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Förord 
Vi skulle gärna vilja tack de personer som har gjort denna C-uppsats möjlig. Utan våra 
användare hade vi inte kunnat fullgöra vår behovsanalys som ligger till grund för vårt 
designförslag. Med hjälp av vår handledare, Carina Ihlström Eriksson, kunde vi hålla oss på 
rätt spår och få dela våra idéer, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vidare vill vi tacka våra 
opponenter som har guidat oss i rätt riktning.  
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Abstract 
Mobile telephony is a constant topic when things frequently evolving. However, there is one 
group that does not have as much involvement in this area as others. These persons are 
visually impaired at different levels. We have in this case, studied hard- and software for the 
visually impaired in mobile telephony from a user perspective. We have asked the question:  
"Which specific needs of current mobile phone technology does visually impaired users have 

and how can these be translated into hardware and software?" 
We have through telephone interviews identified eight users needs of hardware and software 
for the visually impaired. We did this to be able to give suggestions for custom hardware and 
improvement of software for visually impaired people. We have further evaluated these needs 
in a workshop with visually impaired users to get a final proposal on the hardware and 
software that is available and useful for visually impaired people. We have found that the 
most important attributes of a hard- and software is a clear logic in the construction and 
functionality and simplicity. 

Sammanfattning 
Mobiltelefoni är ett ständigt ämne då det hela tiden sker utvecklingar. Dock finns det en grupp 
som inte har lika stort deltagande i detta område som andra. Dessa personer är synskadade på 
olika nivåer. Vi har i denna uppsats studerat hård- och mjukvaror för synskadade inom 
mobiltelefoni ur en användares perspektiv. Vi har ställt frågan:  
”Vilka särskilda behov gällande mobiltelefoni har synskadade användare och hur kan dessa 

omsättas i hårdvara och mjukvara?” 
Vi har genom telefonintervjuer identifierat åtta användares behov av hård- och mjukvara för 
synskadade för att kunna ge förslag på en anpassad hårdvara samt en förbättring av en 
mjukvara. Vi har vidare utvärderat dessa behov i en workshop med synskadade användare för 
att få ett slutgiltigt förslag på hård- och mjukvara som är tillgängligt och användbart för 
synskadade personer. Vi har funnit att de viktigaste attributen i en hård- och mjukvara är en 
tydlig logik i uppbyggnaden samt funktionalitet och enkelhet.  
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1. Inledning 
I slutet på år 2007 ägde cirka 45 % [1] av världens befolkning en mobiltelefon, och många 
människor anser att deras mobiltelefon är en viktig del av deras vardagliga liv då den finns 
med överallt och teknologin underlättar för många. Teknologi definieras som den 
vetenskapliga kunskap och praktik som löser praktiska problem eller metoder och verktyg 
som samhället har utvecklat för att lösa de praktiska problemen [2]. Den 
mobiltelefonteknologi som idag erbjuds ifrån tillverkarna kan vara komplicerade att använda 
för vissa grupper som till exempel synskadade (Buisine & Ornella, 2006). Antalet synskadade 
i världen är cirka 314 miljoner människor [3], varav 45 miljoner är blinda. Det finns olika 
grader av synskada. Den person som kan vägleda sig med synens hjälp men har svårigheter att 
läsa är synsvag. Dem som inte kan vägleda sig med synens hjälp vid förflyttningar och som 
har mycket små synrester är gravt synskadade. Blinda personer är dem som inte ser alls. Den 
gemensamma benämningen av dessa grader av nedsatt syn är synskadad [4].  
 
Synskadade personer behöver ofta assistans i vardagen med exempelvis vägledning eller 
förtydligande av text och symboler för att kunna uppnå det deltagande i livet som icke 
synskadade personer kan (Muñoz-Sevilla, 2007). Det finns många brister i vårt samhälle som 
förhindrar synskadade att leva ett normalt vardagsliv [5]. De största problemen som 
synskadade möter är möjligheten för dem att röra sig självständigt samt att tillgången till 
digital information är begränsad (Lópes-Krahe, 2007). Dock har tillgängligheten för 
synskadade ökat och idag finns det teknologi som stödjer delar av den assistans som 
synskadade är i behov av.  
 
Datorteknologi har utvecklats mycket för synskadade då både specialiserad hård- och 
mjukvara har framtagits för att simulera en röst som läser av datorskärmen. Detta har även 
möjliggjort att tillgängligheten till Internet har blivit större för synskadade. Denna talfunktion 
har även applicerats i mobiltelefoner vilket gör det enklare för synskadade att använda en 
mobiltelefon samt möjliggjort tillgängligheten av en mobiltelefon för synskadade användare 
[6]. Talfunktionen är kompatibel med några mobiltelefoner på marknaden som är enkla men 
de har inte ett tydligt sätt för blinda att identifiera knapparna via känseln, alltså blindskrift [7]. 
Prototyper med blindskrift finns framtagna men ingen har lanserats för försäljning [8,9]. Med 
tanke på att 45 miljoner människor i världen är blinda [3] behövs en vidareutveckling av 
mobiltelefonen ske. Detta eftersom dessa individer också ska kunna ta del av hjälpen som en 
mobiltelefon kan ge [7] då mobiltelefonen verkligen har förändrat och underlättat livet för 
många människor genom dess funktioner och tjänster. Detta kan vara att kunna ringa utanför 
hemmet, att kunna ha åtkomst till Internet vart som helst eller att skicka korta meddelanden 
till andra.   
 
Många känner sig utelämnade utan sin mobiltelefon då dem inte kan komma i kontakt med 
andra när de behagar det. För synskadade personer är detta inte en självklarhet då många 
mobiltelefoner för synskadade inte är helt enkla att använda. Vidare är vissa mobiltelefoner 
för synskadade inte socialt accepterade vilket innebär att de utmärker sig i sin design (Buisine 
& Ornella, 2006). Detta gör att många synskadade inte vill använda mobiltelefonen då dem 
vill vara en i mängden (Karlsson, 1999). Dimensioner som utseende och image glöms dock 
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ofta bort vid skapandet av en produkt för synskadade. Kostnad och tillgänglighet är de 
faktorer som gör att dessa dimensioner inte uppfylls (Park, 2009). Law (2000) nämner att de 
flesta produkter som utvecklas kräver att användaren ska kunna se, höra och fysiskt kunna 
integrera med gränssnittet. Detta kan inte synskadade individer och Law (2000) anser då att 
dessa grupper inte är påtänka när det kommer till användandet av till exempel mobiltelefoner 
på grund av hur dem är designade. Det finns dock riktlinjer för designers som kan öka både 
tillgänglighet och användbarhet av en mobiltelefon. Detta kombinerat med riktlinjer för 
design kan ge fler människor tillgång till mobiltelefoner. Även Dodd (2006) nämner att det 
finns en bristande tillgänglighet i mobiltelefoner men att de mjukvaror som finns idag brukar 
komplettera detta. Dock anser Kane et al. (2009) att synskadade människor behöver en 
kombination av både apparater och mjukvaror för att kunna uppnå maximal tillgänglighet och 
därmed få sina behov tillfredställda, vilket ofta kan bli kostsamt. Alla dessa dimensioner samt 
riktlinjer bör beaktas i design av mobiltelefoner eftersom även synskadade vill ha en modern 
och tillgänglig mobiltelefon (Buisine & Ornella, 2006).   
 

1.1 Problemställning 
Enligt inledningen ovan finns det brister inom tillgänglighet för synskadade med tanke på 
hård- och mjukvara.  Vi vill genom vår fråga få fram behov från användare och omsätta dessa 
till ett designförslag som kan tillämpas på en mobiltelefon för synskadade. Vidare vill vi se 
till vilka behov en användare har av mjukvaror samt om det finns någon förbättring som kan 
göras. Vår frågeställning lyder: 
 
”Vilka särskilda behov gällande mobiltelefoni har synskadade användare och hur kan dessa 

omsättas i hårdvara och mjukvara?” 
 

1.2 Syfte 
I vår uppsats har vi tre syften för att på ett tydligt sätt visa systematiken i vår uppsats. Vi vill 
börja med att beskriva för läsaren den nuvarande tillgängliga teknologin för synskadade inom 
mobiltelefoni för att sedan förklara våra resultat från vår behovsanalys med synskadade 
användare. Till sist ska vi redovisa vår utveckling av ett designförslag i form av en hårdvara 
för synskadade. Det vi vill framföra med denna uppsats genom vår fråga är då att: 

- Beskriva nuvarande teknologi, hårdvara och mjukvara, inom mobiltelefoni för 
synskadade som stödjer dem i deras vardag.  

- Undersöka synskadade användares särskilda behov angående mobiltelefoni. 
- Jämföra nuvarande mjukvaror med användarnas behov för att identifiera de behov som 

inte täcks genom befintliga mjukvaror för synskadade mobiltelefonanvändare. 
Därefter ska vi framställa ett förslag på en förbättrad mjukvara. Vidare ska vi även 
framställa ett designförslag på en hårdvara för synskadade användare utifrån de 
identifierade behoven angående mobiltelefoni och utvärdera dessa med synskadade 
användare. 
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa bakgrunden till vår fråga alltså teorier om synskada 
och blindhet, tillgänglighet för synskadade samt den tillgängliga teknologin för synskadade. 
 
 
Synskador har olika nivåer beroende på hur svag synen är för en person. Nivåerna av 
synskada är synsvag, gravt synskadad och blind. En person som är synsvag kan vägleda sig 
med hjälp av synen men har svårigheter att läsa. En gravt synskadad person kan inte vägleda 
sig med synens hjälp samt har små synrester. En blind person ser inte alls [4]. För att räknas 
som synskadad ska en person inte kunna se bättre på en synprövningstavla än tredje raden 
med bästa ögat och dem bästa glasögonen. Vidare kan en person även räknas som synskadad 
om synfältet är mycket inskränkt av till exempel blinda fält, alltså delar av synfältet som är 
täckt av en svart prick eller fält. Synskador kan förekomma av olika orsaker, dem kan vara 
medfödda eller framkomma senare i livet genom ålder eller sjukdom. Synskador är vanliga 
bland äldre då synen försvagas med åldern [10].  
 
Människor, vars syn inte är helt fungerande är informationshandikappade och använder andra 
sinnen på ett mycket mer effektivt sätt än vad en seende människa gör. Detta möjliggör för de 
synskadade att skapa mentala kartor genom att samla in information från det de känner och 
hör ifrån olika miljöer. Resultatet av hur de uppfattar verkligheten är då baserat på samspelet 
mellan känsel, hörsel och lukt. En synskadad person som kommer till en plats de tidigare varit 
på brukar komma ihåg olika förhållanden som gör det lättare för dem att orientera sig (D’Atri, 
2007). Enligt Karlsson (1999) är det synen och känseln som är de sinnen som får människor 
att uppfatta sin omvärld. Synen griper hela objektet, alltså omvärlden, men i perspektiv vilket 
innebär att objektet ses från en vinkel. Känseln uppfattar ett objekt genom att känna på det 
och då stegvis identifiera det. Med detta menas att personen i fråga måste känna sig fram 
kring hela objektet för att identifiera det. Synskadade människor använder sig av känsel för att 
identifiera objekt men även hörsel och lukt för att känna igen dem. Karlsson (1999) menar 
dock att identifiering av objektet genom känsel måste föreligga för att synskadade människor 
ska kunna känna igen objekten med hjälp av hörsel och lukt. Dem sistnämnda sinnena samt 
känsel hjälper synskadade att navigera sig och skapa en uppfattning om sin omgivning. Vissa 
omgivningar är välkända för de synskadade och sinnena behöver inte vara lika aktiva som när 
synskadade navigerar sig i okända miljöer som till exempel utomhus (Karlsson, 1999).  
 
För att en synskadad människa ska kunna leva ett socialt liv fullt ut, alltså ha tillgång till allt 
och kunna göra vad som faller dem in (Karlsson, 1999), krävs det enligt D’Atri (2007) att de 
blir så självständiga som möjligt i det dagliga livet. Mobilitet innebär enligt författaren (2007) 
möjligheten att kunna röra sig fritt i hemmet, på arbetet och i centrum utan att behöva ta hjälp 
ifrån en annan individ. Om inte denna mobilitet kan uppnås hos individen anser Cecelja 
(2006) att nivån på livskvalitet är betydligt lägre än hos en människa som kan uppnå 
mobilitet. Även olika typer av information som förmedlas via text är svår för synskadade att 
tillgå. Information genomsyrar vårt samhälle och vår vardag och en stor del av denna 
information finns inte tillgänglig på något annat vis än i text vilket gör att synskadade inte kan 



9 
 

ta del utav den. Detta begränsar den synskadade individen då han eller hon istället måste 
förlita sig på någon annan person i dess omgivning (Dumitri, 2006).   
 
Teknologi för synskadade 
Det har utvecklats många metoder och produkter för att bidra till större mobilitet och 
tillgänglighet för synskadade över tiden. Den mest accepterade lösningen är stödet en 
synskadad människa får från en ledarhund och genom att använda blindkäpp. Det skapar ett 
stort stöd och en stressfri vägledning. Detta stöd har dock genomgått utveckling och idag har 
forskare kopplat in teknologin för att förbättra de lösningar som redan finns, exempelvis 
blindkäppen. Denna har utvecklats så att användarna ska kunna förflytta sig och röra sig mer 
fritt (Cecelja, 2006). The UltraCane är ett exempel på denna teknologi. Den har utvecklats av 
Sound Foresight, ett företag i England som grundats i Leeds Universitet. Denna blindkäpp är 
försedd med avancerad ultraljudsteknologi som är integrerad i käppen. Den ger information 
om förkommande hinders avstånd samt höjd till den synskadade personen genom vibrationer i 
handtaget på käppen. UltraCane kan ge utslag för hinder på 3-6 meters avstånd samt på en 
höjd av två och en halv centimeter ovanför marken till precis ovanför huvudet på den 
synskadade personen (Calder, 2009).  
 
En annan typ av teknologi som är integrerad i en blindkäpp är K Bat-Sonar. Denna produkt 
sänder ut ultraljudsvågor som studsar mot hinder eller föremål vilka sedan kommer tillbaka 
som ekosignaler till produkten vilken då omvandlar detta till hörbara toner för den synskadade 
personen. Den synskadade personen måste då ha hörlurar på sig för att kunna höra tonerna 
som återges från produkten samt förstå vad tonerna innebär för att veta vad för hinder som 
finns framför (Calder, 2009).  
 
Andra lösningar som har bidragit till synskadades mobilitet och säkerhet i vardagen är enligt 
D’Atri (2007) att det finns olika läten på trafikljusen som representerar om det är grönt eller 
rött i de centrala delarna av en stad. Vidare är markytan utformad på olika vis beroende på om 
denne befinner sig mitt i gatan eller i närheten av en väg.   
 
Utvecklingen av alla dessa produkter och metoder har kommit i takt med att lagar och 
deklarationer har framtagits som reglerar vissa delar av synskadades tillgänglighet och 
rättigheter. SRF, Synskadades Riksförbund, hävdar alla människors lika värde och rätt samt 
att ingen människa ska behöva finna sig i förtryck eller diskriminerande behandling. SRF 
arbetar hårt med att synskadade ska få rätt till full delaktighet i samhället och jämlika 
levnadsförhållanden. Dem finner dock att det finns brister i lagar och deklarationer angående 
tillgänglighet och användbarhet. Dem vill att synskadade ska kunna ta del av information, ha 
tillgång till alla miljöer, möjligheter att rösta anonymt samt att kunna resa fritt och spontant 
[11]. Tillgänglighet har blivit en nyckelfråga för SRF i deras arbete för synskadades 
delaktighet i samhället. Främst handlar det om tillgång till fysiska miljöer och information av 
alla slag, text och elektroniskt [12]. 
 
I USA finns The Federal Communications som är en självständig amerikansk regering som 
meddelar direkt till kongressen [13]. Denna regering har tagit fram sektion 255 som reglerar 
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tillgänglighet inom telekommunikation för människor med handikapp. Denna sektion påvisar 
riktlinjer som tillverkare ska följa för att göra sina produkter och tjänster tillgängliga för 
synskadade. Detta är till exempel hur tillverkare ska identifiera behov hos människor med 
handikapp samt när tillverkare ska utvärdera tillgänglighet och användbarhet. Vidare nämner 
sektion 255 att tillverkningen av produkter eller tjänster ska vara lätt att uppnå för tillverkaren 
[14]. Sektion 255 definierar produkter och tjänster som tillgängliga om de ger tillgänglig 
input, kontrollfunktioner, output och displayer för människor med syn- eller hörselskador 
[14]. En annan lag som framtagits av The Federal Communications är sektion 508. Denna lag 
tvingade de federala myndigheterna att göra sin informationsteknologi och sina webbplatser 
tillgängliga för alla, även för dem med handikapp. Sektion 508 syftar till att undanröja hinder 
inom informationsteknologin och kunna erbjuda möjligheter även för de individerna med 
funktionshinder. Lagen gäller alla federala myndigheter när de utvecklar, anskaffar, 
underhåller eller använder elektronik och informationsteknologi. Enligt sektion 508 måste 
myndigheterna ge funktionshindrade användare tillgång till information på ett sätt som är 
jämförbart med den tillgänglighet som finns för övriga människor [15]. 
 
Trots dessa lagar finns det problematik i framtagandet av mobiltelefoner för synskadade. 
Brabyn (1992) nämner att svårigheterna uppkommer när själva produktionen ska påbörjas, att 
få prototypen tillgänglig för de tilltänkta användarna. Det finns ofta för lite marknadsandelar 
för den kommande produkten, vilket medför att det inte är någon tillverkare som vill vara med 
i produktionsprocessen då det medför en risk. Vidare är tillverkningskostnaderna till en början 
mycket höga, då det inte kan ske en masstilverkning av produkten i och med att tillverkarna 
inte vet hur populär produkten kommer att bli. Brabyn (1992) råder tillverkare att samarbeta 
för att minska riskerna samt kostnaderna.  
 
Många av de produkter som är framtagna för synskadade människor kräver träning, eller i alla 
fall en tid där användaren kan bekanta sig med den nya produkten. Brabyn (1992) nämner 
dock att utbildningar kring komplexa produkter ofta inte ger något bra resultat, som för till 
exempel mobiltelefoner med avancerade skärmar med mycket information. Det är kostsamt 
att sammansätta sådana utbildningsgrupper och företagen lägger hellre ner effektiv tid på att 
framställa en tydlig manual av hög kvalitet som skickas ut med produkten vilket kan vara 
svårt för en synskadad att ta hjälp av (Brabyn, 1992). 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning och teorier som knyter an till vår 
fråga. Vi kommer att redovisa vad universell design, universell användbarhet samt universell 
tillgänglighet är. Vi kommer även redovisa teorier kring design för synskadade och vad som 
bör beaktas vid framtagandet av detta. 
 

3.1 Universella begrepp 
Universella begrepp är här universell design, universell tillgänglighet samt universell 
användbarhet. Alla dessa begrepp syftar till att varor och tjänster ska vara enkla att använda så 
att vem som helst kan använda dem oberoende av ålder, härkomst eller fysik [16]. 
 
Universell design 
Universell design är enligt Vanderheiden (1996) processen där produkter skapas som kan 
användas av så många olika människor som möjligt. Dessa människor kan ha olika förmågor 
och bakgrund men de ska ändå kunna använda produkterna i så många olika situationer som 
möjligt. Detta innebär att alla ska kunna ha tillgång till allt oavsett vad (Vanderheiden, 1996). 
Buisine och Ornella (2006) anser att utvecklarna inom universell design bör ha unika 
designmetoder. Under designprocessen ska dem inte specialisera sig mot en viss grupp utan 
produkten ska vara användbar för alla. Avsikten med universell design är att förenkla livet för 
alla genom att skapa produkter som kan användas av så många människor som möjligt till en 
så låg kostnad som möjligt. Universell design ska skapa fördelar åt människor oavsett kön 
eller förmåga (Buisine & Ornella, 2006). Enligt Abascal och Antón (2001) medför dock den 
här typen av design inte bara fördelar för de individerna med särskilda behov och 
begränsningar utan universell design höjer användbarheten för alla användare. Apparater som 
är designade för alla är enklare att handskas med, enklare att lära sig och förstå (Abascal & 
Antón, 2001). Även O’Leary och Gordon (2009) anser att alla produkter måste kunna 
användas av en stor population vilket ofta medför en designutmaning. Universell design är en 
lösning på detta problem. Teknologi som utvecklas för att stödja en specifik grupp människor 
måste samtidigt kunna användas av alla människor (O’Leary & Gordon, 2009). Det har dock 
utvecklats många produkter med avseende att hjälpa människor med olika funktionshinder. 
Slutprodukten skall fungera som ett stöd för människor med särskilda behov, till exempel 
synskadade.  
 
År 1997 presenterade ett antal forskare från North Carolina State University sju riktlinjer för 
Universell design som kan tillämpas för att designa för alla (O’Leary & Gordon, 2009). Den 
första riktlinjen benämns som Equitable use och innebär att designen ska vara användbar för 
människor med olika funktionsnedsättningar. Riktlinje nummer två, Flexibility in Use, berör 
olika typer av användare och går ut på att designen på det som skapas ska vara anpassningsbar 
när det gäller flera olika individers preferenser och förmågor. Den tredje riktlinjen kallas 
Simple and Intuitive to Use och berör användningen av designen. Det ska vara enkelt att förstå 
hur produkten ska användas oavsett användarens erfarenhet, kunskap eller språkfärdigheter. 
Riktlinje nummer fyra heter Perceptible Information och innebär att designen ska ha ett bra 
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informationsflöde ut till användaren, oavsett omgivningens villkor eller användarens 
sensoriska förmågor. Den femte riktlinjens namn är Tolerance of Error och framför att 
designen ska minimera risker och konsekvenser som kan uppkomma efter olyckor eller 
omedvetna händelser. Med detta menas att en person av misstag kan ha raderat något som inte 
var menat att raderas vilket enkelt bör kunna återställas enligt denna riktlinje. Low Physical 
Effort är den sjätte riktlinjen och innebär att designen ska kunna användas effektivt och 
bekvämt med minimal utmattning för användaren. Den sjunde och sista riktlinjen, Size and 
Space For Approach and Use, beskriver att lämplig storlek och utrymme ska lämnas för 
nåbarhet, hantering och användning oavsett användarens kroppsstorlek, kroppshållning eller 
rörlighet. 
 
Den första riktlinjen förklarar den övergripande filosofin med Universell Design. De 
efterföljande fyra riktlinjerna visar hur den produkten ska bete sig gentemot användaren 
medan de två sista riktlinjerna berör omgivningen kring de universellt designade produkterna 
(O’Leary & Gordon, 2009). 
 
Användbarhet och Universell användbarhet 
De sju riktlinjerna för universell design talar även om användning och hur användbarheten 
kan ökas genom designen. International Organization of standardization har utvecklat en 
precis och vitt accepterad definition på användbarhet vilken är: 

”i den utsträckning en produkt kan användas av specifika användare för att nå ett specifikt mål genom 
effektivitet och tillfredställelse i en specifik situation.” ISO 9241-11 

 

Användbarhet är försäkrandet av att en produkt är lätt att lära sig, effektiv att använda samt 
trevlig ur användarens perspektiv. Användbarheten ska optimera integrationen med produkten 
så att vilken person som helst enkelt ska kunna utföra deras vardagliga aktiviteter. För att 
uppnå denna användbarhet har det tagits fram mål som bör eftersträvas. Dessa mål är 
framtagna för att en designer, i tidigt skede, ska kunna undvika designproblem samt få en 
användbar produkt. Designern ska utgå ifrån användarens upplevelser för att på bästa sätt 
optimera sin produkt så att upplevelserna blir så positiva och enkla som möjligt. För att detta 
ska kunna ske bör frågor kring nedanstående mål utformas under designprocessen (Sharp et. 
al., 2007). 
 
Det första målet nämns som Effective to use och syftar till hur väl en produkt utför det som 
den är avsedd att utföra. Mål nummer två har fått namnet Efficient to use och behandlar hur 
väl en produkt stödjer användare i de uppgifter denne skall genomföra. Detta kan exempelvis 
vara att låta användaren genomgå så lite steg som möjligt för att få uppgiften utförd. Krävs det 
många moment kan uppgiften bli svår och komplex vilket det ofta inte finns tillräckligt med 
bra stöd för att underlätta. Det tredje målet som Sharp et. al. (2007) berör handlar om säkerhet 
och har fått namnet Safe to use som innefattar att skydda användaren från misstag och farliga 
situationer. Med detta menas att produkten ska tillhandahålla säkerhetsåtgärder som kan 
förhindra eller återställa misstag som en användare kan göra. För att uppnå detta bör designen 
innefatta (i) förebyggande så att misstag inte kan göras, till exempel att inte placera en knapp 
för ta bort eller avsluta i närheten av varandra så användaren enkelt kan göra misstag. (ii) 
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Tillhandahålla flera utvägar för återställning om misstag görs. En användare ska kunna 
utforska en produkt utan att behöva oroa sig för att misstag görs. Mål fyra benämns som 
Having good utility och refererar till i vilken utsträckning en produkt erbjuder rätt 
funktionaliteter så att en användare kan utföra det han eller hon vill utföra. En användare ska 
inte ha svårt att utföra en uppgift bara för att funktionaliteterna i produkten försvårar för dem. 
Det femte målet som Sharp et al. (2007) tar upp kallas Easy to learn och innefattar just att en 
produkt ska vara enkel att lära sig och använda. Många användare vill inte lägga ner tid på att 
lära sig en produkt utan de vill kunna utföra sina uppgifter utan för mycket ansträngning. Det 
sjätte och sista målet kallas Easy to remember how to use som berör hur enkel en produkt är 
att komma ihåg att använda när användaren väl lärt sig hantera den. Detta kan uppnås genom 
att produkten har minnesvärda ikoner samt menyval som assisterar användaren. Att ha samma 
placering på knappar eller menyer kan också underlätta navigering kring produkten (Sharp et 
al., 2007). 
 
Det som vidare behandlas inom användbarhet och speciellt universell användbarhet är hur 
information och kommunikationstjänster kan göras användbara för alla. Ett av syftena med 
universell användbarhet är enligt Jefferson (2000) att minska den tid individer behöver lägga 
ner framför datorer och andra teknologier för att få det att fungera, alltså få till exempel 
Internet i mobiltelefonen att fungera. Mycket teknologi är svårt utformad vilket kräver tid för 
individer att lära sig, detta vill universell användbarhet förminska (Jefferson, 2000). 
 
Idag används informationsteknologi i många sammanhang så som utbildning, arbete och i det 
dagliga livet. Därför blir det allt mer angeläget att få användarna, inklusive dem med 
funktionshinder, att kunna nå och använda de olika teknologierna. Det är värt att 
uppmärksamma att detta inte enbart görs för att användare med funktionshinder enklare ska 
kunna använda teknologin, detta görs för alla, även för dem som tycker att teknologin är 
komplex och svår att hantera (Vanderheiden, 1999). Enligt Petrie och Kheir (2007) påverkas 
alla individer, handikappade eller inte, av användbarheten i en produkt eller tjänst.  
 
Det finns ett flertal faktorer som måste tas med i beräkningarna när det bestäms vilka 
egenskaper eller funktioner som ska tillföras en produkt för att öka dess flexibilitet och 
användbarhet till en större mängd användare (Vanderheiden, 2000). I många fall är människor 
med funktionella begränsningar inte påtänkta när det kommer till användandet av olika 
elektroniska apparater på grund av hur dessa är designade. De flesta produkter kräver att 
användaren ska kunna se, höra och fysiskt kunna interagera med gränssnittet (Law, 2000). Till 
exempel när en synskadad individ ska använda en mobiltelefon innebär det mycket navigering 
i menyerna vilket kräver en bra design på menyerna för att göra mobiltelefonen användbar 
och tillgänglig för dessa individer. Det som alltså är viktigast när det kommer till 
användbarhet för synskadade är utformningen på själva apparaten men detta hämmas ofta då 
det medför höga kostnader (Park, 2009). Det krävs enligt Park (2009) att användbarheten men 
även tillgängligheten för synskadade användare förbättras. Park (2009) nämner vidare att trots 
att den snabba utvecklingen av kommunikationsteknologi till en stor del har förbättrat detta 
för olika utsatta grupper, särskilt för synskadade, finns det fortfarande problem inom 
användbarhet och tillgänglighet att lösa.  
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Tillgänglighet och Universell tillgänglighet 
Definitionen på ordet tillgänglighet ser olika ut beroende på vilket område det placeras i. I det 
stora hela handlar det om att kunna nå och använda produkter eller tjänster som till exempel 
webbsidor, mobiltelefoner, promenadstråk eller hotellrum. Utformningen på produkten eller 
tjänsten ska vara så att alla människor oavsett härkomst, ålder eller fysik ska kunna använda 
och ta del av dessa [16]. Fidel och Green (2003) tar upp information som ett exempel, den 
information som är mest tillgänglig är den som kräver minst ansträngning att hitta och senare 
också att hämta hem.  
  
Enligt Lin (2006) är syftet med begreppet tillgänglighet att kunna erbjuda maximal tillgång 
till vem som helst var som helst till exempel webbsidor, telefonkommunikation och andra 
teknologier.  
 
Universell tillgänglighet är ett annat begrepp som behandlar tillgänglighet. Enligt Holzinger 
(2008) innebär detta att tillgången och användbarheten av informationsteknologi ska vara 
möjlig för alla individer oavsett vart dem befinner sig eller när i tiden något utförs. Begreppet 
innebär också att praktiskt taget alla uppgifter ska kunna genomföras i alla sammanhang för 
användning (Holzinger, 2008). Universell tillgänglighet syftar till att ge en jämlik tillgång och 
ett aktivt deltagande från alla individer från olika platser genom att utveckla tillgängliga och 
användbara produkter och tjänster (Shneiderman, 2000). Dessa produkter och tjänster måste 
kunna ta emot enskilda användares krav i olika sammanhang för användning oberoende av 
position, teknologi eller miljö där teknologin är verksam (Emiliani & Stephanidis, 2005). Som 
Shneiderman (2000) nämnde innebär detta att produkter och tjänster ska kunna vara 
tillgängliga för alla. International Telecommunication Union skapade under 2006 
rekommendationer för tillgänglighet inom telekommunikation så att så många som möjligt 
skulle kunna använda både utrustning och mjukvara (ITU-T Rec. F.790).  
 
Den första rekommendationen som ITU tar upp behandlar funktionerna i mobiltelefonen. De 
talar om att dessa ska vara enkla att använda från början till slut. De anser också att det är 
viktigt att mobiltelefonens utrustning ställer så få krav på användaren som möjligt, de tjänster 
som finns att använda ska vara enkla att nyttja. ITU har också rekommendationer som berör 
själva hårdvaran av mobiltelefonen, de anser det vara viktigt att knappsatsen är väl 
genomtänkt. Att knapparna placeras efter utformning, färg, position eller andra attribut som 
enkelt kan identifieras av en synskadad person. Vid utvecklandet av knappsatsen ska detta 
göras så att den känns igen både av en seende och en synskadad person. Den respons som 
sedan ges ifrån knapptryckningarna bör vara både synlig och muntlig. För att alla ska kunna ta 
del av informationen som mobiltelefonen ger ifrån sig är det viktigt att typsnitt och typstorlek 
kan justeras beroende på vem som är användare. Att kunna urskilja USB-portal och 
laddningsportal är också en viktig del och detta ska kunna göras både via känsel och syn (ITU-

T Rec. F.790).  
 
Universell tillgänglighet kräver dock designmetoder och tekniker som möjliggör organiserade 
och kostnadseffektiva tillvägagångssätt för att kunna tillfredställa alla potentiella användare. 
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Resultatet av designprocessen är inte tänkt att mynna ut i en enskild design utan i en design 
som passar den bredast möjliga population. Detta kan medföra flera alternativ av design för 
olika kontexter av användande som till exempel synskadade (Emiliani & Stephanidis 2005). 
 

3.2 Design för synskadade 
När design för individer med särskilda behov, som synskadade, utformas är det viktigt att 
produkten eller tjänsten kan användas på ett enkelt sätt. En blind användare använder en 
kombination av andra sinnen för att kunna utföra dagliga saker. Därför är det viktigt att den 
assisterande teknologin uppmärksammar detta och ser vilka alternativ som finns till synen, 
detta för att stödja en synskadad användare så att han eller hon kan slutföra sin uppgift. Det 
kan vara svårt för en seende designer att förstå hur en synskadad användare tänker och hur 
han eller hon skapar representativa bilder av exempelvis ett rum. I Shinohara et al.s (2009) 
undersökning observerades en mobiltelefonanvändare, användaren själv nämnde att en yta på 
mobiltelefonen som utmärkte sig främjade användarvänligheten. Det är dock viktigt att inte 
glömma bort andra dimensioner så som utseende och image på det som skapas. Produkten bör 
även vara socialt accepterad. Att vara synskadad är som nämnt ett handikapp men synskadade 
personer vill inte bli behandlade som handikappade och vill inte utmärka sig med sin 
synskada. Att få stöd från till exempel samhälleliga institutioner kan vara känsligt eftersom de 
synskadades svårighet presenteras samt dess integritet kan kränkas när hjälpmedel ska 
granskas och fastställas. Synskadade vill alltså passa in i en värld som är skapad för seende 
människor. Detta kan vara svårt men samhället bör anpassa sig till de synskadade och göra 
världen tillgänglig för dem (Karlsson, 1999). Ett exempel på en produkt som inte är socialt 
accepterad är en mobiltelefon där det endast fokuserats på användningen för synskadade. 
Denna mobiltelefon är utan skärm och avsedd endast för synskadade. Mobiltelefonen är 
mycket enkel att använda för en synskadad människa men den har inte blivit särskilt populär 
då den utmärker sig mycket (Buisine & Ornella, 2006). 
 
En mobiltelefon ger människor med olika funktionshinder en möjlighet till att ändå leva ett 
självständigt liv. Mobiltelefonen erbjuder användaren ökad frihet genom att den tillåter 
användaren att agera självständigt. Vidare är det ofta gränssnittet som är otillgängligt för en 
synskadad användare. Gränssnittsproblematiken berör små knappar som är svåra att 
identifiera samt displayer med väldigt liten text. Trots att tillverkarna känner till dessa 
problem fortsätter de att tillverka mindre och tunnare apparater. Tillverkarna utvecklas och tar 
sig an nya interaktionsmetoder utan att utreda tillgänglighetsproblematiken. På grund av detta 
skapas det många företag som erbjuder en helhetslösning åt synskadade människor med 
exempelvis punkbrädor och talsynteser, men även dessa lösningar har sina begränsningar då 
dem blir dyra och många funktioner har tagit borts (Kane et al., 2009)  
 
I sin undersökning kunde Kane et al. (2009) konstatera att synskadade människor kombinerar 
både anpassade lösningar för blinda samt mobiltelefoner framtagna för seende personer. 
Synskadade användare behöver ofta använda ett flertal olika lösningar för att uppnå maximal 
tillgänglighet och användbarhet. Många användare ser också det här som en säkerhet, ifall en 
av apparaterna skulle gå sönder har dem en i reserv. Författarna kunde också konstatera att 
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synskadade människor snabbt skapade sig strategier för att kunna använda tekniken. Dessa 
strategier bestod exempelvis av att memorera funktionerna i menyn då de befintliga var för 
komplexa och svårhanterliga. Eller att ha en individuell ringsignal beroende på vem som 
ringde samt att de skräddarsydde sina mobiltelefoner med externa mjukvaror. För att lära sig 
att använda en så pass svårhanterlig mobiltelefon kunde författaren (2009) konstatera att 
synskadade lärde sig via sina kontakter. I första hand tog de hjälp utav familj och vänner för 
att lära sig hantera mobiltelefonen.  
 
I Kane et al.s (2009) studie konstaterades det att texten som visades på skärmen nästan alltid 
var för liten och saknade kontrast vilket gjorde den var svår att tyda. I vissa fall skiljde sig 
textens tydlighet också ifrån applikation till applikation. I författarnas (2009) studie kunde det 
konstateras att upplägget på gränssnittet i mobiltelefonen inte var tillräckligt funktionellt för 
en synskadad användare. Därför var det många som spenderade flera dagar för att memorera 
de olika knapptryckningarna dem behövde göra för att utföra en viss uppgift. 
 
Abascal & Civit (2000) tar upp olika behov inom fyra olika områden som användare med 
funktionshinder får tillgodosedda med hjälp av mobiltelefoni. Dessa är: kommunikation, 
säkerhet, social integration och självständighet. Det första författarna (2000) nämner är 
kommunikation och menar att detta är det viktigaste behovet en användare med någon typ av 
funktionshinder har. För en person som är synskadad underlättar det att kunna använda en 
mobiltelefon istället för att varje gång han eller hon ska kontakta någon måste förflytta sig till 
den plats där den fasta telefonen är placerad. Det är också enklare för en synskadad användare 
att genom sin mobiltelefon kontakta en annan person istället för att förflytta sig till den plats 
där han eller hon befinner sig (Abascal & Civit, 2000).  
 
Säkerhet nämns som det andra behovet mobiltelefonen tillfredställer. En synskadad människa 
lever under vissa begränsningar som kan påverka deras säkerhet. Om det sker en olycka eller 
om personen blir plötsligt sjuk krävs det att det finns en snabb kommunikationskanal 
personen kan använda vilket en mobiltelefon ger (Abascal & Civit, 2000). En mobiltelefon är 
den enklaste vägen att få kontakt med andra människor och omvärlden [17]. Vidare är social 
integration det tredje behovet en mobiltelefon kan tillgodose. Att kunna socialisera sig med 
människor oavsett deras position. Det fjärde och sista behovet enligt Abascal och Civit (2000) 
är självständighet. Kombinationen av de tre ovanstående behoven skapar självständighet för 
användaren. Genom dessa kan användaren nå tjänster samt omvärlden och får därmed 
möjligheten att leva livet på ett självständigt vis. Detta ger enligt tidigare behandlade lagar 
och teorier en ökad tillgänglighet och frihet vilket är ett viktigt kriterium (Abascal & Civit, 
2000; Emiliani & Stephanidis, 2005; Holzinger, 2008; [14; 15]). 
 
För att kunna tillfredställa dessa behov av mobiltelefoni som synskadade har behöver 
tillverkare se över hur en synskadad person använder en mobiltelefon för att kunna designa en 
användbar och lättlärd mobiltelefon. Enligt Buisine & Ornellas studie (2006) varierar sättet 
som synskadade personer använder mobiltelefonen beroende på hur mobiltelefonen ser ut och 
graden av deras synskada. De synskadade har ofta en viss teknik när dem använder en 
mobiltelefon. Människor som blivit synskadade tidigt i livet har det ofta enklare när det gäller 



17 
 

att använda en mobiltelefon. De har under sin tid som synskadade kunnat utveckla strategier 
när det kommer till användandet. Detta är något som en person som har blivit synskadad sent i 
livet inte hunnit göra. Synskadade människor har ofta en bra mental bild av hur knappsatsen 
ser ut på mobiltelefonen. Navigationen styrs av den upphöjning som knapp fem oftast har. En 
blind person brukar hålla mobiltelefonen på ett annat vis än vad en seende person gör. Den 
ena handen håller själva mobiltelefonen medan pekfingret på den andra handen används för 
att trycka på knapparna och navigera.  
 
Många användningsproblem när det gäller mobiltelefoni grundar sig i att knapparna är för 
små och svåra att känna. Då interaktionen med en mobiltelefon till största del sker via 
knapptryckningar är synen mycket viktigt för användaren. Därför har synskadade användaren 
särskilda problem när det gäller att integrera med mobiltelefonen då interaktionsdesignen inte 
matchar deras behov och krav (Guerreiro et al., 2008). Buisine och Ornella (2006)  kunde 
genom sin studie konstatera att formen på själva mobiltelefonen hade stor betydelse för 
användarna. Mobiltelefonen skulle vara enkel att greppa och det var viktigt att knappsatsen 
inte var för liten och att knapparna inte satt för tätt. Antalet knappar borde ligga mellan 14-18 
stycken för att kunna skapa en enklare representation av knappsatsen. De enskilda knapparna 
borde utformas så att ovansidan är rundad och nederdelen är horisontell, för att kunna urskilja 
dem (Busine & Ornella, 2006). Eftersom denna problematik med för små och täta knappsatser 
existerar anses mobiltelefoner inte vara helt tillgängliga för synskadade personer. 
Anledningen till detta är enligt Kane et al (2009) att mobiltelefonerna ofta är mycket små, har 
begränsad skärmstorlek och sätter stora krav på en användare som är synskadad. De 
mjukvaror som finns idag brukar komplettera den bristande tillgängligheten i mobiltelefonen 
(Dodd, 2006) men enligt Kane et al. (2009) behöver synskadade människor ofta en 
kombination av både apparater och mjukvaror för att kunna uppnå maximal tillgänglighet och 
därmed få sina behov tillfredställda vilket ofta kan bli kostsamt. En mjukvara som dock är vitt 
accepterad är talsyntesen men det finns en nackdel med denna typ av mjukvara enligt 
Strumillo et. al. (2009) då en synskadad användare ändå tvingas att använda en meny som är 
särskilt utformad för seende människor. Nuförtiden är olika typer av navigationssystem, 
exempelvis menyn i en mobiltelefon, något vi använder oss utav dagligen och normalt sätt 
använder mobiltelefontillverkarna sig av specifika ikoner för att vägleda sina användare 
genom menyn. Detta tillvägagångssätt passar inte alla typer av människor exempelvis äldre 
och synskadade (Baus et al., 2007). Strumillo et al. (2009) anser då att de mest väsentliga 
funktionerna, som till exempel SMS, adressbok och kalender, borde vara de som ska finnas i 
mobiltelefonen och inte överflödiga funktioner som inte används av alla. Även Shaun (2009) 
instämmer med detta och nämner att människor med någon typ av funktionshinder också ska 
kunna ta del av funktioner vilket kräver ett tillgängligt användargränssnitt. Med detta menar 
författaren (2009) att menyn i mobiltelefonen ska vara enkel att använda och tillgänglig för 
alla.  
 
  



18 
 

4. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår metodansats, datainsamlingsmetoder och dess urval 
av respondenter, konstruktioner av frågor samt diskussioner kring dessa. Vidare redovisar vi 
även våra datainsamlingsmetoders analysmetoder för att tydligt visa läsaren vårt upplägg. Vi 
kommer först redovisa teori kring varje ämne för att sedan argumentera för våra val. Till sist 
kommer vi att redovisa trovädrigheten av vår metod samt kritik gentemot vår metod för att 
påvisa brister, om dessa finns, i valet av vår metod. 
 

4.1 Metodansats 
Enligt Jacobsen (2002) och Backman (1998) finns det två ansatser inom metod. Dessa 
metoder är kvantitativ ansats samt kvalitativ ansats. De är båda metoder för att samla in 
empiri men de lämpar sig för olika sammanhang. Valet av ansats bör vara ett pragmatiskt val 
med utgångspunkt från vad som är lämpligt utifrån frågeställningen (Jacobsen, 2002). Enligt 
Backman (1998) är en kvantitativ metod något som mynnar ut i numeriska observationer eller 
transformeras i sådana. Denna metod tillämpas ofta för att utföra experiment, prover eller 
enkäter (Backman, 1998). Enligt Repstad (1999) och Svenning (2003) grundar sig en 
kvantitativ metod på material som tal och siffror, exempelvis tabeller. Enligt Jacobsen (2002) 
karakteriseras denna metod av distans eller avstånd mellan forskare och forskningsobjekt. 
Detta innebär att forskaren inte ska kunna påverka forskningsobjektet då det kan leda till en 
avsaknad av analytisk och objektiv hållning till det som studeras. Denna distans är viktigt för 
att sätta in uppfattningar i ett bredare perspektiv. Forskaren studerar större grupper och 
undersöker ofta vad, när och hur angående ett visst beteende eller attityd. Detta genererar mer 
ytlig och bred kunskap vilket är en utkomst av distansen mellan forskare och forskningsobjekt 
(Jacobsen, 2002). 
 
Kvalitativa metoder karakteriseras av närhet vilket innebär att forskaren integrerar med dem 
personer som undersöks (Repstad, 1999). Detta är ett viktigt element i stävan att förstå andras 
uppfattning av verkligheten. Närheten är alltså viktigt för att förstå de undersöktas verklighet. 
Den kvalitativa ansatsen är ute efter uppfattningar och hur de undersökta personerna tolkar 
verkligheten. Detta uppnås om forskaren undersöker enstaka eller mindre grupper eftersom 
forskaren då kan gå in på djupet och få fram attityder och beteenden. Forskaren har ofta lite 
kunskap om ett visst beteende eller attityd innan undersökningen vilket genererar att de 
behöver utfärda intervjuer eller observationer eftersom det tillåter forskaren att gräva djupare 
då följdfrågor tillåts. Detta medför att den kvalitativa ansatsen är väldigt flexibel och nya 
teorier, hypoteser och idéer kan utvecklas (Jacobsen, 2002). Vidare använder sig en kvalitativ 
metodansats av text som arbetsmaterial och inte siffror (Repstad, 1999; Svenning, 2003). 
 

4.1.1 Val av metodansats 
I vår metod valde vi först den ansats vi ansåg passa bäst för vår uppsats. Valet blev den 
kvalitativa metodansatsen. Vi valde denna ansats för att vi ville få en djup förståelse kring det 
vi skulle studera, vi ville låta de synskadade tala med sina egna ord. Vi ville ha nyansrika 
beskrivningar om hur synskadade förstår och uppfattar mobiltelefoni, dess mjukvara och 
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hårdvara, vilket kräver en öppenhet och flexibilitet vilket genereras bäst från den kvalitativa 
metoden enligt Backman (1998) och Jacobsen (2002).  
 
Enligt ovan ville vi få fram uppfattningar och tolkningar för att framställa underlag för vår 
behovsanalys. Vi ville komma ner på djupet inom vårt problemområde och få fram våra 
användares behov och deras syn på ämnet mobiltelefoni. Detta görs optimalast med en 
kvalitativ ansats då få användare undersöks vilket gav oss möjlighet att gå in på djupet med 
varje enskild individ. Den kvalitativa ansatsen har betoning på att få en rik och detaljerad 
beskrivning. Detta passade oss då vi ville få en uppfattning från våra användare tvärs över 
olika kontexter för att kunna jämföra dem och finna generella drag för en mobiltelefon, 
hårdvara samt mjukvara. Detta behövs för att göra upplevelsen av mobiltelefonen optimal. 
Detta eftersträvas bäst genom att vi tar oss tid och får kunskap från dem som ingår i 
undersökningen. Vi förespråkade att lära oss av dem som ingick i undersökningen, att 
utforska ämnet och få kunskap under undersökningens gång, vilket en kvalitativ metodansats 
också förespråkar. Den förespråkade även närhet med dem som ingår i undersökningen. Med 
detta menades att vi skulle integrera med dem som undersöktes för att få fram attityder och 
beteenden kring det ämne som undersöktes.  
 

4.2 Litteratursökning 
Litteratursökning är enligt Lundahl och Skärvad (1999) att söka i databaser och 
bibliotekskataloger för att finna böcker eller artiklar som relaterar till det studerade ämnet. Vi 
har vi genomfört en litteratursökning utifrån det ämne vi har valt att skriva om. Detta innebär 
att vi har sökt artiklar i databaser som IEEE Explore, Swemed, Academic Search Elite, ACM 
Digital Libary samt SpringerLINK. Vi har genomfört litteratursökningen inom området för 
synskadade med inriktning mot mobiltelefoni, tillgänglighet för synskadade samt tillgänglig 
teknologi för synskadade. Vi har även behandlat begreppen, tillgänglighet och synskada, 
individuellt för att ge läsaren en förståelse för vad detta innebär. Vi har då definierat vad 
synskada innebär och vilka hinder detta kan medföra för en synskadad person i vardagen samt 
vad tillgänglighet innebär som begrepp. Litteraturen vi använt oss av består i stora delar av 
artiklar men även böcker och hemsidor med relevant information. Hemsidor har använts för 
att det har saknats artiklar eller böcker om begrepp som synskadade samt nyare mobiltelefon-
teknologi för synskadade. Böcker har vi funnit genom sökningar i HULDA, Halmstads 
Högskolebiblioteks katalog, samt LIBRIS, Sveriges bibliotekskatalog. Vi har här använt oss 
av samma begrepp som för artikelsökningar. 
 

      4.3 Förstudie 
En förstudie genomförs oftast för att fånga upp de huvudsakliga aspekterna av det fenomen 
som forskaren är intresserad av (Wärneryd, 1993). Genom en förstudie kan forskaren lära 
känna situationen och problemen och på det sättet få underlag till sin studie (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Vi valde att utföra en förstudie för att genom populärvetenskaplig media 
samla in information om nuvarande mobiltelefonteknologi för synskadade. Vi fann att detta 
var nödvändigt då mycket ny teknologi redovisas i dessa medier och inte i vetenskapliga 



20 
 

artiklar. Vi ville även veta mer om fenomenet samt vad som fanns tillgängligt nu för att inte 
gå miste om den senaste utvecklingen inom mobiltelefoni för synskadade.  
 
Vi ville genom denna förstudie genomföra en kartläggning av den nuvarande mobiltelefon-
teknologin som finns för synskadade genom att skapa en tabell med olika hård- och 
mjukvaror för synskadade. Detta gjordes för att skapa en förståelse för ämnet innan vi 
genomförde våra intervjuer och vår workshop. 
 
Vi startade förstudien genom att söka på google med sökord som visually impaired, blind, 
mobile phone, cell phone och telecommunications. Att söka på engelska utvidgade vår 
sökning då mycket information kring ämnet skrevs på engelska. Vi fann hemsidor och artiklar 
i populärvetenskapliga tidningar som skrev om mobiltelefoni för synskadade och visade hård- 
och mjukvara som fanns tillgängliga på marknaden. Dock var många mobiltelefoner 
tillgängliga utanför Sveriges gränser och alltså inte användbara för synskadade i Sverige. 
Vidare fick vi även tips från synskadade och opponenter på hemsidor med information kring 
hård- och mjukvara som var tillverkade för synskadade. Vi behandlade all information och 
genomförde en kartläggning av den tillgängliga mobiltelefonteknologi som fanns för 
synskadade.  
 

4.4 Datainsamlingsmetod 
Efter valet av metodansats och förstudie diskuterade vi fram på vilket sätt vi skulle samla in 
vår data. Datainsamlingsmetoden är det tillvägagångssätt som en forskare ska använda för att 
komma över den empiri eller information forskaren vill införskaffa genom undersökningar 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Två krav på undersökningar som Jacobsen (2002) nämner är dem 
ska vara giltiga, det vill säga att de mäter vad de är avsedda för att mäta, samt tillförlitliga 
alltså att källorna som informationen kommer ifrån går att lita på.  
 
Det finns ett flertal sätt att samla in data på i en kvalitativ metodansats. Jacobsen (2002) och 
Lundahl och Skärvad (1999) nämner fyra datainsamlingsmetoder, öppen individuell intervju, 
öppen gruppintervju, observation samt dokumentundersökning.  
 
Vi valde våra datainsamlingsmetoder utifrån vissa krav vi hade på dem som undersöktes. Vi 
ville komma i kontakt med synskadade personer som hade haft erfarenheter eller ägde en 
mobiltelefon. Dessa krav ställde vi för att användarna skulle kunna ge oss relevant 
information om de mjukvaror som dem ansåg sig behöva i en mobiltelefon samt hur dem ville 
att mobiltelefonen, hårdvaran, skulle anpassas för att passa deras behov. Med detta menade vi 
att en synskadad person har andra behov kring hårdvara och mjukvara än vad en icke 
synskadad person har enligt tidigare studier (Buisine & Ornella, 2006). 
 
Vidare ville vi att de synskadade personerna skulle tala om för oss vad deras erfarenheter var 
och hur de uppfattade mobiltelefoni för synskadade. Vi ville undersöka deras behov för att 
erhålla kunskap om deras preferenser samt krav och önskemål på en mobiltelefon och dess 
mjukvara. Vi ville få deras perspektiv på användning av en mobiltelefon för att kunna sätta 
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oss in i deras tankar när vi skulle utveckla ett designförslag med tillhörande mjukvara som 
komplement. Detta var kritiskt för att kunna få det underlag vi behövde för att genomföra vår 
uppsats, därav vårt första val av datainsamlingsmetod, intervju. Vidare ville vi utvärdera de 
behov vi identifierade genom våra intervjuer samt få förslag på hur en meny kunde utvecklas 
för att passa synskadade då de kan ha svårt att navigera i en meny för seende personer 
(Strumillo et. al., 2009). Detta ville vi göra genom en öppen diskussion och med prototyper på 
hårdvara som deltagarna kunde få integrera med, därav valet av vår andra datainsamlings-
metod, en workshop. 
 
Med betoning på Jacobsens (2002) krav på en undersökning anser vi oss ha uppfyllt detta då 
vi har haft kontakt med legitima organisationer för synskadade och fått kontakt med 
respondenter och deltagare genom detta. De var då tillförlitliga källor som vi kunde stödja oss 
mot. När det gäller giltighet ansåg vi att de krav vi ställde på att respondenterna skulle vara 
synskadade och inneha eller ha erfarenhet av en mobiltelefon stödjer detta då vi höll oss inom 
området för uppsatsen och mätte det vi skulle mäta genom våra dialoger med användarna.  
 

4.4.1 Intervju 
Enligt Jacobsen (2002) karaktäriseras en öppen individuell intervju av att undersökare och 
respondenter samtalar i en vanlig dialog och att data samlas in i form av ord, meningar och 
berättelser. Detta kan göras ansikte mot ansikte eller per telefon. Det läggs få eller inga 
begränsningar på vad respondenten kan säga vilket ger en djup och detaljerad beskrivning 
från respondenten (Jacobsen, 2002). Denna typ är bäst lämpad när få respondenter undersöks 
och när forskaren vill gå på djupet i materialet. Motiveringen till detta kan enligt Denscombe 
(2000) vara att forskaren är ute efter data baserad på emotioner, erfarenheter eller känslor. 
Detta är fallet eftersom emotioner, erfarenheter och känslor behöver utforskas och inte bara 
redovisas. Vidare kan intervjuer vara lämpliga när forskaren vill ha data baserad på 
privilegierad information, alltså information från nyckelpersoner inom området som studeras 
(Denscombe, 2000). Intervjuer är även bra enligt Jacobsen (2002) när undersökaren är 
intresserad av vad den enskilda individen säger eller när undersökaren är intresserad av hur 
individen tolkar ett visst ämne.  
 
Val som behöver göras är var intervjun ska äga rum, hur den ska genomföras, om intervjun 
ska vara öppen eller strukturerad samt om avsikten med intervjun ska vara dold eller öppen. 
Vidare bör undersökaren begrunda valet av bandspelare eller inte, hur lång intervjun ska vara 
samt om intervjuerna behöver upprepas (Jacobsen, 2002).  
 
Vi valde att undersöka få användare eftersom det gav oss riklig information vilket vi behövde 
för att uppnå uppsatsens syfte, att göra en behovsanalys samt utveckla ett designförslag. Med 
riklig information genom att intervjua få användare menar vi att vi fick djup och detaljerad 
information vilket fås genom att få användare undersöks enligt litteraturen, det var alltså sättet 
vi undersökte som gav denna information och inte att vi intervjuade få användare.  
(Denscombe, 2000; Jacobsen, 2002). Vidare ville vi säga något om mobiltelefoni och 
målgruppen synskadade med deras egna ord. Det ideala sättet att få fram detta var genom 
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öppna individuella intervjuer eftersom vi kunde få fram uppfattningar och tolkningar samt att 
det gav större flexibilitet, vilket vi eftersträvade.  Med detta menade vi att vi ville kunna 
anpassa frågor efter intervjuns framfart för att kunna generera så mycket kunskap som 
möjligt. Vi ville genomföra individuella intervjuer för att få fram varje individs tankar och 
perspektiv för att kunna studera det enskilt och sedan jämföra det med dem andra 
respondenterna. Detta gjordes för att få fram så mycket som möjligt av intervjuerna samt att 
få fram likheter hos respondenterna i deras tankar.  
 
Vi fick alltså in vår primärdata genom en öppen individuell intervju men vi valde att göra dem 
semistrukturerade samt per telefon. Anledningen till att vi ville ha en semistrukturerad 
intervju var att vi ville att det skulle finnas frågor formulerade men att ordningsföljden på 
frågorna var flexibel. Detta tillät respondenterna att utveckla sina idéer och tala mer utförligt 
om ämnet i fråga vilket karakteriserar en semistrukturerad intervju enligt Denscombe (2000). 
Vi hade frågor formulerade för att strukturera upp intervjun för att se till att vi verkligen fick 
svar på det som vi ville veta. Respondenterna fick gärna tala om relaterade ting kring frågorna 
och följdfrågor förekom. De frågor vi hade tagit fram knöt an till varandra vilket bidrog till ett 
flyt i samtalet. Denscombe (2000) nämner att det är forskaren som styr dialogen eftersom 
detta är en underförstådd överrenskommelse när en intervju genomförs. Vi anser att detta 
stämmer i och med att vi förde fram frågor som styrde samtalet men att respondenterna fick 
tala och belysa andra ting som knöt an till temat för att berika våra kunskaper och vår data. 
 
Anledningen till att våra intervjuer blev per telefon var att de personer som vi intervjuade 
befann sig på flera platser i Sverige vilket gjorde det svårt för oss att besöka dem och ha en 
intervju ansikte mot ansikte. Bourque (2003) nämner att telefonintervju är en stor fördel då 
forskare kan nå respondenter oberoende av deras geografiska position. Även Kvale och 
Brinkmann (2009) instämmer med detta då dem anser att en fördel med telefonintervjuer är 
att forskaren kan nå ut till personer som befinner sig på olika platser. En annan fördel med 
telefonintervjuer var att vi minskade ”intervjuar-effekten” eftersom vi med vår närvaro inte 
påverkade att intervjuobjektet uppträdde onormalt (Denscombe, 2000). Något annat som var 
viktigt att påvisa vid en telefonintervju var att vi var öppna med avsikten med intervjun 
(Jacobsen, 2002). Vi talade tydligt om för respondenterna vad intervjun skulle handla om för 
att visa för dem att vi hade bra avsikter samt för att få deras samtycke till intervjun.  
 

4.4.1.1 Urval 
Efter att vi hade valt vilken slags datainsamlingsmetod vi skulle använda begrundade vi hur 
urvalet skulle se ut. Urval handlar om vem, vilka eller vad som ska ingå i undersökningen. 
Detta urval görs genom en avvägning av vad som är önskvärt med vad som är möjligt 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Jacobsen (2002) nämner detta i sin urvalsprocess i det första 
steget vilket är att skaffa en överblick av alla respondenter som undersökaren skulle vilja 
undersöka om dem hade obegränsat med tid och analysmöjligheter. Undersökaren ska alltså 
se till den teoretiska populationen som denne är intresserad av. Nästa steg är att dela in 
populationen i undergrupper genom indelningsvariabler. Detta görs eftersom människor ofta 
har olika synpunkter om saker och ting. Detta kan vara till exempel ålder eller kön. Det tredje 
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och sista steget är att välja kriterier för respondenterna alltså hur forskaren väljer ut 
respondenterna. Det finns sju olika kriterier för respondenter vilka är slumpmässigt urval, 
bredd och variation, information, det typiska, det extrema, snöbollsmetoden eller en 
kombination av olika metoder (Jacobsen, 2002).  
 
Urvalsprocessen 
Vi började denna urvalsprocess som litteraturen föreslagit med att skaffa oss en överblick av 
alla de respondenter som fanns som var synskadade samt hade erfarenhet av en mobiltelefon. 
Dessa krav hade vi satt upp från början då det var dessa personer som var relevanta för vår 
uppsats, vår teoretiska population. Vi tog då först kontakt med ordförandena för de olika 
lokalföreningarna för synskadade, Synskadades Riksförbund, runt om i Sverige via e-post. 
Deras kontaktuppgifter fanns på SRF:s hemsida och vi ansåg att detta var en bra plats att börja 
på. Vi fick då även, genom ordförandena i lokalföreningarna för SRF, kontakt med 
medlemmar från SRF som ville ställa upp och medverka i vår undersökning. De tog kontakt 
med oss via e-post och vi kunde redogöra vad vi ville undersöka och bidra med i vår uppsats. 
Vi hittade även forum för synskadade där vi registrerade oss och skickade e-post. Vi skickade 
totalt ut 24 e-post till vår teoretiska population för att se vilka som kunde tänka sig att vara 
med. Deltagandet var frivilligt så vår faktiska population blev dem som ville medverka. En 
del av dem vi kontaktade var intresserade av att medverka vid en intervju och besvara våra 
frågor.  
 
Av de mail vi skickade ut svarade åtta stycken som ville vara med vid en längre intervju. Det 
var endast dessa åtta som svarade vilket vi ansåg vara tillräcklig många för att genomföra en 
undersökning i kvalitativ form. Vi behövde alltså inte göra några undergrupper i de 
respondenter som svarade då det antalet som ville medverka var anpassat efter vår metod, 
alltså få användare. Vi valde dock två indelningsvariabler i detta steg som var ålder och kön, 
då det var dessa faktorer som skilde användarna åt. Dessa indelningsvariabler passade oss 
eftersom vi ville göra vår design applicerbar på alla åldrar och för båda könen. Även om 
användarnas preferenser inom design skiljer sig beroende på ålder och kön ville vi föra ihop 
likheterna för att skapa en generell design för alla. 
 
Kriterier för urval av respondenter blev för oss information samt snöbollsmetoden. 
Information innebär att vi väljer ut respondenter som vi anser kan ge oss rikligt med 
information. Detta kan vara personer med stora kunskaper inom det vi är intresserade av eller 
personer som är villiga att delge information (Jacobsen, 2002). De respondenter vi fick svar 
av var villiga att delge information samt att vissa av dem hade stora kunskaper inom det vi var 
intresserade av då dem var från en legitim organisation för synskadade.  
 
Snöbollsmetoden har inga fasta kriterier för respondenter utan undersökaren blir under 
undersökningens gång informerad om personer som undersökaren kan vända sig till för att få 
vidare information om det dem är intresserade av (Jacobsen, 2002). Vi fick tips om fler 
möjliga respondenter vi kunde kontakta via de samtal vi hade eller de e-post vi skickade till 
ordförandena i SRF. Detta kriterium samt informations kriterium anser vi var ett bra sätt att få 
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fram respondenter som kunde delge trovärdig och giltig information till oss då referenser till 
dem kommer från legitima organisationer. 
 
De respondenter vi har talat med är sammanfattade i nedanstående tabell med uppdelning på 
våra indelningsvariabler, ålder och kön, samt deras grad av synskada för att påvisa att de var 
relevanta för vårt designförslag. Vidare har vi valt att nämna det som de ansåg att en 
mobiltelefon skulle karaktäriseras av för att tillfredställa deras behov. Detta har vi valt att här 
kalla behov.  
 
 
Respondents namn Ålder Kön Synskada Behov 

Annette Eriksson 48 år Kvinna Gravt synskadad 

sen 17 års ålder. 

Enkelhet. 

Eric Malmgren 46 år Man Blind sedan 33 års 

ålder. 

Självständighet. 

Thomas Tillberg 50 år Man Gravt synskadad 

sedan 22 års 
ålder. 

Funktionalitet. 

Gösta Karlsson 60 år Man Successivt sämre 

syn genom hela 
livet, idag gravt 

synskadad. 

Funktionalitet. 

Janne Svensson 58 år Man Blind sedan 23 års 
ålder. 

Funktionalitet. 

Göran Sonesson 33 år Man Gravt synskadad 

sedan han var 17 

års ålder. 

Praktisk. 

Ulrika Östberg 31 år Kvinna Gravt synskadad. Enkelhet. 

Marie Nilsson 35 år Kvinna Blind sedan 

födsel. 

Frihet. 

 

4.4.1.2 Konstruktion av frågor 
Vid konstruktion av frågor behöver undersökaren gå tillbaka till datainsamlingsmetoden. Ska 
en forskare använda sig av en kvalitativ metod med intervjuer bör han eller hon använda sig 
av vissa riktlinjer vid utformandet av frågorna (Jacobsen, 2002; Denscombe, 2000; Wärneryd, 
1993). Enligt Jacobsen (2002) bör öppna frågor förekomma för att få in detaljerad data med 
attityder, erfarenheter och åsikter vid en intervju. Respondenten får då svara med sina egna 
ord och återge vad som är relevant för honom eller henne (Denscombe, 2000; Wärneryd, 
1993). Forskaren kan föra fram frågor som inte är strukturerat formulerade med fasta 
svarsalternativ för att aktualisera tankesättet och reaktionerna hos respondenterna. Forskaren 
begränsar inte de hållningar som aktualiserats utan främjar dem med öppna frågor. Detta ger 
en friare form av frågor vilket en öppen intervju medför (Wärneryd, 1993).  Att använda sig 
utav öppna frågor ger enligt Kvale och Brinkmann (2009) de mest fullständiga svaren. Det är 
dock viktigt att vara lyhörd, påläst och ha ett intresse inom ämnet som studeras så att 
forskaren snabbt kan ställa relevanta följdfrågor. 
 

Tabell 1 
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Enligt Denscombe (2000) bör öppna frågor vara relativt kort formulerade. Frågorna bör även 
vara specifika med en fråga i varje mening eftersom analysfasen av data kan kompliceras om 
flera ämnen berörs i samma fråga. Med detta menas att det blir svårt för forskaren att särskilja 
ämnena från varandra och då upprätta trovärdiga kategorier (Bourque & Fielder, 2003).  
 
Vid konstruktion av öppna frågor bör forskaren formulera dessa med ett vardagligt språk för 
att inte hämma respondenten. Med detta menas att respondenten kan känna sig osäker om 
svåra ord används och därmed inte våga diskutera frågan. Språket får dock inte bli 
slentrianmässigt uttryckt eftersom respondenten kan misstolka frågan samt att detta språk ofta 
används mellan kamrater och inte vid en seriös undersökning (Bourque & Fielder, 2003).  
 
Frågor bör ha en logisk ordningsföljd där varje ämne berörs var för sig och efter varandra. Om 
detta inte sker kan respondenten bli förvirrad, delge missvisande information samt inte ta 
frågorna på allvar (Bourque & Fielder, 2003). Vidare är det även viktigt att ha en 
ordningsföljd efter ämne eller teman då operationaliseringen eller konkretiseringen av 
frågorna utifrån teorin gör så forskaren mäter det som ska mätas (Jacobsen, 2002). De 
demografiska frågorna om ålder och kön bör placeras först i en undersökning om svaren är 
beroende av respondentens kön eller ålder. Om detta inte är fallet bör de placeras sist i en 
undersökning (Bourque & Fielder, 2003).  
 
Enligt Wärneryd (1993) bör en forskare undvika ja- och nej-frågor när det gäller åsikter eller 
attityder. Respondenterna instämmer ofta med det påstående som sägs av forskaren och en 
diskussion kan inte lika lätt uppkomma (Wärneryd, 1993).  
 
Vår frågekonstruktion  
Vi har valt att konstruera våra öppna frågor med ovanstående litteratur som hänvisning. Vi 
ville inte hämma tankesättet och reaktionerna hos respondenterna vilket fasta svarsalternativ 
medför. Vi ville att respondenterna skulle tala fritt med sina egna ord och inte ta ställning till 
ja- och nej-frågor då respondenterna, enligt litteraturen (Wärneryd, 1993), ofta instämmer 
med det uttalade påståendet.  
 
Vi försökte formulera våra frågor kort för att inte överösa respondenten med en detaljerad 
fråga utan låta respondenten svara fritt. Vi kunde därefter ställa följdfrågor om vi behövde för 
att få fram mer detaljerad information. Vi menar dock inte att vi ställde frågor som var utanför 
ramen av vårt intresse, mobiltelefoni och synskadade, utan att vi lät respondenten tala fritt 
från de öppna frågorna som ställdes. Vi hade alltså frågor med specifika ämnen med oftast en 
fråga i varje mening. Det kunde förekomma flera frågor i en fråga men de knöt an till det 
specifika ämnet och kunde ses som följdfrågor vilket då inte komplicerade vår analys vid ett 
senare tillfälle.  
 
Språket i våra frågor höll vi vardagligt för att undvika missförstånd hos respondenterna. Vid 
svåra formuleringar lade vi till en förklaring för att försäkra oss om att respondenten förstod 
frågan. Det positiva med en intervju var att vi kunde fråga respondenten om frågan var 
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förstådd eller om det fanns oklarheter. Detta gjorde vi för att underlätta för respondenten samt 
att försäkra oss om att den data vi fick in var trovärdig. 
 
Vi valde att operationalisera eller konkretisera våra frågor utifrån våra teoretiska begrepp, 
alltså våra teman i teorin. Dessa var bakgrund, gällande demografiska faktorer samt hård- och 
mjukvara, och design, användbarhet samt tillgänglighet på hård- och mjukvara. Detta gjordes 
eftersom våra frågor borde knyta an till den teori vi hade behandlat i vår uppsats för att det 
skulle vara relevanta och mäta det vi ville mäta. Vi valde att sammanställa ett 
operationaliseringsschema för att påvisa relevansen av våra frågor samt visa kopplingarna till 
dem teoretiska begreppen, se bilaga 1. Ett teoretiskt område behandlas dock inte i teorin men 
knyter an till ett av syftena med vår uppsats, att kartlägga.  
 
Vidare följde våra frågor en ordningsföljd där vi började med att fråga om respondentens 
demografiska förhållanden. Detta gjordes eftersom våra indelningsvariabler i urvalet var ålder 
och kön. Detta innebar att respondentens ålder och kön var av betydelse för oss i vår indelning 
av svaren. Vi ville få fram ett designförslag som var applicerbart på alla åldrar och för båda 
könen så respondenternas ålder och kön var då en indelning som hjälpte oss att se likheter och 
skillnader mellan åldrarna och könen.  
 
Vidare hade vi informerat respondenterna om vårt upplägg under intervjun, alltså att vi skulle 
ställa öppna frågor. Detta medförde att respondenterna var medvetna om att det kunde vara 
tidskrävande att medverka i intervjun då svaren tenderade att vara långa. 
 
Vi utformade en intervjuguide som gällde alla respondenter eftersom vi ville kunna jämföra 
data från de olika respondenterna med varandra. Frågorna var inriktade på teman och exempel 
på frågor var i temat om design på hårdvara: 

1. Skulle din mobiltelefon vara enklare att använda om den var designad på något annat 
vis? 

2. Hade det underlättat med blindskrift vid skrivandet och läsandet av sms?  
Tillgänglighet för mjukvara: 

3. Vilka tjänster i en mobiltelefon skulle kunna öka tillgängligheten av omvärlden för 
dig? 

Användbarhet av hårdvara: 
4. Anser du att din nuvarande mobiltelefon är lätt att använda? 

 Se även bilaga 2.  
 

4.4.1.3 Genomförande av intervju 
Innan vi genomförde våra intervjuer sände vi ut ett introduktionsbrev till användarna. Enligt 
Wärneryd (1993) bör forskaren göra detta till de respondenter som ska medverka. Brevet bör 
innehålla en presentation av frågeställaren, motivet med intervjun, hur uppgiftslämnaren blivit 
utvald och kontaktuppgifter till frågeställaren. I vårt introduktionsbrev presenterade vi oss och 
vårt motiv med undersökningen samt vad intervjun skulle handla om, se bilaga 3. Med vad 
intervjun skulle handla om menar vi att vi talade om vad intervjun rörde sig kring för ämne, 
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vad vi var intresserade av att ha svar på inom ämnet samt att de skulle tänka på vad de tyckte 
om ämnet. Vi bifogade inte några frågor eller vår frågeställning i brevet utan nämnde då 
istället vilket tema som intervjun skulle utgå ifrån. Detta gjordes för att respondenterna inte på 
förhand skulle kunna ha svar på frågor vi hade bifogat i introduktionsbrevet. Vi ville ha en 
spontan dialog med möjlighet till följdfrågor och inte korta snabba svar. Dock ville vi ge dem 
tid att begrunda vad deras behov och önskemål av en mobiltelefon och dess mjukvaror var 
vilket var anledningen till att vi skrev att dem kunde tänka på vad dem ansåg om ämnet. 
Vidare informerade brevet även under vilken vecka som intervjuerna skulle genomföras och 
vi bad respondenterna att ge förslag på passande tider då intervjuerna kunde ske. 
 
Vi genomförde varje intervju på cirka en timme med användarna för att få fram så mycket 
information som möjligt. Vi ville inte stressa användarna med att ha en viss tidsram uppsatt, 
intervjuerna blev kring en timme vardera. Vi använde oss av en högtalartelefon samt en 
diktafon för att kunna spela in intervjun. Detta gjordes för att vi enkelt skulle kunna spela upp 
intervjun och skriva ner den senare samt att vi fick med all information. Repstad (1999) och 
Svenning (2003) rekommenderar att forskaren vid en planerad och kvalitativ intervju 
använder sig av en ljudinspelare. Fördelen är att intervjuaren kan ha fullt fokus på 
respondenten och slipper ägna tiden åt att anteckna hela intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009; 
Repstad, 1999; Svenning, 2003). Användarna var dock tvungna att ge oss samtycke till att 
använda deras namn i vår uppsats då detta inte får ske utan deras vetskap enligt Denscombe 
(2000). Detta kallas informerat samtycke och handlar om forskaretiken inom forskningen. 
Med detta menas att informationen som kommer från intervjun producerar det som det är 
avsett att göra i forskningssyfte samt att respondenten är medveten om det och samtycker till 
det (Denscombe, 2000). Kvale och Brinkmann (2009) nämner även att det är viktigt att 
informera respondenterna om syftet med undersökningen, detta för att dem ska kunna avgöra 
om dem vill vara med i intervjun eller inte. Det är också viktigt att berätta hur informationen 
som framkommer ur intervjun kommer att användas. Vi talade om för respondenterna vad 
syftet med uppsatsen var samt vad vi önskade att få fram av uppsatsen. Varje respondent fick 
sedan samtycka till att fortsätta intervjun. De respondenter vi tillfrågade var i viss mån redan 
införstådda med vårt syfte genom introduktionsbrevet men vi ville ha bekräftelse innan 
intervjun startade. 
 

4.4.1.4 Analysmetod 
Efter vår datainsamling, genom öppen individuell telefonintervju, fick vi in mycket data i 
form av bandinspelning samt anteckningar vi förde vid sidan om. Vi var då tvungna att 
reducera komplexiteten och förenkla och strukturera materialet för att få en tydlig överblick 
över det vi samlat in. Detta är enligt Jacobsen (2002) samt Denscombe (2000) kriterier för att 
kunna påbörja analysprocessen av kvalitativ data. Denna process rör sig om tre ting; 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Beskrivning innebär att 
undersökaren ska, utan att själv färga datan, få en grundlig och detaljerad beskrivning av 
datan. Det som görs i beskrivningen är att gå från rådata till annoterad data. Detta innebär att 
intervjuaren gör en renskrivning av sina intervjuer, alltså gör en skriftlig presentation av 
informationen från bandinspelningen (Jacobsen, 2002). Fördelar med att skriva rent en hel 
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intervju är att forskaren kan kommentera i marginalen, så att en djupare förståelse skapas samt 
att nya insikter som kan uppkomma noteras i datamaterialet (Denscombe, 2000; Repstad, 
1999). Efter detta gör forskaren en sammanfattning av varje intervju för att göra om datan till 
en översiktlig och lättillgängligare massa. Syftet är att försöka identifiera huvudteman i det 
som uppgiftslämnaren säger.  
 
Nästa fas i analysen är systematisering och kategorisering. Undersökaren ska då lyfta blicken 
från den enskilda intervjun till det ämne som deras data behandlar. Undersökaren ska se till 
särskilda fenomen som denna data tar upp och belyser. Med fenomen menas de ämnen som 
kommer från datan när den behandlas. Syftet med kategorisering är att förenkla den 
komplicerade och detaljerade data (Denscombe, 2000; Jacobsen, 2002). 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två krav på kategorier vilket är att dem ska vara relevanta i 
förhållande till de data som finns samt att de ska vara begreppsmässigt vettiga. Detta innebär 
att de ska ha en mening även för andra än för forskaren (Jacobsen, 2002).  
 
Det sista steget är kombination, att hitta samband i data. Forskaren kan då söka efter likheter 
och olikheter mellan enheterna (Jacobsen, 2002). Denscombe (2000) talar om att forskaren 
ska hitta mönster samt gemensamma drag och skillnader i datan. Forskaren ska finna teman 
och kopplingar mellan dessa för att kunna utveckla en uppsättning generaliseringar som 
förklarar temana (Denscombe, 2000).  
 
Vår analysmetod 
Som nämnt påbörjade vi vår analysmetod av intervjuerna genom att renskriva våra intervjuer, 
som vi hade genomfört via telefon och med bandinspelare, för att reducera komplexiteten. Vi 
hade operationaliserat våra frågor så att dem var relevanta till våra teoretiska begrepp och på 
det sättet skapat teman eller kategorier innan intervjuerna. Vi fann det då inte relevant att 
upprätta kategorier kring vår data då vi redan hade upprättat kategorier. Dessa kategorier var 
användbarhet, tillgänglighet samt design av hård- och mjukvara. Vi fann dessa applicerbara 
på det som respondenterna sade samt att vi fann dem relevanta som kategorier då teorin kring 
vårt ämne talade om dessa teman.  
 
Vidare noterade vi våra kategorier i marginalerna vid renskrivandet av vår data vilket 
förenklade den komplicerade datan. Vi kunde då lyfta blicken från dem individuella 
intervjuerna och söka efter likheter mellan respondenternas svar. Vi fann tydliga likheter och 
gemensamma drag i de kategorierna vi hade upprättat vilket gav oss underlag för att kunna 
göra en uppsättning generaliseringar kring vad våra respondenter sökte kring hårdvaran på en 
mobiltelefon. Vidare fann vi att våra respondenter hade samma uppfattning gällande en 
förbättring av en mjukvara vilket blev klart efter att vi studerat likheterna mellan 
respondenternas svar i kategorierna kring användbarhet, tillgänglighet och design av mjukvara 
för synskadade personer.  
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4.4.2 Prototyping 
En prototyp är en begränsad representation av en design som tillåter en användare att 
integrera med designen för att påvisa dess lämplighet. Detta kan vara allt från skärmdumpar 
som visar ett visst moment som undersöks till en tredimensionell modell av det som ska 
undersökas. Detta är bra underlag för diskussioner kring designen samt utvecklingen av den. 
Prototyper kan hjälpa designers att välja mellan alternativa designer som de har skapat. En 
prototyp av detta slag fungerar inte utan ger användarna en känsla av hur en framtida produkt 
kan se ut och kännas (Sharp et al., 2007).  
 
Vi valde att ta fram tre prototyper för att, genom vår workshop, få fram vilken design som 
användarna ansåg vara den mest optimala för deras behov. Två av prototyperna var av samma 
slag men i olika lägen medan den tredje var av ett annat slag. Vi gjorde våra prototyper i 
trolldeg, vilken är som en lera, som vi sedan brände för att göra den bestående. Detta gav oss 
ett underlag som dem synskadade kunde integrera med fysiskt. Detta ansåg vi vara viktigt då 
Karlsson (1999) nämnt att synskadades värld registreras genom känsel och att då ge dem en 
prototyp att integrera med gav dem något att relatera till samt skapa sig en inre bild av. Vi 
ville få återkoppling från deltagarna i vår workshop utifrån våra prototyper så vi kunde välja 
vilken som var optimalast eller veta vad som behövde ändras för att mobiltelefonen skulle 
vara mest optimal för dem. Vi hade utformat våra prototyper utifrån den empiri vi hade samlat 
in genom intervjuer med användare. Vi hade i dessa intervjuer olika parametrar kring 
designen vilka var utseende, vikt och storlek, display, material, knappsats, högtalare samt 
USB- och laddningsportaler. 
 
Vi framställde två mobiltelefoner av samma slag i trolldeg, där den ena var öppen 
mobiltelefon med lucka och den andra med en stängd lucka för att visa hur mobiltelefonen 
skulle kännas i båda lägena. Detta gjordes för att deltagarna i workshopen skulle få känna på 
mobiltelefonen i båda lägena då de skiljer sig åt med att endast ha display och 
funktionsknappar i ena läget och alla knapparna och displayen i andra läget. Den andra 
prototypen gjordes utan lucka för att ge deltagarna valmöjligheter. Det var inte alla 
respondenterna i intervjuerna som påtalade skjutlucka vilket vi ville visa med den andra 
prototypen.  
 

4.4.3 Workshop 
Enligt Silverman (2004) används en workshop som ett tillvägagångssätt för att samla in 
kvalitativ data. En workshop brukar bestå av 4-12 deltagare som valts ut för att dem är 
relevanta för undersökningsfrågan (Marshall & Rossman, 2006). Även Silverman (2004) 
påtalar att deltagarna måste ha en direkt koppling till ämnet.  
 
I en workshop diskuterar och ventilerar deltagarna det ämne som forskaren vill studera. 
Diskussionen baseras oftast på punkter som forskarna i förväg satt upp. Detta underlättar 
enligt Silverman (2004) diskussionens framskridande och försäkrar forskaren om att inte gå 
miste om någon information som ska samlas in. Forskaren ska agera som en ledare i gruppen 
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vilket innebär att han eller hon ska ställa ledande frågor, hålla diskussionen flytande och 
tillåta alla gruppens medlemmar att vara delaktiga (Silverman, 2004).  
 
I en workshop genomförs det inga traditionella intervjuer med respektive medlem utan 
forskaren uppmuntrar istället deltagarna till att integrera och diskutera med varandra 
(Silverman, 2004). Detta kan ge forskaren flera fördelar jämfört med traditionella intervjuer. 
Ofta är det möjligt för forskaren att samla in stora mängder data under relativt kort tid, från 
flera olika respondenter. Det är också enklare för respondenterna att svara på frågor med hjälp 
av dem andra deltagarna. Workshop som datainsamlingsmetod är enligt Marshall och 
Rossman (2006) särskilt användbara till studier som rör design och utvärdering.  
 
Vi valde att använda oss av en workshop då vi ansåg att en personlig kontakt var nödvändig 
för att kunna utvärdera våra prototyper och få återkoppling på vår empiri. Vidare ansåg vi att 
vi behövde ha en diskussion med personerna i fråga för att få fram så mycket information som 
möjligt vilket genereras bra i grupp med likasinnade. Vi ville att dem skulle uttrycka sig med 
sina egna ord kring sina egna erfarenheter och upplevelser för att få fram detaljerad 
information som utvärderade våra prototyper. Vi ville styrka vår uppsats genom att få fram så 
mycket information som möjligt kring utvärderingarna. Med detta menar vi att återkoppling 
från våra telefonintervjuer samt en interagering med våra prototyper behövdes för att göra vår 
slutsats mer trovärdig.  
 
Val kring tid och plats lät vi vår kontaktperson Stellan Andersson bestämma då det krävs 
anpassning för synskadade samt eventuella ledsagare. Vidare ansåg vi det bättre för oss att 
anpassa oss till deras tider då vi är mer flexibla.  
 

4.4.2.1 Urval 
Denna urvalsprocess grundar sig i tidigare skrivna teorier kring urval, se avsnitt 4.4.1.1 Urval. 
Vi gjorde vid detta skede ett avvägande om vad som var rimligt att genomföra. Vi ansåg då att 
vi behövde ha en workshop i Halmstad då vi befann oss där. Vidare hade vi samma kriterier 
som för intervju, alltså att deltagarna skulle vara synskadade och ha erfarenhet eller äga en 
mobiltelefon. Kriterierna för urvalet, alltså hur vi valde ut deltagarna, var även det samma 
som för intervju då vi tog kontakt med en person som vi ansåg kunde ge oss relevant och 
trovärdig information vilket då blev urvalskriteriet information. Detta var Stellan Andersson 
som är ordförande i Synskadades riksförbund i Halland. Vi hade tidigare fått råd om att 
kontakta honom då han hade varit delaktig i tidigare projekt med Högskolan i Halmstad. Vi 
skickade e-post till honom med förfrågningen om han kunde hjälpa oss att genomföra en 
workshop då vi ansåg att en person inte skulle vara tillräckligt att visa våra prototyper för och 
bygga en utvärdering kring. Stellan hjälpte oss med att få fram fyra synskadade medlemmar 
som kunde tänka sig att medverka i vår workshop. Dessa deltagare faller även under kriteriet 
information då dem var villiga att delge information om vad dem ansåg om våra prototyper. 
 
Våra deltagare är sammanfattade i nedanstående tabell. 
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   Tabell 2 
Namn Ålder Kön Synskada 
Stellan Andersson 63 år Man Blind 

Hans Gardh 73 år Man Synsvag 

Carina Kjellman 51 år Kvinna Synsvag 

Elisabeth Nilsson 49 år Kvinna Blind 
 

4.4.2.2 Genomförande av workshop 
Vi började vår workshop med att introducera oss själva och be om samtycke till att ta bilder 
och spela in vårt möte. Därefter presenterade vi syftet med vår närvaro. Vårt första syfte, med 
workshopen, var att få synpunkter och respons på de prototyper vi hade framställt för att 
senare beakta dessa till vårt slutliga designförslag. Detta gjorde vi genom att presentera våra 
prototyper för att ge deltagarna möjlighet att känna sig fram och skapa sig en inre bild av hur 
mobiltelefonen såg ut. Vidare talade vi om prototypernas tillkomst, alltså vad vi hade tänkt 
när vi framställde dem.  
 
Medan deltagarna kände på prototyperna frågade vi dem vad dem ansåg om dem samt om det 
var något dem ville förändra, se bilaga 4. Detta kunde till exempel vara att dem ansåg att en 
prototyp var bra utformad men att knapparna från den andra prototypen var bättre lämpad. Att 
våra deltagare var synskadade begränsade våra val kring hur vi skulle kunna få respons på de 
prototyper vi tagit fram. Med detta menar vi att deltagarna inte enkelt kunde rita vad dem 
ansåg vara bättre utan kommunikation var det primära i vår workshop.  
 
Vårt andra syfte var att vi ville skapa oss en tydligare förståelse kring hur navigeringen i 
mobiltelefonens menyer egentligen sker och vilka problem som finns gällande detta för 
synskadade. Detta gjordes eftersom det hade framkommit från intervjuerna att detta var ett 
problemområde kring mjukvara. Vi ville då se vad deltagarna i workshopen ansåg om detta 
samt ha en diskussion om hur denna förbättrade mjukvara skulle kunna vara uppbyggd. Vi 
valde att låta våra deltagare rangordna de funktioner i menyerna som de ansåg vara viktigast 
för en enklare navigering. Med detta menar vi att gruppen diskuterade fram de funktioner som 
de ansåg vara väsentligast att ha i en mobiltelefon i en bra ordning. Detta gav oss underlag för 
att skapa en enklare meny för synskadade då de själva hade utsett prioriteringarna i menyerna. 
 

4.4.2.3 Analysmetod 
Denna analysmetod grundar sig i tidigare skrivna teorier kring analysmetod, se avsnitt 4.4.1.4 
Analysmetod. Efter genomförandet av vår workshop lyssnade vi igenom vår bandinspelning 
och renskrev detta. Vi hade som under intervjun våra kategorier alltså användbarhet, 
tillgänglighet och design. Inom design hade vi nu tagit fram vissa parametrar som vi jämförde 
med respondenterna från intervjuerna. Dessa parametrar hade vi framtagit under fråge-
konstruktionen för intervjuerna och vi lät dessa vara bestående och utvärdera kring dem i 
workshopen för att knyta an till intervjuerna och vad som framkommit där. Vi hade även 
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utvecklat våra prototyper efter dessa parametrar vilket var ytterligare en anledning till att 
utvärdera dem i workshopen. Dessa parametrar var utseende, storlek och vikt, display, 
material, knappsats, högtalare och USB och laddningsportaler. Vi jämförde nu det som våra 
deltagare hade sagt med det som respondenterna i intervjuerna hade sagt för att kunna påtala 
skillnader och likheter. Detta för att kunna framställa en mobiltelefon som passade så många 
som möjligt.  
 
Vidare sammanställde vi de rangordnade funktionerna som deltagarna hade angivit om en 
anpassad meny för synskadade. Vidare fann vi att deltagarna hade samma uppfattning kring 
en anpassad meny som respondenterna i intervjuerna, vi sammanställde deras önskemål om 
hur funktionerna skulle rangordnas i en anpassad meny för synskadade. Detta gjordes efter en 
sammanställning av material så som ovan. 

4.3 Trovärdighet 
Den empiri vi samlat in kring detta ämne anser vi vara trovärdig då den kommer från personer 
som är relevanta för uppsatsen samt även av personer inom legitima organisationer för 
synskadade. Vad gäller vår teori är denna tagen från källor med varierande tidsaspekt för att 
påvisa nuvarande information men även tidigare verk som haft betydelse för nuvarande teori. 
 
Vidare anser vi att våra designförslag är trovärdiga då vi, genom vår workshop, har utvärderat 
de behov som identifierats genom intervjuerna. Vi ansåg att telefonintervjuer inte var 
tillräckligt för att basera våra designförslag då användarna var synskadade och behövde 
integrera med prototyperna. Vi ansåg även att förslaget på förbättrad mjukvara behövde 
belysas med personer som vi träffade ansikte mot ansikte för att förklara vad det innebar samt 
ha en diskussion. Vidare var dessa personer som utvärderade förslagen från SRF, vilken är en 
legitim organisation för synskadade, vilket vi anser gör dem tillförlitliga och trovärdiga i sina 
uttalanden. 
 

4.4 Metodkritik 
Viss litteratur kring ämnet metod talar om att telefonintervjuer bör ha färre frågor med få 
svarsalternativ då respondenten inte alltid har tid att svara på utförliga frågor. Vidare nämner 
Bourque och Fielder (2003) att frågor bör hållas korta och specifika, alltså bara ha en fråga i 
varje mening. Vi finner att vi inte har följt dessa råd fullt ut då vi har haft öppna frågor vid en 
telefonintervju. Dock finner vi att vår motivering om att få ut rik och detaljerad information 
från våra respondenter samt att dem befinner sig på olika platser i Sverige kan övervinna 
denna kritik. Bourque och Fielder (2003) nämner att telefonintervju är ett bra lämpat sätt att få 
kontakt med många respondenter vid olika geografiska positioner vilket var vad vi ville göra. 
Att vi då genomförde en öppen individuell intervju och att detta skedde via telefon fick bli 
den kritik som vårt val fick utstå då vi fann att detta var det mest optimala sättet att få fram så 
mycket attityder, krav och behov som möjligt för att kunna genomföra vår behovsanalys i 
uppsatsen. 
 
Att tillverka våra prototyper i trolldeg anser vi nu i efterhand hade kunnat göras bättre i något 
annat material. Detta anser vi då prototyperna hade en tendens att svälla och då inte bli så som 
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vi tänkt. Deltagarna skulle integrera med prototyperna vilket kunde störas av att de inte var 
helt felfria då deltagarna använde känseln för att identifiera hur dem såg ut. Dock var detta 
inte ett påtalat problem då vi talade om detta på förhand och fick deltagarna att koncentrera 
sig på dem viktiga aspekterna av designen i prototyperna. Vi testade dock att framställa 
prototyperna i månsand, som ska vara som lera, men de små detaljerna i våra prototyper blev 
för svåra att framställa med detta material. Det smulade sig och gick inte att förflytta. I och 
med detta kunde vi inte bränna månsanden för att sedan låta deltagarna integrera med 
prototyperna.   
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5. Resultat och Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa den data vi har samlat in genom intervjuer med de 
användare vi har samarbetat med. Vi kommer även att analysera vårt resultat löpande. Vi 
kommer att sammanfatta vår analys och vårt resultat av våra intervjuer i slutet av detta 
avsnitt för att ge läsaren en översikt på vårt designförslag. Vidare kommer vi även att 
redovisa resultatet av vår workshop samt vårt designförslag som framkommit genom stegen i 
detta resultat och analys.  
 
 

5.1 Förstudie 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vår förstudie samt sammanfatta de hård- och mjukvaror 
som är i ropet. Vi ville genom denna förstudie visa att vi har skapat förståelse för ämnet samt 
att vi ville sätta oss in i vad som fanns på marknaden och möjligtvis få inspiration till vårt 
designförslag. 
 
Enligt BBC News i England har ett Spanskt företag, Owasys, lanserat en mobiltelefon helt 
skapad för blinda människor. Mobiltelefonen har ingen display utan använder sig av 
språksynteser eller talfunktioner för att kommunicera med användaren. Knapparna har auditiv 
feedback och talar om vad användaren gör. Owasys har tagit fram denna mobiltelefon med 
hjälp av blinda personer samt organisationer som ONCE, blinda personers organisation i 
Spanien, och RNIB, ett institut för blinda i England. Owasys ansåg att det fanns en marknad 
för denna typ av produkt samt att den mobiltelefon dem utvecklade skulle falla alla i smaken 
som ville ha en enkel mobiltelefon [18].   
 
KNFB Reader Mobile är en mjukvara som möjliggör för synskadade människor att läsa 
dokument var som helst, när som helst. Denna mjukvara kan installeras på en mobiltelefon 
vilket gör det möjligt för användaren att ta ett fotografi på ett dokument vilket mjukvaran 
sedan gör om till högkvalitativt-text-till-tal för användaren. Detta innebär att en synskadad 
person kan ta ett fotografi på en skylt för att sedan få uppläst av telefonen vad som står på 
skylten [19].  
 
 
Sense är den ledande välgörenhetsorganisationen för dövblinda i England. Dem har tagit fram 
rekommendationer på produkter för dövblinda personer. Dem rekommenderar förstoringsglas 
till mobiltelefoner vilket är en mjukvara som förstorar och framhäver alla föremål som finns 
på displayen. Den är enkel att navigera sig med samt lätt att lära sig [20]. Vidare 
rekommenderar Sense två mobiltelefoner. Easy 5 mobile är en lätt telefon att använda med 
fem stora snabbkommandoknappar där användaren kan programmera dem fem mest använda 
telefonnummer de ringer. Vidare har mobiltelefonen endast en knapp för att svara och lägga 
på för att göra den så enkel som möjligt att använda. Den använder högtalare eller handsfree 
för att höra konversationen i mobiltelefonen.[21] 
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Den andra mobiltelefonen är Emporia Life Mobile Phone vilken har stora knappar och stor 
display för lätt användning. Mobiltelefonen är enkel utan många knappar och har höga 
ringtoner och vibrationer för att hörselskadade lätt ska kunna höra eller känna att det ringer 
[22]. 
 
Samsung har utvecklat en blindskrifts mobiltelefon där en touch pad med två 3x2 blindskrifts 
karaktärer gör det möjligt att skriva.  Displayen har fjorton 3x2 karaktärer och är belägen 
längst ner på mobiltelefonen för att användaren ska kunna läsa. Denna mobiltelefon är dock 
inte tillgänglig på marknaden men Samsung har mottagit många priser för sitt tänkande [23]. 
 
Yoko design har utvecklat en prototyp av en mobiltelefon som har touchscreen där blindskrift 
visas genom taktila metoder. Detta innebär att prickar under touchscreenen stiger eller faller 
beroende på vilken bokstav i blindskriftsalfabetet som skrivs. Designen sägs göra även seende 
människor avundsjuka [8]. Även Toshiba har utvecklat en prototyp av en mobiltelefon med 
blindskrift. Denna mobiltelefon har inte någon display utan hela ytan används för att visa 
blindskrift i siffror och bokstäver. Designen liknar en modern mobiltelefon och Toshiba 
hoppas kunna lansera den [9]. 
 
Vidare finns det tekniska lösningar som syftar till att vägleda den synskadade med hjälp av 
GPS, Global Positioning System. Dessa lösningar har dock i nuläget enligt D’Atri (2007) en 
del brister då till exempel användaren ofta mottager informationen mycket sent och på så vis 
missar en del saker som kan vara av värde att veta. Baserat på bristerna med väglednings-
systemen anser D’Atri (2007) att det behövs en utveckling av dessa tjänster så att de på ett 
mer effektivt sätt kan garantera säkerhet för användaren (D’Atri, 2007). SRF betonar även 
denna problematik då många GPS kartor är för bilvägar och inte gångvägar samt att höga hus 
kan skymma GPS-sändningar vilket kan lämna en synskadad person helt utan vägledning 
[24]. Ett Italienskt företag vid namn Il Village har tagit fram en GPS lösning som kan lösa 
viss del av denna problematik. GPS lösningen hjälper synskadade personer att navigera sig i 
miljöer som de inte känner till. Allt personen behöver är en mobiltelefon som baseras på 
operativsystemet Symbian, vilket är det operativsystem som stödjer många mobiltelefoner för 
synskadade, en bluetooth GPS-mottagare samt en talsyntes. GPS-mottagaren visar vart den 
synskadade personen befinner sig och ett call center navigerar personen dit den ska. Att ha 
stödet av ett call center löser delar av den problematik som tidigare påtalades, att den 
synskadade personen lämnas utan vägledning då det finns en person som dem kan tala med 
och ta hjälp av. Användare av denna mjukvara anser att det ger dem trygghet samt att den ger 
dem frihet att kunna röra sig [25]. 
 
TTS eller text-to-speech är ett program som kan spela upp förprogrammerade textfiler i 
datorer eller mobiltelefoner [26]. Programmet måste installeras självständigt på 
mobiltelefonens eller datorns hård- eller mjukvara [27] samt inställningar om vilken röst som 
skall talas måste ske [26]. Rösten som hörs är talsyntes som talar om vad som står på 
displayen eller skärmen [27]. Det finns många olika språk att välja mellan vilket gör det 
möjligt för programmet att användas världen över. Detta program har givit många synskadade 
möjligheten att kunna använda en mobiltelefon samt datorer [26]. Nuance Talks är också en 
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talsyntes som konverterar text på displayer till högkvalitativt tal på flera språk. Med denna 
mjukvara, som endast fungerar med operativsystemet Symbian och på vissa telefoner, kan 
synskadade utnyttja fler finesser såsom SMS, nummerpresentatör samt telefonbok. Utan en 
talsyntes kan det vara svårt för synskadade att navigera sig i en mobiltelefon men med denna 
mjukvara har detta förändrats [28]. Även Mobile Speak fungerar som Nuance Talks och är en 
talsyntes som konverterar text till tal. Mobile Speak använder sig också av operativsystemet 
Symbian och serie 60 telefoner. Mjukvarorna är oskiljaktiga och används båda av synskadade 
och blinda personer [29].  
 
SRF nämner även talande produkter som underlättar det vardagliga livet för synskadade 
personer. Exempel på dessa produkter är talande vågar, klockor, nummerpresentatörer samt 
almanackor. Vidare nämner dem köksredskap för att underlätta matlagning samt verktyg med 
taktil märkning för enklare identifiering och användning [30].  

 
 

Hårdvara Mjukvara 
Owasys mobiltelefon  
Easy 5 Mobile  
Emporia Life Mobile Phone  
Samsung Braille Mobile  
Yoko Design Mobile  
Toshiba Tactility Mobile  
 KNFB Reader Mobile 
 Förstoringsglas i mobiltelefonen 
 Text-to-speech 
 Nuance Talks 
 Mobile Speak 
 GPS  
 

5.2 Intervjustudie 
Vi har intervjuat åtta personer om mobiltelefoni för synskadade. Alla respondenterna är 
sammanfattade i tabell 1. Nedan redovisar vi resultatet av våra intervjuer med indelning i 
våra teoretiska områden. 
 

5.2.1 Bakgrund 
Annette Eriksson är 48 år gammal och blev synskadad när hon var 17 år. Hon kan inte läsa 
utan hon har lärt sig läsa punktskrift vilket hon anser är väldigt bra. Annette använder sig idag 
av en Nokia med talprogrammet Talks. Hon anser att detta givit henne en stor självständighet 
och hon anser att detta är tillräckligt för henne när det gäller mobiltelefoni, alltså en enkel 
mobiltelefon som är kompatibel med ett talprogram som Talks. Annettes behov av en 
mobiltelefon ansåg hon vara att den skulle vara enkel. Hon ville att dem funktioner hon 
använde mest skulle vara enkla och gå snabbt att nå. Även Ulrika ansåg att enkelhet var 
hennes behov av en mobiltelefon. Hon ville inte att det skulle vara svårt att använda en 
mobiltelefon utan att hon enkelt kunde komma till och använda de funktioner hon var i störst 

Tabell 3 
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behov av så som telefonbok och meddelanden. Ulrika Östberg är 31 år gammal och gravt 
synskadad. Ulrika använder sig av en Nokia ur e-serien vilken hon är nöjd med. Hon använder 
talprogrammet Talks vilket har givit henne stor frihet och möjlighet att kunna använda 
telefonen till mer än bara svara.  
 
Eric Malmgren är 46 år gammal och blev helt blind när han var 33 år gammal. Eric använder 
sig av en Nokia med Talks och han tycker att han klarar sig väldigt bra. Han har nyligen fått 
en ledhund vilket han anser har ökat hans frihet.  
 
Eric är en avancerad användare av mobiltelefoner då han använder sig av många funktioner i 
en mobiltelefon som kanske inte andra synskadade gör. Han använder Internet, sin kalender, 
skriver anteckningar samt läser e-post. Eric tycker att det är kul med teknik och vill lära sig 
allt nytt. Han tycker dock att det kan vara svårt att använda Internet i mobiltelefonen då vissa 
hemsidor inte kan läsas upp av Talks. Erics behov med en mobiltelefon var självständighet. 
Han tyckte att det viktigaste en mobiltelefon kunde ge var just självständighet. Att själv kunna 
navigera sig i menyerna utan assistans från seende personer eller att kunna utföra andra 
uppgifter själv var viktigt för Eric.  
 
Thomas Tillberg hade funktionalitet som sitt behov. Thomas är 50 år gammal och gravt 
synskadad vilket innebär att han endast ser skillnad på ljus och mörker. Detta är något som 
utvecklats av en sjukdom han fick när han var 22 år och under de senaste 12 åren har han varit 
gravt synskadad. Thomas ansåg att en mobiltelefon skulle fungera snabbt och enkelt direkt 
när han behövde det. Han tyckte att en mer logisk meny och förbättrad design på en 
mobiltelefon som inte skulle vara för stor utan smidig och enkel hade underlättat användandet 
och tillgängligheten.  
 
Thomas använder idag två Nokia med talprogrammen Talks och Mobile speak. Thomas anser 
att detta har underlättat hans liv väldigt mycket då han kan vara mer självständig. Detta tycker 
även Gösta Karlsson som är 60 år gammal och gravt synskadad vilket är ett resultat av en 
ögonsjukdom som gjort att hans syn hela tiden har blivit sämre. Den senaste tiden har han 
bara haft ledsyn vilket innebär att han inte kan orientera sig i främmande miljöer. Sedan två år 
tillbaka använder sig Gösta utav en mobiltelefon som han kompletterar med talprogram vilket 
har gett honom hans självständighet. Göstas behov var också funktionalitet vilket han menade 
behövdes för att göra en mobiltelefon tillgänglig och användbar för synskadade. Han påtalade, 
som Thomas, att mobiltelefonen skulle vara logsikt uppbyggd för att synskadade enklare 
skulle få en bild av hur mobiltelefonen var uppbyggd och då lättare lära sig den.  
 
En person som inte endast använder Talks eller Mobile speak är Janne Svensson. Janne är 58 
år gammal och blind sedan 23 års ålder. Istället för de traditionella talprogrammen använder 
Janne iPhone som har en inbyggd skärmläsare som heter Voiceover. Janne tyckte inte det var 
något problem att navigera i iPhonen då den har inbyggd skärmläsare. Janne har dock en 
mobiltelefon till, en Nokia E66, där han använder samma talsyntes som övriga respondenter, 
Mobile speak och Talks. Jannes behov med en mobiltelefon var att den skulle vara 
funktionell. Med detta menade han att det skulle vara enkelt för en synskadad att använda och 
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hindra personen från att göra misstag. Janne tyckte det var viktigt med mobiltelefoner 
eftersom det har gett synskadade mer frihet. Därför påtalade han hur viktig funktionaliteten 
var för att göra mobiltelefonerna tillgängliga och användbara för synskadade.  
 

Marie Nilsson är 35 år gammal och blind sedan födseln. Marie använder idag en Nokia med 
talprogrammet Talks som hon är nöjd med. Hennes behov var frihet vilket hon ansåg vara 
viktigt. Marie ville kunna röra sig fritt och klara sig på egen hand utan assistans från andra. 
Om en mobiltelefon hade kunnat förbättras gällande menyer och utformning ansåg Marie att 
hon hade kunnat uppnå den friheten hon ville ha.  
 
Göran Sonesson använder, precis som många andra respondenter, en Nokia med Talks. Göran 
är 33 år gammal och gravt synskadad sedan 17 års ålder. Hans behov med mobiltelefonen var 
att den skulle vara praktisk. Göran såg mycket till de praktiska detaljerna i en mobiltelefon för 
att göra den tillgänglig och användbar för synskadade personer. Han påtalade att en 
mobiltelefon måste vara praktisk i sitt utformande för att vara just tillgänglig. Med detta 
menade han att speciellt knapparna skulle vara väl genomtänkta då det är dessa som 
synskadade använder för att navigera med.  
 

5.2.2 Behovsanalys 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vår empiri efter vad vår uppsats ska bidra med, alltså 
designförslag på en mobiltelefon samt en förbättring av en mjukvara. Vi kommer dock även 
att redovisa de mjukvaror eller funktioner som våra respondenter påtalade var viktiga för 
dem. Vi kommer utifrån våra frågor och operationaliseringsschema redovisa vår empiri och 
analys för att påvisa att vi behandlar det vi ska behandla.  
 

5.2.2.1 Mjukvara 
I tjänsteväg var det talprogrammet som dominerade enligt alla våra respondenter, eftersom 
denna hela tiden höll dem informerade om vart i mobiltelefonen de befinn sig och vilka 
aktiviteter de utförde. Annette nämnde att ”jag behöver talfunktionen hela tiden”. Detta 
program har gjort mobiltelefoner tillgängliga för synskadade anser alla respondenterna då 
dem har fått en större frihet och självständighet och inte behöver lika mycket assistans för att 
utföra aktiviteter. Detta kan till exempel vara att ändra inställningar själv, enligt Annette. 
Självständighet är ett av de behoven som Abascal och Civit (2000) tar upp när det gäller 
behov för användare med funktionshinder. Behovet är en kombination av kommunikation, 
säkerhet och social integration (Abascal & Civit, 2000) vilket en bra mobiltelefon med ett 
talprogram ger synskadade enligt respondenterna. Detta anser dem då de hela tiden blir 
informerade om vad som händer. De behöver inte känna osäkerhet eller oro för att hamna fel i 
mobiltelefonen, vilket alla respondenterna påtalade kunde ske. Dock nämner Gösta att det är 
viktigt med en kraftfull mobiltelefon som har en hög batteritid då talsyntesen kräver en del 
batteri.  
 

En annan viktig funktion i mobiltelefonen var Internet. Eric använder sig mycket av Internet 
då han skickar e-post och surfar en del från mobiltelefonen. Det är viktigt enligt honom då 
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han nämner att ”mycket information finns på Internet och den behöver vi också få del av”. Ett 
problem som han dock ansåg var stödet när han surfade på Internet. Där finns ofta mycket 
grafik och länkar och då blir det svårt för Internet att fungera fullt ut. Även Thomas och Marie 
påtalade denna problematik eftersom de också använder Internet. Det som är problematiken är 
att talfunktionen inte fungerar helt med browsern till Internet. Att få en bättre samverkan 
mellan browsern och talprogrammet hade skapat fler förutsättningar för synskadade anser 
Thomas. Även Ulrika påtalar denna problematik men då ur en annan synvinkel. Hon tyckte att 
det var för svårt att använda sig av denna funktion. Hon ville kunna få tillgång till fler 
funktioner men hon visste inte hur hon skulle göra. Hon nämnde att ”jag har haft en 
mobiltelefon i snart två år och jag har lärt mig hur den grundläggande fungerar men de mer 
avancerade funktionerna klarar jag inte av”.  Janne tyckte att detta var ett viktigt ämne att 
behandla då tillgänglighet är ett vitalt begrepp för synskadade. Shneiderman (2000) talar om 
universell tillgänglighet. Han nämner att universell tillgänglighet syftar till att ge en jämlik 
tillgång och ett aktivt deltagande från alla individer från olika platser genom att utveckla 
tillgängliga och användbara tjänster (Shneiderman, 2000). Detta innebär att mjukvarorna 
måste kunna ta emot enskilda användares krav i olika sammanhang för användning oberoende 
av position, teknologi eller miljö där teknologin är verksam (Emiliani & Stephanidis, 2005). 
Den ska fungera överallt och för alla vilket var något som alla respondenterna påtalade för att 
göra en mjukvara tillgänglig för dem. Respondenternas behov påtalar även detta då de, även 
dem som hade olika formulering, menade att enkelhet, funktionalitet och självständighet gav 
en praktisk mjukvara som gjorde denna tillgänglig för dem.  

 

Ovanstående gäller även när det kommer till design och användbarhet för respondenterna. När 
det gäller design anser alla respondenterna att mobiltelefonen bör utvecklas så att fel kan 
minimeras. Annette nämnde att en äldre person som endast har lite synrester kvar antagligen 
skulle uppskatta en mobiltelefon där det inte fanns så många funktioner då den hade varit 
enklare för dem att använda. Resterande respondenter var eniga om att användaren borde 
kunna välja bort funktioner i mobiltelefonen som de inte använder. Janne tar sin fru som 
exempel ”min fru ringer och tar emot samtal vilket är raka motsatsen till mig då jag försöker 
använda de flesta funktionerna i mobiltelefonen”. Därför skulle det, enligt honom, vara bra 
om det vore möjligt att anpassa menyn efter sina egna önskemål, då skulle användningen inte 
bli lika rörig. Vidare nämnde han att pressen att memorera menyerna minskar om den hade 
kunnat anpassas efter ens önskemål. Kane et al. (2009) nämner att många synskadade 
personer tar hjälp av sin omgivning för att hantera komplexa mobiltelefoner. Vidare 
memorerar de menyerna och skapade strategier för att lättare komma ihåg vart olika 
funktioner finns i mobiltelefonen (Kane et al., 2009). Ulrika påtalade att detta, att memorera 
och skapa strategier, var krävande och hon ansåg att det tog lång tid att lära sig alla 
funktionerna. En meny är ett navigeringssystem som används dagligen (Baus et al., 2009). 
Dessa menyer är dock ofta utformade för seende personer vilket Strumillo et al. (2009) anser 
borde förbättras. Menyerna borde struktureras upp efter de väsentliga funktionerna i en 
mobiltelefon (Strumillo et al., 2009). Även Shaun (2009) talar om detta som att gränssnitt ska 
vara tillgängliga för alla, alltså att menyerna ska vara enkla att använda. Det är dock väldigt 
svårt för en seende designer att förstå hur en synskadad person uppfattar, förstår och tänker 
kring saker och ting (Shinohara et al., 2009).  
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Park (2009) nämner att när en synskadad person använder en mobiltelefon innebär det mycket 
navigering i menyerna vilket kräver att dem har en bra design. O’Leary och Gordon (2009) 
talar om samma fenomen i sina riktlinjer då en mobiltelefon bör vara flexibel att använda. 
Designen bör vara anpassningsbar till flera olika individer och deras preferenser och 
önskemål (O’Leary & Gordon, 2009; Vanderheiden, 1996). Sju av respondenterna, inklusive 
Janne, ansåg att menyerna kunde vara krångliga och ologiska vilket hade underlättas med en 
strukturering efter hur avancerad användare personen var. Detta instämde Eric med då han 
ansåg att det kunde vara svårt att navigera sig i en mobiltelefon oavsett om personen var 
synskadad eller inte eftersom strukturen och logiken kunde vara svår. Gösta hade velat ha en 
”favoritmeny” eller ”favoritupplägg” där personen skulle kunna skapa sin egen meny efter 
sina önskemål.  Han talade om att ”om man kommer till en ny meny vet man inte vart man är 
och då får man lära sig vilket kan ta lite längre tid”. Sharp et al. (2007) nämner i sina 
riktlinjer att en mjukvara ska ha bra hjälpprogram vilket innebär att en användare inte ska ha 
svårt att utföra en uppgift för att funktionaliteterna försvårar för dem. Detta var vad 
respondenterna talade om som borde förbättras genom denna favoritmeny då funktionerna i 
menyn endast hade varit dem som användes. 
 
Vid användbarhet ansåg även alla respondenterna att en favoritmeny hade ökat 
användbarheten då dem kunde anpassa menyn efter hur avancerade dem var som användare. 
Detta talar ISO om i sin standard då de påtalar att en tjänst ska kunna användas av specifika 
användare för att nå ett specifikt mål genom effektivitet och tillfredställelse i en specifik 
situation. Detta är något som både Thomas och Eric påtalade då dem snabbt och enkelt ville 
kunna nå de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen. Detta var fallet eftersom de snabbt 
kunde behöva komma i kontakt med någon om dem var vilse. Sharp et al. (2007) talar även 
om detta genom att dem anser att användbarheten ska optimera integrationen med mjukvaran 
så att vilken person som helst enkelt ska kunna utföra deras aktiviteter. Vidare talar dem om 
att mjukvaran ska stödja användaren i de aktiviteter de ska utföra. Detta kan vara att låta 
användaren utföra så lite steg som möjligt för att genomföra aktiviteten (Sharp et al., 2007). 
 
Att ha en favoritmeny hade även varit lättare att komma ihåg ansåg alla respondenterna. Detta 
är även en riktlinje som Sharp et. al. (2007) tar upp för användbarhet. De talar om att 
minnesvärda ikoner eller menyval hade underlättat ansträngningen om att komma ihåg saker 
för användarna. Det hade assisterat dem och gett dem stöd att lättare komma ihåg placeringen 
av funktionerna i menyerna för att underlätta navigering.  
 
Något som dock var vitalt för att få menyn tillgänglig och användbar för synskadade var 
enligt Thomas att den var i listformat. Med detta menade han att talprogrammet läste 
innehållet i det formatet samt att det var enklare för en mindre synskadad person, synsvag, att 
navigera sig i listformat. Detta instämde resterande respondenter med. 
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5.2.2.2  Hårdvara 
När det gäller knapparna på mobiltelefonen var våra respondenter eniga om att det skulle 
finnas tydliga knappar och ett tydligt mellanrum mellan dem så att användaren enkelt kunde 
känna skillnad på knapparna. Buisine och Ornella (2006) talar om problematiken kring 
knappsatserna på mobiltelefoner då de ofta tenderar att vara små vilket försvårar för 
synskadade personer. Knapparna brukar då sitta väldigt tätt och vara fler vilket komplicerar 
ännu mer för synskadade (Buisine & Ornella, 2006). Även Kane et al. (2009) talar om detta 
att mobiltelefoner och knappar ofta är små vilket ökar gränssnittsproblematiken. Tillverkare 
fortätter dock att utveckla mindre och tunnare apparater vilket inte är användbart eller 
tillgängligt för synskadade personer. Kane et al. (2009) nämner vidare att det behövs 
kompletteras med mjukvaror för att göra dem tillgängliga för synskadade personer. Annette 
trodde att det hade underlättat om knapparna hade haft olika form. Eric skulle hellre se att 
mobiltelefonen var lite större så att utrymme kunde ges åt just knappsatsen. Sju av våra 
respondenter ansåg inte att knapparna skulle ha blindskrift utan de ansåg att användaren 
snabbt lärde sig vart respektive knapp satt med tanke på att mobiltelefonen användes ofta. De 
sju respondenterna ovan trodde även att mobiltelefonen hade blivit för stor om knapparna 
skulle ha blindskrift. Enligt dem räckte det att knapparna var tydliga och att femman var 
välmarkerad för att göra mobiltelefonen enkel, funktionell och praktisk. Detta är inte något 
som tydligt finns på alla mobiltelefoner på marknaden enligt respondenterna. Janne nämnde 
vidare att det faktiskt inte hade varit så många som hade haft nytta utav blindskrift då endast 
är tusen människor i Sverige som faktiskt kan läsa blindskrift. Annette däremot skulle kunna 
tänka sig att ha blindskrift på sifferknapparna men inte på funktionsknapparna. Thomas ansåg 
att blindskrift på knapparna hade kunnat skapa en förvirring hos användaren då dem var vana 
vid standarden där endast femman är markerad. Detta talar Buisine och Ornella (2006) även 
om då navigering för en synskadad person styrs av den upphöjning knapp fem har. 
 
För att då göra en mobiltelefon tillgänglig för synskadade enligt våra respondenter menade 
dem att designen på mobiltelefonen skulle vara anpassad till dem. Det skulle vara så svårt 
som möjligt för användaren att göra misstag. Göran påtalade att det var utformningen på 
knapparna som avgjorde om en synskadad person ansåg att den var tillgänglig eller inte. Han 
nämnde att ”det viktigaste med en mobiltelefon är att knapparna är väl utformade då det är 
dessa som synskadade användare använder för att navigera sig”. Övriga respondenter 
instämde då det är knapparna som de navigerar med och som gör att de kan använda 
funktionerna i mobiltelefonen. ITU nämner i sina riktlinjer att utformningen av knappsatsen 
måste vara väl genomtänkt. De bör placeras efter attribut som enkelt kan identifieras av en 
synskadad person. Vidare bör knapparna och navigeringsfunktionerna utformas så att de kan 
kännas igen av vem som helst (ITU-T Rec. F790). Detta hade även gjort mobiltelefonen enkel 
att lära sig och komma ihåg som Sharp et al. (2007) påtalar. En väl genomtänkt knappsats 
med minnesvärda markeringar, som knapp fem, hade underlättat för användaren och gett dem 
stöd för att navigera sig.  
 
För synsvaga personer som mer eller mindre kan urskilja detaljer är det viktigt med bra ljus i 
knappsatsen då dem så ofta som möjligt också använder sig utav synen. Med detta menas att, 
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utöver knapp fems markering, kan dem navigera sig med hjälp av ljuset i knappsatsen 
speciellt i mörker.  
 
Sex av våra respondenter påpekade hur viktigt det var att knapparna var skilda åt med en 
tydlig skåra. Gösta föreslog att funktionsknapparna borde ha en tydlig ram runtom sig så att 
användaren enkelt kunde avgöra när han eller hon befann sig utanför knappområdet. Gösta 
trodde också att det hade underlättat om funktionsknapparnas ytterkanter hade varit lite 
upphöjda. Gösta talade om att ”jag har detta på min mobiltelefon idag och det har underlättat 
väldigt mycket då jag vet vart den ena knappen tar slut och den andra börjar”. Marie nämnde 
att urskålade knappar gjorde det enkelt att känna skillnaden mellan knapparna då det blev ett 
tydligt slut på varje knapp. Buisine och Ornella (2006) visar enligt sina studier att knapparna 
borde vara rundade upptill och horisontella nedtill för att förenkla för synskadade. Detta 
stämmer inte överrens med respondenterna i denna studie då de hellre ville ha bättre 
urskiljbart material med skålade knappar och ramar kring funktionsknappar under displayen. 
O’Leary och Gordons (2009) sista riktlinje kring storlek och utrymme för användning 
stämmer överrens med vad respondenterna anser. O’Leary och Gordon (2009) talar om att det 
ska lämnas utrymme för nåbarhet och hantering för alla oavsett vad. Detta kan jämföras med 
att respondenterna ville ha tydliga skillnader mellan knapparna utan att nämna hur de exakt 
skulle utformas. Även Sharp et. al.s (2007) riktlinjer om nytta kan appliceras på detta tänk. En 
produkt ska erbjuda de funktionaliteter som behövs för att en användare ska kunna utföra det 
som denne vill utföra. I detta fall att enkelt kunna urskilja knapparna för att kunna utföra 
aktiviteter i mobiltelefonen som att skriva SMS eller ringa.  
 
Göran påtalade att det var viktigt att knapparna var i en raklinje eftersom en synskadad person 
blev förvirrad om dem låg i en annan ordning. Janne påpekade också att det var viktigt med 
ett motstånd när en knapp trycktes ner så att användaren tydligt kunde känna av när han eller 
hon hade utfört något. 
 
Thomas trodde att en joystick var det bästa verktyget att använda när det handlade om 
navigering i mobiltelefonens meny. Han tycker att det påminde om sättet som navigationen 
görs i datorn och han menade att det var viktigt att följa dessa standarder. Gösta däremot 
trodde att en joystick skulle orsaka många feltryckningar då den enligt hans erfarenhet ofta 
var väldigt känslig. Att använda ett rullhjul på sidan av telefonen för att navigera i menyerna 
trodde Annette hade varit en bra idé då hon trodde att det hade minskat risken för 
feltryckningar och gett mer plats till övriga knappar på själva mobiltelefonen. Thomas 
däremot nämnde att ”rullhjul är väldigt känsliga och skulle en synskadad person hamna 
någon annanstans än vart de tror de är blir de förvirrade”. Om mobiltelefonen skulle ha ett 
rullhjul på sidan borde användare tydligt kunna känna varje steg som utfördes. Dem flesta 
respondenterna ansåg dock att en tydlig fyrkant, gärna med tillhörande snabb-
kommandoknappar kring, hade varit det bästa valet av meny- och navigeringsknapp. Janne 
påtalade detta genom att han slapp förflytta fingret från ett stort område då alla knappar var 
samlade vid varandra. Detta påtalar även O’Leary och Gordon (2009) i sin riktlinje om låg 
fysiskt aktivitet. En användare ska inte bli utmattad av att navigera och söka sig fram. Detta 
hade en placering av knapparna enligt ovan åstadkommit. 
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Materialet på mobiltelefonen var enligt Eric och Gösta viktigt då den måste tåla att tappas i 
golvet. Janne nämnde att ”telefonen Siemens B2100 som min fru använder är vattentät vilket 
kan vara en fördel för blinda personer eftersom de oftare tappar saker i marken”. Eric tyckte 
det hade varit bra med ett material som enkelt gick att urskilja från andra apparater i hemmet, 
just för äldre människor, för honom själv var det inget som var viktigt. Tre av våra 
respondenter tyckte att materialet skulle vara enkelt att känna igen just för att inte blanda ihop 
mobiltelefonen med övriga produkter i deras närhet. Thomas nämnde också att det bör vara ett 
material som var enkelt att greppa och som inte var för halt. För Annettes del var det viktigt 
att materialet var enkelt att identifiera då hon kunde ha problem med känseln i fingrarna när 
det var kallt ute. Shiohara et al. (2009) nämner i sin studie att användbarheten främjades av att 
en yta på mobiltelefonen utmärkte sig. Med detta menar dem att ytan på mobiltelefonen bör 
utmärka sig från andra saker då det, som respondenterna påtalade, hade gjort det lättare att 
urskilja mobiltelefonen.  
 
Sex av våra respondenter poängterade att storleken på mobiltelefonen var viktig. Enligt Janne 
använder en blind användare oftast ena handen till att hålla själva mobiltelefonen och den 
andra handen till att trycka på knapparna. Därför ansåg han det viktigt att mobiltelefonen var 
stadig och bekväm att hantera men den fick heller inte vara för stor utan den ska vara 
behändig att ha med sig. Även Marie instämde och nämnde att ”mobiltelefonen ska vara 
stadig men den får inte vara otymplig och klumpig då man ska ha den med sig.” Buisine och 
Ornella (2006) talar om att synskadade, på grund av deras teknik att hålla i mobiltelefoner, 
kräver en stabil mobiltelefon som passar bra i handen då den inte får glida ur när den 
synskadade navigerar med andra handen. Detta stämmer överrens med vad respondenterna 
nämnde kring storlek. Detta påtalade även Görans behov om att mobiltelefonen skulle vara 
praktisk i sin design för synskadade. Han menade att om mobiltelefonen underlättade 
användningen av den genom sin storlek blev den mer tillgänglig för synskadade.  
 
Displayen fyllde ingen funktion för någon av respondenterna då dem inte kunde se den alls 
eller tydligt nog för att urskilja vad som stod på den. Ulrika nämnde dock att ”displayen måste 
finnas där om jag behöver hjälp med inställningar”.  Detta stämmer överrens med teorin 
kring att en mobiltelefon ska vara socialt accepterad (Karlsson, 1999). Att inte ha en skärm 
hade utmärkt mobiltelefonen mycket vilket ingen av respondenterna ville. Buisine och 
Ornella (2006) nämner att mobiltelefoner av detta slag inte har blivit populära på grund av att 
dem utmärker sig för mycket. Annette ansåg dock att en display inte var nödvändig om den 
inte behövde finnas kvar för att talsyntesen skulle fungera, alltsås att programmet behövde ha 
någonting att läsa ifrån. Hon skulle kunna tänka sig att förminska displayen på mobiltelefonen 
och istället ge mer utrymme till knapparna. Dem övriga respondenterna tyckte dock att 
displayen var mycket viktig och den borde finnas kvar i samma storlek då dem kan behöva 
assistans ibland. Kane et al. (2009) nämner att för små displayer ger gränssnittsproblem för 
synskadade personer. De synskadade, som har synrester kvar, behöver istället skapa sig 
strategier för att navigera istället för att få stöd från en display (Kane et al., 2009). 
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Utseendet på själva mobiltelefonen var inte särskilt viktig enligt Annette men hon talade om 
att ”självklart hade en trevlig färg och snygg design varit bra men det viktigaste är att den är 
enkel och funktionell”. Riktlinjerna för universell design talar om att design måste vara 
användbar för alla samt enkel och intuitiv att använda (O’Leary och Gordon, 2009). Detta var 
precis vad Annette talade om då en mobiltelefon skulle vara lätt att förstå oavsett personens 
förmåga. Bara för någon är synskadad tycker Annette inte att telefonen behöver utmärka sig. 
Resterande respondenter instämde med detta uttalande och dem hade tyckt det varit trevligt 
med en modern mobiltelefon men det var inte högsta prioritet. Med modern mobiltelefon 
menade respondenterna en mobiltelefon som inte var ur fas med resterande mobiltelefoner på 
marknaden.   
 
Både Janne, Thomas och Göran tyckte det kändes lite säkrare att ha en lucka på mobil-
telefonen då det inte var lika lätt att utföra saker av misstag. Janne nämnde också hur bra det 
var att knapplåset gick på automatiskt när han stängde luckan vilket gjorde att han inte 
behövde oroa sig för att komma åt någon knapp av misstag. Resterande fem respondenter 
instämde med att en lucka på mobiltelefonen hade varit bra då dem enklare hade vetat var 
knapparna med siffror var samt funktionsknapparna. O’Leary och Gordon (2009) talar om 
detta som toleransen av misstag. Med detta menar dem att en design ska vara så att den inte 
ska låta en användare kunna utföra misstag men om användaren ändå gör det ska det enkelt 
kunna återställas (O’Leary & Gordon, 2009). Detta hade en lucka kunnat hjälpa till med ansåg 
respondenterna då det hade minskat feltryckningar på sifferknapparna.  
 
Ovanstående text om skjutlucka ökade även användbarheten ansåg respondenterna då misstag 
kunde förebyggas. Detta talar även Sharp et al. (2007) om i sina riktlinjer då en produkt eller 
tjänst ska vara säker att använda. Designen bör innefatta förebyggande av misstag (Sharp et 
al., 2007) som en skjutlucka gör enligt respondenterna. 
 
Enligt Eric och Thomas var det viktigt att laddningsportalen och USB-portalen var väl 
markerade och det skulle vara enkelt att skilja dem åt via känsel. Det var viktigt att 
tillverkaren märkte dem taktilt på olika vis. Detta påtalar även ITU då portalerna enligt deras 
standard ska kunna urskiljas genom både känsel och syn för att göra mobiltelefonen 
tillgänglig för alla (ITU-T Rec. F.790). På den telefonen Thomas använder idag är dessa inte 
så tydligt markerade men han har lärt sig vart dem sitter. Detta påtalar Kane et al. (2009) som 
ett problem då många synskadade personer tillbringar flera timmar på att lära sig hur 
mobiltelefonen är uppbyggd och vart olika funktioner befinner sig. Alla respondenterna ansåg 
att detta borde minimeras om inte elimineras med bättre design på mobiltelefonen och dess 
funktioner.  
 
Eric poängterade även hur viktigt det var att högtalarna hade en hög kvalitet då dem används 
flitigt i samband med talsyntesen. 
 
Janne tyckte att tillgänglighet var ett mycket viktigt begrepp när det gäller teknik för 
synskadade. Han gillade Apples koncept där dem utgår ifrån att alla människor skulle kunna 
använda alla deras produkter vilket är precis vad tillgänglighet och universell tillgänglighet 
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vill åstadkomma enligt Holzinger (2008) & Lin (2006). Janne ansåg att en synskadad person 
inte skulle behöva köpa till massa programvaror för flera tusentals kronor. Även Kane et al. 
(2009) visade detta i sin studie. Många synskadade personer fick köpa till externa mjukvaror 
för att öka tillgängligheten vilket blev kostsamt för dem (Kane et al., 2009).   
 

5.2.2.3 Sammanfattning 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta de behov och preferenser som respondenterna i 
intervjuerna har haft. 
 
    

Tabell 4 
Universella begrepp    
  Hårdvara Mjukvara 
Design    
 Utseende Modernt med 

skjutlucka. 
Enkelt, modernt. 

 Storlek och vikt 11x6 cm och  
115 gram. 

 

 Display Ca 2,4 tum.  
 Material Urskiljbart, tåligt,   
 Knappsats Rak rad, urskiljbara, 

markerad femma, 
skålade. 

 

 Meny och navigering  Se användbarhet och 
tillgänglighet. 

 Högtalare Hög kvalitet.  
 USB- och 

laddningsportaler 
Tydligt markerade.  

Användbarhet   Enkelt, funktionellt 
Tillgänglighet  Tydliga knappar, 

markerad femma. 
Tydlig struktur, 
listformat. 

 
 
De flesta respondenterna ville ha knapparna i en rak linje och att de skulle vara skålformade. 
Detta eftersom dem blev förvirrade om knapparna låg i någon annan ordning samt att en 
skålformad design underlättade identifieringen av de olika knapparna med känseln. Vidare 
ville alla respondenterna att knapparna skulle vara väl urskiljbara ifrån varandra. Det skulle 
vara skåror som skiljde dem åt och särskilt vid funktionsknapparna. Det var också viktigt att 
funktionsknapparna skulle placeras nära varandra för att minimera förflyttning och 
feltryckningar. Med detta menade dem att fel minimerades om de inte behövde förflytta sig 
för långt mellan knapparna då dem kunde bli förvirrade och tappa bort sig.  
 
Displayen skulle vara som befintliga mobiltelefoner som respondenterna hade varit i kontakt 
med, alltså Nokia. Displayerna på dessa mobiltelefoner är cirka 2.4 tum. Storleken på 
mobiltelefonen ville alla respondenterna ha som Nokias vilka är kring 11x6 cm. Alla 
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respondenterna var även överrens om att vikten skulle vara samma som de mobiltelefoner 
dem varit i kontakt med vilket är cirka 115 gram. Dessa behov hade dem då de ansåg att dem 
inte utmärkte sig för mycket samt att det var behändigt men ändå tillräckligt stadiga i handen.  
 
Utseendet ville respondenterna skulle vara modern och gärna med en skjutlucka då detta 
minimerade feltryckningar på sifferknapparna. Det blev tydligt avgränsat vart sifferknapparna 
var placerade i förhållande till funktionsknapparna så respondenterna kände sig mindre 
osäkra. Materialet skulle vara urskiljbart från andra produkter i hemmet för lättare 
identifiering. Dem hade velat ha någon taktil märkning som gjorde detta möjligt. Materialet 
på knapparna ansåg alla respondenterna borde vara av väl urskiljbart. USB- och 
laddningsportaler skulle enkelt kunna urskiljas både genom känsel och syn enligt alla 
respondenterna. 
 
Gällande respondenternas behov om en enkel mobiltelefon som var praktisk och funktionell 
hade ovanstående design tillämpat detta då funktionsknapparna hade givit ett enkelt sätt att 
navigera. Vidare hade knappsatsen blivit enklare för en användare att använda då designen är 
utformad efter ett finger vilket ger lättare identifiering. Även materialet och vikt samt storlek 
hade gett en praktik och funktionell mobiltelefon då materialet är slitstark och tåligt samt 
vikten och storleken stadig men behändig. Alla dessa ovanstående uttalanden hade gett 
användarna större självständighet då de själva lättare hade kunnat använda mobiltelefonen 
utan assistans.  
 
När det gällde favoritmenyn ansåg alla respondenterna att detta borde finnas så att de kunde 
anpassa menyn efter hur avancerad användare de var. Dem ville att den skulle vara enkel och 
lätt att förstå. Med detta menade dem att den skulle ha en logisk struktur som enkelt kunde 
följas. För att göra detta möjligt ville alla respondenterna att menyn skulle vara i listformat då 
talprogrammen läser upp menyn på det sättet samt att det inte blev så svårt för dem att veta åt 
vilket håll de olika funktionerna låg. Utseendet på menyn, utöver listformatet, var att ikonerna 
skulle vara tydliga och moderna. Med tydliga ikoner kunde funktionerna lättare kännas igen 
för dem som var synsvaga enligt våra respondenter. Vidare så hade den här favoritmenyn 
gjort det enklare för respondenterna att komma ihåg innehållet då dem själva hade satt upp 
ordningen på menyn. Detta reflekterar deras behov som var enkelhet, funktionalitet, 
självständighet och en praktisk mobiltelefon och mjukvara. Med enkelhet i mjukvaran var att 
den hade en bra struktur alltså att respondenterna själva kunde utforma upplägget. Med 
funktionalitet i mjukvaran var även det att dem själv kunde utforma upplägget eftersom det 
hade gett den graden av funktionalitet som de sökte i sin mobiltelefon, att snabbt och enkelt 
kunna nå de mest använda funktionerna. Självständigheten menade respondenterna hade 
kommit av att dem själva kunde navigera sig i menyn utan att ta lika mycket hjälp av seende 
personer. Vidare hade alla dessa argument gett en praktisk meny med bra struktur som var 
enkel att använda.   
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5.3 Prototyp 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa våra prototyper som vi kommer att framföra vid vår 
workshop. Vi kommer även förklara hur vi har framtagit dessa från resultatet i 
intervjustudien. 
 
Vi började med att ta fram de behov som våra respondenter hade sagt att dem hade gällande 
hårdvaran på en mobiltelefon, se tabell 4. Dessa innefattade hur knapparna skulle se ut, om 
det skulle finnas display eller inte, hur laddnings- och USB portaler skulle se ut samt vikt, 
storlek och utseende.   
 

Vi gjorde som nämnts tidigare tre prototyper. Prototyp 1, se bild 
1 och 2, i två utföranden då vi ville illustrera denna med både 
öppen och stängd skjutlucka. Detta gjordes för att deltagarna i 
workshopen skulle kunna känna hur den tänkta mobiltelefonen 
skulle se ut i båda lägena. Denna prototyp hade fyrkantiga 
skålade knappar med en väl markerad femma. 
Navigeringsknappen var även den fyrkantig och skålad och kring 
denna var funktionsknapparna samlade för att underlätta 
navigering och minimera förflyttning och förvirring som 
respondenterna hade nämnt kunde förekomma annars. 
Funktionsknapparna var tydlig åtskiljda med skåror emellan för 
att göra navigering enklare för en användare. Svarsknapparna 

placerades bredvid funktionsknapparna som ett L. De var upphöjda och samlade kring 
funktionsknapparna för minimal förflyttning. De var stora och tydliga med mellanrum från 
funktionsknapparna så misstag kunde undvikas. 
 

Den andra prototypen, se bild 3, var utan lucka då alla 
respondenterna i intervjuerna inte påtalade skjutlucka. Denna 
prototyp hade en annan utformning på knapparna för att ge 
deltagarna olika alternativ på knappar som hade framkommit av 
empirin. Dessa var runda med skålad form samt med en väl 
markerad femma. Även denna prototyp hade en navigeringsknapp 
i mitten som var fyrkantig och skålad. Kring denna var det 
funktionsknappar som användarna kunde skapa genvägar med 
eller navigera sig med. Dessa hade en tydlig avgränsning i form av 
skåror för att göra det enklare för användaren att veta vart han 
eller hon befinner sig.  

 
Svarsknapparna var placerade bredvid funktionsknapparna med ett 
mellanrum så att misstag inte kunde ske. De var rektangulära och 
placerade stående för att utnyttja ytan på mobiltelefonen 
maximalt. De var upphöjda och tydliga att urskilja.  
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Vikten och storleken på båda prototyperna tog vi efter befintliga mobiltelefoner som empirin 
nämnde och utformade trolldegen så den passade efter detta. Vikten kunde dock vara svår att 
efterlikna då trolldeg inte vägde så mycket. Även material var svårt att kunna införa i 
prototypen men detta var inte de viktigaste aspekterna med en mobiltelefon enligt empirin så 
vi valde att tala om för deltagarna i workshopen, alltså vad empirin hade sagt, för att ge dem 
en bild av mobiltelefonen. Vidare var alla respondenterna överens om att materialet skulle 
vara tåligt och lätt att urskilja vilket de ansåg att befintliga mobiltelefoner var. Dem hade dock 
gärna velat ha med någon markering på baksidan. Denna markering valde vi att göra genom 
att lägga till tre skåror eftersom det var taktilt samt tydligt att urskilja.  
 

5.4 Workshop 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa det resultat vi har fått fram genom vår workshop med 
synskadade användare samt analysera det löpande. Vi har gjort en indelning på hård- och 
mjukvara för att fortsätta vår tidigare struktur.  
 

5.4.1 Mjukvara 
Enligt empirin finns det olika typer av användare, avancerade och icke-avancerade användare. 
Dessa typer av användare existerade gällande mjukvarorna i mobiltelefonerna och de 
funktioner som fanns i dessa. Att ansluta sig till Internet, att skriva meddelande, att lägga in 
påminnelser i kalendern eller att utnyttja andra hjälpredor eller funktioner var enligt vissa 
respondenter svårt. Eric och Janne, från intervjuerna, påtalade att menyerna var ologiska och 
krångliga att använda för en synskadad person.  
 
Skillnaderna mellan användarna i empirin, alltså en anpassad meny, uppmärksammades när vi 
talat med Ulrika och Eric. Ulrika nämnde att ”jag ringer och skickar SMS men inget mer 
eftersom jag tycker det är svårt att utföra” . Hon hade gärna haft tillgång till fler funktioner 
men hon vet inte hur hon ska gå till väga. ”Jag vet hur jag grundläggande ska göra men det 
mer avancerade låter jag vara”. Eric ansåg sig dock vara en avancerad användare som både 
kollade e-post, Internet, sin kalender och skrev anteckningar till arbetet. ”Jag tycker att det är 
kul med teknik och jag vill lära mig nya saker hela tiden”. Även Gösta drog en parallell 
mellan sig och sin fru där hon endast ringde medan han använde fler funktioner.  
 
Våra deltagare i workshopen ansåg att en indelning av menyerna var en bra idé då dem själva 
tyckte att menyerna kunde vara svåra att navigera i. Vi hade under vår workshop varierande 
grader av synskador bland deltagarna, se tabell 2. Detta var givande då dem skiljer sig i deras 
tankar kring mobiltelefoni. Hans och Carina var synsvaga vilket innebar att dem kunde 
vägleda sig med hjälp av synen men inte urskilja små detaljer. Ingen av dem använde sig av 
talprogram vilket gjorde det svårt för dem att skriva SMS. Dem var tvungna att lita på sitt 
minne för att skriva samt att komma åt funktionerna i mobiltelefonen. Stellan och Elisabeth 
var helt blinda men endast Stellan hade talprogram i sin mobiltelefon. Hans, Carina och 
Elisabeth, som inte hade talprogram i sina mobiltelefoner, ansåg att det hade underlättat för 
dem med en anpassad meny då de hade kunnat veta i vilken ordning de olika valen i menyn 
kom. I dagsläget är många användare tvungna att memorera hur menyerna ser ut, detta hade 
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kunnat elimineras med hjälp av en egen favoritmeny. Detta påtalar Kane et al. (2009) i sin 
studie där många måste memorera funktionerna för att kunna utföra en uppgift, som att ringa.  
 
Deltagarna nämnde att det var en oro att hamna i fel funktioner när menyerna var så 
omfattande. Strumillo et al. (2009) talade även om denna problematik då de fann att menyer 
kunde vara komplexa, även för seende människor. De ansåg att menyer borde anpassas bättre 
efter synskadades behov då de inte har synen att falla tillbaka på om något blev fel. Även 
Shaun (2009) talar om detta som att gränssnitt ska vara tillgängliga för alla, alltså att 
menyerna ska vara enkla att använda. Det deltagarna tyckte att det som behövde göras var att 
lägga funktionerna i en väsentlig ordning efter hur ofta de användes. Detta hade ökat 
tillgängligheten och gjort det enklare för de synskadade användarna att navigera sig då menyn 
hade blivit som de ville. 

 
Deltagarna i vår workshop var överrens om att meddelande, telefonbok och kalender var 
något som de alla ville skulle finnas högt upp i listan då det var något dem använde dagligen. 
Vidare i menyn hade de inte några prioriteringar. Dem hade heller inte några idéer om hur 
menyn vidare skulle kunna se ut. Dem kunde tänka sig att ta hjälp av någon seende person till 
en början när favoritmenyn skulle skapas. Att göra dessa inställningar själv ansåg dem alla var 
för svårt men Hans nämnde ”alla har någon som de kan vända sig till för att få hjälp. Om inte 
hjälper syncentralen med inställningar och assistans”. 
 

5.4.2 Hårdvara 
Både Carina och Hans hade var sin mobiltelefon med lucka vilket var något de uppskattade då 
dem inte behövde finna svarsknappar för att svara utan att dem endast behövde öppna luckan. 
Detta instämde Stellan och Elisabeth med även om dem hade en annan teknik att hantera 
mobiltelefoner. Att ha en lucka på mobiltelefonen gav alla deltagarna en känsla av trygghet 
och säkerhet då dem inte lika enkelt kunde göra misstag vid knapptryckningar. Detta belyser 
vad respondenterna hade sagt i intervjuerna, se tabell 4, då de ansåg det vara bra att ha en 
nivåskillnad mellan funktionsknappar och sifferknappar. Gösta nämnde under intervjun att 
”när jag utbildar synskadade blir de inte lika rädda att utforska mobiltelefonen om de vet på 
vilken nivå de olika knapparna finns”.  
 
Deltagarna i workshopen fann dock att en skjutlucka var svår att få rätsida på och att en lucka 
som vecklades ut var lättare. Som visas på bild 1 använder Elisabeth en hand för att känna sig 

fram vilket kan göra det svårt att ha en mobiltelefon med 
skjutlucka då hon enklare kan trycka fel när hon öppnar den 
eller har svårt att öppna den med pekfingret, vilket är det 
finger som blinda använder mest. Detta nämner även Buisine 
och Ornella (2006) då sättet en synskadad person håller 
telefonen på kan försvåra användandet av en mobiltelefon 
med skjutlucka. Detta gör då att en lucka som vecklas ut hade 
varit enklare att använda för en synskadad person. De 
synskadade hade då kunnat hålla mobiltelefonen i ena handen 
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och veckla upp luckan med den andra handen. Detta hade då, enligt vår workshop, gjort 
designen av mobiltelefonen mer tillgänglig och användbar för synskadade. Hans påtalade 
dock att detta inte var det mest väsentliga utan att knapparna var i centrum vid utformandet av 
mobiltelefoner för synskadade.  
 
Vidare påtalade Janne i sin intervju att knapplåset automatiskt går på när luckan stängs. Detta 
ansågs i workshopen vara bra men en mobiltelefon med lucka som vecklas ut har inte denna 
funktion då inga knappar finns på utsidan. Knapplås funktionen finns då inte på samma sätt 
men misstag förhindras i alla fall då inga knappar finns att trycka fel på vilket alla deltagarna i 
workshopen fann bra.  
 
Alla deltagarna var även överrens om att prototyp 2, se bild 3 i avsnitt 5.3 prototyp, var 
enklast att använda. Hans nämnde att ”med denna utformning av en mobiltelefon hade jag inte 
ens behövt titta på den för att kunnat använda den”. Med detta menade han att knapparna var 
tydligt avskilda från varandra och att den skålformade designen gjorde det enkelt att känna 
skillnader mellan knapparna. Även den väl markerade femman påtalade han och resterande 
deltagare instämde då detta var väldigt viktigt för att klara navigeringen i mobiltelefonen. Alla 
deltagarna talade även om att de runda knapparna var enklare att identifiera än de fyrkantiga. 
De smälte inte lika lätt ihop med varandra som de fyrkantiga knapparna gjorde vilket enligt 
dem minskade osäkerheten om att trycka fel. Detta ansåg Carina vara väldigt viktigt då hon 
gärna skulle vilja skriva SMS men kände inte att hon kunde det med sin nuvarande 
mobiltelefon. ”Jag är inte rolig att skriva SMS till eftersom jag inte svarar, men det är 
krångligt. Ett talprogram hade hjälpt men bra utformade knappar hade varit lika stor hjälp”. 
Att ha bra knappar var något som respondenterna i intervjuerna även påtalade. Göran påtalade 
att ”det viktigaste att tänka på vid framställandet av en mobiltelefon för synskadade är att ha 
en bra utformning på knapparna eftersom det är dem som leder de synskadade rätt”. Även 
teorin påtalade att knapparnas utformning var det största stödet för en synskadad. ITU:s 
riktlinjer kring detta rekommenderade en väl genomtänkt knappsats som kunde identifieras 
och användas av alla oavsett syn (ITU-T Rec. F.790). Även O’Leary och Gordon (2009) talar 
om att det ska lämnas utrymme för nåbarhet och hantering för alla oavsett vad. Detta kan 
appliceras på att det deltagarna ansåg om att ha tydliga skillnader mellan knapparna, alltså att 
de runda knapparna var lättare att urskilja då de bättre kunde känna vart knapparna tog slut 
och började i förhållande till varandra. Vidare kan Sharp et al.s (2007) riktlinjer om nytta 
appliceras på detta tänk. Alltså lika som ovan, att knapparna var enklare att urskilja från 
varandra för att stödja uppgifterna som skulle utföras med mobiltelefonen som till exempel att 
skriva SMS eller ringa.  

 
Bild 2 visar hur Carina och Hans testar hur 
prototyperna känns. Dem var överrens om att 
svarsknapparna på prototyp 2 var den som 
kändes bäst för dem. De var tillräckligt stora 
och placerade diskret vid sidan av 
funktionsknapparna. Stellan höll med då 
designen på prototyp 1 enligt honom var svår 
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att förstå. Carina och Hans hade lättare att förstå designen då de kunde se den men som bild 3 
visar använder Stellan sig endast av sin känsel. Detta 
gjorde det svårt för både honom och Elisabeth att förstå 
hur utformningen var tänkt då knapparna inte var lika bra 
utformade för ett pekfinger som på prototyp 2. 
Respondenterna som medverkade vid intervjuerna talade 
om att svarsknapparna skulle ligga nära funktions-
knapparna så att förflyttningen blev minimal. Dessa 
knappar används ofta tillsammans, enligt empirin, och 
därför bör de placeras vid varandra med tydlig skåra. 
Även O’Leary och Gordon (2009) talade om minimal 
förflyttning som låg fysisk aktivitet, med detta menade 
dem att användaren ska på ett effektivt och bekvämt sätt 
förflytta sig med minimal utmattning. Elisabeth påtalade 
att ”telefoner med stora knappar som är långt ifrån 

varandra blir förvirrande och inte alls användarvänliga i sin design då man inte vet vart man 
befinner sig efter ett tag. Jag behövde ta hjälp när jag skulle ringa från en telefon med för 
stora knappar”. Att placera funktionsknapparna nära svarsknapparna var alltså något som 
påtalades av respondenterna i intervjuerna och tillämpades i prototyperna. Alla deltagarna i 
workshopen ansåg att prototyp 2 hade lättast svars- och funktionsknappar att känna. Detta 
ansåg dem eftersom knappen i mitten var skålad och hade upphöjningar innan den avslutades 
och funktionsknapparna började. Funktionsknapparna var åtskilda med en skåra mellan 
varandra vilket alla deltagarna i workshopen fann väldigt bra då de inte var lika lätt att trycka 
på fel knapp. De hade dock velat placera dem i en mobiltelefon med lucka som vecklas ut för 
att göra den tillgänglig och användbar i sin design för synskadade. 
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6. Diskussion och slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera de tankar vi har kring vårt ämne och vad vårt svar har 
inneburit för dem som har ingått i uppsatsen. Vidare kommer vi att besvara vår fråga samt 
redovisa våra designförslag. Till slut kommer vi att ge förslag på vidare forskning.  
 

6.1 Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att ge utrymme för våra egna tankar kring det som presenterats i vår 
uppsats. Vi kommer även återknyta till våra syften och problemformulering för att ge 
underlag för vår slutsats.  
 
Vi anser, med stöd från vår förstudie, att det inte har framtagits mobiltelefoner med 
synskadade användares behov i fokus. Med detta menar vi att många av de mobiltelefoner 
som framtagits för synskadade, se tabell 3, inte har haft deras önskemål i fokus. Enligt vår 
empiri ska en mobiltelefon inte skilja sig för mycket från vad som redan existerar för seende 
människor. Detta talar även Karlsson (1999) om då han nämner att produkter bör vara socialt 
accepterade, alltså inte utmärka sig för mycket. Vi anser att de mobiltelefoner som framtagits 
och som återfinns i förstudien utmärker sig för mycket då de till exempel inte har någon 
display eller endast har fem knappar. Designen, alltså utseendet på mobiltelefonen, ska vara 
samma för en synskadad som för en seende människa anser vi och empirin instämmer. Dock 
glöms ofta dessa dimensioner bort enligt Park (2009) då kostnaderna blir för stora. Detta anser 
vi inte borde hindra tillverkare då alla bör ha tillgång till en mobiltelefon.  
 
Vidare kan nämnas att en mobiltelefon utan display endast riktar sig till blinda användare då 
dem inte använder skärmen. Dock har empirin påtalat att blinda användare vill ha en display 
då dem kan få assistans från seende personer om de behöver det. Synsvaga personer som kan 
ta hjälp av synen mer eller mindre eller gravt synskadade personer som kan se skillnad på ljus 
och mörker vill ha en display då dem kan se om mobiltelefonen reagerar på utförda 
kommando som till exempel att stänga av mobiltelefonen. Att inte ha en display gör då att 
dessa användare väljer bort den mobiltelefonen. Detta anser vi visar dess brister då synsvaga, 
gravt synskadade samt blinda personer inte vill använda en sådan mobiltelefon. 
 
Mobiltelefonen bör ha en lucka som vecklas ut enligt oss. Vi anser detta eftersom en 
skjutlucka var svårare för våra blinda deltagare i workshopen att hantera. Nivåskillnaderna 
som skulle funnits med en skjutlucka anser vi dock hade kunnat bevaras då funktions- och 
svarsknapparna hade kunnat vara mer upphöjda än sifferknapparna. Dock hade inte detta 
blivit samma sak men vi anser att det ska vara lättare att öppna mobiltelefonen än att ha en 
nivåskillnad som underlättar lite. Respondenterna påtalade inte nivåskillnaden som något 
vitalt då dem hade bra känsel och kunde urskilja små detaljer relativt enkelt.  
 
Med avseende på material anser vi att det borde vara av gummi. Detta eftersom det är ett 
slitstarkt material som enkelt går att urskilja från skalet på mobiltelefonen samt att användaren 
inte glider lika lätt på knappsatsen. Empirin instämmer med detta då dem ville ha ett tydligt 
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urskiljbart material som var slitstarkt. Vidare anser vi att knappsatsen borde vara som tabell 4 
visar, alltså i en rak linje med bra mellanrum samt runda skålade knappar. Detta anser vi 
eftersom känseln lättare urskiljer denna utformning. Med detta samt ovanstående uttalanden 
anser vi att en mobiltelefon blir mer tillgänglig samt användbar för synskadade då empirin 
uttalat dessa behov.  
 
Både teori och empiri visar att en mobiltelefon har blivit en trogen följeslagare och något som 
varje människa behöver. Alla respondenter i våra intervjuer nämnde att mobiltelefonen har 
gett dem en större frihet och självständighet då dem kan ringa vart de än befinner sig. Detta är 
något som många människor tar för givet då det är enkelt för en seende person att hitta en 
mobiltelefon som passar deras behov. Det är inte så för synskadade då endast vissa 
mobiltelefoner fungerar med talprogrammen, vilka är ett måste att ha för en synskadad person 
enligt empirin. Detta anser vi begränsar både design och innehåll. Med innehåll menar vi till 
exempel menyn, vilken är densamma för alla mobiltelefoner från tillverkaren. Majoriteten av 
respondenterna och deltagarna i vår workshop ansåg att menyerna var krångliga och ologiska 
att navigera sig i. Detta talar även Strumillo (2009) och Shaun (2009) om då de anser att 
gränssnitt borde vara tillgängliga för alla och att synskadade personer inte borde vara tvungna 
att anpassa sig efter seende personers menyer. Tillgängliga mobiltelefoner och menyer ansåg 
våra respondenter fanns om de var enkla, funktionella och praktiska. Med detta menade dem 
att både menyerna och själva mobiltelefonen skulle vara logiskt uppbyggda med 
lättillgängliga funktioner och knappar. Detta skapade enligt dem en användbar mobiltelefon 
och mjukvara då dem kunde vara mer självständiga och få större frihet. Vi instämmer med 
detta då vi själva har provat att navigera oss i mobiltelefoner utan syn. För att finna den 
funktion som vi ville använda behövde många steg genomföras vilket en synskadad person 
inte ska behöva enligt oss. Med detta menar vi att de funktioner som dem använder sig av 
mest borde vara lätta att tillgå. Även om talprogrammen hjälper dem med detta anser våra 
respondenter och deltagare att förvirringen kan bli stor om de tappar bort sig i menyn. Detta 
avsåg vi att förbättra genom att omsätta de behov som respondenterna och deltagarna i 
workshopen påtalade var viktiga för dem.  
 
Som empirin visade fanns det många olika sorters användare och vi anser att menyn borde 
anpassas efter detta då vi själva vet hur krångligt det kan vara att navigera sig i menyn då det 
finns funktioner som vi inte använder som stör. Att då ta fram de funktioner som våra 
respondenter och deltagare påtalade och lägga dem i en lista ansåg vi vara något som kunde 
göra stor skillnad i deras vardag då de slapp att känna oro eller osäkerhet inför navigeringen i 
mobiltelefonen. Dessa känslor om osäkerhet och oro att göra misstag var något som påtalades 
i empirin. Även stressen att behöva memorera menyerna, speciellt för de som inte hade 
talprogram, var något som vi ville eliminera. Vi anser att det är för påfrestande för en 
användare att behöva komma ihåg alla funktionerna samt i vilken ordning de kommer. Detta 
talar Kane et al. (2009) om då synskadades strategier för att kunna använda menyerna är att 
memorera menyn. Detta är påfrestande och tidkrävande då de måste lära sig hur menyerna är 
uppbyggda för att sedan kunna använda dem. Detta talar även Sharp et al. (2007) om i sina 
riktlinjer. De nämner att en design ska vara lätt att komma ihåg samt att menyval ska assistera 
användaren och inte stjälpa dem. Även O’Leary och Gordon (2009) instämmer med detta då 
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dem i sina riktlinjer nämner att användningen och designen ska vara enkel och intuitiv. Med 
detta menar de att det ska vara lätt att förstå designen oavsett vilken användaren än är.  
  
För våra respondenter och deltagare i workshopen har vår inblick i deras vardag varit 
glädjande. Att visa en seende person hur deras vardag ser ut och kunna få uttrycka sina 
önskemål för dem anser dem har varit väldigt givande. Vi tror att vår uppsats och vårt 
designförslag på hårdvara har givit synskadade användare en mer tillgänglig och användbar 
mobiltelefon med en design som motsvarar nuvarande marknadens mobiltelefoner. Detta var 
som nämnts något som empirin tydligt påtalat var viktigt. Vidare tror vi att vårt designförlag 
på menyn har givit de synskadade en mer lätt navigerad mobiltelefon då dem själva kan 
anpassa menyn efter vilken användare dem är. Detta tror vi även har gjort mobiltelefonen mer 
användarvänlig då designen är så som empirin påtalat men även som Strumillo (2009) har 
nämnt då de viktigaste funktionerna borde ligga först.  
 

6.2 Slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av vårt designförslag på mjukvara och 
hårdvara samt påvisa att dessa besvarar vår fråga. 
 

6.2.1 Designförslag på mjukvara 
De indelningsvariabler som vi inledningsvis använde oss av, ålder samt kön, visade sig ålder 
inte göra någon skillnad i vår studie. Respondenterna och deltagarna i denna studie hade 
samma tankar och behov kring hur en mobiltelefon ska vara samt hur en förbättrad mjukvara 
skulle kunna underlätta för dem i deras vardag. Könen skiljde sig åt i den meningen att 
männen ofta hade större tekniskt intresse och då var mer avancerade användare. Detta ledde 
till tankarna kring olika menyer som var anpassad efter olika användare.  
 
Vi ska genom vårt designförslag på mjukvaran omsätta våra respondenter och deltagares 
behov till en förbättrad mjukvara. Det vi har identifierat är att det finns olika typer av 
användare som vill ha olika slags menyer då dem finner de nuvarande krångliga och ologiska. 
Vårt förslag på en anpassad meny visas av bild 1 och 2. Bild 1 visar den enklare menyn som 

empirin hade påtalat skulle innehålla telefonbok, 
meddelande och kalender. Vi valde att ”gömma” de övriga 
inställningarna under det namnet då de fortfarande ska 
finnas kvar men inte direkt i menyn då de icke avancerade 
användarna inte ville ha det. Genom detta förslag hade 
tillgängligheten för de som inte var avancerade användare 
ökat då det inte hade blivit lika svårt för dem att navigera 
sig i menyn. Både respondenter och deltagare som var icke 
avancerade användare nämnde att de tog hjälp av seende 
personer i deras omgivning när de skulle ändra 
inställningar. Dessa funktioner finns gömda i denna design 
då de inte används ofta samt att de seende personerna som 
assisterar de synskadade användarna lättare kan navigera i 
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menyn med sin syn om inställningar ska ändras. Det vi ville framföra var att det vardagliga 
användandet av menyn skulle underlättas av detta förslag och på det sättet öka 
tillgängligheten och användbarheten för de icke avancerade användarna med mindre 
funktioner i menyerna. Vidare ville vi lägga funktionerna i listformat för att underlätta 
navigeringen då användarna slipper använda funktionsknapparna till höger och vänster. Vi 
gjorde även designen med tydliga ikoner för att göra menyn mer tillgänglig för synsvaga 
personer.  
 
Bild 2 visar den mer avancerade menyn som visar fler funktioner. De funktioner som vi valt 

att ha med i detta förslag var dem som de flesta, enligt empirin, 
använde som var avancerade användare. Vi ville med detta 
förslag ge de avancerade användarna det som de ansåg var de 
mest väsentliga funktionerna i deras vardag. De ansåg att 
telefonbok, meddelande och kalender var de mest västentliga. 
Vidare använde de ofta Internet samt media, vilket innefattar 
musik och radio. Kamera användes av dem som hade OCR-
program för att tyda dokument eller skyltar. Detta var det inte 
några icke avancerade användare som gjorde. Vidare ville vi öka 
tillgängligheten genom att lägga dem i listformat samt att göra 
dem tydliga och igenkännbara för synsvaga personer med klara 
färger för att de lättare skulle kunna urskilja dem. 
 
 
 

6.2.2 Designförlag på hårdvara 
Vi ska genom vårt designförslag på hårdvaran omsätta 
våra respondenter och deltagares behov till en förbättrad 
hårdvara. Vi har utifrån empirin samt vårt resultat 
identifierat att en mobiltelefon för synskadade ska se ut 
som bild 3 visar. Mobiltelefonen ska ha en lucka som 
vecklas ut för att minimera feltryckningar, se bild 4. 
Detta ökar säkerheten för de synskadade vilket var något 
som respondenterna och deltagarna påtalade var viktigt. 
Vidare ökar detta användbarheten på mobiltelefonen då 

det blir enklare för användarna att svara samt att de 
eliminerar feltryckningarna när användarna ska svara. 
Vidare ska mobiltelefonen ha en klar 2,4 tums display då 
detta är vad nuvarande mobiltelefoner har som våra 
respondenter och deltagare varit i kontakt med. Detta 
underlättar eftersom alla påtalade att de ibland behövde 
assistans från seende personer, vilket kräver en display. 
Vidare ska mobiltelefonen ha en tydligt utformad 
knappsats. Denna ska ha runda skålade knappar med en 
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väl markerad femma och knapparna ska vara tydligt avgränsade ifrån varandra. Detta ökar 
tillgänglighet och användbarhet då knapparna är så som både respondenter och deltagare 
påtalat för att lättare skilja dem åt och identifiera dem. Detta ger en mobiltelefon som är 
enklare att hantera, vilket några av respondenterna påtalade var ett behov, samt ger 
användarna en större självtändighet då de själva kan utforska mobiltelefonen mer eftersom 
knapparna är lättare att känna och skilja. Vidare ger det bättre funktionalitet i mobiltelefonen 
då det finns en struktur och logik som är att synskadade personer lättare ska kunna navigera 
sig med känseln. Detta ger en praktisk mobiltelefon för synskadade personer då den är 
utformad efter deras behov och önskemål.  
 
Materialet på knapparna ska vara gummi då det är lätt urskiljbart samt tåligt. Med detta menar 
vi att användaren ska kunna känna mycket på knapparna utan att de försämras. Detta 
påtalades då synskadade navigerar sig med känsel. Funktions- och svarsknapparna ska vara 
placerade överst på den nedre delen av mobiltelefonen. De ska vara något upphöjda jämfört 
med sifferknapparna för att tillämpa empirins tankar kring nivåskillnader. Detta ger en mer 
tillgänglig mobiltelefon då nivåskillnaderna minskar oron för feltryckningar samt att 
mobiltelefonen blir enklare att hantera. Vidare ska menyknappen vara fyrkantig och skålad 
vilket ger ett bra avslut mot funktionsknapparna som sitter runt om. Funktionsknapparna ska 
vara nära varandra men tydligt urskiljbara från varandra med skåror. Det ska vidare vara som 
en ram runt menyknappen i mitten. Detta tillämpar respondenternas och deltagarnas önskemål 
om minimal förflyttning för att utföra uppgifter. Dem blir inte förvirrade eftersom de inte 
behöver flytta sig så mycket. Vidare krävs det tydliga skåror och skillnader för att ha denna 
närhet hos knapparna, vilket vårt designförslag har.  
 

Svarsknapparna ska vara rektangulära och skålade 
efter ett pekfinger för att användaren ska kunna svara 
med en hand. Vidare ska högtalaren vara av hög 
kvalitet då talsyntesen tydligt ska kunna höras genom 
dessa. USB portalen ska markeras med två 
punktskrifter på sidan av mobiltelefonen, se bild 5. 
Vidare ska laddningsportalen markeras med tre 
punktskrifter på sidan, se bild 6. Detta är för att tydligt 
skilja dem från varandra.  

 
Tillämpningen av respondenternas och deltagarnas behov och önskemål har givit en mer 
tillgänglig mobiltelefon än vad som återfinns på marknaden för synskadade. Vi har tagit fram 
ett förslag som ökar användbarheten genom att framhäva de attribut som påtalades vara 
viktiga för att klara av vardagliga sysslor i en mobiltelefon. Vidare har vårt förslag på 
mjukvara gjort funktionerna i en mobiltelefon mer tillgängliga för synskadade då de själva 
kan strukturera upp en ordning som är anpassad efter dem. Detta tar bort pressen på deras 
minne vilket annars kan vara tungt belastat genom en mobiltelefon. Vidare har 
användbarheten ökats genom att menyn har fått ett listformat samt att ikonerna är färgglada 
samt tydliga för att underlätta för synsvaga personer.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det hade varit intressant samt väldigt givande för synskadade med vidare 
forskning inom detta område. Utifrån vad vi har kommit framtill anser vi att en framställning 
av en meny som testas av synskadade användare hade varit det primära förslaget till vidare 
forskning. Med detta menar vi att synskadade användare borde få integrera med ett gränssnitt 
av en anpassad meny. Detta eftersom de synskadade vi talat med anser att detta är den 
problematik de vill ska förbättras utöver det vi framtagit här. 
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1. Ålder och kön. 
2. Vilken grad av synskada har du?  
3. Har denna synskada varit medfödd eller visat sig senare i livet? 
4. Vilka typer av mobiltelefoner har du varit i kontakt med? 
5. Vilka typer av tjänster inom mobiltelefoni har du varit i kontakt med? 
6. Vad anser du om utbudet av mobiltelefoner på marknaden idag?  Vilka är bäst? 
7. Vad anser du om utbudet av tjänster på marknaden idag? Vilka är bäst? 
8. Hur anser du att en mobiltelefon kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv? 
9. Vilka behov av din mobiltelefon har du, finns det tillfällen där du nästan inte skulle 

klara dig utan din mobiltelefon? 
10. Hur vill du att en anpassad mobiltelefon för synskadade ska se ut? 

a) Utseende. 
b) Storlek. 
c) Vikt. 
d) Display. 
e) Material. 
f) Knappsats. 
g) Navigering/menyval. 
h) Högtalare. 

 
11. Hur vill du att mjukvaran och tjänsterna ska fungera i en mobiltelefon för synskadade? 

a) Vilka typer av program skulle underlätta användandet av själva mobiltelefonen? 
Exempelvis talprogram, skärmförstoring. 

b) Vilka typer av tjänster som stödjer dig i din vardag via mobiltelefonen har du varit 
i kontakt med? Exempelvis GPS-lösningar, foto-till-text program. 

c) Tycker du att det finns saker som är svåra att utföra med mobiltelefonen? 
d) Om du skulle kunna ge ett förslag på tjänster för blinda användare till en 

mobiltelefonutvecklare, vad skulle det då vara? 
 

12. Skulle din mobiltelefon vara enklare att använda om den var designad på något annat 
vis? 

13. Hade det underlättat med blindskrift vid skrivandet och läsandet av sms?  
14. Vilka tjänster i en mobiltelefon skulle kunna öka tillgängligheten av omvärlden för 

dig? 
15. Anser du att din mobiltelefon fungerar på ett tillfredsställande sätt för det du vill 

använda den till? Om inte, vad skulle du vilja förbättra? 
16. Anser du att din nuvarande mobiltelefon är lätt att använda? 
17. Saknar du någon funktion i din mobiltelefon? 
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Hej.  
 
Vi är väldigt tacksamma över den respons vi fått från Er angående vår C-uppsats. Vi hade 
gärna velat intervjua Er via telefon då det är svårt för oss att befinna oss i alla städer där vi fått 
respons. Tider som passar bra för oss är måndag-onsdag på förmiddagen. Vi hoppas att Ni kan 
någon av dessa tider då vi gärna vill diskutera vilka krav Ni har på en mobiltelefon och dess 
utformning samt era behov av teknologi inom området mobiltelefoni.  
 
Vi kommer inte ha eller bifoga något frågeformulär då vi vill ha en spontan diskussion med 
möjlighet till följdfrågor. Vi kommer dock att utgå från ämnet mobiltelefoni för synskadade 
och är väldigt intresserade av era krav och synpunkter på detta samt vad ni önskar att en 
mobiltelefon ska vara för Er.  
 
Vi är väldigt tacksamma för intresset Ni visat och hoppas att vi kan föra fram era tankar i vår 
C-uppsats. 
 
Med vänlig hälsning Hanna Olofsson och Erica Sjöholm 
Studenter vid Högskolan i Halmstad 
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Workshop 6/5 
Plats: Synskadades Riksförbund Halmstad 

Deltagare: Erica Sjöholm, Hanna Olofsson, Stellan Andersson, Carina Kjellman, Elisabeth 

Nilsson, Hans Gardh. 

Tid: 11.30 – 13.00 

 
• Presentation av oss och vår uppsats 
• Informera om vad vi kommit fram till genom våra intervjuer 

• Presentera våra prototyper 
• Diskussion kring prototypernas utformande 

 

• Presentation om vad vi kommit fram till genom våra intervjuer gällande menyer i 
mobiltelefoner 

• Diskussion kring navigering i menyerna samt vilka funktioner som prioriteras 
 
 


