. 
WCAG 2.0 riktlinje 3.1 förespråkar att använda ett språk som är förståeligt och effektivt med 
skärmläsare men vårt resultat påvisar att denna riktlinje inte är fullt tillräcklig för en blind 
användare. Genom denna studie har vi kommit till insikt att strukturerad och begriplig 
information bör ges från talsyntes för att främja tillgängligt användande för synskadade 
personer. Information som ges med talsyntes bör vara kort och koncist för att det inte ska uppstå 
otydligheter och ineffektivt utbyte av information. Med denna insikt har designförslaget 
reviderats från “Information som utväxlas mellan talsyntes och användare bör utföras på ett 
tydligt och effektivt sätt. Talanvisningarna ska ej vara repetitiva och bör istället återge detaljer 
i gränssnittet.” till “Talsyntesen bör ge strukturerad information och tillhandahålla 
instruktioner för användning”. 
 
5.2 Kontroll 
Samtliga deltagare ansåg att det är bra att kunna kontrollera talsyntesen i form av paus, 
uppspelning och repetition då det upplevdes som en större frihet vid användningen av 
applikationen. För att användarens ska inneha mer kontroll och självständighet i användningen 
av talsyntesen kan det behövas personliga inställningar på talsyntesen som exempelvis att ändra 
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hastighet på röst. Genom att skapa kontroll över talsyntesen kan den anpassas och 
personaliseras efter användaren (Shimomura et al., 2010).   
  
Samtliga deltagare ansåg att det var smidigt och bra att kunna kommunicera med talsyntesen. 
Dock var det deltagare som ansåg att det var överflödigt och till viss del förvirrande att ha två 
valmöjligheter på vissa funktioner då det både fanns röstkommando och klickfunktion. 
Majoriteten av deltagarna ansåg det var förvirrande att inte få information om de 
röstkommandon som finns i introduktionen. De blinda deltagarna utryckte det enkelt att kunna 
använda röstkommandon istället för gester. De blinda användarna som var vana vid Apples 
talsyntes Voice-over upplevde svårigheter med att navigera sig i prototypen då de var vana med 
att använda speciella gester med fingrarna. Majoriteten av deltagarna uttryckte positiva tankar 
om introduktionen. De menade på att det var bra att få sammanfattad information om 
applikationen innan hen ska navigera sig runt i den.  
  
Teknikvana spelade även roll i utvärderingen då det gav olika resultat av den självständiga 
navigationen. En av deltagarna som var blind hade en rik teknikvana vilket resulterade i att den 
var självsäker i den fria navigeringen. Däremot var en av deltagarna väldigt osäker i sin 
användning och försökte vid upprepade tillfällen använda gester som Voice-Over har i sitt 
gränssnitt. När information inte läggs upp på ett effektivt vis blir inte den digitala tjänsten 
tillgänglig för exempelvis synskadade personer. Detta kan ge upphov till en digital exkludering 
då information inte förmedlas på ett tillgängligt sätt (Abascal & Nicolle, 2005). 
  
Verktygsmenyn i prototypen fick blandade åsikter från deltagarna. De deltagare som var 
måttligt synskadade förstod inte syftet eller användningen med funktionerna i verktygsmenyn. 
De som var gravt synskadade och blinda upplevde förvirring med den. Några deltagare ville ha 
mer information och instruktioner till verktygsmenyn redan i introduktionen medan vissa ville 
få det visuella tydligare och större. De blinda deltagarna upplevde brist på kontroll av 
verktygsmenyn då de inte kunde se vart den var placerad eller se ikonerna i den. Efter 
utvärderingen av prototypen kom vi till insikt med att blinda personer använder sig av 
prototypen på ett annat sätt än de med måttliga synskador. Detta gav sig i uttryck genom att de 
blinda ville använda sig mer av gester än röstkommandon vid navigering av applikationen 
medan de med måttliga synskador upplevde röstkommando som underlättande och tydligt i 
användning. Genom specifika röstkommandon kan användaren få kontroll över talsyntesens 
funktioner (Shimomura et al., 2010). Något som samtliga deltagare uttryckte var att 
instruktionerna som gavs vid röstkommandon gav dem fler valmöjligheter och kontroll över 
sitt användande av applikationer än om talsyntesen endast hade läst upp information i hierarkisk 
ordning.  
  
Navigering kan bli problematisk när klick-funktioner inte läses upp av talsyntesen. Detta gör 
att användare med synskador inte får samma användning av navigeringen (Dim & Ren, 2014). 
För att involvera kontroll i prototypen implementerades talsyntesen även som uppläsare för 
funktioner som var av betydelse för navigering i exempelvis menyn. Detta gav upphov till en 
känsla av kontroll hos den synskadade användaren då de fick ta del av gränssnittets innehåll 
och funktioner på samma villkor som en användare med god syn. WCAG 2.0 riktlinje 2.4 
förespråkar att gränssnitt ska vara lättnavigerat (se tabell 1), men det finns ingen riktlinjer för 
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hur talsyntes kan hjälpa användaren ytterligare i navigeringen av det mobila gränssnittet. Vi 
anser att denna riktlinje bör utvecklas för att vara mer specifik för en synskadad målgrupp. Då 
resultatet från studien påvisade att kontroll av navigering i användning av mobila gränssnitt 
kunde främja ett mer tillgängligt användande. Dessutom tillhandahåller WCAG ingen riktlinje 
för en mer personaliserad användning av en talsyntes för att främja tillgänglighet. Genom denna 
studie har vi kommit till insikt kring betydelsen av kontroll och självständig användning för 
synskadade personer. Genom att ge användaren kontroll över talsyntesens funktioner kan det 
främja tillgänglighet i den mån att individen känner sig självständig i sitt användande. Detta 
kan ge upphov till en känsla av oberoende från andras hjälp. Med denna insikt har 
designförslaget reviderats från “Användaren bör ha en självständig kontroll över talsyntesens 
funktioner genom att kunna pausa, repetera och hoppa över stycken samt välja vilket 
textinnehåll som ska läsas upp. Genom att ge specifika röstkommandon bör användaren få 
kontroll över talsyntesen.” till “Talsyntesen bör bidra till självständig kontroll av dess 
funktioner genom att användaren ger röstkommandon som kan anpassas utifrån användarens 
preferenser.   
 
5.3 Återkoppling 
Deltagare upplevde att återkoppling kring verktygsmenyn och dess ikoner bör tydliggöras med 
kommandon som läses upp av talsyntesen. Det är viktigt att utveckla mobila applikationer som 
har ett användargränssnitt tillgängligt för synskadade användare, både när det gäller inmatning 
av information och tolkning av återkoppling från systemet (Csapó et al., 2015). När talsyntesen 
inte gav någon typ av återkoppling vid användandet av verktygsmenyn upplevdes den som icke 
tillgänglig och deltagarna förstod inte syftet med den. Detta påvisar betydelsen av återkoppling 
vid denna typ av funktion i talsyntesen.   
 
Det finns problematik gällande otillräcklig navigering, obefintlig återkoppling och brist på 
effektivitet (Dim & Ren, 2014). Samtliga deltagare vill få mer återkoppling från talsyntesen vid 
en ny sida av applikationen. Ett exempel är när de blinda deltagarna kommer tillbaka till 
startsidan så vet de inte var de befinner sig och behöver då någon typ av bekräftelse från 
systemet så de vet att de kommit till startsidan. Även när deltagarna gick in i menyn i 
applikationen behövdes mer återkoppling och någon typ av bekräftelse när den öppnades. Ett 
exempel på bekräftelse kan vara en haptisk återkoppling i form av ett pling eller vibration i 
applikationen vid ny sida som då användaren kan lära sig och memorera betydelsen av.  
  
Samtliga deltagare vill få mer bekräftelse från systemet vid användning av talsyntesen. Detta 
åberopar vikten av återkoppling av systemet för att få full tillgänglighet av den mobila 
applikationen. Det är av betydelse att ha verbal återkoppling från mjukvarusystem för att skapa 
en trygghet för personer med synskador (Shimomura et al., 2010). Deltagare upplever att 
talsyntesen hjälper genom att ge instruktioner genom användandet medan vissa deltagare 
upplevde att bekräftelsen inte var tillräcklig. När talsyntesen svarade på deltagarnas 
röstkommandon upplevdes återkopplingen som snabb och effektiv. 
  
Resultatet från studien visar att det finns en betydande skillnad av vilket behov av återkoppling 
som finns gällande blinda personer jämfört med måttligt och gravt synskadade personer. 
Behovet av återkoppling vid varje funktion eller interaktion i applikationen var stort hos de 
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blinda användarna. Behovet av verbal återkoppling från systemet var inte av lika stor betydelse 
hos användarna med måttlig synskada då de kunde urskilja vad som skedde på skärmen. De 
blinda användarna uttryckte betydelsen av att veta vart den befinner sig i systemet. Då 
återkopplingen inte upplevdes vara tillräcklig påverkades den blinda användaren av detta och 
kunde inte gå vidare i applikationen utan direktiv från oss. Finns inte återkoppling kan det 
uppstå förvirring och en känsla av digital exkludering (Billi et al., 2010).  
  
WCAG 2.0 riktlinje 3.2 förutsägbar förespråkar att användaren ska göras förbered för 
kontextförändniring (se tabell 1). Utifrån resultatet från denna studie anser vi att denna riktlinje 
är otydlig och ospecifik på vilka kontextförändringar som kan förekomma samt hur användaren 
ska göra förberedd på dessa. Vi har därför formulerat vårt designförslag med specifika förslag 
på hur återkoppling och bekräftelse från system bör ges samt i vilken form. Genom denna studie 
har vi kommit till insikt att behovet av återkoppling är varierande beroende på vilken typ av 
synskada som användaren har. Återkoppling och bekräftelse från system är en betydelsefull del 
för att användningen ska vara tillgänglig för synskadade personer (Dim & Ren, 2014). Om 
bekräftelse från system inte återfinns kan tillgänglighetsproblem uppstå för alla användare då 
det är en central del av gränssnittet (Billi et al., 2010). Brister i återkopplingen kan leda till att 
navigering i mobila applikationer försämras och blir därmed icke tillgänglig för blinda 
användare. Med denna insikt har designförslaget reviderats från “Talsyntesen bör ge direkt och 
effektiv återkoppling och erbjuda någon form av bekräftelse vid röstkommando från 
användaren. Genom direkt och effektiv återkoppling ges användaren möjlighet till självständig 
användning oberoende sin syn.” till “Återkoppling från talsyntesen bör vara direkt och ge 
bekräftelse verbalt eller haptiskt vid röstkommando från användaren”.  
 
5.4 Designförslag för design av talsyntes i mobila applikationer         
Samtliga designförslag har analyserats och diskuterats utifrån insikter från utvärderingen. 
Studien har bidragit till en insikt i hur talsyntes i mobila applikationer kan designas för att 
främja tillgänglighet. Genom att personalisera inställningar för talsyntes kan synskadade 
användare få en större självständighet i sitt digitala användande och kontroll över talsyntesen, 
vilket kan bidra till en tryggare känsla hos användaren. Utifrån tidigare forskning har insikter 
skaffats kring hur dialog-uppbyggnad kan designas för talsyntes och röststyrning i mobila 
applikationer. Återkoppling från system är av stor vikt för användare med synskador, främst 
blinda användare. Tidigare forskning har även åberopat betydelsen för någon slags återkoppling 
från systemet till blinda användare. Detta har utgjort grunden för formulering av designförslag 
som fokuserar på hur talsyntes kan designas för att främja tillgänglighet. Tabellen nedan 
presenterar samtliga reviderade designförslag med tillhörande attribut. 
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Tabell 6: Sammanställning av reviderade designförslag för design av talsyntes i mobila applikationer.  

Designförslag Beståndsdelar Referens 

Talsyntesen bör ge 
strukturerad 
information och 
tillhandahålla 
instruktioner för 
användning. 

● Framhäva tydlig information.  
● Framhäva strukturerad information.  
● Framhäva tillgänglig information. 
● Framhäva vad som ska och kan göras. 
● Ge tydliga och enkla instruktioner för 

användning. 

Foley & Ferri, 2012 
Dim & Ren, 2014 
Wärnestål & Kronlid, 2014 
Taylor, 2010 
Hussain et al., 2014 
Shimomura et al., 2010 

Talsyntesen bör bidra 
till självständig kontroll 
av dess funktioner 
genom att användaren 
ger röstkommandon 
som kan anpassas 
utifrån användarens 
preferenser.  

● Erbjuda personliga inställningar för 
talsyntesens uppläsning. 

● Erbjuda personlig anpassning av 
röstkommandon från användare. 

● Bidra med självständig kontroll över 
talsyntesens funktioner med 
röstkommandon. 

● Användaren ska kunna pausa, spela upp, 
hoppa över och välja vilket textstycke 
som ska läsas upp av talsyntesen.  

Fellbaum & Koroupetroglou, 
2008 
Hussain et al., 2014 

Återkoppling från 
talsyntesen bör vara 
direkt och ge 
bekräftelse verbalt eller 
haptiskt vid 
röstkommando från 
användaren. 

● Framhäva direkt återkoppling från 
talsyntes. 

● Framhäva självständighet genom direkt 
bekräftelse. 

● Ge verbal eller haptisk bekräftelse vid 
röstkommando från användaren. 

● Alltid ge återkoppling vid ny sida för att 
underlätta en självständigt navigering.  

Caspó et al., 2015 
Dim & Ren, 2014 
Taylor, 2010 

 

De framtagna designförslagen kan förbättra de sociokulturella situationer där den synskadade 
målgruppen befinner sig genom att erbjuda ett mer tillgängligt användande av mobila enheter 
och applikationer. Genom att göra talsyntes mer tillgänglig kan fler användare få tillgång till 
det och det kan minska eventuella klyftor i den digitala miljön. Användningen av talsyntes blir 
på lika förutsättningar vilket kan bidra till en mer inkluderande digital miljö. Designförslagen 
kan tillgodose synskadade personers behov av tillgång till digital information. Med våra 
designförslag uppmuntrar vi till inkludering, jämlikhet och empati som grogrund för att skapa 
ett digitalt samhälle där alla lever väl. 

Designförslagen ämnar att främja tillgänglighet för digitalt exkluderade målgrupper, i detta fall 
synskadade personer. Utifrån tidigare forskning är digital exkludering ett förekommande 
fenomen för personer med någon typa av synskada. Denna exkludering påverkas av hur 
tillgängliga och därmed inkluderande tjänster är. De framtagna designförslagen ger möjlighet 
till ett mer självständigt användande och detta kan bidra till att synskadade användare kan 
använda mobila applikationer och mobila enheter utan att behöva mänskligt stöd. Detta kan 
även främja ett mer tillgängligt användande av digitala tjänster i samhället.  
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6.  Slutsats 
Denna uppsats ämnade besvara de designutmaningar som lyfts fram med tidigare forskning 
genom frågeställningen “Hur kan mobila applikationer designas med talsyntes för att främja 
tillgänglighet för personer med synskador?”. Syftet med studien var att genom en 
designorienterad ansats formulera designförslag för en anpassad talsyntes med tal- och 
dialogsystem som främjar tillgänglighet för synskadade personer. Detta gjordes med stöd från 
relevant litteratur som resulterade i tre övergripande teman. Dessa teman har formulerats till 
designförslag som fokuserar mot utformningen av talsyntes för att främja tillgänglighet för 
personer med synskador. För att möjliggöra för en utvärdering implementerades 
designförslagen i en prototyp. Utvärderingen resulterade i att tre av designförslagen 
reviderades. Dessa designförslag besvarar undersökningens frågeställning och är vårt 
kunskapsbidrag till forskningen. 
 

● Talsyntesen bör ge strukturerad information och tillhandahålla instruktioner för 
användning. 

● Talsyntesen bör bidra till självständig kontroll av dess funktioner genom att användaren 
ger röstkommandon som kan anpassas utifrån användarens preferenser. 

● Återkoppling från talsyntesen bör vara direkt och ge bekräftelse verbalt eller haptiskt 
vid röstkommando från användaren. 

 
Denna studie ämnade att fylla den kunskapslucka som litteratur uttryckt: behovet efter 
anpassade och tillgängliga mobila applikationer med talsyntes för personer med synskador. 
Med dessa designförslag kan talsyntes designas på ett sätt som effektiviserar kommunikationen 
och användningen mellan användare och system. Känslan av självständighet kan öka och 
behovet av mänskligt stöd kan då minskas.  
  
De samhälleliga aspekter som finns är på individ- och samhällsnivå. Designförslagen ämnar att 
främja tillgänglighet för digitalt exkluderade målgrupper, i detta fall synskadade personer. 
Litteratur åberopade att det fanns ett samhälleligt behov för att inkludera synskadade personer 
i den digitala användningen. Tidigare forskning uttryckte även att digital exkludering är ett 
förekommande fenomen för personer med någon slags funktionsnedsättning. Denna 
exkludering påverkas av hur tillgängliga och därmed inkluderande tjänster är.  
 
Denna studie har krävt en specifik målgrupp vilket betyder att ett beslut fick tas kring detta. 
Resultatet som framkom av studien är riktad till synskadade användare, men kan med fördel 
användas av andra användare med eller utan funktionsnedsättning. Vid design av anpassad 
talsyntes krävs det av designern förhåller sig till ett etiskt perspektiv. Ett etiskt perspektiv att 
förhålla sig till är att alltid designa för alla och för inkluderande design av alla utsatta 
målgrupper i samhället. Vid addresserandet av inkluderande design ska tillgänglighet för alla 
individer prioriteras (Persson et al., 2014).  
 
6.1 Vidare forskning 
Vi föreslår att vidare forskning bör fokusera ytterligare på hur talsyntes kan främja användandet 
av mobila applikationer. Framför allt hur implementationen av personlig anpassning och 
återkoppling i form av röstkommandon görs. Tidigare forskning yrkar på hur betydelsefullt 
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återkoppling från system är för en tillgänglig användning av digitala tjänster. Genom studien 
har vi kommit till insikt att framtida forskning bör fokusera på hur en anpassad talsyntes samt 
tal- och dialogsystem kan designas för att främja tillgänglighet i mobila applikationer.  



 33 

Referenslista 
 
Internetkällor 
[1] EIDD (u.å.). What is EIDD-DfA Europe. European Institute for Design and Disability.        

Hämtad 2019-02-23 från http://dfaeurope.eu/what-is-eidd-dfa-europe/  
[2] Web Accessibility Initiative WAI (u.å.). Making the Web Accessible: Strategies, Standards, 

and supporting resources to help you make the web more accessible to people with 
disabilities. W3C. Hämtad 2019-04-08 från https://www.w3.org/WAI/   

[3] WHO (2018). Blindness and vision impairment. World Health Organization. Hämtad 2019-
02-24 från http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-
impairment  

[4] Nielsen Norman Group. (2012). Thinking Aloud: The #1 Usability Tool. Hämtad 2019-       
03-22 från https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/ 
 
Artiklar 
Abascal, J., & Nicolle, C. (2005). Moving towards inclusive design guidelines for socially and 

ethically aware HCI. Interacting with Computers, 17(2005), 484–505. 
doi:10.1016/j.intcom.2005.03.002. 

Aleixo, C., Nunes, M., & Isaias, P. (2012). Usability and Digital Inclusion: Standards and 
Guidelines. International Journal of Public Administration, 35(2012), 221–239. 

doi:10.1080/01900692.2011.646568. 
Billi, M., Burzagli, L., Catarci, T., Santucci, G., Bertini, E., Gabbanini, F., & Palchetti, E. 

(2010). A unified methodology for the evaluation of accessibility and usability of mobile 
applications. Universal Access in the Information Society, 9(2010), 337–356. 
doi:10.1007/s10209-009-0180-1. 

Boren, T. & Ramey, J. (2000). Thinking aloud: reconciling theory and practice. IEEE 
Transactions on professional communication, 43-3. doi: 10.1109/47.867942.   

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in 
psychology, 3(2), 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.  

Csapó, Á., Wersényi, G.,  Nagy, H., & Stockman, T. (2015). A survey of assistive technologies 
and applications for blind users on mobile platforms: a review and foundation for 
research. Journal of Multimodal User Interfaces, 9(2010), 275–286. doi:10.1007/s12193-
015-0182-7. 

Dim. K.N., Kim, K., & Ren, X. (2017). Designing motion marking menus for people with visual 
impairments. International Journal of Human-Computer Studies, 109, 79-88. 
doi:10.1016/j.ijhcs.2017.09.002. 

Dim, K.N., & Ren, X. (2014). Designing motion gesture interfaces in mobile phones for blind 
people. Journal of Computer Science and Technology, 29,58, 812–824. doi: 
10.1007/s11390-014-1470-5.  

Fogarassy-Neszly, P., & Pribeanu, C. (2016). Multilingual Text-to-Speech Software 
Component for Dynamic Language Identification and Voice Switching. Studies in 
Informatics and Control, 25-3. doi: 

Foley, A., & Ferri, B.A. (2012). Technology for people, not disabilities: ensuring access and 
inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs, 12-4, 192-200. doi: 
10.1111/j.1471-3802.2011.01230.x.  



 34 

Gobl, C. & Chasaide, A. (2003). The role of voice quality in communicating emotion, mood 
and attitude. Speech Communication, 40 (1-2), Pages 189-212. doi: 10.1016/S0167-
6393(02)00082-1.  

Grice, P.H. (1975). Logic and Conversation. Speech Acts,  45–47. New York: Academic Press, 
(1975).  

Hevner, A., March, S., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems 
research. MIS Quarterly Research Essay, 28-1, 75-105.   

Hirsh-Pasek, K., Zosh, JM., Golinkoff, RM., Gray, JH., Robb, MH., & Kaufman, J. (2015). 
Putting education in "educational" apps: lessons from the science of learning. Psychology 
Science Public Interest, 16-1, 3-34. doi:10.1177/1529100615569721. 

Hussain, I., Chen, L., Mirza, H.T., Chen, G., & Hassan, S. (2014). Right mix of speech and 
non-speech: hybrid auditory feedback in mobility assistance of the visually impaired. 
Universal access in the Information Society, , 14:527–536. DOI:10.1007/s10209-014-
0350-7. 

Leporini, B., & Paternó, F. (2008). Applying Web Usability Criteria for Vision-Impaired Users: 
Does It Really Improve Task Performance?. International Journal of Human–Computer 
Interaction, 24(1), 17-47. doi:10.1080/10447310701771472. 

Leuthold, S., Bargas-Avila, J.A., & Opwis, K. (2007). Beyond web content accessibility 
guidelines: Design of enhanced text user interfaces for blind internet users. International 
Journal of Human-Computer Studies, 66, 257–270. doi:10.1016/j.ijhcs.2007.10.006. 

Lim, Y. K., Stolterman, E., & Tenenberg, J. (2008). The anatomy of prototypes: Prototypes as 
filters, prototypes as manifestations of design ideas. ACM Transactions on Computer-
Human Interaction (TOCHI), 15(2), 7. 

Loiacono, E.T., Djamasbi, S. & Kiryazov, T. (2012). Factors that affect visually impaired users’ 
acceptance of audio and music websites. International Journal of Human-Computer 
Studies, 71, 321–334. doi: 10.1016/j.ijhcs.2012.10.015. 

Mi, N., Cavuoto, L.A.,  Benson, K., Smith-Jackson, T., & Nussbaum, M.A. (2013). A heuristic 
checklist for an accessible smartphone interface design. Universal Access in the 
Information Society, 13:351–365. doi:10.1007/s10209-013-0321-4. 

Newell, A.F., Gregor, P., Morgan, M., Pullin, G., & Macaulay, C. (2010). User-sensitive 
Inclusive Design. Universal Access in the Information Society, 10:235-243. 
doi:10.1007/s10209-010-0203-y. 

Nilsson, E.G. (2009). Design patterns for user interface for mobile applications. Advances in 
Engineering Software, 40, 1318–1328. doi:10.1016/j.advengsoft.2009.01.017. 

Persson, H., Åhman, H., Yngling, A.A., & Gulliksen, J. (2014). Universal design, inclusive 
design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of 
accessibility— historical, methodological and philosophical aspects. Universal Access in 
the Information Society, 14:505–526. doi:10.1007/s10209-014-0358-z. 

Reed, D., & Monk, A. (2010). Inclusive Design: beyond capabilities towards context of use. 
Universal Access in the Information Society, 10:295-305. doi:10.1007/s10209-010-0206-
8. 

Shimomura, Y., Hvannberg, E.T., & Hafsteinsson, H. (2010). Accessibility of audio and tactile 
interfaces for young blind people performing everyday tasks. Universal Access in the 
Information Society, 9:297–310. doi:10.1007/s10209-009-0183-y. 



 35 

Taylor, S. (2010). Striking a healthy balance: speech technology in the mobile ecosystem. 
Advances in Speech Recognition: Mobile Environments. Springer: US. doi: 10.1007/978-
1-4419-5951-5_2.  

Tekli, J., Issa, Y.B., & Chbeir, Richard. (2018). Evaluating touch-screen vibration modality for 
blind users to access simple shapes and graphics. International Journal of Human-
Computer Studies, 110, 115–133. doi:10.1016/j.ijhcs.2017.10.009. 

Tsourakis, N. (2013). Using hand gestures to control mobile spoken dialogue systems. 
Universal Access in the Information Society , 13:257–275. doi: 10.1007/s10209-013-
0317-0. 

Vetenskapsrådet. (2002). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

Webster, J. & Watson, R.T. (2012). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a 
Literature Review. Management Information Systems Research Center, 26-2, xiii-xxiii. 
doi:06-09-2018 08:44 UTC. 

Wärnestål, P. & Kronlid, F. (2014). Towards a User Experience Design Framework for 
Adaptive Spoken Dialogue in Automotive Contexts. IUI’14 Proceedings of the 19th 
international conference on Intelligent User Interfaces, february 24 - 27.  
doi.org/10.1145/2557500.2557506.  

 
Böcker 
Bernsen, N.O., Dybkjær, L., & Minker, W. (2007). Spoken Dialogue Systems Evaluation. 

Evaluation of Text and Speech Systems, vol 37. Dordrecht: Springer. 
Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.), (2017). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 
Johnson, J. (2010). Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User 

Interface Design Rules. USA: Elsevier Inc. 
Jonson, R. (2010). Information state based speech recognition. (Doktorsavhandling, Göteborgs 

Universitet, Göteborg). Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22169. 
Myers, M., D. (2013). Qualitative Research in Business and Management (2nd ed.). University 

of Auckland, New Zealand: Sage Publications Ltd.  
Polson, P., Lewis, C., Rieman, J., & Wharton, C. (1994). The cognitive walkthrough method: 

a practitioner's guide. Usability inspection methods. New York, USA. John Wiley & 
Sons. 



 36 

Bilagor 
Bilaga 1: Samtycke till medverkan i uppsatsundersökning 
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Bilaga 2: Uppgifter för utvärdering 
Det är viktigt att prata högt och tydligt, håll även nära avstånd till telefonen. När du ger 
kommandon ska du hålla inne med fingret någonstans på skärmen om inget annat anges. Vi 
kommer att visa dig hur detta fungerar och svara på eventuella frågor. Längst upp på telefonens 
skärm syns en blå linje som lyser när du talar till den, ser du inte denna linje ska du hålla nere 
ditt finger samtidigt som du talar. Det är viktigt att inte släppa fingret medans du talar, då 
reagerar inte systemet på ditt kommando.  
 
Under testets gång ska du “tänka högt”, dvs. uttrycka dina tankar bokstavligt till oss. Vi vill 
veta allt du funderar över när du använder appen. Var inte orolig att säga “rätt”, vi gör detta just 
för att veta vad som funkar. Upplever vi att du inte utför detta kommer vi påminna dig. 
Eventuella frågor kan även ställas från oss under testet, du får också ställa frågor till oss.  
 
Efter utvärderingen kommer du få svara på frågor om appen och utvärderingen. Du kommer 
vara anonym.  
 
Uppgift 1: 
Tryck var som helst på skärmen. 
Lyssna på Matthew, följ hans instruktion.  
Tryck på continue eller säg “okay”  
Säg “menu”  
Säg “open menu” för att öppna menyn 
Säg “close menu” 
Säg “Hide toolbar”, då försvinner toolbaren.  
Säg “Show toolbar” igen för att fortsätta 
Tryck på de olika ikonerna i toolbaren.  
Lär dig mer om Banff National Park i Kanada, tryck eller säg sedan på “read more” 
Gå tillbaka till startsidan genom att säga “Back to start”  
 
Uppgift 2: 
Navigera dig fritt i appen med stöd från instruktionerna i uppgift 1, lyssna på innehållet och 
syntolkningarna av bilderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3: Intervjufrågor efter utvärdering 
 
Tillgänglighet 
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- Hur kände du när du använde prototypen? 
- Förstår du vad ikonerna i övre menyn är/gör? 
- Vad tycker du om funktionerna? 

 
Tillgänglighet i talsyntes 

- Fungerar talsyntesen för dig? 
- Hur känner du när talsyntesen talar till dig? 
- Hur upplever du rösten på talsyntesen? 

- Vilken känsla ger den dig? 
- Vad är din upplevelse av verktygsmenyn? 

- Hur hade du förändrat/förbättrat den? 
 

Inkludering 
- Hur upplevde du informationen i appen?  

- Vilken känsla fick du av upplägget? 
- Hur fungerar syntolkningen enligt dig? 
- Går det att använda funktionerna även om du inte ser ikonerna? 
- Uppfattar du att det är en knapp eller länk som går att trycka på? 

 
Avslutade frågor 

- Vad tyckte du kring prototypens utformning? 
- Passar den ändamålet? 
- Om det behöver ändras, vad i sådana fall? 

- Upplevde du att något var överflödigt eller saknades? 
- Om ja, vill du utveckla? 

- Något du vill tillägga? 
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