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Abstract

A starting point for constructing a digital                     
city map for the visually impaired

Alexandra Helin

The physical map that has been used until now can in 
the modern days be replaced with digital maps 
available in smart phones and tablets. One 
disadvantage of both is that the digital maps require 
the user to have a fully functional sight. The problem 
with the research done so far is that it provides little 
explanation as to why developers have decided to 
design the maps in a specific way. This thesis has been 
designed to address this problem.

In order to provide the knowledge needed, a literature 
study was done to construct interview questions to an 
employee from SG Access AB. These answers and the 
literature study were used to construct interview 
questions to members and employees from 
Synskadades Riksförbund (SRF). A method inspired by 
Cultural probes was done to improve these questions. 
The literature study and the answers from the 
interviews were then used to answer the five domain 
questions.

This thesis managed to answer four of five questions, 
and provides the basic knowledge needed to develop a 
tactile city map.
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Sammanfattning

I dagens samhälle finns det olika alternativ till att kunna få information hur
man tar sig till en önskad destination. Den fysiska kartan som har använts i
flera år kan nu ersättas med den digitala kartan som finns i smarttelefoner och
surfplattor. En nackdel med dessa alternativ är att det krävs att användaren
har en fullt fungerande syn. Det finns olika tekniker i nuläget för att kunna
producera en fysisk karta för personer med nedsatt syn, men hittills ingen
bra lösning på hur en synskadad ska kunna avläsa en digital stadskarta.

Det har gjorts forskning för att kunna hitta en lösning, både genom auditiv
och taktil feedback. Ett problem som finns i dessa forskningar hittills inom
detta område är att de saknar argument och en grund till varför de har valt
att designa och utveckla den prototypen som de har gjort. Detta arbete har
gjorts för att lösa problemet och att ge den kunskap och grund som behövs
för att utveckla en taktil stadskarta.

För att kunna ge den kunskap som behövs, konstruerades fem huvudfrågor
som är en central del i rapporten. För att kunna svara på dessa frågor gjordes
det en kvalitativ undersökning av medlemmar och anställda på Synskadades
Riksförbund (SRF). För att kunna konstruera de intervjufrågor som behöv-
des gjordes det en litteraturstudie, samt en intervju av en anställd från SG
Access AB som har jobbat med synskadade sedan 1991. Intervjufrågorna
konstruerades, för att höja kvalitén på dessa frågor genomfördes en metod
som var inspirerad av metoden Cultural Probes.

Under arbetets gång lyckades man få svar på fyra av fem huvudfrågor. Den
femte frågan som inte kunde besvaras under detta arbete, togs istället upp
vilka faktorer som påverkar och vad som behövs för att kunna besvara denna
huvudfråga i framtiden. Det har även tagits fram tabeller på olika miljöe-
genskaper och deras betyg som anställda och medlemmar från SRF och den
anställde från SG Access AB har gett.
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Kapitel 1

Introduktion

Då smarttelefoner och surfplattor gjort sitt intåg har det gjort det möjligt att
ge olika alternativ till den fysiska kartan. En utav fördelarna med den digitala
kartan är att det även ger möjlighet kunna uppdatera informationen snabbare
gentemot den fysiska kartan. Ett problem är dock att denna information i
princip enbart kan användas för seende personer. I detta kapitel tas det upp
problemet med att utesluta denna information för denna målgrupp, samt vad
hela detta examensarbete går ut på.

1.1 Bakgrund

Användningen av smarttelefoner och surfplattor har ökat markant den senas-
te åren. Då dessa är utrustade med bland annat pekskärmar, mobilt internet
och GPS, har det gjort det möjligt att konstruera digitala kartor. De har
möjligheten att snabbt kunna uppdatera information. Det är en fördel som
bland annat slår den fysiska kartboken. En utav de mest kända digitala kar-
torna i nuläget är Google Maps. Där har användaren möjlighet att både se
hela världskartan, men även också kunna få en kartbild för ett specifikt land
eller en stad. Detta gör det möjlighet att kunna navigera på ett okänt ställe
och underlätta för användaren att ta sig till önskad destination.

Det finns många fördelar med att kunna läsa den information som en karta
kan ge, både den digitala och den fysiska. Detta gör det möjligt för använ-
daren att kunna orientera sig i nuläget, utforska nya och intressanta platser,
samt kan användas för utbildningssyfte (Maria Claudia Buzzi m. fl., 2011,
s. 271, 276-277).
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Men för att kunna interagera med den digitala kartan, krävs att användaren
har tillräckligt bra syn för att kunna ta till sig informationen. Detta gör att
folk med olika grader av synskada har svårare, eller inte har möjlighet alls
att kunna ta till sig denna information.

Då synskadade tar till sig information främst via hörsel och taktila signaler
(Hill och Grieb, 1988, s. 286), skulle man kunna konstruera en digital kar-
ta anpassad för dem med hjälp utav haptik och taktila gränssnitt. Det är
intressant att se om dagens teknik eller forskningen inom detta område är
tillräcklig för att möta denna målgruppens krav. Digitala kartor skulle göra
det möjligt för denna målgrupp att utforska nya och okända ställen, samt
få ett fågelperspektiv hur saker och ting förhåller sig med varandra inom de
kända områdena.

1.2 Problembeskrivning

I dagsläge finns det olika typer av taktila kartor. Dessa kan antingen vara
kartor utsatta på offentliga ställen anpassade för synskadade, eller en karta
på en taktil bild. Figur 1.1 är ett exempel på hur en offentlig taktil stadskarta
kan se ut. Bilderna är uppskjutna och har olika texturer för att individen ska
kunna se skillnad på de olika miljöegenskaperna. Vanliga taktila bilder, även
kallad reliefbilder, är pappret är gjort utav plast där konturerna av bilden är
uppskjutna så de kan kännas tydligt med fingertopparna. Dessa kan användas
på många olika sätt. Vanligtvis används de för att introducera bildernas värld
både för barn med grava synskador och vuxna som har förlorat sin syn på
ett eller annat sätt (Eriksson, 1997), (Eriksson, Strucel och Kennedy, 1997).

Problemet med taktila kartor som är tillverkade av reliefbilder är att det är
en stor brist på sådana vars syfte är navigering i stan. En utav anledningarna
är att kostnaden för att producera taktila kartor är hög. En annan faktor är
att tillgängligheten för mjukvaran som gör det möjligt att producera taktila
kartan är begränsad (Lobben och Lawrence, 2012, s. 96).

SG Access AB är ett företag som specialiserar sig på bland annat att tillverka
taktila skyltar och kartor. Dessa används på publik miljö och offentliga lokaler
runtom i Sverige och finns bland annat vid tågstationer, bussterminaler och
tunnelbanor. Under en intervju med Carin Björses från SG Access AB tog
hon upp vilka nackdelar dessa taktila kartor kan ha. En utav nackdelarna
är att informationen är fast. Om det görs en minsta lilla förändring blir
den delen på kartan föråldrad och måste bytas ut. Då dessa taktila kartor
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används för att läsas med hjälp av händerna, är det även viktigt att att
de sköts kontinuerligt. Dessa kartor är utsatta på offentligen ställen, såsom
utomhus och inomhus, vilket gör att det är lätt hänt att de blir smutsiga.
Detta kan göra det svårare för användaren att få rätt information. Ett annat
problem är om en användare varken har vetskap om att den taktila kartan
finns eller inte vet var, är det svårt att hitta den.

Andra problem som finns med dessa taktila kartor på offentliga ställen togs
även upp i intervjuer med synskadade. Enligt en informant är det lättare och
går snabbare att fråga sig fram till den önskade platsen än att försöka utläsa
vägen på kartan. En annan informant nämnde också att hon aldrig skulle
använda sig en offentlig taktil karta, på grund av risken för att få en känsla
av att folk skulle stirra på henne.

Genom forskning har man undersökt och kommit fram till att användning av
taktila kartor kan förbättra denna kognitiva kartan för vuxna med nedsatt
syn (Blades, Ungar och Spencer, 1999). Taktila kartor underlättar även för
barn att bygga upp sin spatiala förmåga (Ungar, Blades och Spencer, 1995).
Däremot behöver de lägga mer tid och ha erfarenhet hur de ska gå tillväga för
att utveckla den kognitiva kartan än vad seende personer behöver (Passini,
Proulx och Rainville, 1990).

En seende kan få en överblick över informationen på en karta medan synska-
dad måste delvis ta till sig informationen och tillslut sätta ihop den kognitiva
kartan i sitt huvud. Detta gör att det tar längre tid för en synskadad att läsa
en karta och behöver belasta sitt korttidsminne mer än vad en seende person
behöver göra (Blades, Ungar och Spencer, 1999, s. 543). Då man inte har
möjlighet att ta med sig den taktila kartan är det viktigt för den synskadade
att känna till området väl eller ha andra hjälpmedel för att underlätta att ta
sig fram till sitt mål.

1.3 Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete är att ta fram information som sedan kan
användas som underlag till att kunna konstruera ett digitalt hjälpmedel i
framtiden. Detta hjälpmedel kommer vara i form av en stadskarta som ska
vara designad för synskadade, med avsikt att ge en möjlighet för synskadade
att kunna utforska okända ställen och kunna se helheten hur en stad är
uppbyggd.

Målet med detta projekt är att undersöka och ta fram en information för att
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göra det möjligt att kunna tillverka denna digitala stadskarta i framtiden.

För att kunna uppnå både syftet och målet med detta examensarbete, behövs
det svar på ett antal frågor som kommer att utföra en central punkt för hela
arbetet. Frågor som kommer besvaras är:

• Hur tar synskadade in information från omgivningen?

• Hur ska man representera en bild för en synskadad?

• Vilken hårdvara behövs och vad saknas i dagens läge?

• Hur komplex behöver bilden vara?

• Hur komplex kan bilden vara?

1.4 Avgränsningar

I detta projekt ingår det inte att implementera en prototyp, utan arbetet
kommer att fokusera på att ta fram information för att kunna besvara på
de fem huvudfrågorna. Svaren till dessa kommer att ligga som en bas för att
göra det möjligt att kunna tillverka en prototyp i framtiden.

1.5 Disposition

Under kapitel 1 ges det en introduktion på detta arbete. Där tas det upp
en genomgående problembeskrivning samt vad syfte och målet är i detta ar-
bete och alla avgränsningar som har gjorts. I kapitel 2 tas det upp arbeten
och forskningar i olika riktningar inom området. Kapitel 3 ger en detaljerad
beskrivning till hur dessa olika metoder gjordes och hur ge genomfördes. I
kapitel 4 hittar man svaren till de fem huvudfrågorna som man har fått fram
under arbetet. I kapitel 5 diskuterade det för- och nackdelar med metoderna
som användes under detta arbete. Här diskuteras även om svaren till de fem
huvudfrågorna. I detta kapitel det även gjorts en analys av de olika miljöe-
genskaperna som presenteras i figurerna 5.1-5.6. Allting avslutas i kapitel 6
där diskussionen och slutsatsen tas upp ur detta arbete samt kapitel 7 där
det tas upp alla framtida arbeten som behöver göras för att kunna skapa och
utveckla denna taktila digitala stadskarta.
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Figur 1.1: Ett exempel på hur en offentlig taktil stadskarta. Denna karta är
utsatt på Uppsala Centralstation.
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Kapitel 2

Relaterat arbete

I detta kapitel tas det upp relaterat arbete och forskning i olika riktningar.
Först tas det upp argument varför det är viktigt för synskadade att kunna
avläsa bilder. Det tas även upp en förklaring till varför det inte finns någon
symbolstandard för taktila kartor och hur vissa forskare försökt lösa det pro-
blemet. Sedan tas det upp undersökningar och tester man har gjort mellan
seende och synskadade, och har bland annat iakttagit skillnaden hur dessa
båda grupper avläser information utan att använda synen. Efter det tas det
upp vilka prototyper som hittills har gjorts för att underlätta navigeringen,
de är antingen anpassade för synskadade eller skulle i teorin kunna användas
av denna målgrupp. Sist tas det upp ett projekt här i Sverige, kallad e-Adept
och vad den handlar om.

2.1 Taktila bilder och kartor

Yvonne Eriksson har i sin bok ”Från föremål till taktil bild: ett övningsmate-
rial ” gett argumentationer till varför hon tycker det är viktigt att ge personer
med nedsatt syn en möjlighet till att kunna ”se” bilder. Det har hon gjort
genom att svara på dessa frågor:

”Varför ska man överhuvudtaget bry sig om att träna barn med grava synska-
dor i att förstå bilder? ” – (Eriksson, Strucel och Kennedy, 1997, s. 17)

”Är det inte att försöka påtvinga dem de seendes idéer om vad som är vä-
sentligt? ” – (Eriksson, Strucel och Kennedy, 1997, s. 17)

Enligt Yvonne Eriksson är det viktigt att kunna ge en möjlighet till att
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introducera taktila bilder för barn med grava synskador så de får en chans
till att själva kunna ta ställning till om det är väsentligt för individen eller ej.
En argumentation till att detta kan vara viktigt är till exempel om individen
väljer att läsa högre utbildningar. Då det är viktigt att kunna ta in teorin
antingen via text och bild, för att den synskadade att kunna ha kunskapen
till hur man tar in information för att läsa en taktil bild (Eriksson, Strucel
och Kennedy, 1997, s. 17-18).

I boken ”Att känna bilder” nämns det att det är vanligt att man ersätter
bilder med ljud då man ska återge en bild för synskadade. Argumentet till
detta är att ljudet kan återge en bildscen mer realistiskt än en taktil bild
(Eriksson, 1997, s. 23). Enligt Yvonne stämmer detta inte.

”Ett ljud kan aldrig vara en bild, en ljudupptagning kan heller aldrig vara au-
tentisk eftersom ljudupptagningsapparaturen alltid påverkar ljudet. Däremot
kan ljudet vara stämningsskapande. Man kan också genom ljud uttrycka sina
upplevelser av till exempel något visuellt. Ljudet kan ge associationer. Ge-
nom ljudet kan man orientera sig i rummet, få en viss uppfattning om dess
storlek men aldrig information om utseendet, det vill säga rummets form.” –
(Eriksson, 1997, s. 23-24)

Då taktila bilder avläses genom att använda fingertopparna, är det viktigt
att bilden som skall avläsas är enkel och har en tydlig form. Förmågan för
att urskilja olika texturer skiljer sig stort beroende på om avläsningen är
visuell eller taktil. Ett öga kan urskilja flera olika mönster på en bild än
vad ett finger kan uppfatta på en taktil bild. Om det förekommer för många
olika texturer på en och samma taktil bild kan den blir svårtolkad. Detta är
en utav anledningarna till att det inte finns en enhetligt symbolsystem för
taktila kartor i Europa (Eriksson, 1997, s. 31).

Denna problem finns även i USA. Lobben, A. och Lawrence, M (2012) har
undersökt hur man skulle kunna förbättra tillgängligheten av taktila kartor
och nämner att ett utav problemen är att det inte finns någon symbolstan-
dard. Deras arbete går ut på att ta fram vilka miljöegenskaper som är viktiga
samt att utveckla en egen uppsättning av symboler för en taktil stadskarta.
Några av deras testpersoner för deras slutprodukt av taktila kartan nämnde
att de tyckte det var viktigt att det fanns någon sorts symbolstandard. Det
skulle mestadels vara värdefull för användare som fortfarande är i skolåldern
och hade möjlighet att ”växa upp” och skulle då vara vana med att avläsa
dessa symboler (Lobben och Lawrence, 2012, s. 106).
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2.2 Tester mellan seende och synskadade

I rapporten ”Haptiskt-visuella gränssnitt - En möjlighet till konstupplevelser
för blinda?” (Nilsson och Åman, 2004) har det utforskats om det haptiska
gränssnittet Reachin kan användas som för att förmedla visuell konst för
blinda och personer med grava synskador. Tre bilder användes där komplex-
iteten ökade för varje bild. I studien var det tolv seende samt tre blinda
försöksdeltagare.

I deras studie kom de fram att de blinda försöksdeltagarna upplevde bilderna
som mera lättorienterade än vad de seende försöksdeltagarna gjorde. Under
studien noterades även att de blinda i överlag hade mjukare och mindre rö-
relser vid avkänning av bilden. Enligt Nilsson och Åman kunde detta bero på
att blinda var mera vana i att känna av föremål och hade lättare att översätta
den taktila bilden (Nilsson och Åman, 2004, s. 35-36). Det var även en blind
försöksdeltagare som lyckades identifiera motiven på alla testbilderna korrekt
(Nilsson och Åman, 2004, s. 42). En utav deras hypoteser i denna studie var
att det skulle bli svårare för försöksdeltagarna att avkänna bilden beroende
på hur komplex bilden är. Denna hypotes var korrekt för alla försöksdeltagare
(Nilsson och Åman, 2004, s. 37).

Hellen, Wilson, Steffen och Yoneyamas (2003) valde att göra en studie för
att se om det är någon skillnad på om seende med ögonbildel gentemot olika
grader av synskadade kan lokalisera olika figurer på en bild. I början av deras
artikel tar de upp vilka tester föregående forskare har gjort inom detta om-
råde och deras slutsatser. Författarna för denna artikel anser att dessa tester
innehåller många brister, då de flesta föregående forskare har kommit fram
till att synskadade har sämre taktil och haptiskt perception gentemot seende.
Några av anledningarna till detta är att föregående forskare har använt för
vaga terminologier och oklara teorier (Heller m. fl., 2003, s. 510).

Hellen, Wilson, Steffen och Yoneyamas valde att dela upp seende och synska-
dade i fyra olika grupper för sitt experiment. Den första gruppen bestod av
seende med ögonbindel, den andra gruppen var medfött blinda (var antingen
blinda vid födseln eller blev blinda vid första året), den tredje gruppen var
sent blinda (förlorade synen totalt efter det första året sedan födseln), och
den sista gruppen var de som hade nedsatt syn (de som kan se skillnad på
ljus och mörker, men ansågs sig själv som blinda och kunde bara läsa text
via punktskrift).

Experimentet gick ut på att hitta en specifik figur som låg gömd i bakgrun-
den på en bild. Denna figur låg gömd i två olika bakgrunder, en enkel och en
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komplex. Studien gick ut på att se hur noggrant de olika grupperna hittade
själva figuren samt hur lång tid det tog (Heller m. fl., 2003, s. 510). Nog-
grannheten var nästan detsamma för alla de fyra grupperna, däremot var
alla grupper med synskadade betydligt snabbare på att lokalisera symbolen
än vad de seende var (Heller m. fl., 2003, s. 499, 506-507). Forskarna lade
också märke till att alla från seende gruppen använde bara en hand för att
kunna utforska och lokalisera figuren, medan alla synskadade använde sig av
båda händerna (Heller m. fl., 2003, s. 509).

2.3 Utveckling av hårdvara

För att användaren ska kunna interagera med peksärmen är det vanligt i
dagsläge att man använder olika taktila feedback. Dessa är visuell-, auditiv-
och mekanisk vibrotaktil feedback. Forskarna Bau, Poupyrev, Israr och Har-
rison (2010) har tagit fram en ny teknologi kallad Tesla Touch. Tesla Touch
använder sig av elektrovibration för att ge elektrostatisk friktion mellan skär-
men när användarens finger eller fingrar är under rörelse. En skillnad gente-
mot mekanisk vibrotaktil där feedback ges ut till hela skärmen (Bau m. fl.,
2010, s. 283, 290).

I sin artikel tar de upp vilka tester de har gjort för att kunna hitta vilka
amplituder på själva frekvensen som behövs för att känna olika texturer samt
hur stor eller liten skillnaden måste vara för att kunna känna en viss textur.
De lät även testdeltagarna beskriva själva vad de tyckte olika texturerna
kändes som och fick fram olika egenskaper såsom trä, målad vägg, papper,
motorcykelstyre etc. (Bau m. fl., 2010, s. 286)

En annan del som de diskuterar i artikeln är vilka för- och nackdelar det
finns mellan elektrovibrotaktil feedback och mekanisk vibrotaktil feedback.
En utav fördelarna de tar upp är att mekanisk vibrotaktil feedback inte är
lämplig att använda då ytan är för stor eller för liten, eftersom olika delar
av skärmen skulle ha olika magnituder av fysisk förflyttning. Taktil feedback
blir då ojämnt fördelat över skärmen. Elektrovibrotaktil feedback lider inte av
samma effekt eftersom elektrisk potential är jämnt fördelad över hela plattan,
vilket gör att den kan användas för vilken storlek som helst på plattan (Bau
m. fl., 2010, s. 289). En nackdel som de tar upp i artikeln är att eftersom
man enbart känner elektrovibrotaktil feedback när ett finger eller fingrarna
är i rörelse, kan man inte använda elektrovibrotaktil feedback för tryck- och
hållinteraktioner” (Bau m. fl., 2010, s. 291). Mekanisk vibrotaktil feedback
kan däremot göra detta och används i dagens smarttelefoner och surfplattor.
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I dagsläge används en del olika gester som input för att användaren ska
kunna interagera med pekskärmar. Två av dessa gester som används ofta
kallas vanligtvis för ”rubbing” och ”tapping” (gnidande och knackande gester).
Vissa forskare har undersökt om det är möjligt att dessa gester skulle kunna
användas som haptiskt feedback output (Li m. fl., 2008).

Forskarna var tvungna att hitta en annan metod för att kunna producera
haptiskt feedback som skulle likna dessa gester. För att kunna efterlikna
”rubbing” och ”tapping” behövs det väldigt låga frekvenser. Dessa kan inte
bli implementerade genom en vibrotaktil metod, eftersom denna metod kan
inte producera lägre frekvenser än 20Hz (Li m. fl., 2008, s. 181).

Detta löstes genom att forskarna konstruerade en prototyp kallad Sound-
Touch, en haptisk enhet som använder sig av en solenoid från en hårddisk.
Denna prototyp kan producera frekvenser mellan 5-29 Hz (Li m. fl., 2008,
s. 189). Genom att ge solenoiden spänning aktiveras spolarna och gör att
armen på hårddisken roterar. Genom att sätta en liten hammare på armen,
ska användaren känna dessa liknande gester såom ”rubbing” och ”tapping” om
den personen sätten sitt finger framför hammaren (Li m. fl., 2008, s. 182-183).

Deras testdeltagare tyckte att det kändes mer naturligt att använda ”tapping”
och ”rubbing” som feedback. De kom även med förslag till situationer där
haptisk feedback skulle komma till fördel. ”Tapping” kan antingen användas
(beroende på hur hög frekvensen är) under vissa utomhusmiljöer då ljud
inte kunde höras och vibrationer inte kunde kännas. ”Rubbing” är bättre att
använda då man har pekskärmen i handen. Många av deltagarna föredrog
detta framför den nuvarande vibrationen från mekanisk vibrotaktil feedback,
som känns mer onaturlig och obekväm gentemot dessa (Li m. fl., 2008, s. 189).

2.4 Prototyper

För att göra det möjligt för synskadade att använda pekskärmar av den typ
som redan finns på marknaden i dagsläget, har vissa forskare fokuserat på att
utveckla en prototyp. Denna prototyp kallas för Slide Rule och använder sig
av auditiv feedback för att hjälpa användaren att navigera sig runt på pek-
skärmen, för att exempelvis navigera och kunna spela musik eller läsa epost.
Då prototypen körs visas det en solid färg på skärmen, en visuell feedback
för användarna som är inte helt blinda (Kane, Bigham och Wobbrock, 2008).

De lät testpersonerna utföra diverse uppgifter på en iPhone med Slide Rule
och en handdator med fasta knappar och hade mjukvara kallad Mobile Speak

10



Pocket. Trots att testpersonerna gjorde fler misstag när de använde Slide Rule
jämfört med Mobile Speak Pocket, föredrog majoriteten av deltagarna Slide
Rule. De tyckte att den kändes mera ”naturlig” och gillade att interagera med
pekskärmen (Kane, Bigham och Wobbrock, 2008, s. 79).

Yatani, Banovic och Truong (2012) har utforskat en alternativ lösning till
hur man ska kunna navigera som synskadad med en förplanerad väg. I deras
prototyp presenterades den grafiska informationen genom auditiv och taktil
feedback. Prototypen är konstruerad att nio vibrationsmotorer är fästade på
ett iPhone fodral. Dessa är utsatta som ett rutnät på 3 x 3. Med hjälp utav
mobilapplikationen Space Sense, genererar den vibrationer i olika positioner
i användarens hand (Yatani, Banovic och Truong, 2012, s. 1-3). Med hjälp
utav Space Sense ska användaren ta sig till en angiven destination genom att
känna vibrationer i handen i den riktning man ska gå, samt läser upp vilken
gatunamn användaren är på för tillfället (Yatani, Banovic och Truong, 2012,
s. 3).

Testpersonerna fick utföra två uppgifter. Den första var att de fick försöka
lokalisera sig på en okänd plats i stan med prototypen. Uppgiften gick ut på
att ta sig fram till olika mål utifrån en startpunkt. Den andra uppgiften var
att försöka lära sig fyra olika vägar till olika mål, en åt gången. När de har lärt
sig en utav lokaliseringarna fick de åkerskapa rutten genom att använda sig
av akrylbitar, samt sätta vart start- och målpunkten är (Yatani, Banovic och
Truong, 2012, s. 5). För den första uppgiften lyckades alla deltagare förstå
och navigera med hjälp utav instruktionerna. För den andra uppgiften var det
vissa rutter som var svårare att lära sig än andra. Deltagarna kommenterade
även att de skulle kunna tänka sig att använda SpaceSense när de är i ett
okänt område (Yatani, Banovic och Truong, 2012, s. 6).

Andra forskare har hittat på ett alternativ till hur man ska kunna ge informa-
tion för navigering som varken är visuell eller auditiv. Denna prototyp kallas
för Tactile Wayfinder (Heuten m. fl., 2008, s. 172). Denna prototyp som sitter
fast som ett bälte runt användarens midja, består av en elektronisk apparat
som kommunicerar med en Personal Digital Assistant (PDA) via bluetooth,
samt reglerar styrkan på sex vibrationsmotorer. Dessa vibratonsmotorer är
fördelade på ett avstånd på 30 grader runtom bältet (Heuten m. fl., 2008,
s. 177). För att testa prototypen lät de deltagarna gå en planerad sträcka
runt en äng, och alla deltagare lyckades att utföra uppgiften (Heuten m. fl.,
2008, s. 178-180).

Liknade projekt har även gjorts, men har istället fokuserat på mjukvaran som
använder sig av haptisk feedback (Jacob, Mooney och Winstanley, 2011). De
har utvecklat fyra olika applikationer. En utav dessa, kallad HapticStayon-
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Path, anser de skulle kunna användas som navigersingsstöd för synskadade
personer. Denna prototyp går ut på att styra användaren i rätt riktning
beroende på den plats användaren är för tillfället. Den ger den planerade
vägen som har kortast avstånd samt en beskrivning av hur långt avståndet
är (Jacob, Mooney och Winstanley, 2011, s. 13).

I artikeln ”Instant tactile-audio map: enabling access to digital maps for peop-
le with visual impairment” (2009) nämns det en prototyp som är konstruerad
för att konvertera om en karta till en SVG-fil och en taktil form som sedan
kan skrivas ut av en taktil skrivare med så kallad svällpapper. Den taktila
papperskopia och SVG-filen används sedan tillsammans för att ge en inter-
aktiv återkomst till kartbilden genom en pekplatta som då kan ge auditiva
beskrivningar om kartan. Detta gör det möjligt att ge både en taktil och
auditiv feedback för användaren (Wang m. fl., 2009, s. 43).

För att kunna testa prototypen användes sex blinda personer som hade olika
erfarenheter av läsa taktila kartor. De fick testa att utforska kartor på fem
olika ställen och lokalisera två landmärken och vilken väg man ska kunna ta
sig från den ena landmärket till den andra. Sedan fick de göra en intervju
på själva prototypen (Wang m. fl., 2009, s. 48-49). Alla deltagarna lyckades
klara av att göra testet och var positiva över prototypen.

2.5 Projekt i Sverige

I Sverige pågår det för närvarande en sammarbetsprojekt kallad e-Adept.
Denna navigeringslösning ska i slutändan kunna användas i användarens or-
dinarie mobiltelefon, med hjälp utav stora enkla symboler, samt att en röst
berättar i detalj hur användaren ska kunna navigera sig till en önskad desti-
nation. (Lahrin, 2012)

Om det skulle hända att användaren inte skulle nå den önskade destinationen,
ska användaren kunna skicka koordinater vart den är för tillfället till en nära
utomstående. Denna person ska i sin tur kunna ta fram med hjälp utav
dessa koordinater en karta vart användaren är för tillfället. På det sättet ska
denna person ha möjlighet att kunna navigera användaren till den önskade
destinationen. För att kunna göra detta möjligt, använder man sig av ett
digitalt gång- och cykelvägnät som navigering, detta för att göra det möjligt
att så detaljerade gångvägvisningar som möjligt (Lahrin, 2012).
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Kapitel 3

Metoder

Under denna kapitel tas det upp de tre metoderna som användes för detta
arbete. Här tas det upp hur litteraturstudien gick till, inspirationen till da-
tainsamlingen för synskadade och motivering varför dessa metoder användes.
Det gjordes även två olika intervjuer i detta arbete. En för den anställda från
företaget SG Access AB och en för synskadade.

3.1 Litteraturstudie

I detta avsnitt tas det upp vilken metod som användes för litteraturstudien.
Här beskrivs också hur urvalet och datainsamlingen gick till och vilken data
användes för denna studie.

3.1.1 Design och urval

Litteraturstudien genomfördes enligt metoden som tas upp i Christian W.
Dawson bok ”Projects in Computing and Information Systems - A Student’s
Guide” (2009, s. 87-109). Grunden till litteraturstudien är att använda sig av
vetenskapliga artiklar och böcker främst inom områdena MDI, perception,
taktila bilder, haptik och taktila gränssnitt.

Kraven för artiklarna och böckerna ligger inte bara i att de skulle vara läm-
pade för studier specifikt för användare som är synskadade, utan även de
forskningar som anses relevanta för detta arbete. Däremot finns det ett krav

13



att artiklarna och böckerna ska vara skrivna antingen på svenska eller engels-
ka. Det finns inget krav på vilka årtal dessa vetenskapliga artiklar måste vara
publicerade, däremot ska innehållet i dessa artiklar fortfarande vara relevanta
i dagsläget.

3.1.2 Datainsamling och genomförande

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databaserna SCOPUS, AMC Digital
Library, IEEE Xplore, Springerlink och Google scholar. Nyckelorden som har
används i sökningarna har varit ”visual impairment”, ”tactile feedback”, ”city
map” och ”haptic”. Dessa nyckelord har sökts i kombination med varandra
eller var för sig. Samtliga titlar som sökresultatet gav lästes igenom för att
se om de var relevanta för arbetet.

I de artiklar som ansågs vara intressanta, lästes abstrakten för att få en upp-
fattning om vad artikeln handlade om för att få reda på om den verkligen var
relevant för detta arbete. De vetenskapliga artiklarna kunde även hittas un-
der referenslistan på de intressanta artiklarna som hittades från databaserna.
Böckerna som nämns i detta arbete rekommenderades av Carin Björses från
företaget SG Access AB. De hittades inte via sökningen via olika databaser,
men ansågs relevanta inom detta arbete och användes som referenser. Avslut-
ningsvis utvärderades de artiklarna och böckerna som ansågs vara relevanta
kritiskt med hjälp utav Christian W. Dawson bok ”Projects in Computing
and Information Systems - A Student’s Guide” (2009, s. 103-104).

Böckerna och de vetenskapliga artiklarna som ansågs vara relevanta användes
för att ge inblick på vilka forskningar som har gjorts hittills inom detta
område. De används även för att ge motivering till varför detta arbete är
viktigt, och även en grund på vissa intervjufrågor som gjordes för företaget
SG Access AB och till synskadade.

3.2 Datainsamling från synskadade

Här ges argument till varför denna metod användes samt hur den genomför-
des.
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3.2.1 Motivation till användning av datainsamlingen

Inspirationen från denna metod kommer ifrån Cultural Probes, en metod som
togs fram av William Gaver och Anthony Dunne (1999). Varför inte denna
metod användes i sin helhet är för att utgångspunkten är olika. Under deras
arbete (där de utvecklade metoden) ville de ha data från en specifik målgrupp
för att kunna få inspiration för att kunna utveckla designen för en specifik
produkt (Gaver och Dunne, 1999, s. 602). I detta arbete användes data för
att kunna få en inblick utöver en specifik målgrupps vardag för att kunna
förbättra intervjufrågorna till denna målgrupp och även kunna svara på vissa
av huvudfrågorna. Däremot är grundidéen detsamma för båda metoderna.

Ordet information i detta fall menas att få en inblick hur deras vardag ser ut
och få reda på alla hinder och problem som finns som inte är lika självklart för
en seende person. Det är också intressant att se om dessa informanter skulle
tänka mer på vilka krav som är viktiga och onödiga till en digital stadskata
innan de gör intervjun.

3.2.2 Beskrivning av deltagarna och genomförande

För denna metod kontaktades två informanter som är anställda i föreningen
Synskadades Riksförbund (SRF). Informant A är 36 år gammal och är blind.
Informant B är 60 år och kan se skillnader mellan ljus och mörker, men har
inget direkt seende. Båda informanterna har haft sin synskada sedan födseln
och använder bara vita käppen som hjälpmedel.

Informanterna fick ett varsitt inspelningsband där de fick uppgiften att under
en veckas tid dokumentera deras vardagliga liv. Data från informanterna ana-
lyserades och användes sedan för att svara på några av de fem huvudfrågorna.
Data användes också för att kunna lägga till och modifiera de intervjufrågor-
na som skrevs under litteraturstudien.

3.3 Intervju

Här tas det upp utformningen av intervjufrågorna, både för företaget SG
Access AB och för synskadade. Här tas det även upp hur dessa intervjuer
genomfördes och kort information om informanterna.
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3.3.1 Design för intervjufrågorna till SG Access

Förklaring till alla intervjufrågor som tas upp nedanför finns att läsa i Bilaga
A.

Frågorna A.1 och A.2 användes för att ta reda på mera om företaget. Det
är intressant att ta reda på om det finns flera sådana företag i Sverige, eller
om de är det enda företaget som konstruerade taktila kartor för offentliga
miljöer och lokaler. Om det hade funnits flera skulle de också kontaktas och
intervjuas.

A.3 togs med för att det är intressant att se hur företaget resonerar när det
sätter ut kartan på lämplig plats, då det är viktigt att göra det så tillgängligt
som möjligt för synskadade.

Idén till A.4 kommer ifrån artikeln ”The Use of Environmental Features on
Tactile Maps by Navigators Who Are Blind” (2012). De tar upp att det finns
inga standardiserade symboler för taktila kartor. Dock tar denna artikel bara
upp att detta problem finns i USA, varav det är av intresse att veta om detta
problem även finns i Sverige. Observera att detta skedde innan boken ”Att
känna bilder” (1997) kom till kännedom.

Frågan A.5 togs med för om dessa taktila kartor användes ofta för synskadade,
skulle man kunna med hjälp utav exempelvis elektrovbration (Bau m. fl.,
2010, s. 283) få fram samma känsla för att efterlikna en sådan karta.

Då det inte har hittat några artiklar som har tagit fram vilka problem dessa
offentliga taktila kartor kan ge, togs frågan A.6 med.

Frågorna A.7-A.10 togs med för att få information om hur mycket erfarenhet
personen från företaget har jobbat med synskadade och fånga upp det som
kan vara lätt eller problematisk för en som inte har erfarenhet att jobba med
denna målgrupp.

Då det inte hittades några böcker eller vetenskapliga artiklar för att kunna
svara på denna huvudfråga som finns i A.11, valdes den att ta med för att
se från en seende persons perspektiv som jobbar med synskadade.

Fråga A.12 togs med för att se om de har gjort liknande arbete som detta
examensarbete och om utförandet mellan deras och detta skiljer sig åt.

Samma som A.11 är A.13-A.15 de huvudfrågor som inte har lyckats besvara
via litteraturstudien. Då de jobbar med taktila kartor ansågs det som de
skulle kunna ge svar på detta. Detsamma som för frågan A.4, konstruerades
denna fråga innan boken ”Att känna bilder” (1997) kom till kännedom.
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I intervjun som tas upp i Lobben och Lawrence (2012) fanns det en fråga som
löd ”Lista alla miljöegenskaper som krävs för navigering och ska vara med
taktila kartor”– (Lobben och Lawrence, 2012, s. 99). Alla miljöegenskaper
räknades ihop hur ofta de återkom från deras informanter. Dessa presentera-
des sedan i en lista där de miljöegenskaper som hade högst antal ansågs vara
viktigast att vara med i taktila kartan.

Istället för att göra en liknande fråga valdes istället att ta listan från deras
artikel och låta informanterna i detta arbete betygsätta varje miljöegenskap,
som A.16 är uppbyggd. Skillnaden mellan Lobbens och Lawrences artikel och
denna lista är att miljöegenskap ”övergångsställe” har benats upp till ”obe-
vakade övergångsställen” och ”bevakade översgångsställen”. Det är intressant
att se om värdet på dessa egenskaper skiljer sig markant eller ej. Miljöegen-
skaperna såsom ”Gräs”, ”Terrängen ändras” och ”Smuts” slogs samma med
”Markunderlag”.

Listan från A.16 är inte fullständig, därför finns A.17 för att fånga upp de
viktigaste miljöegenskaper som inte tas upp i listan. Synskadade från Sverige
kan ha andra prioriteringar än de från USA.

Fråga A.18 togs med för att hitta eventuella fallgropar som finns om man
bestämmer sig att konstruera en digital stadskarta i framtiden.

Data från denna intervju användes sedan tillsammans med data från littera-
turstudien för att få inblick hur det är för en seende att jobba med synskadade
och hur de har gått tillväga att konstruera taktila kartor. Data ska även an-
vändas för att kunna svara på de fem huvudfrågorna samt att konstruera
intervjufrågorna till synskadade.

3.3.2 Design för första versionen av intervjufrågorna till
synskadade

Dessa frågor utformades innan datainsamlingen från synskadade gjordes.
Förklaring till alla intervjufrågor som tas upp nedanför finns att läsa i Bilaga
A och Bilaga B.

Frågan B.1 togs med för att ta reda på om det fanns något annat hjälpmedel
som är vanligt för personer med synskada förutom vita käppen.

Anledningen för att B.2 tog med är detsamma som för fråga A.11 (se 3.3.1),
det hittades ingen litteratur för att kunna besvara denna huvudfråga.

Det finns en anledning till att offentliga taktila kartor finns utsatta, då är det
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intressant att se om de används ofta för den målgrupp den är anpassad för.
Om det nu visar sig att det finns användare som inte använder dem vanligtvis
är det viktigt att ta reda på förklaring till detta. Detta är anledningen till
att frågorna B.3-B.3.3 är med.

I artikeln ”Investigating Touchscreen Accessibility for People with Visual Im-
pairments” (McGookin, Brewster och Jiang, 2008) tas det upp hur begränsad
tillgängligheten blir för personer med synskada att använda pekskärmar. Det
tas även upp att dessa användare tycker det är lättare att lära sig alla funk-
tioner på fasta knappar än på en pekskärm (McGookin, Brewster och Jiang,
2008, s. 300). Frågorna B.4-B.5 finns med för att undersöka om detta påstå-
ende stämmer och bör tas med när man konstruerar hårdvaran.

De prototyper som tas upp i detta arbete (Se kapitel 2, Relaterade Arbeten)
har man använt smarttelefoner som hårdvara. Idén till denna fråga kom från
att ta reda på vad användarna ur denna målgrupp själv skulle tycka unge-
färligt vilken storlek det skulle passa för dem. Om den digitala stadskartan
ska vara lika liten som en smarttelefon eller kan vara större.

Då det hittills inte har gjorts någon prototyp att konstruera en digital stads-
karta via taktil eller haptik feedback, är det viktigt att veta vad för för- och
nackdelar det finns att använda en eller båda händerna och vad användarna
själva föredrar. Detta täcks av frågorna B.8-B.10.

Förklaringen till att B.11-B.12 är med är detsamma som för A.11-A.12 (se
3.3.1). B.12 är detta fall extra viktigt att se om informanterna nämner samma
egenskaper såsom Carin Björses från SG Access AB och även nämna de som
hon inte har gjort på sin intervju. Varför hennes lista på miljöegenskaper är
inte inbakade i listan.

Detsamma som för fråga A.18, togs frågan B.13 med för att hitta eventu-
ella fallgropar som finns om man bestämmer sig att konstruera en digital
stadskarta i framtiden.

Dessa intervjufrågor modifierades efter att datainsamling från synskadade
hade genomförts för att kunna öka kvalitén och relevans på frågorna. Ingen
intervjusession gjordes med dessa intervjufrågor.
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3.3.3 Design för slutgiltiga versionen av intervjufrågor-
na till synskadade

Intervjufrågorna som finns i Bilaga B modifierades efter att en första datain-
samling från synskadade genomfördes, dessa finns att läsa ur Bilaga C. Dessa
frågor kontrollerades även av en anställd på MDI-avdelningen från Uppsala
Universitet innan intervjun genomfördes. Här tas det upp vilka frågor som
modifierades gentemot de från första utkastet, samt de frågor som lades till.

Ordningen och formuleringen på B.1 och B.2 ändrades. För B.1:s del var
att ta bort ord som ansågs onödiga och den frågan ansågs inte vara lämplig
att starta som första fråga, men den behövde ställas tidigt under intervjun.
Data som togs fram via datainsamling från synskadade kunde besvara denna
huvudfråga, men det är ändå intressant att veta om de resterande informan-
terna använde samma sinnen. Frågan modifierades även för att fokusera på
orienteringen.

Trots att dessa prototyper som har tagits upp i kapitlet Relaterade Arbeten
är relativt nya, så finns det redan diverse hjälpmedel för synskadade. Om det
inte har fångats upp i frågan C.2, är det även viktigt att få reda på varför
de inte används. Frågan C.4 kom på och valdes att ta med efter att metoden
datainsamling från synskadade genomfördes.

Efter att datainsamlingen för synskadade gjordes övervägdes att även C.9-
C.12 behövs läggas med. Det är viktigt att få reda på vad de är intresserade
och inte intresserade av att ha.

Under denna period kom även tanken att alla prototyper som tas upp i
kapitlet Relaterade arbeten går ut på att ge användaren en planerad väg
som användaren måste följa efter, istället för att få användaren utforska själv.
Frågorna C.13-C.15 är till för att ta reda på var intresset ligger någonstans
när det gäller utforskande.

Modifieringen som gjordes för C.19 är beslutet angående att Carin Björses
svar ändrades och istället lades in i listan. Man ansåg att det skulle vara
intressant att se vilket betyg synskadade ger till det som en person som
jobbar med dem anses vara viktigt.

Då Carin Björses gav lägsta betyg på gatunamn i A.16, ansågs det vara
intressant att veta hur det ses ur de synskadades perspektiv, men samtidigt
också en förklaring till varför.

Idén för frågorna C.22-C.24 kom när analysen av datainsamling från infor-
mant B. Detta är med för att ta reda på information för att kunna konstruera
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en visuellt gränssnitt för de som har några synrester kvar.

Frågorna C.25-C.27 är för de två informanterna som gjorde datainsamlingen
för att få en utvärdering av själva metoden.

3.3.4 Beskrivning av deltagarna och genomförande

Intervjun för synskadade gjordes på sju personer. Fem stycken av dem var
män och två stycken var kvinnor. Samtliga kontaktades antingen via e-post
eller telefon. Alla deltagare är anställda eller är medlemmar i föreningen
Synskadades Riksförbund (SRF). Åldern på deltagarna är mellan 33-74 år
med en medelålder på 51 år. Fyra av deltagarna är blinda, en av deltagarna
kan bara se kontraster och de två resterande kan urskilja färger och kontraster
antingen med en eller båda ögonen. Två av deltagarna var födda seende, men
fick sin synskada på grund av att de var för tidigt födda och fick för mycket
syrgas när de låg i kuvös. En utav deltagarna har kunnat se, men synen
försämrades kraftigt efter tonåren. De resterande fyra har haft sin synskada
ända sedan de föddes. Alla deltagare använder vita käppen som hjälpmedel.
Det är bara en utav deltagarna som använder även ledarhund. Ibland kan
denna deltagare även komplementera ledarhunden och vita käppen genom
att använda ett program kallad Wayfinder Access på sin mobil.

Längden på intervjun låg mellan 35-45 minuter. Intervjuerna spelades in
via inspelningsband. Det togs även anteckningar under själva intervjun. In-
tervjun för SG Access AB gjordes av Carin Björses som har jobbat med
synskadade sedan 1991. Denna intervju och kontakten gjordes via e-post.
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Kapitel 4

Resultat

Svaren är baserade på analys som gjordes av datainsamlingen från synskada-
de och intervjufrågorna både från SG Access AB och synskadade. De är även
baserade på analyser och slutsatser från böcker och vetenskapliga artiklar
som är refererade i rapporten.

4.1 Hur tar synskadade in information från om-
givningen?

Denna fråga kan variera beroende på individen, men det sinne som används
för alla synskadade är hörseln. Beroende på hur ljudvågorna studsar, kan
individen räkna ut vilken miljö individen är på för tillfället. Några exempel
kan vara om individen står i en busskur, öppen plats eller ett område där det
är mycket folk och det är tät trafik.

Men andra sinnen såsom känsel och doft kan också användas. Vita käppen är
ett hjälpmedel som ska se till att individen inte råkar gå in i diverse föremål.
Vita käppen ger även möjlighet att kunna användas som orienteringshjälp-
medel för att känna och höra för att ge en bild hur vägen är framför sig där
man går. Detsamma gäller fötterna då individen kan både känna och höra
vilket markunderlag det är för tillfället. Dofter kan användas om individen
känner till området väl, det kan användas för att hitta riktmärken om man
ska ta sig till en känd plats. Dessa riktmärken kan då säga hur stort avståndet
är fram till den specifika platsen.

Vilka och hur dessa sinnen används beror på individen. Vissa kan använda

21



en eller flera av dessa sinnen som har tagits upp. Det beror även på hur väl
man känner igen området. Ju mindre individen känner igen ett område, desto
färre sinnen används.

När det gäller att avläsa en bild använder individen sina fingertoppar för att
känna konturerna på bilden. Det kan även hända att ena handen har mera
känsel än vad den andra har. Båda händerna används för att kunna få en
överblick och kunna ”se” hur saker och ting förhåller sig med varandra. Ena
handen används för att hålla kvar en specifik punkt medan den andra handen
utforskar vissa delar av bilden. Den sökande handen och handen som håller
en specifik punkt kan även växlas när individen tolkar bilden. Det hjälper
individen att kunna se hur olika konturer och avbildning av olika objekt
ligger med förhållande gentemot den specifika punkten. Alla deltagare som
intervjuades använder båda händerna för att antingen kunna avläsa en bild
eller läsa punktskrift. Överblicken skulle försvinna och individen skulle lätt
bli förvirrad om man var tvungen att använda en hand och bilden skulle vara
svårtolkad.

För att göra detta möjligt behövs individen vara i en lugn miljö där man får
ta god tid på sig att utforska bilden. Ju större bilden är, desto längre tid tar
det att avläsa bilden. Detta skulle inte funka då individen är i en stressad
miljö, exempelvis ute på stan med mycket folk, och behöver ta sig till en
specifik plats. Det går mycket fortare att fråga sig fram än att försöka avläsa
en karta på ett okänt ställe. Detta kan även vara anledningen till varför dessa
taktila kartor på offentliga ställen inte används ofta.

Deltagarna på intervjun nämnde att de skulle använda en digital stadskarta
för att främst utforska okända platser. Men digitala kartan skulle även ge
möjlighet till att utforska och kunna se förhållandet på kända ställen och
kunna få ett fågelperspektiv. Men för att kunna gå på okända ställen krävs
det att inte bara att kunna avläsa på en karta hur man tar sig dit, utan
individen behöver även en person som kan vägen och visar på plats eller
använda andra hjälpmedel.

4.2 Hur ska man representera en bild för en
synskadad?

Såsom man representerar taktila bilder i dagsläget för synskadade är att
använda sig av reliefbilder. Reliefbilder är ett annat ord för taktila bilder,
där pappret är gjort utav plast där konturerna av bilden är uppskjutna så de
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kan kännas tydligt med fingertopparna.

För att kunna se hur intervjudeltagarna och hur Carin Björses betygsatte
miljöegenskaperna baserad på listan från artikeln ”The Use of Environmen-
tal Features on Tactile Maps by Navigators Who Are Blind” (2012), se Figur
5.1-5.5. Se även figur 5.6 för att få reda på hur intervjudeltagarna betygsat-
te Carin Björses miljöegenskaper som hon själv satte högsta. Betyg 5 (det
högsta) står för att miljöegenskapen måste vara med på stadskartan, betyg
1 står för att miljöegenskapen är onödig.

De miljöegenskaperna som intervjudeltagarna själva satte som högsta betyg,
men inte fanns med på listan från artikeln ”The Use of Environmental Fea-
tures on Tactile Maps by Navigators Who Are Blind” (2012), eller var med i
listan där Carin Björses hade satt som högsta betyg, är:

• Taxistation

• Perronger

• Köpcentrum

• Kända platser

• Sopstationer

• Rastplatser för hundar

• Affärer

• Indikering om rulltrappor går uppåt eller nedåt

• Gångbanor

Om man ska göra en taktil bild som ska föreställa en stadskarta är det viktigt
att veta att i dagsläget finns det ingen symbolstandard att gå efter (Eriksson,
1997), (Lobben och Lawrence, 2012). Antingen måste man använda sig av
symboluppsättning som ett företag har gjort, eller så måste en sådan skapas
på egen hand.

De funktioner som intervjudeltagarna nämner under intervjun är att man
skulle själv kunna bestämma vilka miljöegenskaper man vill ha på staskar-
tan, samt att kartan skulle kunna uppdateras så den inte skulle kunna bli
föråldrad. En annan funktion som är viktig är att alltid ha tillgång till att
veta gatunamnen. Istället att det står på kartan kan man istället använda
sig av auditiv feedback, dock är det viktigt att man ska kunna ha möjlighet
att slå av eller på den när man vill.

23



4.3 Vilken hårdvara behövs och vad saknas i
dagens läge?

I dagsläge finns det olika märken och storlekar på både smarttelefoner och
surfplattor, en utav de mest kända märkerna för synskadade är Apples pro-
dukter iPhones och iPad. Anledningen till detta är för att programmet Vo-
iceOver, som använder sig av auditiv feedback, anses för denna målgrupp
vara en utav de bästa som finns ute på marknaden i dagsläget.

Av dessa sju personer som medverkade i intervjun var det två personer som
har en iPhone och använder den dagligen, samt två som var intresserade att
testa det i framtiden. De som hade en iPhone nämnde att inlärningstiden är
lång för att från att gå ifrån fasta knappar till att enbart använda pekskärm
och auditiv feedback. Nu när de är vana vid denna teknik tyckte de däremot
inte att det behövdes några fasta knappar för en digital taktil stadskarta.
Däremot tyckte de resterande deltagarna att det var väldigt viktigt, för att
eventuellt kunna slå av och på funktioner, navigera runt på en meny, etc.

Det som däremot saknas i dagsläge är teknik för att kunna återskapa den
känsla som man får av att läsa en taktil bild. En teknik som har potential
till att lösa detta problem är elektrovibrotaktil feedback (Bau m. fl., 2010) -
med hjälp utav fingarnas rörelse på pekskärmen kan användaren känna olika
texturer på olika områden. Denna teknik och fått mycket uppmärksamhet
på de senaste åren och anses kunna användas i vanliga smarttelefoner och
surfplattor för olika ändamål inom en snar framtid (Melanson, 2011).

4.4 Hur komplex behöver bilden vara?

Bilden måste vara enkel att läsa. För att detta ska kunna uppnå krävs det
att informationen måste ha ett visst avstånd ifrån varandra och det ska vara
tydligt för användaren att se skillnad på de olika miljöegenskaperna. Om en
bild är detaljrik, krävs det att bilden är större gentemot en annan bild som
inte innehåller lika mycket information. Ju mindre detaljer en bild har, desto
mindre kan bilden vara.

Det gäller inte bara att det måste vara en visst avstånd gentemot varje mil-
jöegenskap, det krävs också att miljöegenskaperna inte överlappar varandra.
Det kan leda till förvirring och göra det svårt att tolka för användaren. Ett
exempel på detta finns att från artikeln ”Superior haptic perceptual selectivity
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in late-blind and very-low-vision subjects” (2003), svårighetsgraden ökade för
att hittat en specifik symbol beroende på hur komplext bakgrunden är.

Enligt intervjudeltagarna är det viktigt att få information om de olika gatu-
namnen är viktigt, men att användaren ska få information om detta genom
punktskrift på stadskartan är inte möjligt. Antingen skulle kartan har för
mycket detaljer och göra det svårt för användaren att ta till sig informatio-
nen, eller så måste kartan ha en sådan storlek att den skulle bli för stor och
otymplig för användarna. En lösning på detta är att användaren kan få denna
informationen genom auditiv feedback istället, men det är även viktigt att
det finns en funktion som gör att användaren har möjlighet att slå av och på
vid behov.

4.5 Hur komplex kan bilden vara?

Denna huvudfråga har inte kunnat svaras. För att kunna göra det krävs det
att man har satt en fast storlek på själva hårdvaran som kartan kommer att
vara i. När man har det kan man göra studier tillsammans med synskadade
för att kunna få fram hur komplex bilden kan vara för den just den fasta
storleken.

Under detta arbete nämnde majoriteten av deltagarna att de trodde att
kartan behövder vara större än en iPhone om det skulle funka, men det går
bra så vidare kartan är tillräckligt liten och smidig för att kunna förvara den
i en väska eller i en ryggsäck. En utav deltagarna tyckte att A4-format skulle
kunna vara lagom. Den största storleken som nämndes under intervjun var
att kartan får högst vara i A3-format.
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Kapitel 5

Diskussion

I detta kapitel nämns alla metoder samt resultaten från detta arbete. För
varje metod tas det upp vad som har varit bra med att använda just denna
metod för detta arbete, men också brister och eventuellt vad som kunde göras
bättre. För resultaten tas det upp hur man fick fram informationen för en
specifik huvudfråga, samt diskuterar bristerna.

5.1 Litteraturstudie

Att göra en litteraturstudie gjorde att man fick en bra inblick på vad för
studier som hade gjorts i nuläget. Detta gäller både vilka prototyper som
hade gjorts, men samtidigt vilka studier som hade gjorts för synskadade eller
för både seende och synskadade. När detta utfördes lades det märke till att de
prototyperna för att utveckla ett hjälpmedel för synskadade, refererar inte till
en eller flera studier som tar upp vad denna målgrupp vad de är intresserade
utav att ha för hjälpmedel. Man kan då anta att sådana arbeten som detta är
sällsynta. Om inte denna genomgång genomfördes, skulle inte huvudfrågan
"Vilken hårdvara behövs och vad saknas i dagens läge?" kunnat besvaras.

Dock skulle detta arbete inte kunnat genomföras genom att bara utföra lit-
teraturstudier. Den enda källan som skulle kunna besvara delvis på huvud-
frågan "Hur komplex behöver bilden vara?" kunde bara hittas från examens-
arbetet ”Haptiskt-visuella gränssnitt - En möjlighet till konstupplevelser för
blinda?”(Nilsson och Åman, 2004), och de resterande huvudfrågorna skulle
inte kunna besvaras alls.

Bortsett från ovanstående finns det även ett exempel på varför det inte skul-
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le vara bra att enbart genomföra en litteraturstudie. I artikeln ”The Use
of Environmental Features on Tactile Maps by Navigators Who Are Blind”
(Lobben och Lawrence, 2012) tar de upp om problemet angångende att det
finns ingen symbolstandard, men denna artikel säger bara att detta problem
finns i USA, dock indikerar inte att detta problem finns i Sverige. Däremot
tas det upp i boken ”Att känna bilder”; dock är boken publicerad år 1997.
Detta gör att det måste använda andra metoder för att få reda på om den-
na information är fortfarande relevant. Litteraturstudien är en metod som
behöver kompletteras med andra.

5.2 Datainsamling från synskadade

Det finns både för- och nackdelar till att använda denna metod och låta in-
formanterna själva bestämma vad de dokumentera. Fördelen är att risken
är väldigt liten att de diskuterar om liknande ämnen. Informant A pratade
om hur han gör för att kunna orientera sig utomhus, medan informant B
pratade om vilka problem och hinder som det har uppstått för honom när
han var gått ute på stan. Informant A:s totala inspelningstid var 18 minuter
och 5 sekunder och informant B:s totala inspelningstid var 8 minuter och 34
sekunder. Data från båda dessa gav en liten inblick för en seende ur en icke
seende perspektiv, vilket gjorde att det gavs inspiration och kunde gå tillba-
ka till intervjufrågorna och se vilka som var relevanta och vilka som behövde
tas bort eller modifieras. Data från informant A kunde även användas till
att besvara på huvudfrågan ”Hur tar synskadade in information från omgiv-
ningen?”. Antalet personer som gick med på att utföra denna metod ansågs i
detta arbete vara för få, men det bestämdes ändå att använda inspelningarna
i slutändan då man insåg hur mycket information dessa inspelningar gav.

Den första nackdelen som lades märke till under arbetets gång är att det
är svårt och att det tog lång tid att få tag på informanter som ville ställa
upp. De två informanterna som valde att ställa upp tyckte att uppgiften
liknande en annan som de hade gjort förut. Skillnaden mellan dessa två är
att den uppgiften gick ut på att skriva ner hur en dag skulle kunna se ut för
dem. Uppgiften för detta examensarbete gick ut på att dokumentera under
en veckas tid och fick själva välja vad de ville prata om, exempelvis hur deras
dag såg ut, vilka problem som uppstod under dagen etc. De två som ställde
upp tyckte att denna metod var smidigare än den metoden de har fått utföra
förut, samt kan tänka sig att kunna göra om denna nya metod i framtiden.

Eftersom det var informanternas uppgift att själva att komma på vad de
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ville prata om, ansågs det vara för krångligt och de förstod inte vitsen med
uppgiften. Det fanns informanter som nekade att vilja ställa upp när de hörde
vad uppgiften gick ut på med argumentet: ”jag ser ingen anledning till att
behöva dokumentera en del utav mitt liv” och kunde inte se varför denna
metod skulle behövas för detta arbete.

En annan nackdel är att den som bestämmer sig att testa och använda sig
av denna metod kan inte förutse vad för information informanterna kommer
att ge, samt hur mycket. Detta påverkas av vilka informanter man använder
sig utav. Risken är stor att man antingen kan få för lite information än vad
man själv har förväntat att få, samt att data man får blir irrelevant och inte
kan användas, vilket kan anses vara slöseri med tid.

5.3 Intervju

Efter att datainsamlingen från synskadade gjordes, gick antalet intervjufrågor
från 13 stycken till 24 (se Bilaga B och Bilaga C), samt att vissa modifierades
för att bli mera relevanta. Med hjälp utav intervjuerna kunde de sista hu-
vudfrågorna besvaras. Intervjun med Carin Björses och de synskadade kunde
även användas för att verifiera informationen som togs ut av litteratursök-
ningen och datainsamlingen. Detta var om avsaknaden av symbolstandarden
är ett problem som fortfarande existerar, samt om en eller flera använder
samma metod som informant A gjorde för att ta in information från omgiv-
ningen. Trots att intervjufrågorna till synskadade ansågs bli bättre efter att
datainsamlingen från synskadade genomfördes, finns det några frågor där det
behövs göra förbättringar på.

Frågan ”Vilken är en bra storlek på en digital karta, för att inte vara för liten
eller för stor?” gav svar som sträckte sig från liknande mått som finns för
dagens surfplattor till A3-format och portfölj, vilket gör att man inte kan
få ett konkret svar. Däremot är den viktig då man har något att utgå ifrån
om man skulle vilja göra eventuella studier på vilka mått det behövs för en
digital stadskarta i framtiden.

Problemet med frågorna ”Vilka funktioner skulle du vilja ha på denna digi-
tala stadskarta?” och ”Vilka funktioner skulle vara onödiga på denna digitala
stadskarta?” var att de ställdes för tidigt. Alla deltagarna tyckte de var för
abstrakta och svåra att besvara, vissa av deltagarna kunde inte ens svara
på frågan. Anledningen till detta var att alla deltagare kände att de behövde
något konkret att testa, exempelvis en prototyp, för att de skulle kunna svara
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på dessa två frågor. De tyckte däremot att dessa frågor är bra och viktiga att
använda under senare skeende under utvecklingen av digitala stadskartan.

Frågorna ”Hur bra ser du kontraster?” och ”Hur bra kan du se Komplement-
färger som är andra än svart och vitt (ex. grön och röd, gul och blå)?” tillförde
ingenting, något som inte lades märke till förrän efter intervjun. De togs med
i början för att se om det gick att få ut information för att kunna fixa ett
gränssnitt för de som har lite synrester kvar.

5.4 Svaren på frågeställningarna

Informationen från huvudfrågan Hur tar synskadade in information
från omgivningen? kommer ifrån datainsamlingen från en utav informan-
terna samt intervjudeltagarna. Man kan konstatera generellt att det är olika
från person till person, vilket gör att det inte går att ta fram ett enhetlig svar.
Denna fråga är en sammanfattning hur sju olika individer tar in information
från omgivningen. När det gäller avläsning av bilder verkar det stämma att
individen föredrar att använda båda händerna. Vilket inte är konstigt om
man läser igenom boken ”Från föremål till taktil bild: ett övningsmaterial”
(1997), där det bland annat tas upp att barnet lär sig att använda båda
händerna för att ta in information.

Svaren till huvudfrågan Hur ska man representera en bild för en syn-
skadad? är baserad från litteraturstudien som gjordes, men även från in-
tervjuerna med Carin Björses och intervjudeltagarna. Att utgå ifrån artikeln
”The Use of Environmental Features on Tactile Maps by Navigators Who Are
Blind” (2012) för att se vilka miljöegenskaper som ansågs vara viktiga var
mycket bättre än att låta intervjudeltagarna lista upp alla de kunde tänka
på själva. Det gjorde även att de kunde tänka på och lista upp sådana mil-
jöegenskaper som de ansåg vara viktiga men inte fanns med lättare. Det är
även intressant att se vad för skillnader det finns gentemot en person som har
jobbat med synskadade i flera år gentemot synskadade själva. Ett problem är
att de deltagarna som nämnde i intervjun att de skulle vilja att användaren
själv fick bestämma vilka miljöegenskaper som skulle visas på kartan, tyckte
det var svårt att betygsätta miljöegenskaperna från listan eftersom de ansågs
att alla var lika mycket viktiga.

Informationen till huvudfrågan Vilken hårdvara behövs och vad sak-
nas i dagens läge? togs fram mestadels från litteraturstudien, men även
via intervjun för att kunna ta fram om fasta knappar är nödvändiga eller
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ej. Eletrovibration feedback har tagits upp som en potential lösning för att
kunna få fram känslan av att känna olika texturer på en pekskärm. Trots
att det finns stor chans att den kommer ut på marknaden relativt snart i
framtiden, är det för tidigt att säga om denna teknik är den bästa för detta
ändamål. En nackdel med denna teknik är att man enbart känner texturerna
då fingret eller fingrarna är under rörelse (Bau m. fl., 2010, s. 291). Detta
gynnar inte när individen använder ena handen för att hålla kvar en specifik
startpunkt medan den andra handen söker av bilden. Det kan lätt uppstå
förvirring och tvingar användaren att hålla båda händerna i rörelse, vilket i
sin tur kan göra att det försvårar för att kunna få en överblick.

Det är inte omöjligt att designa eller använda en hårdvara som inte har några
fasta knappar. Det finns personer som har synskada som kan använda smart-
telefoner, men den målgruppen är inte stor och intervjupersonerna har själva
sagt att inlärningstiden var väldigt lång. Detta kan eventuellt göra många
som inte är vana att använda elektronik utan fasta knappar blir avskräckta.
Det är upp till de kommande personerna som vill ta dessa studier vidare att
bestämma vad som är bäst, för det finns både för- och nackdelar att välja
att ha med fasta knappar eller ej. Om man däremot bestämmer sig att köra
på en hårdvara som har minimal eller inga fasta knappar är det viktigt att
göra det lättnavigerat.

För huvudfrågan Hur komplex behöver bilden vara? besvarades främst
genom boken ”Att känna bilder” (1997) och intervjuerna, både från Carin
Björses och intervjudeltagarna. Mestadels kom denna svar upp från frågan
”Vad tycker du det är viktigt att tänka på när man bestämmer sig att utveckla
en digital stadskarta för synskadade?” (Se Bilaga C). Detta var en fråga som
kunde beskrivas med kort och koncist svar, men samtidigt är det svårt att
tolka vad definitionen är på denna svar, samt hur små dessa miljöegenskaper
behöver vara utan att bilden ska kännas för plottrig och svårövertolkad för
användaren.

Svaren till huvudfrågan Hur komplex kan bilden vara? är tagen från
egna slutsatser efter att ha gjort litteraturstudien och intervjun. Det har
presenterats vad den största och minsta storleken vad dessa intervjudeltagare
skulle kunna tänka sig att ha. Även om en utav dem nämnde att det största
individen skulle kunna tänka sig ha är A3-format eller portfölj, betyder inte
att de resterande deltagare skulle acceptera det. Majoriteten tycker att den
ska vara tillräckligt stor och smidig för att kunna ta med sig exempelvis i en
väska, men detta svar är rätt vag. Varför det inte har gjorts studier på den
optimala storleken gentemot hur komplex bilden kan vara för denna specifika
storlek inte har gjorts under detta arbete är på grund av tidsbrist.
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5.5 Analys av olika miljöegenskaper

Figur 5.1-5.5 representerar resultat från både intervjupersonerna och Carin
Björses, medan figur 5.5 representerar hur intervjupersonerna betygsatte de
miljöegenskaper som Carin Björses hade listat upp, men som inte fanns med
i listan (se bilaga A och punkten A.1). I figurerna visas det ett medelvärde
på hur intervjudeltagarna hade svarat med en avrundning på två decimaler.
Det visas även det högsta och lägsta betyg som sattes av en eller flera inter-
vjudeltagare, samt vilket betyg Carin Björses satte på miljöegenskaperna.

Dessa figurer visar att åsikterna är väldigt spridda på vilka miljöegenskaper
som är viktiga eller ej. Det är även bara ett fåtal av dessa miljöegenskaper som
både Carin Björses och majoriteten av intervjudeltagarna satte samma betyg.
Dessa miljöegenskaper är: Byggnader, Trappor, Hissar, Offentligen toaletter,
vägkorsningar och Longitud/Latitud. Om man kollar även på figur 5.6 är det
bara tre av dessa som majoriteten av intervjudeltagare hade svarat betyg 5.
Dessa är: ”Här är jag”, Mötesplats för ledsagare och Informationsplats.

Det är även mer eller mindre utspridning över hur majoriteten av intervju-
deltagare tycker vilken grad en miljöegenskap är viktig. För vissa kan man
tydligt se hur viktig dess egenskap är, bara att det finns någon avstickare.
Exempelvis på dessa är: Gator, Ramper och Byggnader.

Dessa figurer visar också att det inte räcker att enbart kontakta personer
som har jobbat och samarbetat med en specifik målgrupp för att få en bild
på vad användaren behöver. Några exempel på detta är se på majoriteten
på miljöegenskaperna som finns i figur 5.6, samt: Bilparkeringar, Ramper
och Obevakade övergångställen. Dessa skiljer sig gentemot vad användarna
själva tycker, vilket man kan dra slutsatsen att det är viktigt att ha med
användarna för själva utvecklingen av produkten.

Man ska även ta hänsyn till att synskadade är en bred målgrupp. Detta gör
att alla användare har olika behov beroende på ålder, intressen, hur vardagen
ser ut, hur grav synskadan är och så vidare. Detta kan även vara en anledning
till varför vissa miljöegenskaper blir svårare att tolka hur viktiga de är. För att
kunna uppnå att den digitala stadskartan ska kunna täcka upp majoriteten
av användarens behov krävs det att man kan göra den väldigt flexibel. Då
kan användarna ha möjligheten att avgöra själva vilka miljöegenskaper som
är viktiga för stunden eller ej.

Slutsatser som kan dras av dessa bilder är att det är lätt att se vilka mil-
jöegenskaper som är nödvändiga att ha i den digitala stadskartan eller ej.
Kapitlet 4.2 och figur 5.6 visar även att det finns olika åssikter vilka miljöe-
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genskaper som är viktiga beroende på om det är en person som är synskadad
eller en seende person som jobbar tillsammans med synskadade. Det visar
hur viktigt det är att ha med målgruppen produkten är riktad till tidigt i
processen. Men samtidigt kan en som har jobbat med en specifik målgrupp
länge även veta vad den målgruppen också behöver utan att målgruppen
själva inte tänker på först, men inser det när det väl får reda på det.
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Figur 5.1: Detta diagram visar hur intervjudeltagare och Carin Björses be-
tygsatte alla miljöegenskaper. Medelvärdet är på intervjudeltagarnas betyg för
varje miljöegenskap avrundat med två decimaler. Max- och Min-värdet är vad
en eller flera testdeltagare har satt som högst och lägsta betyget för enskild
miljöegenskap. Betyg 5 står för att miljöegenskapen är viktig och betyg 1 står
för att miljöegenskapen är onödig.
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Figur 5.2: Detta diagram visar hur intervjudeltagare och Carin Björses be-
tygsatte alla miljöegenskaper. Medelvärdet är på intervjudeltagarnas betyg för
varje miljöegenskap avrundat med två decimaler. Max- och Min-värdet är vad
en eller flera testdeltagare har satt som högst och lägsta betyget för enskild
miljöegenskap. Betyg 5 står för att miljöegenskapen är viktig och betyg 1 står
för att miljöegenskapen är onödig.
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Figur 5.3: Detta diagram visar hur intervjudeltagare och Carin Björses be-
tygsatte alla miljöegenskaper. Medelvärdet är på intervjudeltagarnas betyg för
varje miljöegenskap avrundat med två decimaler. Max- och Min-värdet är vad
en eller flera testdeltagare har satt som högst och lägsta betyget för enskild
miljöegenskap. Betyg 5 står för att miljöegenskapen är viktig och betyg 1 står
för att miljöegenskapen är onödig.
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Figur 5.4: Detta diagram visar hur intervjudeltagare och Carin Björses be-
tygsatte alla miljöegenskaper. Medelvärdet är på intervjudeltagarnas betyg för
varje miljöegenskap avrundat med två decimaler. Max- och Min-värdet är vad
en eller flera testdeltagare har satt som högst och lägsta betyget för enskild
miljöegenskap. Betyg 5 står för att miljöegenskapen är viktig och betyg 1 står
för att miljöegenskapen är onödig.

36



Figur 5.5: Detta diagram visar hur intervjudeltagare och Carin Björses be-
tygsatte alla miljöegenskaper. Medelvärdet är på intervjudeltagarnas betyg för
varje miljöegenskap avrundat med två decimaler. Max- och Min-värdet är vad
en eller flera testdeltagare har satt som högst och lägsta betyget för enskild
miljöegenskap. Betyg 5 står för att miljöegenskapen är viktig och betyg 1 står
för att miljöegenskapen är onödig.
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Figur 5.6: Denna diagram visar hur intervjudeltagare betygsatte Carin
Björses miljöegenskaper. Medelvärdet är på intervjudeltagarnas betyg för var-
je miljöegenskap avrundat med två decimaler. Max- och Min-värdet är vad en
eller flera testdeltagare har satt som högst och lägsta betyget för enskild mil-
jöegenskap. Betyg 5 står för att miljöegenskapen är viktig och betyg 1 står för
att miljöegenskapen är onödig.
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Kapitel 6

Slutsats

Det som man kan se från detta arbete är att denna målgrupp är väldigt bred.
Alla personer som har intervjuats för detta arbete har olika åssikter vad som
är viktigt att ha med i en digital stadskarta. För att kunna uppfylla så många
krav som möjligt krävs det att produkten ska vara flexibel.

Detta gör att det krävs väldigt mycket arbete och forskning inom detta områ-
de innan man har lyckats konstruera en digital stadskarta för synskadade där
så många som möjligt kan använda sig utav den. För att kunna konstruera
en digital stadskarta för synskada krävs det följande:

• För att läsa kartan krävs det att användaren har en möjlighet att an-
vända båda händerna.

• Då användaren kommer använda den i en lugn miljö, exempelvis hem-
ma eller någon bekant kan kartan ligga på ett bord och vara i en större
format.

• Vilka miljöegenskaper som anses viktigast att ta med kan avläsas från
Figurbilderna 5.1-5.6, samt delkapitlet 4.2.

• Att ha möjlighet att få reda på gatunamnen är väldigt viktigt och denna
information kan nås vis auditiv feedback om användaren exempelvis gör
någon speciell gest för att få fram informationen. Det är också viktigt
att det finns en möjlighet att slå av och på denna funktion vid behov.

• Den funktionen som användarna från intervjun är mest intresserade av
är att kunna göra en ”personlig karta”, att kunna själv bestämma själv
vilka miljöegenskaper som ska synas på digitala stadskartan och ändra
när som helst efter behov.
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• Den digitala stadskartan ska kunna ha funktionen att uppdatera in-
formation så fort ett område ändras (exempelvis vägarbete, nya hus
ska byggas och så vidare) så att stadskartan över ett område inte blir
föråldrad.

• Digitala stadskartan måste vara enkel att avläsa. Det menas att in-
formationen har ett visst avstånd gentemot varandra samt att inga
symboler på diverse miljöegenskaper överlappar varandra.

Slutligen anses detta arbete ha lyckats ta fram information för att kunna
konstruera en digital stadskarta i framtiden. Då prototyperna som studerats
inte har ett sådant arbete likt denna som en grund för att kunna argumentera
varför de har gjorde vissa val, gör detta bidrag det möjligt att kunna göra
det inom detta område.
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Kapitel 7

Framtida arbete

Detta arbete ger information på vad som krävs för att kunna konstruera
en digital stadskarta för synskadade. Dock är den inte fullständig och det
behövs studier på vissa områden innan man kan konstruera denna digitala
stadskarta som är anpassad för synskadade.

Tekniken elektrovibrotaktil feedback har diskuterats genom denna rapport
som en potential lösning till att kunna konstruera efterliknande taktila bilder
med hjälp av olika texturer. Det behövs göra studier om denna teknik skulle
vara en bra lösning till att kunna känna taktila bilder, samt vad för lösningar
det finns för att avkänna texturerna då fingret är helt stilla.

Det behövs göra studier på vilken storlek denna stadskarta kan ha, då det
inte har lyckats ta fram det i detta arbete. Det är viktigt att veta hur stor
kartan måste vara för att inte anses vara otymplig, och samtidigt hur liten
den kan vara utan att den behöva ta bort den viktigaste informationen som
behövs på kartan. Då man har kommit fram till den optimala storleken på
den digitala kartan, kan man då även göra studier som kan ge konkreta svar
på huvudfrågan ”Hur komplex kan bilden vara? ”.

Ett område som inte har tagits upp alls i detta arbete är produktionskost-
naden. Om kostnaden ökar minskar även tillgängligheten för användare, ef-
tersom färre inte kommer kunna ha råd. Det behövs studier på vad det är
som kommer att kosta och hur eventuella lösningar på vad och hur man skulle
kunna dra ner på kostnaderna av tillverkningen.

Ett annat problem är att det finns ingen symbolstandard för att kunna an-
vända sig av i dagsläget (Eriksson, 1997), (Lobben och Lawrence, 2012). En
lösning på detta problem skulle kunna vara att använda sig av symboler som
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redan finns, exempelvis sådana som SG Access AB har tagit fram. Dessa
symboler är utvärderade av Trafikverkets Expertstöd ”Stationer för alla” och
representanter från SRF och används i dagsläget på många ställen. Frågan
som behövs ställas här är om de är lämpliga att användas på en digital taktil
stadskarta. Om de inte anses vara lämpliga behövs det egna symboler för de
olika miljöegenskaperna.

Ett annat viktigt område är hur man skulle kunna designa och konstruera
ett gränssnitt för de användare som fortfarande kan se kontraster och färger.

Avslutningsvis behövs det även tas fram en design och implementation av en
prototyp för denna digitala taktila stadskarta.
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Bilaga A

Intervjufrågor till företaget SG
Access

A.1 En av era taktila kartor finns på Uppsalas Centralstation, på vilka andra
ställen har ni satt upp taktila stadskartor?

A.2 Finns det andra företag som liknar eran?

A.3 Är det ni som bestämmer var den taktila kartan ska sättas ut på ett
område? Om ja, hur resonerar ni när ni väljer den lämpligaste platsen
att ha kartan?

A.4 Symbolerna som ni använder, är de standardiserade eller har ni hittat
på dem själva?

A.5 Vilket material använder ni för tillverkningen av taktila kartor?

A.6 Vilka nackdelar anser du att det eventuellt kan finnas med taktila kar-
tor?

A.7 Hur länge har ni arbetat med synskadade?

A.8 Hur är era upplevelser när ni har arbetat med synskadade?

A.9 Vad har varit svårt med att sammarbeta och arbeta med synskadade?

A.10 Vad har varit lätt med att sammarbeta och arbeta med synskadade?

A.11 Hur (enligt dig) tar synskadade in information från omgivningen?

A.12 Hur har ni gått tillväga för att kunna få information som behövs för
att utveckla designen?
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A.13 Hur komplex behöver en taktil karta vara?

A.14 Hur mycket information kan man ha på en taktil bild innan det blir
för komplext och svårt att läsa?

A.15 Vad tycker du är viktigt när man ska representera en bild för en syn-
skadad?

Listan nedanför kommer ifrån artikeln ”The Use of Environmental Features
on Tactile Maps by Navigators Who Are Blind”(Lobben och Lawrence, 2012)
.

A.16 Betygsätt 1-5 vilka av dessa miljöegenskaper som är listade nedan du
tycker är viktiga att de finns med i taktil karta? 1 = behövs inte, 5 =
måste vara med i taktila kartan

• Gator

• Byggnader

• Trottoarer

• Trappor

• Entréer

• Vatten (åar, sjö, bäck osv.)

• Obevakade övergångsställen

• Bevakade övergångsställen

• Markunderlag

• Trottoarkanter

• Vägkorsningar

• Busshållplatser

• Hissar

• Gatunamn

• Ramper

• Staket

• Järnvägsspår

• Parker

• Bilparkeringar
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• Kullar

• Offentliga toaletter

• Konst

• Telefonkiosker

• Broar

• Rulltrappor

• Skolor

• Vägarbeten

• Terrängen ändras

• Longitud/ Latitud

• Höga ljudnivåer

• Kyrkor

A.17 Om du tycker det är något som fattas i listan ovan och tycker de ska
ha betyg 5, lista dem.

A.18 Vad tycker du det är viktigt att tänka på när man bestämmer sig att
utveckla en digital stadskarta för synskadade?
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Bilaga B

Intervjufrågor till synskadade -
första utkastet

Dessa frågor utformades med hjälp utav vetenskapliga artiklar och efter in-
tervjun med SG Access. Detta skedde före datainsamlingen för synskadade
genomfördes.

B.1 Vilka hjälpmedel använder du i dagsläget när du går på stan?

B.2 Vad använder du av dig för att kunna ta in information från omgivning-
en?

B.3 Det finns bland annat taktila kartor utsatta på offentliga ställen, exem-
pelvis på centralstationen i Västerås och i Uppsala. Har du använt den
eller någon liknande taktil karta?

B.3.1 Om svaret är ja: Vilka fördelar finns det med dessa?

B.3.2 Om svaret är ja: Vilka nackdelar finns det med dessa?

B.3.3 Om svaret är nej: Varför?

B.4 Har du använt pekskärm innan?

B.4.1 Om svaret är ja: Vad har du tyckt att användning av dessa har
varit?

B.4.2 Om svaret är ja: Var du tvungen att använda ett hjälpmedel?
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B.4.3 Om svaret är nej: Är du intresserad av att testa att använda dig
av pekskärmar?

B.5 Hur viktigt är det med fasta knappar på digitala medier?

B.6 Skulle du vara intresserad av att använda sig av en digital stadskarta
som är anpassade för synskadade?

B.7 Vad anser du vara en bra storlek på en digital karta?

B.8 Vad tror du skulle vara för- och nackdelar med att använda två händer
att läsa stadskartan?

B.9 Vad tror du skulle vara för- och nackdelar med att använda en hand att
läsa stadskartan?

B.10 Vad skulle du vara intresserad av, en digital stadskarta som man an-
vänder med en hand eller båda händerna?

Listan nedanför kommer ifrån artikeln ”The Use of Environmental Features
on Tactile Maps by Navigators Who Are Blind”(Lobben och Lawrence, 2012).

B.11 Betygsätt 1-5 vilka av dessa miljöegenskaper som är listade nedan du
tycker är viktiga att de finns med i taktil karta? 1 = behövs inte, 5 =
måste vara med i taktila kartan

• Gator

• Byggnader

• Trottoarer

• Trappor

• Entréer

• Vatten (åar, sjö, bäck osv.)

• Obevakade övergångsställen

• Bevakade övergångsställen

• Markunderlag

• Trottoarkanter

• Vägkorsningar

• Busshållplatser
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• Hissar

• Gatunamn

• Ramper

• Staket

• Järnvägsspår

• Parker

• Bilparkeringar

• Kullar

• Offentliga toaletter

• Konst

• Telefonkiosker

• Broar

• Rulltrappor

• Skolor

• Vägarbeten

• Terrängen ändras

• Longitud/ Latitud

• Höga ljudnivåer

• Kyrkor

B.12 Om du tycker det är något som fattas i listan ovan och tycker de ska
ha betyg 5, lista dem.

B.13 Vad tycker du det är viktigt att tänka på när man bestämmer sig att
utveckla en digital stadskarta för synskadade?
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Bilaga C

Intervjufrågor till synskadade -
slutgiltiga utkastet

Dessa frågor utformades med hjälp utav vetenskapliga artiklar, efter intervjun
med SG Access och efter datainsamlingen för synskadade genomfördes.

C.1 Vilka sinnen brukar du använda dig av för att kunna orientera dig?

C.2 Vilka hjälpmedel använder du i dagsläget?

C.3 Det finns bland annat taktila kartor utsatta på offentliga ställen, exem-
pelvis på centralstationen i Västerås och i Uppsala. Har du använt den
eller någon liknande taktil karta?

C.3.1 Om svaret är ja: Vilka fördelar finns det med dessa?

C.3.2 Om svaret är ja: Vilka nackdelar finns det med dessa?

C.3.3 Om svaret är nej: Varför?

C.4 Vad finns det för brister på de hjälpmedlen för att kunna navigera sig
självständigt som finns idag?

C.5 Har du använt pekskärm innan?

C.5.1 Om svaret är ja: Vad har du tyckt att användning av dessa har
varit?

C.5.2 Om svaret är ja: Var du tvungen att använda ett hjälpmedel?
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C.5.3 Om svaret är nej: Är du intresserad av att testa att använda dig
av pekskärmar?

C.6 Hur viktigt är det med fasta knappar på digitala medier?

C.7 Skulle du vara intresserad av att använda sig av en digital stadskarta
som är anpassade för synskadade?

C.8 Vad anser du vara en bra storlek på en digital karta?

C.9 När skulle du ha behov att använda denna stadskarta?

C.10 När skulle du inte få ut något extra av att använda denna stadskarta?
Dvs. när fungerar det så bra att en karta inte ger något ytterligare i
situationen?

C.11 Vilka funktioner skulle du vilja ha på denna digitala stadskarta?

C.12 Vilka funktioner skulle vara onödiga på denna digitala stadskarta?

C.13 Skulle du vara intresserad av en stadskarta som inte har en planerad
väg, men ger möjlighet du får utforska själv på kartan?

C.14 Skulle du vara intresserad av en stadskarta som gav dig en planerad
väg genom att ge start- och slutdestinationer?

C.15 Vilken av dessa två föregående frågorna tycker du är den viktigaste
funktionen?

C.16 Vad skulle vara för- och nackdelar med att använda två händer att
läsa stadskartan?

C.17 Vad skulle vara för- och nackdelar med att använda en hand att läsa
stadskartan?

C.18 Vad skulle du vara intresserad av, en digital stadskarta som man an-
vänder med en hand eller båda händerna?

Listan nedanför kommer ifrån artikeln ”The Use of Environmental Features
on Tactile Maps by Navigators Who Are Blind”(Lobben och Lawrence, 2012).
Listan på de miljöegenskaper som Carin Björses skulle ha betyg 5 är inlagda
i slumpmässig ordning och är i kursiv text.
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C.19 Betygsätt 1-5 vilka av dessa miljöegenskaper som är listade nedan du
tycker är viktiga att de finns med i taktil karta? 1 = behövs inte, 5 =
måste vara med i taktila kartan

• Gator

• Byggnader

• Trottoarer

• Trappor

• Entréer

• Vatten (åar, sjö, bäck osv.)

• Obevakade övergångsställen

• Bevakade övergångsställen

• Markunderlag

• Tillgängliga och otillgängliga områden

• Trottoarkanter

• Markering som säger var man är för tillfället, "Här är jag"

• Vägkorsningar

• Busshållplatser

• Hissar

• Skala, på ett ungefär för att få uppfattning om avstånd

• Gatunamn

• Ramper

• Staket

• Järnvägsspår

• Parker

• Ledstråk

• Bilparkeringar

• Kullar

• Offentliga toaletter

• Konst

• Telefonkiosker

• Broar
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• Rulltrappor

• Skolor

• Bankomat

• Vägarbeten

• Longitud/ Latitud

• Mötesplats för ledsagare

• Höga ljudnivåer

• Blockeringar

• Kyrkor

• Informationsplats

C.20 Om du tycker det är något som fattas i listan ovan och tycker de ska
ha betyg 5, lista dem.

C.21 Hur viktigt är det att veta gatunamnen?

Om informanten är gravt synsvag, men inte är blind får informanten även
frågorna C.22 och C.23.

C.22 Hur bra ser du kontraster?

C.23 Hur bra kan du se Komplementfärger som är andra än svart och vitt
(ex. grön och röd, gul och blå)?

C.24 Vad tycker du det är viktigt att tänka på när man bestämmer sig att
utveckla en digital stadskarta för synskadade?

De sista resterande frågorna är till de två informanterna som gjorde Cultural
Probes.

C.25 Hur tyckte du det var att använda bandspelaren?

C.26 Tycker du att detta har gjort att du har tänkt mera på den digitala
stadskartan?

C.27 Om en annan student skulle kontakta dig i framtiden och be att göra
något liknande, skulle du göra det igen?
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