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Abstract
The exclusion of visually impaired from the information 
ÛOW�PRESENTED�TO�US�THROUGH�SIGNS�WAS�WHAT�LED�ME�INTO�THIS�
PROJECT��7ITH�A�GROWING�AMOUNT�OF�INFORMATION�BEING�PRESENTED�
to us on signs and digital information surfaces the need of 
COMMUNICATING�THIS�INFORMATION�IN�A�WAY�THAT�COULD�BE�READ�
BY�VISUALLY�IMPAIRED�IS�EVIDENT��,OOKING�INTO�DIFFERENT�WAYS�OF�
COMMUNICATION��MY�GOAL�WAS�TO�CREATE�SOMETHING�THAT�ÚLLED�
THE�NEED�OF�THE�VISUALLY�IMPAIRED�WITHOUT�BRANDING�THEM�AS�
disabled.
(AVING�A�CLOSE�RELATIVE�WITH�BAD�EYESIGHT�IT�BECAME�EVIDENT�ON�
HOW�MUCH�IT�LIMITED�HER�IN�HER�EVERYDAY�LIFE��NOT�BEING�ABLE�TO�
NAVIGATE�HERSELF�WITHOUT�THE�SUPPORT�OF�HER�HUSBAND��4HROUGH�
INTERVIEWS�WITH�HER�AND�OTHERS�WITH�VARYING�DIAGNOSES�)�REACHED�
an insight in their situation. To my surprise they still favored a 
visual form of communication before an auditory or tactile form, 
because it’s easy to survey and quick to interpret. Through an 
ITERATIVE�PROCESS�OF�PROTOTYPING�AND�CLOSE�DISCUSSIONS�WITH�THE�
users I reached the conclusion that a head-mounted device 
WOULD�SIMPLIFY�THE�USAGE�AND��WITH�THE�LATEST�DEVELOPMENTS�IN�
component size, also manifest into something that didn’t run 
the risk of discriminating the users.
4HIS�RESULTED�IN�A�PAIR�OF�GLASSES�WITH�INBUILT�ELECTRONICS�AND�

displays. Through cameras mounted on the frames, the visual 
information is transferred to a CPU in the left temple arm that 
ANALYSES�AND�ENHANCES�THE�IMAGE�WITH�SOFTWARE�DESIGNED�FOR�
YOUR�SPECIÚC�DIAGNOSIS��7HEN�YOU�FEEL�THE�NEED�TO�ENHANCE�
your vision, you use the controls on top of the temple arms to 
CONTROL�THE�SOFTWARE�S�OUTPUT�WHICH�IS�DISPLAYED�IN�TRANSPARENT�
OLED-displays glued on to the lenses. If the enhanced image 
ISN�T�ENOUGH��YOU�ALSO�HAVE�THE�POSSIBILITY�TO�LET�THE�SOFTWARE�
use text-to-speech and read the information through built in 
SPEAKERS�DIRECTED�TOWARDS�THE�EARS��4HE�GLASSES�COULD�EASILY�
BE�DISMOUNTED�WITH�53"CONNECTORS�AT�THE�JOINTS�WHICH�AIDS�
THE�INSTALLMENT�OF�THE�SOFTWARE��SERVICE�OR�CUSTOMIZATION�OF�THE�
DEVICE�AND�IN�PARTICULAR�THE�CHARGING�OF�THE�BATTERY��WHICH�IS�
located in the right temple arm. The battery is then charged in a 
designated compartment of the spectacle box.
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Inledning
Mycket av samhällets information förmedlas idag genom 

skyltning som tyvärr sällan är läsbar för personer med 
synnedsättningar. Detta gör att dem inte har samma möjlighet 
att ta tillvara informationen på samma sätt som fullt seende 
medborgare.

Examensarbetet genomförs under 10 veckor av sista terminen 
på kandidatutbildningen i Industridesign på Designhögskolan i 
Umeå. 

Bakgrund
&ÍR���ÀR�SEDAN�ÚCK�EN�N¾RA�SL¾KTING�TILL�MIG�HÍRA�ATT�HON�
SUCCESSIVT�KOMMER�FÍRLORA�SYNEN��3EDAN�DESS�HAR�HENNES�SYN�
drastiskt försämrats och haft stor inverkan på hur hon lever sitt 
liv. Hennes situation ledde mig in på detta ämne.
)�3VERIGE�ÚNNS�DET���������M¾NNISKOR�SOM�S¾GER�ATT�DE�HAR�SÀ�

stora synnedsättningar att de, trots glasögon eller linser, inte 
kan läsa en normal dagstidning.

Dessa personer har ingen tillgång till offentlig information 
som idag förmedlas via skyltar eller informationstavlor t.ex. 
riktningsanvisningar, öppettider, samhällsinformation m.m.

Det är inte bara synskadade som hindras från att ta del av 
denna sorts information, även personer med lässvårigheter 
eller som inte kan språket kan inte ta del av mycket av den 
information som skyltar förmedlar idag.

Den information vi presenteras för idag består främst av text 
OCH�GRAÚSKT�MATERIAL��$ET�HAR�BLIVIT�EN�NORM�ATT�KUNNA�L¾SA�
och man förväntas kunna förstå engelska även om man inte är 
svensktalande. Utbredningen av dessa informationsskyltar och 
-tavlor breder ut sig i takt med att större personalnedskärningar 
sker i det allmänna rummet. Även nu när många kommuner 
investerar i interaktiva informationsterminaler på offentliga 
platser är de tyvärr anpassade efter läskunniga personer som 
förväntas kunna språket och äga fullgod syn.

Problemställning
Personer som saknar kunskap om det svenska språket eller 

är analfabeter har idag inte tillgång till mycket av den skrivna 
information som kommuner och landsting kommunicerar 
genom skyltar och informationstavlor. Även folk med försämrad 
syn saknar tillräcklig tillgång inom dessa informationskanaler 
och dessa grupper stängs ute från en stor del av samhället som 
ett resultat av detta.

Kan vi, genom att utgå ifrån synskadade som saknar en stor 
del av det visuella sinnet, kommunicera denna information 
till målgruppen genom att använda de andra sinnena, och 
därigenom skapa ett samhälle som gör skriven information 
tillgänglig även för de som saknar den visuella förståelsen eller 
fysiska förutsättningarna att inta skriven information.

Kan vi kommunicera den 

samhällsinformation som idag förmedlas via 

skyltar till folk som inte kan ta del av denna 

information idag?
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Målgrupp
Fokus i projektet kommer ligga på att skapa inkluderande 

design mot grupper som idag inte kan ta in skriven eller 
GRAÚSK�INFORMATION��$ENNA�GRUPP�INKLUDERAR�M¾NNISKOR�MED�
lässvårigheter, analfabetism, okunskap om språket eller grava 
synnedsättningar. 

Människor med grava synnedsättningar kommer användas 
som en extrem för att skapa ett så brett redskap som möjligt.

Mål
Att skapa en produkt som hjälper människor som har svårt att 

tillgodogöra sig information genom skriven text och därigenom 
ge dem tillgång till ett samhälle som förutsätter att alla är 
mottagliga för textbaserad information. Genom detta även 
UNDERL¾TTA�OCH�UPPM¾RKSAMMA�KOMMUNIKATION�GENOM�ÛERA�
sinnen än enbart synen.

Syfte
3YFTET�MED�PROJEKTET�¾R�ATT�MÍJLIGGÍRA�FÍR�EN�STÍRRE�INTEGRATION�

av människor med svårigheter att inta skriven information och 
skapa en större förståelse för att information inte ska begränsas 
av att enbart kommuniceras som visuell text.

Samarbetspartner 
3OM�SAMARBETSPARTNER�MENAS�ATT�FÍRETAGET�ELLER�

organisationen innehar en position som expertis inom de 
områden som projektarbetet behandlar. 
3YNSKADADES�RIKSFÍRBUND�5MEÀ�HJ¾LPER�TILL�ATT�BELYSA�

användarnas perspektiv i arbetet och dess medlemmar bistår 
till att skapa en större förståelse för gruppens situation inom 
problemområdet. Organisationen kommer som en icke 
vinstdrivande rörelse bistå med att öka användarfokuset under 
hela processen. 

Informationsenheten på Umeå kommun samt Umeå 
3TADSBIBLIOTEK�HJ¾LPER�TILL�ATT�FÍRANKRA�KONTEXTEN�OCH�VILKEN�
information som bör prioriteras. De ger också tillgång till olika 
skyltklasser och de olika sätt som kommunen använder sig av 
för att delge sig av samhällsinformation idag.

Research Analysis Ideation

Modelbuilding Presentation Documentation

EvaluationFormVisualisation

Metod
Arbetet kommer ske genom en heuristisk iterativ 

designprocess som genomförs under ett tidsspann om 10 
veckor. 
0ROBLEMIDENTIÚERINGEN�KOMMER�SKE�GENOM�INTERVJUER�
MED�IDENTIÚERAD�MÀLGRUPP��STATISTISK�GENOMGÀNG�AV�VILKEN�
sorts samhällsinformation som presenteras på skyltar och 
informationstavlor samt statistik över hur stor andel som inte 
kan ta del av denna information idag inom målgrupperna; gravt 
synskadade, analfabeter och icke svensktalande. Resultatet 
REDOVISAS�I�FORM�AV�EN�KRAVSPECIÚKATION�BASERAT�PÀ�DEN�
insamlade informationen. 

Under konceptualiseringen kommer jag genomföra en 
WORKSHOP�FÍR�ATT�TA�DEL�AV�ALTERNATIVA�METODER�ATT�INSAMLA�
information och hålla fria diskussioner med användarna om 
möjligheterna med fri tillgång till information. Jag kommer 
¾VEN�GENOMFÍRA�V¾L�REGISSERADE�WORKSHOPS�UTEFTER�DE�SCENARIOS�
som skapats eller observerats under researchfasen. Dessa 
WORKSHOPS�KAN�GENOMFÍRAS�INDIVIDUELLT�ELLER�I�GRUPP�MED�
M¾NNISKOR�FRÀN�ÛERA�OLIKA�PROFESSIONER�OCH�FÍRUTS¾TTNINGAR��FÍR�
att få ett brett perspektiv på möjliga lösningar. Att genomföra 
V¾LREGISSERADE�WORKSHOPS�FÍR�ATT�NÀ�KREATIVA�RESULTAT�¾R�ETT�S¾TT�
för industridesigners att skapa en konstnärlig process men 
ändå ha en stark koppling till verkligheten och, framför allt, 
användarna.

Konkretiseringen genomförs via semantiska utvärderingar 
av tolkande och översättande av information mellan olika 
medium och genom ergonomiska utvärderingar av produktens 
formgivning. Inom detta moment kommer även utvärderas en 
rimlig produktionsmetod för produkten såväl som material och 
grundläggande konstruktion. 

Resultatet presenteras i form av en presentationsmodell, en 
bildbaserad rapport, en argumentation samt en presentation 
som förklarar arbetsprocessen. Arbetet utvärderas genom en 
METAREÛEKTION��
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Research
Informationsinsamlingen har främst skett genom djupgående 

intervjuer med användare. Möten med användarorganisationen 
3YNSKADADES�RIKSFÍRBUND�I�5MEÀ�OCH�3YNCENTRALEN�PÀ�.ORRLANDS�
universitetssjukhus har gett en kompletterande bild över hela 
gruppen synsvaga och vad olika diagnoser har för inverkan på 
SYNEN��'ENOM�ATT�LÀNA�ÚNGERAD�OPTIK�FRÀN�3YNCENTRALEN�HAR�JAG�
själv simulerat olika synnedsättningar och försökt skapa mig en 
bild om upplevelsen för synsvaga personer med olika diagnoser.

I möten med Informationsenheten på Umeå kommun samt 
Umeå stadsbibliotek har kontexten diskuterats och fastslagits. 
Dessa institutioner har även bistått med de skyltvarianter som 
de använder sig av idag, och vilken sorts information dessa 
förmedlar. Främsta intresset från deras håll och där det största 
BEHOVET�ÚNNS�¾R�ATT�FÍRMEDLA�LOKALISERINGS�OCH�ANVISNINGSSKYLTAR�
för att erbjuda full tillgänglighet till institutionerna.

Användare
5TIFRÀN�DEN�DEMOGRAÚ�SOM�JAG�SAMMANST¾LLDE�ÍVER�
SYNSKADADE�I�3VERIGE��KUNDE�JAG�SE�FÍRDELNINGEN�AV�OLIKA�
SYNNEDS¾TTNINGAR�HOS�DE���������I�3VERIGE�SOM�KLASSAS�SOM�
synsvaga. Genom detta blev det tydligt att den vanligaste 
SYNNEDS¾TTNINGEN�¾R�DEN�SOM�I�FOLKMUN�KALLAS�GULA�Û¾CKEN��
(makuladegeneration) som står för mer än hälften av gruppen. 
Generellt sett är gråstarr (katarakt) behandlingsbart med en 
vanligt förekommande operation, likväl är vissa fall av grönstarr 
(glaukom) behandlingsbart med operation eller ögondroppar. 
'ULA�Û¾CKEN�ÚNNS�I�TVÀ�VARIANTER��TORR�OCH�VÀT��D¾R�DEN�TORRA�INTE�
är behandlingsbar medan den våta går att hejda förloppet på.

Utifrån denna målgruppsanalys kunde jag också se 
åldersfördelningen hos de synsvaga och slutsatsen att en 
stor majoritet av dem är över 65 år, då förekomsten av alla 
ögonsjukdomar ökar ju högre upp i åldrarna man kommer.

Även en stor del av de synsvaga, så mycket som 50%, har 
ytterligare funktionshinder. Många utvecklingsstörda har även 
SYNNEDS¾TTNINGAR�SOM�ORSAKAS�AV�ÛERA�DIAGNOSER�SOM�BL�A��
$OWNS�SYNDROM�

Genom djupgående intervjuer med tre synsvaga, med olika 
grader av synnedsättningar och olika ögonsjukdomar, gavs 
användarnas perspektiv på deras livssituation och hur deras 
synnedsättning påverkade deras livsstil.

För att skapa mig en egen uppfattning om hur de uppfattar 
VARDAGEN�ANV¾NDE�JAG�MIG�AV�3YNCENTRALENS�ÚNGERADE�OPTIK�
och vandrade runt i Umeå med dessa glasögon som simulerar 
olika ögonsjukdomar. Genom detta upptäcktes många av de 
besvärliga situationer som synsvaga ställs inför, oftast av så enkla 
skäl som att det inte går att närma sig en text till fullo.

Makuladegeneration 51,2%
(gula fläcken)

Diabetesretinopati 17%
Tunnelseende 0,7%

Glaukom 17%
(grönstarr)

Katarakt 13,7%
(gråstarr)

Näthinneavlossning 0,4%

80%
är över 65 år 

300 000
synsvaga 

10% 
blinda 

50%
 har ytterligare

funktionshinder

+¾LLOR��� 3YNSKADADES�RIKSFÍRBUND����������	�HTTP���WWW�SRF�NU�OMSYNSKADOR�
� 3TATISTISKA�CENTRALBYRÀN����������	�5NDERSÍKNINGARNA�AV�LEVNADSFÍRHÀLLANDEN��� � �
 funktionsnedsättning efter indikator 2008-2011
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Synnedsättningar
)�3TATISTISKA�#ENTRALBYRÀNS�ÀRLIGA�5NDERSÍKNING�

om levnadsförhållanden 2011 står det att 
3VERIGE�HAR���������PERSONER�MED�SÀ�DÀLIG�SYN�
att de, trots glasögon eller linser, inte klarar 
av att läsa en normal dagstidning. Utav denna 
grupp har 10 procent så allvarliga nedsättningar 
att de antingen är eller räknas som helt blinda. 

Makuladegeneration
Är den valigaste orsaken till bindhet hos 
PERSONER�ÍVER����ÀR�I�V¾STV¾RLDEN��3JUKDOMEN�
KALLAS�I�FOLKMUN�GULA�Û¾CKEN�OCH�BEROR�PÀ�
ÀLDERSFÍR¾NDRINGAR�AV�GULA�Û¾CKEN�SOM�
registrerar majoriteten av vårt synintryck. 
Upplevelsen blir att din centrala syn förvrängs 
OCH�KAN�FÍRSVINNA�D¾R�DU�FOKUSERAR��3JUKDOMEN�
uppstår i två former, en våt och en torr 
variant, där den torra står för 85 procent av 
de drabbade och leder sällan till kraftigare 
synnedsättningar. Den våta varianten har ett 
snabbare förlopp och kan leda till allvarliga 
synnedsättningar. Däremot kan sjukdomen 
inte leda till att du förlorar synen helt, ledsynen 
består.

Katarakt
Även kallat gråstarr, uppstår av att ögats 

lins grumlas. Detta leder till en grumlig 
synupplevelse som blir extra påtaglig när 
ljus lyser genom linsen. Ca 80 000 personer 
genomgår operation för katarakt varje år i 
3VERIGE��/PERATIONEN�GÀR�UT�PÀ�ATT�MAN�ERS¾TTER�
ögats lins med en konstgjord lins i akryl eller 
silikon och tar 10-20 minuter.

Glaukom
Glaukom är även känt som grönstarr, vilket 

är felaktigt då det inte har något med starr att 
GÍRA��3JUKDOMEN�BEROR�OFTAST�PÀ�ETT�ÍVERTRYCK�
i ögat som orsakas av att ögonvätskan inte 
kan ventileras ut som vanligt. Detta skadar 
SYNNERVEN�OCH�LEDER�TILL�ETT�Û¾CKVIS�BORTFALL�
av synen eller en ständigt ofokuserad 
SYNUPPLEVELSE��3JUKDOMEN�¾R�OFTAST�GODARTAD�
och kan behandlas med ögondroppar, men i 
allvarligare fall kan det leda till blindhet.

Diabetesretinopati
Drabbar 35-65% av de som har diabetes 

typ 2 och leder till en näthinneförändring 
SOM�KAN�LEDA�TILL�Û¾CKVIS�FÍRS¾MRING�OCH��I�
vissa fall, bortfall av synen. Oftast upplevs det 
som mörka skuggor lägger sig över synen 
eller for om någon kletat vaselin på bilden. 
Diabetespatienter screenas idag för att tidigt 
upptäcka dessa synförändringar, men efter 
20 år med diabetes har så många som 90% 
näthinneförändringar.

Tunnelseende
Tunnelseende, eller dess medicinska namn 

retinitis pigmentosa, är ett samlingsnamn på 
ÛERA�¾RTLIGA�SYNSJUKDOMAR�SOM�LEDER�TILL�ATT�
synfältet förminskas. I många fall kan synen vara 
SKARP�D¾R�DEN�ÚNNS�KVAR��MEN�SYNF¾LTET�MINSKAR�
utifrån och in. Ca 3 000-4 000 personer lider av 
SJUKDOMEN�I�3VERIGE�

+¾LLOR��� 3YNSKADADES�RIKSFÍRBUND����������	�HTTP���WWW�SRF�NU�OMSYNSKADOR�
� 'UNILLA�-ICKELSSON��0ÚZER�!"����������	�HTTP���OGONINFORMATION�SE�DEFAULT????�����ASPX
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Kontext
Efter min dokumentation (bilaga 1) över upplevelsen för 

personer med olika synnedsättningar blev skillnaden i ledsyn 
uppenbar mellan de olika diagnoserna. Framför allt blev 
DET�TYDLIGT�VILKA�SOM�ENS�KUNDE�IDENTIÚERA�EN�EVENTUELL�SKYLT�
eller ej. Genom denna simulation går det att påvisa vilka 
användargrupper som känner ett direkt behov av hjälp att 
avläsa skyltar och att denna grupp även står för den största 
delen av andelen synskadade.

Jag gjorde också ett avståndsdiagram över de avstånd 
PERSONER�MED�OLIKA�DIAGNOSER�KAN�IDENTIÚERA�EN�SKYLT��$ETTA�
gjordes genom att använda simulationsglasögonen och närma 
MIG�EN�GATUSKYLT�TILLS�DET�GICK�ATT�IDENTIÚERA�SKYLTEN�GENOM�
glasögonen. Undersökningen skedde i klart väder med fri sikt, 
och möjlighet att gå hela vägen fram till skylten.

Produkt
En katalogisering gjordes över de olika skyltsorter som 

kommunen och stadsbiblioteket använder sig av (bilaga 2), 
detta inkluderar alla permanenta skyltar som sätts upp för 
ATT�INFORMERA�ALLM¾NHETEN��3KYLTARNA�SOM�S¾TTS�UPP�I�5MEÀ�
kommuns regi kan delas in i tre olika områden efter den del av 
verksamheten som sätter upp dem, Umeå fritid, Gator & parker 
ELLER�&ASTIGHETSKONTORET��D¾R�VARJE�OMRÀDE�HAR�OLIKA�GRAÚSKA�
PROÚLER�ATT�FÍRHÀLLA�SIG�TILL��5MEÀ�STADSBIBLIOTEK�HAR�EN�EGEN�
GRAÚSK�PROÚL
�SOM�DE�ANV¾NDER�SIG�AV�VID�FRAMTAGNING�AV�SKYLTAR�

Placeringen av dessa skyltar kan variera väldigt mycket 
beroende på kontexten, vilket också påverkar läsbarheten av 
SKYLTARNA��-ÀNGA�TRAÚKSKYLTAR�¾R�PLACERADE�HÍGT�UPP�FÍR�ATT�
synas tydligt över längre avstånd och kan även vara placerade 
nära, eller till och med emellan, vägbanor, vilket begränsar hur 
nära man kan komma skylten för att avläsa den. Även mycket 
av bibliotekets skyltning är upphängd i taket på en höjd av 
minst 2 meter. Dessa skyltar hänger både över öppna ytor och 
bokhyllor  och går inte att närma sig tillräckligt för att personer 
med allvarligare ögonsjukdomar ska kunna avläsa skylten. 
Biblioteket använder sig också av mindre informationsskyltar på 
varje enskild bokhylla, visserligen med mindre text, men med 
möjlighet att gå väldigt nära skylten för att avläsa den.

Analys
Genom att titta närmare på det insamlade materialet och 

katergorisera och analysera de åsikter och situationer som 
SYNSVAGA�BEÚNNER�SIG�I�SKAPAS�EN�KLARARE�BILD�ÍVER�VILKA�PROBLEM�
som uppstår och vad som krävs för att lösa uppgiften.

�� 
�5MEÀ�KOMMUN�'RAÚSK�0ROÚL����������	�HTTP���WWW�UMEA�SE�� �
� ���DOWNLOAD������ABF�F�������DBD�B���������5MEAKOMMUN?2IKTLINJER�PDF

Problemlistning
Alla problem som nämndes under användarintervjuerna eller 

som uppstått under observationerna listades och klustrades 
sedan till grupper vartefter samband blev tydliga över hur 
problemen orsakas av varandra. Detta för att skapa en bättre 
överblick och även några huvudsakliga punkter som bör lösas 
för att minimera så många problem som möjligt. 
.¾R�DETTA�VAR�UTR¾TTAT�KUNDE�JAG�UTGÀ�FRÀN�DESSA�FEM�

huvudproblem och deras underliggande problem för att bygga 
upp en funktionslista för en produkt som kunde tillgodose 
dessa problem. Funktionslistan byggdes även på med de 
åsikter och förutsättningar som har uttryckts i samtal med 
användarna (bilaga 3).

Informationen är inte tillgänglig

Texten är otillgänglig 
(pga störande kontext)

Hinner inte läsa texten

Har inte tid att läsa texten

Hinner inte läsa texten innan 
den byts ut (dynamiska skyltar)

För orolig miljö för att läsa texten

Informationen är inte 
förståelig (pga 
kognitivt hinder)

6YnUW�Ӿnna eftersökt information

Finns ingen att fråga om informationen

Informationen är inte förståelig

Kan inte språket

Komplicerat språk gör det svårt att förstå

Förstås inte pga lässvårigheter eller alfabetism

Texten går inte att läsa 
(pga visuellt hinder) Layouten gör texten svårläst *UDӾska inslag smälter ihop med texten

Otydligt/invecklat typsnitt

Dålig kontrast text/bakgrund

Ser ingen skillnad mellan 
textens färg och 
bakgrundens

Texten är för kompakt och smälter ihop

Texten är för liten

Erbjuds ingen taktil skillnad 
text/bakgrund

Ingen tillgång till texten i 
blindskrift

Kan bara läsa delar av texten 
(diabetesretinopati)

Svårt att tolka riktningsanvisningar

Skylten är inte tillgänglig

Skyltens placering 
förhindrar läsbarheten

Når inte fram till skylten Skylten hänger för högt

Hinder framför skylten

7UDӾkerad led hindrar att gå närmre

Kan bara se en del av 
texten åt gången 
(tunnelseende/
diabetesretinopati)

Finns inte utrymme att 
fokusera på skylten (långsynt)

Skylten går inte att 
LGHQWLӾera (hitta)

Miljön säger inget om 
en skylt i närheten

Skylten smälter in i miljön

Helt/delvis täckt av snö eller vegetation

Skylten syns ej För mörkt

Dåligt väder (ex. dimma)

6\QQHGVlWWQLQJ�J|U�GHW�VYnUW�DWW�Ӿnna skylten
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Flödesschema
*AG�BYGGDE�UPP�ETT�ÛÍDESSCHEMA�ÍVER�HUR�MAN�GÀR�TILLV¾GA�

när man kommer till en ny plats och behöver söka information 
för att t.ex. lokalisera vart man ska gå. Detta agerade skulle 
sedan agera bas för idégenereringar genom att bygga upp 
en grundstome för de olika scenarios som idégenereringen 
BASERADES�PÀ��)�ÛÍDESSSCHEMAT�TAS�DET�H¾NSYN�TILL�DE�OLIKA�
problem som uppstår när man försöker avläsa en skylt som 
synsvag, varierande beroende på vad för synnedsättning du har. 
Den tar också hänsyn till om personen inte förstår informationen  
på skylten på grund av ordval eller språk.

� �
�%TT�POSITIONSDIAGRAM�ÍVER�TEKNIKEN�STÀR�ATT�ÚNNA�I�BILAGA��

Försöker finna

skylt

Identifierar skylt

Identifierar ej skylt

Läser önskad information

Lyckas läsa skylt

Lyckas ej läsa skylt

Använder information Lämnar platsen

Ja

Nej Slut

Finner önskad information

Finner ej önskad information

Behövs

kompletterande 

information?

Försöker läsa

skylt

Söker önskad

information

Start

Använder information Lämnar platsen Slut

Lämnar platsen Slut

Lämnar platsen Slut

Ja

Nej

Ja

Nej

Söker

 kompletterande

information

Går det att 

närma sig

skylt?

Ja

Nej

Har personen

önskad

information?

Söker alternativ

informations-

källa

Går det att se

skylt från annan 

vinkel

Finner kompletterande information

Finner ej kompletterande information

Finner alternativ skylt

Frågar om önskad information

Finner medmänniska

Finner ej alternativ informationskälla

Ställer sig i annan betraktningsvinkel

Närmar sig skylt

Söker information på annan plats

Använder kompletterande information

1

2

3

5

5

5

4

1

2

2

3

4

6

5

6

3

Ja

Nej

Förstås 

informationen?

2

4

Ögonansträngning

Kognitiv belastning

Fysisk belastning

Teknik
$EN�TEKNIK�SOM�ANV¾NDS�IDAG
�FÍR�ATT�UNDERL¾TTA�FÍR�

synskadade vid avläsning av text är främst så kallade CCTV-
apparater. Dessa fungerar genom att en kamera på produktens 
BAKSIDA�ÚLMAR�DET�DOKUMENT�MAN�VILL�AVL¾SA��BILDEN�BEHANDLAS�
av programvara i produkten för att förstora och, om behov 
ÚNNS��FÍRST¾RKA�SK¾RPAN�I�TEXTEN��OCH�DEN�FÍRB¾TTRADE�BILDEN�
presenteras på en skärm på framsidan av produkten. Denna 
teknik används främst vid avläsning av trycksaker idag, men ett 
fåtal har tagits fram för syftet att läsa av skyltar, då med den 
enda skillnaden att de har en bättre kamera. 

Dessa produkter kan i vissa fall även vara utrustade med 
så kallad OCR-programvara (Optical Character Recognition) 
SOM�DIGITALT�AVL¾SER�BILDEN�OCH�KAN�IDENTIÚERA�INDIVIDUELLA�
bokstäver. Detta gör det möjligt för programvaran att visa 
TEXTEN�MED�DIGITALA�TECKEN�IST¾LLET�FÍR�DEN�ÚLMADE�BILDEN��
vilket ger en väsentligt mycket skarpare bild av texten. 
%FTERSOM�TEXTEN�DÀ�¾VEN�ÚNNS�I�DIGITALT�FORMAT�GÀR�DET�ATT�
ANV¾NDA�EN�TALSYNTES�SOM�ÚNNS�I�VISSA�PROGRAMVAROR�FÍR�
att även kunna få texten uppläst för dig, eller till och med 
översätta den till ditt modersmål innan den läser upp det för 
dig. Fler tekniker existerar för att underlätta för synsvaga, dock 
används de inte i lika stor utsträckning idag (bilaga 4).
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Idegenerering
För att utforska alternativa lösningar på problemet hölls en 

scenariobaserad idégenerering utifrån fyra olika situationer; 
med olika läsavstånd, textstorlek och omgärdande kontext. För 
att få mer idébredd involverades med studenter på skolan som 
ÚCK�B¾RA�ÚNGERAD�OPTIK�FÍR�ATT�SIMULERA�SYMTOMEN�HOS�PERSONER�
med makuladegeneration, glaukom och gråstarr. Dessa 
glasögon hade de på sig under en tid innan de presenterades 
för scenariona samt under hela idégenereringen för att försöka 
ge en mer korrekt bild av synnedsättningen.
)DÂGENERERINGEN�VAR�UPPDELAD�I�TVÀ�DELAR��FÍRST�EN�WORKSHOP�

med målet att se hur de hanterade de situationer de 
presenterades för: högt hängande skyltar, skyltar som inte 
går att närma sig eller skyltar med mindre text. Den andra 
DELEN�BESTOD�AV�ATT�DE�ÚCK�DISKUTERA�OCH�RESONERA�I�PAR��D¾R�
varje par hade olika synnedsättningar, kring lösningar som 
skulle tillgodose bägges behov och kunna tillämpas i de olika 
situationerna.

Koncept
De olika koncepten som uppstod från idégenereringen 

skiljde sig mycket i art och angreppssätt på problemet. 
En listning av de olika lösningarna kan ses på nästa sida. 
Lösningarna kategoriserades efter vilken teknik som krävdes 
för att möjliggöra lösningen. De delades också upp efter vilken 
sinnesupplevelse den erbjöd användaren, om den stimulerade 
synen, hörseln eller känseln.

Belyst text

Sänk skylt för bättre åtkomst

Förstora skylt

Få skylt uppläst

Projicera skylt närmare dig

Skapa illusion av skylt närmare dig

Sänder ut infon trådlöst

Förvräng skylt runt synskadan

Öka kontrasten text/bakgrund

Sänds direkt in i syncentrum

Färgfilter ökar kontrast

Kikarsikt

Skyltar läses när du passerar

Infon förstoras på din normala syn

Infon skickas till mobil

Känna textens konturer

Kamera förstorar skylten

GPS känner avstånd till skylt

NFC till skylten

360° kamera analyserar omgivning

Kompass visar riktning till skylt

Glasögon läser vad du tittar på

Förstoringsglas

Zoom-monokel

Syntolkartjänst
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Konceptutvärdering
Eftersom koncepten är väldigt teknikberoende och 

avancerade att bygga prototyper av, skedde utvärderingen 
genom diskussioner kring koncepten tillsammans med personal 
PÀ�3YNCENTRALEN�PÀ�5MEÀ�UNIVERSITETSSJUKHUS��$ISKUSSIONER�HÍLLS�
även med 3 personer som har olika synnedsättningar, varav en 
med gravt brytningsfel och astigmatism (dubbelseende) på ena 
ögat.

Teknikutvärdering
Tekniken delades upp i två grupper för att lättare kunna 

hantera deras för- och nackdelar. Denna uppdelning skedde 
även för att bättre kunna tillgodose användarnas behov genom 
att utgå ifrån deras önskemål om feedback från en eventuell 
lösning. Därför skedde utvärderingen först utifrån vilken 
upplevelse tekniken kunde skänka användarna, vilken output 
tekniken kan ge. Detta påverkade till viss del vilken input som 
krävs.

Output
De olika teknikerna för output, alltså olika 

användarupplevelser, kan delas in efter vilka sinnen de 
tillfredsställer; synen, hörseln eller känseln. Utifrån denna 
uppdelning var det också lättare att utvärdera dem med 
användarna som inte hade full vetskap om hur tekniken yttrade 
SIG��DÀ�VISSA�TEKNIKER�¾R�V¾LDIGT�HÍGTEKNOLOGISKA�OCH�INTE�ÚNNS�
på konsumentmarknaden ännu, eller används inte inom detta 
område.

Syn
5NDER�SYN�ÚNNS�TEKNIKER�SOM�GER�EN�FÍRB¾TTRAD�FÍRST¾RKT�

synupplevelse för användaren, i hopp om att detta ska 
kompensera för den defekta synen. Analoga sätt att erbjuda 
EN�B¾TTRE�SYNUPPLEVELSE�¾R�T�EX��FÍRSTORINGSGLAS�ELLER�GRAÚSKT�
tydlig skyltdesign som underlättar läsbarheten. Dessa analoga 
verktyg räcker dessvärre inte till för att underlätta för många av 
de synnedsättningar som jag behandlat. Digitala lösningar för 
att förbättra bilden har utvärderats tillsammans med användare 
för att ge en uppfattning om hur en visuellt förstärkt bild skulle 
mottas av synsvaga. Eftersom digital programvara möjliggör 
BÀDE�FÍRSTORING�FÍRMINSKNING�AV�EN�BILD�SÀV¾L�SOM�ÍKAD�
kontrast, ökad färgåtergivning och möjlighet att göra bilden 
monokrom, går det att anpassa bilden till större grad efter 
användarens individuella symptom och på så sätt motverka 
eller kringgå dem. Detta var väldigt uppskattat eftersom det 
inte hindrade dem från att få en överblick över texten och 
dessutom förtydligade symboler och skyltformer, vilket gav 
en bättre uppfattning om informationen på skylten. En positiv 
bieffekt var även att tekniken inte enbart behövde appliceras 

Nedsatt till olika grad, 
gemensamt för de flesta 

ögonsjukdomar är att 
skärpedjupet och 

kontrastseendet försämras. De 
flesta har kvar ledsynen, men de 

kan inte utskilja bokstäver eller 
ansikten.

Hörselns betydelse ökar för 
synnedsatta, både som ett sätt 

att navigera sig med, men även 
som informationskanal. Den 

ökade populariteten för 
ljudböcker hos allmänheten har 

ökat tillgången till inspelad 
information.

Syn

Teknik
CCTV förstoring
Visual neuroprosthesis
Augmented low vision
OCR-textigenkänning

Teknik
Talsyntes uppläst text
Prator ljudmeddelande
RFID med ljudmeddelande
GPS med ljudmeddelande

Hörsel 

Känsel

Att bruka känseln som 
informationskanal är vanligt för 

personer som kan läsa 
blindskrift. Dock är det bara 10% 

av alla blinda som kan läsa 
punktskrift. Känseln blir ett sätt 

att förstärka sinnesupplevelsen, 
men används ej som 

informationskanal.

Teknik
Haptic tatoo taktil tatuering
Tactile display för ytvariationer

Utifrån intervjuer med synsvaga och specialister på 
Synrehabiliteringen har  sinnesintrycken rangordnats 
efter deras läsbarhet för synsvaga och hur mottagliga 
användarna är att använda sinnet som 
informationskanal.

Sinnesstimulering
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på text, utan även andra synupplevelser kunde förstärkas 
MED�R¾TT�PROGRAMVARA��-ED�MÍJLIGHETEN�ATT�KOMBINERA�ÛERA�
olika programvaror för att förbättra synen hos användarna 
prioriterades en visuell feedback högst eftersom det gav 
användarna full frihet i vad de vill läsa och när de vill läsa det.

Hörsel
Talböcker är ett exempel där information förmedlas via 

hörseln och har blivit ett väl accepterat och uppskattat 
hjälpmedel, inte bara hos synskadade och blinda. Ett antal 
tekniker gör det möjligt att få tidigare registrerad information 
eller information som digitalt läses av i realtid uppläst för 
användaren. Det ger en god förståelse för innehållet, men tyvärr 
ger det ingen överblick över större textmassor. 

Problemen som användarna nämnde med att ha 
informationen uppläst är att en uppläst text är svår att navigera 
GENOM�OCH�OM�EN�SKYLT�HAR�ÛERA�NAMN�PÀ�SIG�¾R�DET�SVÀRT�ATT�
veta vilket som läses upp i vilken ordning. Vid försämrad syn 
blir också hörseln viktigare för navigation och för att skapa 
sig en uppfattning om omgivningen, vilket man uttryckte oro 
över att det skulle störas. En auditiv feedback till användaren 
prioriteras lägre eftersom det gör det mer tidskrävande att 
ta in information och ger heller ingen överblick eller tydligt 
sammanhang till informationen. Däremot skulle det fungera bra 
som ett komplement om den visuella informationen inte räcker 
till.

Känsel
Känseln är också ett exempel på sinne som blir viktigare när 

synen försämras. För blinda har blind- eller punkskrift (också 
känt som Briell) funnits länge som ett alternativ till text. Dock 
är det bara 10% av alla blinda som kan läsa blindskrift och 
andelen bland synskadade är ännu mindre. Känseln är ett viktigt 
sinne när det kommer till ”konkreta” sinnesförnimmelser som 
hetta, kyla, väta men det krävs mycket träning för att kunna 
uppfatta skriven information med känseln. Därför prioriteras en 
taktil feedback lägst när det kommer till skriven information, 
däremot är det en viktig aspekt att ha i åtanke vid den fysiska 
utformningen av slutprodukten.

Input
Inputen som behövs för att en teknik ska kunna erbjuda 

information kan delas upp i två grupper; preparerad information 
eller icke preparerad information. Med detta menas att det i 
första fallet krävs att någon med tillgång till skylten på förväg 
har registrerat informationen på skylten och gjort den tillgänglig 
FÍR�ALLM¾NHETEN�VIA�EN�SPECIÚK�TEKNIK��)�DET�ANDRA�FALLET�¾R�
informationen inte preparerad, utan användaren använder 
teknik för att läsa av skylten.

Preparerad information
I detta fall har informationen på något sätt registrerats av 

sändaren till informationen (i detta fall Umeå kommun eller 
Umeå stadsbibliotek). Detta innebär att informationen på förväg 
har bedömts vara av sådan vikt att det är lämpligt att göra den 
tillgänglig över en viss teknik. Till dessa tekniker tillhör Prator 
(inspelat ljudmeddelande), RFID-chip (informationen lagras 
DIGITALT�PÀ�CHIPET	�ELLER�'03POSITION��INFORMATIONEN�KOPPLAD�
till bestämda koordinater motsvarande skyltens placering). 
En annan nackdel med vissa av dessa tekniker är att det krävs 
att någon installerar en fysisk produkt på själva skylten. Dessa 
tekniker bedömdes oanvändbara på grund av att informationen 
var tvungen att registreras i förväg och i vissa fall även placeras 
på själva skylten, vilket innebär att sändaren av informationen 
bestämmer vad för information som ska vara mottaglig för 
användaren.

Icke preparerad information
Till detta begrepp hör all information som inte behöver 

åtgärdas för att kunna avläsas av användaren. I dessa fall förlitar 
sig tekniken uteslutande på en optisk avläsning av skyltens 
information eftersom annan avläsning skulle innebära att skylten 
behöver prepareras på något sätt. Vid visuell avläsning av 
skylten krävs visserligen fri sikt, men ger möjlighet att läsa av 
vilken skylt eller annan form av information som helst. Därför 
ansågs denna teknik vara fördelaktigast för användarna och 
användes som input till produkten. 
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Batteri
3,7V 1000mAh
batteritid  14h

Högtalare

Komponentvolymer
och specifikationer Högtalare

Transparant OLED-display
Anv. omgivningens ljus för ökad ljusstyrka

och minimal strömförbrukning

CPU
Baserad på en A4 processor

16 GB flashminne för programvara, 

och talsyntes

Korrektionsglas
Slipat efter synnivå

Kamera
8 Mpix

Kamera
8 Mpix

USB kontakt
Typ Micro-B

USB kontakt
Typ Micro-B

Slutsats teknikutvärdering
Tekniken som används ska i första hand ge en visuellt 
FÍRST¾RKT�FÍRB¾TTRAD�UPPLEVELSE�FÍR�ANV¾NDAREN��MEN�VID�
behov även ge möjlighet att få texten uppläst. För att ta in 
informationen ska den använda sig av en kamera för att göra 
det möjligt att läsa av all sorts information och inte bara den 
som preparerats på förhand. För att utvärdera upplevelsen av 
olika tekniker jämfördes dem i en matris (bilaga 5).

Vid vidare utvärdering av olika programvaror som underlättar 
VID�BILDBEHANDLING�UTSÀGS�EN�TEKNIK�SOM�KALLAS�!UGMENTED�,OW�
Vision till vinnare eftersom den kunde erbjuda bildbehandling 
ANPASSAD�FÍR�ÛERA�OLIKA�SYNNEDS¾TTNINGAR��!UGMENTED�,OW�
Vision är egentligen en samling programvaror kallad VIDP 
(Visually Impaired Digital Platform) där olika programvaror är 
anpassade för olika synnedsättningar. Detta gör det möjligt att 
använda ett program som förvränger bilden runt påverkade 
områden i synfältet, som i fallet med makuladegeneration, 
eller förminskar bilden, för att underlätta för personer med 
tunnelseende. Programvaran kan även göra det möjligt att 
använda textigenkänning och talsyntes för att få en text 
uppläst, eller bildigenkänning för att lättare känna igen och 
märka ut olika informationsskyltar. 

Projektet att samla dessa och få dem att samverka är initierat 
av Dr Gerd Reis som forskar på Tyska forskningscentret för 
!RTIÚCIELL�)NTELLIGENS��-ÀLET�FÍR�HANS�ARBETE�HAR�VARIT�ATT�GÍRA�
tekniken så pass lättillgänglig och enkel att den inte ska kräva 
mer processorkraft än vad vi har i dagens smartphones. De 
tekniska komponenter som behövs för att göra detta möjligt 
är således en kamera, en skärm, högtalare, en CPU-enhet 
motsvarande processorn i en smartphone samt ett batteri 
motsvarande ett mobilbatteri.

Designkoncept
Utifrån dessa tekniska komponenter som krävdes för att 

ge den användarupplevelse som behövdes, byggdes olika 
fysiska volymer, så kallade mock-up’s, för att få en uppfattning 
om hantering och upplevelse av produkten. Dessa mock-up’s 
byggdes för att spänna över ett antal olika hanteringssätt, både 
handhållna och kroppsburna för att utforska hur handhavandet 
av de olika produkterna skulle te sig. Enligt tidigare samtal med 
användarna var det viktigt att produkten inte stigmatiserade 
dem vid användandet, därför valdes fem koncept som 
motsvarar beteenden vi kan se i hanteringen av nuvarande 
PRODUKTER�SÀ�SOM�KAMEROR��SURFPLATTOR��L¾SGLASÍGON�M�M��.EDAN�
följer en kort beskrivning av de olika koncepten.

En handhållen produkt i storlek 
av en pocketbok med kameran på 
baksidan, du riktar den dit du vill se 
och bilden kommer visas på skärmen.

En huvudburen 
produkt i samma format 
som ett par glasögon, 
det du tittar på blir 
förstärkt och visas i 
glasen.

En handhållen produkt i två delar, 
den lilla kan du använda som en 
monokel för att läsa små textmassor 
fort, vid mer text kopplas den in i en 
större enhet för att få bättre överblick.

Två små enheter som kopplas 
PÀ�BEÚNTLIGA�GLASÍGONS�BÀGAR��
möjlighet att projicera bilden 
på glasögonglasen.

En handhållen enhet som 
täcker bägge ögonen, för 
att användas på samma sätt 
som ett par läsglasögon.
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Placering
Produkterna kan antingen placeras på kroppen, på huvudet 

eller vara handhållna. En kroppsplacering enbart hade 
inneburit att huvudet behövde böjas relativt mycket för att 
ta del av informationen produkten visar. Detta skulle dels 
verka stigmatiserande för användarna och innebära en fysisk 
belastning på nacken vilket gjorde att kroppsburna koncept 
avslogs helt.

Bland de handhållna innebär det också en fysisk belastning 
då de behöver föras fram till ögonen för att kunna se genom 
dem, dock skulle belastningen vara av mindre grad med tanke 
på att produkterna är relativt lätta. Dock skulle det krävas att 
man plockar upp produkten när man tänker använda den, 
vilket innebär att den kanske inte alltid kommer användas när 
BEHOVET�ÚNNS�

De huvudburna koncepten underlättar användning eftersom 
du alltid har dem placerade på ett visst avstånd från ögonen. 
Eftersom du har dem på dig så fort du bär glasögonen kommer 
DE�MED�STÍRRE�SANNOLIKHET�ÚNNAS�TILL�HANDS�N¾R�DU�HAR�BEHOV�AV�
att använda dem.

Hantering
De handhållna produkterna innebär att man vid användning 
MÀSTE�TA�UPP�PRODUKTEN�FRÀN�D¾R�MAN�FÍRVARAR�DEN��3EDAN�
måste du fokusera på produkten för att kunna navigera på 
PRODUKTEN�FÍR�ATT�AKTIVERA�DEN��.¾R�PRODUKTEN�¾R�IGÀNG�MÀSTE�
du navigera dig, genom produktens förbättrade bild, till skylten 

Ta upp produkt ur ficka
Är produkten fri

att använda?

Avlägsna skydd

Separera produkt

Ja

Medger ej multitaskingStigmatiserande socialt

betéende

Hanteringen orsakar omslutande upplevelse Kräver stadigt grepp

Välj avstånd öga/prod. Navigera till informationskälla Fokusera informationskälla Går bilden att 

avläsa?

Montera ihop produkter

Ja

Gå närmare

Medger delvis multitasking

(Styr syn med huvud)

(Styr syn med hand)

(Styr syn med hand/händer)

Stigmatiserande socialt

betéende

Hanteringen orsakar omslutande upplevelse
Kräver stadigt grepp

NejStart Behövs större

bild?

Ja

Nej

Gå närmareTa upp produkt ur ficka
Är produkten fri

att använda?

Avlägsna skydd

Ja Välj avstånd öga/prod. Navigera till informationskälla Fokusera informationskälla Går bilden att 

avläsa?

Ja

Navigera till informationskälla

NejStart

Start

Gå närmare

Fokusera informationskälla Går bilden att 

avläsa?

Ja

Nej

eller texten du har för avsikt att avläsa, först därefter har du 
möjlighet att ta tillvara informationen, vilket innebär ett antal 
olika moment. Om produkten dessutom består av två separata 
DELAR�INNEB¾R�DET�¾NNU�ÛER�MOMENT�IFALL�DEN�LILLA�AVL¾SAREN�INTE�
räcker till. 

De kroppsburna produkterna har fördelen att alltid sitta på 
ett bestämt avstånd från ögonen, och därigenom vara klara 
att använda när behovet uppstår. Då behöver bara produkten 
aktiveras och sedan navigera huvudet så att texten kommer 
i bild. Detta skulle minska antalet moment avsevärt, och 
dessutom minimera den kognitiva belastningen av att styra 
synen med händerna.

Utvärdering & konceptval
Utifrån detta resonemang valdes de huvudbaserade 

koncepten eftersom de drastiskt minimerade antalet moment 
vid användning av produkten och dessutom minimerade den 
kognitiva belastningen genom att inte tvinga dig styra din syn 
med händerna. 

Vid närmare efterforskningar kring de olika koncepten 
upptäcktes att de volymer som komponenterna krävde skulle 
INNEB¾RA�ATT�PRODUKTEN�SOM�F¾STS�PÀ�BEÚNTLIGA�GLASÍGON�
upplevs som otymplig, eftersom komponenterna skulle ha 
problem med att få plats mellan bågen och användarens huvud. 
Dessutom skulle själva placeringen på glasögonen innebära 
en svår prövning för den synsvaga då det handlade om att få 
produkten att sitta stabilt och säkert på glasögonen.

Däremot om komponenterna skulle integreras i 
glasögonbågen skulle alla delarna få plats utan att bågen blir 
iögonfallande stor och otymplig. Fördelen är också att du kan 
ha produkt och glasögon i ett och inte behöva förlita dig på 
två extra enheter som måste monteras på glasögonen. Genom 
att integrera produkten i ett par vanliga glasögon skulle man 
kunna åka snålskjuts på de beteenden som är accepterade 
vid användning av glasögon idag, t.ex. att hålla dem i 
skalmarna, och därigenom agera minst stigmatiserande som ett 
funktionshjälpmedel.
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Formutveckling
För att utformningen skulle passa så stor målgrupp 
SOM�MÍJLIGT�OCH�¾VEN�VARA�KÍNSNEUTRAL�SÀ�ÚCK�DESIGNEN�
anpassas för att tillgodose vissa kriterier. Hänsyn togs 
även till de kärnvärden som nämnt under intervjuerna 
�BILAGA��	�5NDER�SAMTAL�MED�ÛERA�OPTIKER�BLEV�DET�
klart att en stramare modell med något rundade, 
REKTANGUL¾RA�GLAS�PASSADE�FÍR�DE�ÛESTA�HUVUDFORMER�
och även både män och kvinnor. Därför utgick designen 
FRÀN�GEMENSAMMA�PROPORTIONER�HOS�ÛERA�GLASÍGON�SOM�
optikerna hänvisade tillhörde denna ”klassiska” modell 
(bilaga 6).
5TIFRÀN�DESSA�MODELLER�SKISSADES�SEDAN�OLIKA�PROÚLVYER�

för att snabbt testa olika uttryck på produkten. Vid detta 
arbete markerades de inneboende komponenterna 
ut för att säkerställa att de skulle få plats. Efter att ha 
GÀTT�IGENOM�ETT�ANTAL�OLIKA�PROÚLER�VALDES�EN�MED�J¾MN�
tjocklek för att det gav hela bågen ett smidigare intryck 
och komponenterna upplevdes inte lika skrymmande. 

För att få en bättre uppfattning om själva volymerna 
BYGGDES�EN�LERMODELL�UTANPÀ�ETT�PAR�BEÚNTLIGA�
glasögon, där problem som övergången mellan olika 
tjocklekar skulle yttra sig och hur skarven mellan båge 
och skalmar skulle se ut. Detta byggdes lite grovt i 
lera men när detaljerna blev för små gick jag över till 
att skissa över bilder på lermodellen. Genom att ha 
RUNDADE�ÍVERGÀNGAR�I�BÀDE�SKARVEN�MELLAN�BÀGE�
SKALM�OCH�OLIKA�TJOCKLEKAR�PÀ�SKALM�OCH�BÀGE�ÚCK�
glasögonen ett mjukare intryck och upplevdes inte 
längre lika maskulina. En konsekvens av detta är att 
högtalarnas mynningar placeras riktade ner mot örat, 
och hindrar därför inte den auditiva uppfattningen om 
omgivningen. Dock gav de skarpa kanterna ett väldigt 
bastant och grovt intryck, så alla kanter fasades av för 
att fortfarande behålla linjerna i formen.

MATeRIAL
cOnTRASTS

cHAMFeReD
eDGeS

cLASSIc
PROFILeS
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Slutkoncept
3LUTKONCEPTET�¾R�EN�HUVUDBUREN�PRODUKT�SOM�KOMBINERAR�

glasögon med ett digitalt synhjälpmedel. Med hjälp av kameror 
I�HÍRNEN�AV�BÀGEN�ÚLMAS�DET�ANV¾NDAREN�SER�OCH�VID�BEHOV�
kan användaren välja att applicera olika bildförstärkande 
programvara för att ge en bättre synupplevelse för användaren. 
Om inte den förstärkta visuella upplevelsen skulle räcka till kan 
produkten låtas analysera bilden och läsa upp eventuell text 
genom inbyggda högtalare i skalmarna. Produkten är utformat 
för att dra nytta av redan existerande beteenden kring hur man 
hanterar glasögon och verkar därför inte stigmatiserande för 
användaren.



32 33

Införskaffande
För att få tillgång till produkten köps den antingen från 

en återförsäljare av synhjälpmedel eller, beroende på länets 
kriterier för funktionshjälpmedel, beställs via närmsta syncentral. 
Produkten beställs efter vilken grad av synnedsättning man har, 
så att glasen i dem slipas därefter. 
.¾R�BÀGARNA�¾R�LEVERERADE�MED�R¾TT�SLIPNING�PÀ�GLASEN�KALLAS�

man till återbesök hos optikern för att prova ut vilken eller vilka 
DIGITALA�PROGRAMVAROR��H¾REFTER�BEN¾MNT�ÚLTER	�MAN�BEHÍVER�
för att underlätta för synen. Dessa kan kategoriseras efter 
synnedsättning för att ge en grov bild om vad som skulle vara 
önskvärt, men eftersom alla synfel är unika har man möjlighet 
ATT�TESTA�OLIKA�ÚLTER�FÍR�ATT�ÚNNA�DEN�DEM�SOM�GER�STÍRST�
förbättring av synen.
$EN�ELLER�DE�VALDA�ÚLTREN�INSTALLERAS�I�BÀGARNA�AV�PERSONALEN�

på syncentralen eller optikern genom att avlägsna den vänstra 
skalmen som innehåller processor och minne från bågarna 
OCH�KOPPLA�IN�DEN�TILL�DATORN�GENOM�EN�53"KONTAKT��%FTER�
överföringen är klar återmonteras skalmen på glasögonen 
och produkten är klar att användas, förutsatt att batteriet är 
fulladdat. 

Aktivering & användning
Produkten sätts i viloläge när skalmarna fälls upp och är 
DÀ�REDO�ATT�ANV¾NDAS�MED�KORT�VARSEL��.¾R�BEHOV�ÚNNS�FÍR�
ATT�TILL¾MPA�DE�DIGITALA�ÚLTREN�PÀ�BILDEN�ANV¾NDER�MAN�SIG�AV�
REGLAGEN�PÀ�SKALMARNAS�OVANSIDOR�FÍR�ATT�HÍJA�ELLER�S¾NKA�ÚLTRENS�
STYRKA��.¾R�ÍNSKAD�ÚLTERSTYRKA�¾R�INST¾LLD�FORTS¾TTER�GLASÍGONEN�
att visa det tills styrkan ändras eller produkten stängs av. Filtren 
med den förstärkta bilden visas på de, annars transparenta, 
OLED-skärmarna som sitter på glasen och tack vare OLED-
skärmarnas teknik skickas bilden bara till skärmens framsida, 
med andra ord visas inte den förstärkta bilden någon annan 
än den som bär produkten. Detta underlättar för andra att 
behålla ögonkontakt med användaren och gör dem mindre 
iögonfallade vid användning.
/M�DE�VISUELLA�ÚLTREN�INTE�SKULLE�R¾CKA�TILL�ÚNNS�MÍJLIGHET�ATT�

installera OCR-programvara kombinerat med en talsyntes på 
glasögonen. För att aktivera denna funktion trycker man på den 
bakre knappen på endera skalmen och programvaran kommer 
då ta en bild av omgivningen och leta efter eventuell text i 
den. Om text hittas kommer den läsa upp texten ur högtalarna 
monterade i botten av skalmen, samtidigt som placeringen av 
texten markeras med ljus på glasen.

Vid avstängning av produkten tas glasögonen av användaren 
OCH�F¾LLS�IHOP��.¾R�SKALMARNA�F¾LLS�IHOP�BRYTS�KONTAKTEN�OCH�
produkten är därmed avstängd.

1. Installation av programvara 5. Upptäcker behov av synförstärkning 6. Aktiverar produkt

3. Aktivering av stand-by läge 4. Applicering av produkt på användare ���*USTERAR�STYRKA�AV�ÚLTER 8. Exempel på visuell förbättring

2. Montering av produkt
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Materialval & tillverkning
Bågarna är tillverkade på liknande sätt som vanliga glasögon 

tillverkas, med några undantag för att tillgodose den 
tillhörande elektroniken. Tillverkningen kommer beskrivas i 
kronologisk ordning för att ge en bättre bild av hur bågarna är 
konstruerade, för sprängskiss se bilaga 8.

Innerst sitter elektroniken och de kablar som behövs för 
dataöverföring och eltillförsel mellan komponenterna. Dessa 
hålls samman av ett tunt regelverk av aluminium. I den vänstra 
skalmen sitter produktens moderkort som innehåller processor 
och chip för ljud- och bildbehandling. På moderkortet sitter 
även ett minne på 16 GB för att rymma den programvara som 
behövs samt databaser för textigenkänning och talsyntes. 
Den högra skalmen upptas helt av batteriet som används 
för att driva produkten. I bågen som sitter mellan de båga 
SKALMARNA�ÚNNS�TVÀ�KAMEROR�MONTERADE�I�HÍRNEN�MED�EN�
upplösning av 8 mega pixlar, motsvarande de som sitter i bättre 
kameratelefoner idag. 

Utanpå detta gjuts ett hölje i cellulosa acetat baserat 
PÀ�BOMULLSÚBRER�OCH�TR¾SPÀN�SOM�¾R�L¾TTARE�¾N�MÀNGA�AV�
materialen som idag används i glasögonbågar. Fördelen är 
också att materialet är mer miljövänligt eftersom det framställs 
av sågspån och t.ex. gamla kläder.  

Glasen som sitter i bågarna är slipade i valfri styrka och sedan 
lamineras transparenta OLED-skärmar fast på glasens baksida. 
Glasen kan sedan monteras fast i bågarna och skärmarna 
KOPPLAS�TILL�DEN�RESTERANDE�ELEKTRONIKEN��'LASEN�ÚXERAS�MED�
täckramar som låser dem fast i bågarna.

Gångjärnen till skalmarna är extruderad aluminium med den 
NÍDV¾NDIGA�ELEKTRONIKEN�MED�53"HANEN�FASTLIMMAD�FÍR�ATT�
underlätta monteringen. Gångjärnen skruvas fast i bågarna och 
skalmarna kan monteras på varsin sida. 

Transparant OLED-skärm

Öka/minska
filterstyrka

Läs upp
information

Riktad
högtalare

CPU-enhet

8 Mpx kamera

Zoom
in/ut

Batteri

Micro-B USB kontakt

Gjuten i bomullsfibrer och cellulosaacetat 

Stomme i aluminium

Batteritid: 14h

Uppskattad vikt: 60g

Laddning & energikälla
Produkten är drivet av ett 1000mAh Lithium Jon batteri 
MONTERAT�I�DEN�HÍGRA�SKALMEN��3TRÍMMEN�FÍRS�TILL�SK¾RMARNA�
och processorenheten via magnetiska kontaktytor i skarvarna 
mellan båge och skalmar. Därav bryts strömmen och produkten 
stängs av när bågen fälls ihop.
/M�PRODUKTEN�BEHÍVER�LADDAS�ÚNNS�DET�TVÀ�S¾TT�ATT�GÍRA�

detta. Antingen tags skalmen med batteriet loss från bågarna 
D¾R�DE�SITTER�FAST�GENOM�MOTSVARANDE�53"KONTAKTER�PÀ�SKALM�
OCH�BÀGE��3KALMENS�53"KONTAKT�KOPPLAS�IN�I�EN�TILLHÍRANDE�
sladd med transformator som går att stoppa i eluttaget. Då 
denna procedur med att matcha små kontakter kan innebära 
en kognitiv belastning för användarna går det även att ladda 
PRODUKTEN�VIA�DET�TILLHÍRANDE�FODRALET��.¾R�BÀGARNA�HAR�
fällts ihop kan de placeras i fodralet i ett nedsänkt utrymme. 
Detta utrymme är till för att säkerställa en god kontakt med 
KONTAKTYTORNA�PÀ�SKALMARNAS�SKARVAR��.¾R�BÀGARNA�LIGGER�I�DETTA�
UTRYMME�ÚNNS�DET�¾VEN�MÍJLIGHET�ATT�LADDA�GLASÍGONEN�VIA�
fodralet vilket, i sitt handhavande, innebär en lägre kognitiv 
BELASTNING�FÍR�ANV¾NDARNA��.¾R�BÀGARNA�L¾GGS�I�FODRALET�FÀR�
användarna en större och tydligare taktil feedback ifall de ligger 
rätt eller inte, och när de kommit till rätta är det bara att koppla 
fodralet till eluttaget.   
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Färgval och utformning
Färgvalet och utformningen av bågarna grundade sig i 

diskussionerna med användarna och optiker som har stor 
erfarenhet om vad man måste tänka på vid val av glasögon. 
Utifrån det användarna uttryckte så var det viktigt att 
hjälpmedlet inte stigmatiserade dem vid användning. 

För att kommunicera produktens hög-teknologiska karaktär 
stramades linjerna upp och tjockleken på skalmarna ökades 
för att rymma tekniken. För att öka kontrasten till reglagen och 
för att mjuka upp intrycket gjordes knapparna i aluminium och 
blir både ett färg- och materialskifte för att ge både visuell och 
TAKTIL�KONTRAST��$EN�BLANKARE�METALLEN�REFERERAR�¾VEN�TILL�ÛERA�
dambågar med detaljer i blank metall, i risk att bågen upplevs 
för maskulin om den skulle vara helt enfärgad. Av detta skäl 
har också rundade avfasningar tillämpats på alla kanter för att 
ge produkten ett mjukare intryck, utan att förlora de strama 
linjerna, utan snarare accentuera dem.

Vad gäller färgvalet av produkten skulle självklart en sådan 
här produkt kunna framställas i vilken färg som helst. Men då 
mitt utförande visar på en första möjlig produkt som måste slå 
sig in på marknaden och bli socialt accepterad oavsett vem 
ANV¾NDAREN�¾R��VALDES�EN�F¾RG�SOM�PASSAR�DE�ÛESTA�ANV¾NDARE��
Genom att ge produkten en semi matt svart färg blir den även 
så diskret som möjligt, så även om volymen på glasögonen 
är större så påverkar det inte nämnvärt uppfattningen om 
glasögonen. Den svarta grundfärgen hjälper även till att 
KONTRESTERA�DE�AKTIVA�OMRÀDENA�PÀ�BÀGARNA��GLASEN��53"
kontakterna vid gångjärnen mellan skalm och båge samt 
reglagen, för att underlätta för synnedsatta.

Slutsats
Vid slutet av ett projekt vill man, som alltid, göra om det, göra 

det bättre och enklare, och denna känsla yttrar sig tydligast i 
ETT�SÀ�PASS�STORT�PROJEKT�SOM�EXAMENSPROJEKTET��$ET�ÚNNS�ALLTID�
lärdomar att dra av arbetet, när man tittar tillbaka på sin egen 
process eller när andra belyser delar av den.

I detta fall måste jag erkänna att jag lät mina egna aningar 
om hur designprocessen ska ske, att jag försökte sträva efter en 
kronologisk ordning av de olika momenten, utan att välkomna 
iterationer som var tvungna att ske. Detta var fallet under min 
idégenerering, där jag kastade mig in i en drös olika lösningar 
ATT�ATTACKERA�PROBLEMEN�PÀ��UTAN�ATT�REÛEKTERA�ÍVER�VAD�SOM�VAR�
RIMLIGT�ELLER�EJ��.¾R�JAG�SEDAN�TVINGADES�GÀ�TILLBAKA�NÀGRA�STEG�
och börja med att utvärdera vilken teknisk lösning som vore att 
föredra, och sedan utforma designkoncept utifrån denna, blev 
processen mycket enklare att följa.

Även att styra upp ett väl fungerande samarbete med 
användare är något som inte direkt fallit på mina axlar i tidigare 
projekt, och det visade sig innebära en mycket större utmaning 
än jag hade trott. Jag var för dålig på att säkra upp samarbetet 
med användarna, och missförstånd ledde till att den lokala 
föreningen för synskadade inte kunde nyttjas så som jag hade 
hoppats på. Lyckligtvis löste sig detta genom kontakter hos 
vänner och familj. 

Många av de lösningar jag har tittat på i detta projekt har varit 
väldigt högteknologiska till följd av det framtidsperspektiv på 
5-7 år som projektet har haft. Att på något sätt simulera dessa 
för användarna vid en utvärdering eller i diskussioner med 
experter har varit en utmaning. I vissa fall har jag fått agera 
djävulens advokat och fattat beslut utifrån användarnas faktiska 
behov istället för vad de kanske gillar, mest för att tekniken är så 
komplex att det är svårt att föreställa sig hur det skulle vara att 
använda den.

Detta ser jag inte som något ovanligt i en designers arbete, 
utan något vi behöver lära oss att känna igen och ta ansvar 
FÍR��3J¾LVKLART�¾R�DET�NÀGOT�SOM�HAR�VARIT�EN�DEL�AV�UTBILDNINGEN�
JAG�NU�HAR�SLUTFÍRT��MEN�VISSA�LEKTIONER�MÀSTE�MAN�L¾RA�SIG�ÛER�
GÀNGER��%N�BRA�BÍRJAN�¾R�D¾REMOT�ATT�INSE�VAR�ENS�BRISTER�ÚNNS��I�
mitt fall när det kommer till beslutsfattande, se till att ta några 
STEG�TILLBAKA��REÛEKTERA�ÍVER�HELA�BILDEN�INNAN�JAG�BEST¾MMER�
mig, och sedan vara trygg i det beslut  jag fattat.
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TEXT

TEXT

TEXT

TEXTTEXTCCTV
förstoringskamera

Prator
upplästa skyltar

Tactile display
känseldisplay

TEXT
GPS 
info efter position

TEXTAugmented low vision
förstärker & förenklar
 synin tryck 

TEXT
TEXT

RFID 
info efter närhet 
till skylt  

OCR - programvara
textigenkänning

Talsyntes
text till tal

TEXTSensory Substitution Device
video  direkt till syncentra

Haptic tatoo
digital info till känsel

IN
PU

T

KO
N

V
ER

TE
RI

N
G

O
U

TP
U

T

FunktionFunktion Avgränsning Hf HO SO N Ö
Möjliggöra avläsning text & symboler X X

Användare
Minimera belastning kognitiv X X

Minimera belastning visuell X X

Medge acceptans socialt X X

Underlätta mobilitet X X

Förtydliga information

Förstärka information

Medge auditiv information X X

Handhavande
Underlätta avläsning text & symboler X X

Förmedla information

Erbjuda överblick textstycken X X

Användas diskret avläsning skylt X X

Underlätta aktivering på/av X X

Teknik
Underlätta skyltavläsning 0,5-3m

Underlätta lokalisering av skylt X X

Kommunicera text på modersmål X X

Underlätta batteriladdning X X

Minimera kostnad <10 000 till kund X X

Bilaga 3 - Funktionslista Bilaga 4 - Teknikförklaring
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Förstoring

Förminskning
(tunnelseende)

Förenklad bild

Ökad kontrast

Förvrängning
(makuladegeneration )

Uppskärpning

Ökad färgintensitet

G
la

uko
m

Tu
nnelse

ende

Dia
bete

sre
tin

opati

G
ra

v s
yn

nedsä
ttn

ing

ko
m

bo a
v f

le
ra

M
aku

la
degenera

tio
n

Norm
alse

ende

Kata
ra

kt

Förstoring

Förminskning
(tunnelseende)

Förenklad bild

Ökad kontrast

CCTV

ele
kt

ro
nisk

 fö
rst

orin
g

Se
nso

ry
 su

bsti
tu

tio
n

devic
e

Augm
ente

d lo
w

vis
io

n 

Förvrängning
(makuladegeneration )

Visuell skärpa

Ökad färgintensitet

G
PS

info
 e

fte
r p

osit
io

n

RFID

info
 e

fte
r n

ärh
et t

ill 
sk

ylt

Bilaga 4 - Teknikjämförelse Bilaga 4 - Produktjämförelse
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INDEPENDENT

CORE VALUES

DESIGN VALUES

VISUAL DESIGN
LANGUAGE

TRUSTING HONEST

INDEPENDENT

INDEPENDENT

STRONG

STRONG

CONFIDENT

CONFIDENT

SEMANTICS

SEMANTICS

BOLD

BOLD

SAFE

SAFE

QUALITY MATERIALS

QUALITY MATERIALS

RIGID

RIGID

RELATE

RELATE

GENUINE MATERIALS

GENUINE MATERIALS

SELF SUSTAINABLE

SELF SUSTAINABLE

QUALITY

QUALITY

CLEAR PROFILES

CLEAR PROFILES

WEARABLE

WEARABLE
CHAMFERED EDGES

CLASSICAL PROFILES

HERITAGE

HERITAGE

PROUD

PROUD

COMPANION

COMPANION

CONTRAST

CONTRAST

TRUSTING

TRUSTING

HONEST

HONEST

CLEAR MATERIAL CONTRAST

Bilaga 7 - Visual design language Bilaga 8 - Sprängskiss


