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Sammanfattning 

Det är allas rätt att fritt delta i samhället men att kunna ta del av samhällslivet är inte en 

självklarhet för alla. Personer med dövblindhet kan uppleva svårigheter kring aktiviteter så 

som att kommunicera, förflytta sig och få tag på information.  

I arbetsterapi är delaktighet i aktivitet ett viktigt begrepp. För att öka delaktigheten i 

aktiviteter i samhället för denna grupp behöver möjligheter till självständighet stärkas och 

beroende av andra människor minskas. Tillgång till teknologi kommer få större betydelse i 

rehabilitering i framtiden. Syftet med studien var att beskriva om och i så fall hur teknik kan 

främja delaktighet i aktivitet och i samhället för personer med dövblindhet. En litteraturstudie 

genomfördes vilken resulterade i tio artiklar med fokus på implikationer av tekniska lösningar 

för personer med dövblindhet. Resultatet visade att teknik kan främja delaktighet i aktivitet i 

samhället genom att ge personer med dövblindhet möjlighet till självständig mobilitet i 

samhället, kommunikation, tillgång till information och en känsla av säkerhet. Tekniken kan 

även ge personer ökad möjlighet till social interaktion och möjligt bryta viss isolering samt 

främja självständighet vid aktiviteter för personer med dövblindhet.  

 

Nyckelord: Hjälpmedel, Kommunikation, Mobilitet 
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Summary 

 

Technology for participation in activity and society for people 

with deaf blindness.  
 

It is everyone's right to participate in society, but to be able to take part in community life is not 

as easy for everyone. People with deaf blindness may have trouble around activities such as 

communicating, moving and accessing information. In occupational therapy, participation in 

activity is an important concept. To increase participation in activities in the community for this 

group, independence needs to be reinforced and dependence of other people reduced. Access 

to technology is a topic that will get larger meaning in the future rehabilitation. The purpose of 

this study was to describe whether and if so how technology can promote participation in the 

activity and in society for people with deaf blindness. A literature study was conducted resulting 

in ten articles focusing on the implications of technical solutions for people with deaf blindness. 

The results showed that technology might promote participation in activity in the community 

by providing people with deaf blindness opportunity for independent mobility in society, com-

munication, access to information and a sense of security. The technology may also provide 

greater opportunity for social interaction, possibly break some isolation and promote autonomy 

in activities for people with deaf blindness. 

 

 

Keywords: Communication, Mobility, Technical aids  
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Inledning 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar delaktighet som 

en grundläggande rättighet för alla människor i samhället (Förenta nationerna, 2006). Det är 

allas rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv (Regeringens webbplats för mänskliga 

rättigheter, u. å) men enligt Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB) är en stor 

del av samhället uppbyggt för personer som kan se eller höra. Därmed finns en risk att personer 

med dövblindhet exkluderas. Bristande tillgång till information och svårigheter att vara 

självständig är konsekvenser av funktionshindret som gör att personer med dövblindhet blir 

begränsade när det gäller att kunna leva ett aktivt liv och känna delaktighet. För att personer 

med dövblindhet ska få möjlighet att ta del av samhället krävs anpassningar från samhällets 

sida. Exempel på sådana anpassningar eller kompenserande åtgärder är dövblindtolkar och 

anpassad teknik för möjlighet att kunna ta del av information, sysselsättning och en meningsfull 

fritid (NKCDB, u. å b). Idén till examensarbetet grundar sig i att författaren vid ett tidigare 

arbete som personlig assistent uppmärksammade att just delaktighet i aktivitet i samhället inte 

är en självklarhet för personer med dövblindhet. Mot denna bakgrund görs en studie på om och 

hur teknik kan främja delaktighet bland personer med dövblindhet i samhället.  

 

Bakgrund 

Dövblindhet  

Enligt den nordiska definitionen är dövblindhet en kombination av syn- och hörsel 

funktionsnedsättning, alltså ett särskilt funktionshinder (Förbundet Sveriges Dövblinda, u. å e) 

där det kan finnas syn och hörselrester kvar (Rodbrøe & Janssen, 2008). Dövblindhet är en 

dubbel sensorisk försämring där graden av nedsättning beror på funktionshindret som kan vara 

medfött eller orsakat av skada eller sjukdom (Hersh & Johnson, 2003). En person med 

dövblindhet kan inte kompensera bristen av hörseln med synen eller omvänt (Förbundet 

Sveriges Dövblinda, u. å b).  Beroende på i vilket livsskede dövblindhet inträffar har det olika 

konsekvenser för en individ (NKCDB, u. å e). Enligt NKCDB finns det ungefär 400 personer i 

Sverige med medfödd dövblindhet sedan födseln. Vid medfödd dövblindhet finns svårigheter 

att förstå omvärlden och lära sig kommunicera. Andra svårigheter är att utveckla och 

upprätthålla upplevelser som ger ett sammanhang i livet. Dessa bristande 

utvecklingsmöjligheter vid medfödd dövblindhet ger konsekvenser  så som sociala och 

emotionella störningar (NKCDB, u. å b). Förvärvad dövblindhet har 1600 personer under 65 år 

i Sverige, vilket kan utvecklas från genetiska syndrom så som t.ex. Usher syndrom (NKCDB, 

u. å b) men även sjukdom och olycka (NKCDB, u. å e). Vid förvärvad dövblindhet uppkommer 

svårigheter så som att kommunicera, tillgång till information och orientera sig i omgivningen. 

Har personen redan en identitet att den kan se och höra och sedan tappar dessa förmågor kan 

det medföra identitetskriser och svårigheter med psykologisk och sociala drag (NKCDB, u. å 

b). Bland dem över 65 år finns det 30 - 40 000 personer med en kombinerad hörsel - och 

synnedsättning. Denna grupp är en stor del av syn - och hörselvårdens brukare (NKCDB, u. å 

a). För äldre som får nedsatt syn och hörsel kan det ha pågått en längre tid. Där man plötsligt 

inte kan höra vad personer säger och inte se tillräckligt för att kunna läsa tidningen. Det ger 
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liknande konsekvenser som förvärvad dövblindhet (NKCDB, u. å b). Siffror visar att 

dövblindhet ökar med åldern och idag när många länder har en åldrande population (Dammeyer, 

2013) kan  man förvänta sig en ökning av förvärvad dövblindhet i framtiden (Dammeyer, 2013; 

Kricos, 2007). Dövblindhet leder till svårigheter att kommunicera med andra, få tillgång till 

information och att kunna orientera sig självständigt i omgivningen (Göransson, 2007).    

 

Dövblindhet, aktivitet, delaktighet och hälsa  

Enligt personer med dövblindhet är det vid synbortfall svårast att mista sin självständighet och 

frihet samt att behöva be andra om hjälp (Göransson, 2007). En synförlust kan man kompensera 

genom att lyssna extra noga och med hörseln ta upp de ord som sägs och de ljud som är omkring. 

Att istället förlora hörseln kan betyda att kommunikationen och det mellanmänskliga samspelet 

så som det sociala umgänget kan bli drabbat. Vid hörselnedsättning lär man sig att tolka sin 

omgivning med hjälp av synen. Där sker istället avläsning av läppar och kroppsspråk. Hörseln 

och synen ger ett sammanhang som är viktigt för att kunna tolka det som sägs och ens 

omgivning (Göransson, 2007). För personer med dövblindhet blir det mycket svårare att ta 

kontakt och hitta sätt att kompensera syn- och hörselförlusten i ett samtal. Det blir svårare att 

kompensera ett sinne med ett annat (Göransson, 2007) samt svårare att uppfatta vad som händer 

längre bort ifrån sig (FSDB, u. å c). Känseln, lukt och smak blir viktigare för att uppfatta 

omgivningen och att använda minnet och slutledningsförmågan vid inlärning ökar vid 

funktionsnedsättningen (NKCDB, u. å d). Speciellt känseln är viktigt för denna grupp, det vill 

säga det taktila sinnet (Göransson, 2007). Människor med dövblindhet möter på grund av dessa 

begränsningar ofta svårigheter  att kunna utöva sina rättigheter och delta i samhället fullt ut 

(Lamichane, 2011). Behov av anpassningar i och av aktiviteter är varierande vid dövblindhet 

(NKCDB, u. å d). Anpassningar kring all typ av information, kommunikation och socialt 

samspel, orientering och att kunna röra sig självständigt har betydelse för att främja delaktighet 

i samhället (NKCDB, u. å d).  

 

Hur skicklig en person är att utföra en aktivitet beror på hur väl man behärskar färdigheterna 

som används för att genomföra dem. Upplever en person att kraven är för stora kan ens 

motivation till aktiviteten minskas (Kielhofner, 2012). Möjligtvis vill även personen avstå eller 

bli tvungen att avstå från önskvärda aktiviteter om färdigheter saknas eller är alltför begränsade 

för att stödja aktivitetsutförande. Vid aktivitetsbegränsning finns risk för inskränkt delaktighet 

och därmed även risk för isolering (Socialstyrelsen, 2001; Kielhofner, 2012). Kielhofner 

förklarar delaktighet som engagemang i aktivitet på nivåer som arbete, lek och aktiviteter i det 

dagliga livet. Engagemanget påverkas av personens utförandekapacitet, dennes vanebildning, 

viljekraft och miljöförhållanden. Detta gör att delaktighet i aktivitet är personligt, då personens 

sätt att vara delaktig formas av personens speciella sätt att vara så som dennes motiv för det 

som görs, förmågor och begränsningar. De utförandekapaciteter man har och ens subjektiva 

upplevelse kring dem har påverkan på ens förmåga till handling. Även omgivningen är en 

faktor, genom att delaktigheten formas efter den miljö som finns. Miljön kan begränsa eller 

underlätta utförandet (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter kan tillsammans med patienten 

utreda och underlätta utförandet av aktiviteter (Kielhofner, 2006). Där man jobbar med en 
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klientcentrerad fokus för att underlätta val för personen genom att öka personers kontroll över 

sin egen hälsa och utförande av aktivitet (Wilcock, 2006). Delaktighet och inflytande i 

samhället, är en av samhällets mest grundläggande förutsättningar för en bra hälsa för invånarna 

och ett viktigt folkhälsomål. För att målet ska uppfyllas ska särskild tyngd t.ex. läggas på att 

stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för socialt utsatta personer. Det innebär 

att alla oberoende av kön, funktionsnedsättning eller ålder har rätt till delaktighet och inflytande 

i det demokratiska samhället. Det finns ett samband mellan ohälsa och att inte ha inflytande och 

möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och utveckling (Folkhälsomyndigheten, 2014). I en 

intervjustudie med personer med dövblindhet upplevde många deltagare barriärer för 

kommunikation samt isolering och depression (Hersh, 2013).    

 
Kommunikation  

Kommunikation och mobilitet är ofta det som är påverkas mest hos personer med dövblindhet, 

vilket kan ge känsla av ensamhet och resultera i isolering (Janssen, Riksen–Walraven & Van 

Dijk, 2003). Med kommunikations- och interaktionsfärdigheter menas att man kan förmedla 

intentioner och behov för att interagera med människor. I detta ingår gester, fysisk 

kommunikation, skapa kontakt och utbyta information (Kielhofner, 2012). Det finns olika sätt 

att kommunicera för en person med dövblindhet t.ex. vanligt teckenspråk vilket ungefär bara 

30 000 personer i Sverige använder (Sveriges Dövas Riksförbund, 2014). Man kan även 

använda sig utav punktskrift (Förbundet Sveriges Dövblindas, u. å b). Det är ett verktyg som 

används av nästan alla kända språk och ett nödvändigt verktyg för personer som är blinda (Roth 

& Fee, 2011). Man uppskattar att ungefär 1500 personer i Sverige använder sig utav punktskrift 

(SRF, 2014). Det ger en person med synskada möjligheter att kommunicera och ett eget 

skriftspråk där man känner med fingrarna hur 6 små punkter är upphöjda eller nedsänkta 

beroende på vilken symbol man vill åt (Punktskriftsnämnden, u. å).  

 

Mobilitet   

För personer med dövblindhet är det svårt att orientera sig i olika miljöer. I närmiljön eller 

känd miljö är det enklare, men i främmande miljöer är det i stort sett omöjligt att orientera sig 

på egen hand (FSDB, u. å c). Ziegler och Schwanen menar att mobilitet bidrar till 

välbefinnande. Eftersom mobilitet ger en individuell upplevelse av val eller ett oberoende 

men även en social nytta och autonomi. Om mobiliteten blir begränsad och man hamnar i en 

beroendeställning, kan ens välbefinnande riskeras. Genom att kunna vara mobil ger det 

möjlighet att fullfölja sociala roller och uppehålla sitt mentala och känslomässiga välmående. 

Ett samband mellan mobilitet och välmående, genom oberoende/självständighet, framkom 

tydligt i analysen (Ziegler & Schwanen, 2011).  

 

Självständighet och oberoende 

Enligt Tamaru, Mc Coll och Yamasaki (2006) är självständighet en dynamisk process som är 

individuell genom olika personliga och miljöfaktorer (Tamaru, Mc Coll & Yamasaki, 2006) där 

säkerhet är en viktig faktor för självständighet (Bonikowsky et al, 2011). Självständighet 

förklaras utifrån tre sätt: självständighet som kompetens, självständighet som autonomi och 

självständighet som psykologiska kvaliteter. Med kompetens menas att inneha färdigheter, 
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fysiska eller kognitiva. Autonomi förklaras som personens förmåga att hantera sig själv och sin 

miljö enligt den egna viljan utan att bli dominerad från utomstående. Psykologiska kvaliteter 

kan förklaras som relativt stabila egenskaper så som inre erfarenheter och personliga reaktioner. 

Tamaru, Mc Coll och Yamasaki (2006)  kom fram till att självständighet handlar om tre olika 

kännetecken: initiativ, en känsla av kontroll och avsiktlighet. Ökad självständighet vid 

utförande av aktivitet kan ge en ökad känsla av tillfredställelse av aktiviteten (Townsend, 

Polatajko, 2013).   

 

Hälsa 

Dövblindhet kan påverka hälsa på olika sätt. En litteraturöversikt om psykisk hälsa hos äldre 

vuxna med kombinerat syn- och hörselbortfall visar att det finns ett signifikant samband mellan 

kombinerat syn- och hörselbortfall och försämrad psykisk hälsa genom antingen depressiva 

symtom eller att vara i riskzonen för att utveckla depression (Heine & Browning, 2014). 

Samtidigt har man kommit fram till att äldre med dessa sensoriska försämringar har en ökad 

sannolikhet att uppleva depressiva och ångestsyndrom. Lösning av dessa problem skulle kunna 

förbättra livskvaliteten i denna grupp (Bernabei et al. 2011). Äldre personer med dövblindhet 

har en högre risk för sociala och relationsproblem, depression och kognitiva nedsättningar, 

minskad självständighet, dålig hälsa och ökad dödlighet (Schneider, et al., 2011). 

  

Teknik  
En persons möjligheter till aktivitet försvåras vid dövblindhet till sådan grad att samhället 

underlättar genom att t.ex. erbjuda tekniska lösningar (NKCDB, u. å d). Det tar dock tid innan 

nya innovationer kommer brukare till del (Socialdepartementet, 2012). Utveckling av 

alternativa sätt att kompensera syn- och hörselnedsättning är viktig för att underlätta vid 

kommunikationssituationer med andra människor (Göransson, 2007). En undersökning 

omfattade 326 personer med dövblindhet genomfördes för att få veta hur de upplevde teknologi 

i sitt vardagliga liv. Den visade att personerna kunde ta hjälp av tekniken för att få tillgång till 

information och kommunikation. Dock upplevdes många problem att ta till sig de tekniska 

funktionerna. Vanligen använder man hjälpmedel designade till en person med antingen syn- 

eller hörselproblem, då få hjälpmedel är designade direkt till personer med dövblindhet. Många 

upplevde att istället för att känna att tekniken gav mer möjligheter och val i livet gav tekniken 

istället upplevelse av isolering (Southern & Drescher, 2005). Teknikutvecklingen ger 

möjligheter för personer med dövblindhet men behöver anpassas och göras tillgänglig 

(NKCDB, u. å f). De tekniska framstegen som skett innebär att billigare tekniklösningar finns 

tillgängliga. Då gruppen dövblinda är så pass liten är kostnaden att tillverka specialhjälpmedlen 

för denna grupp höga. Däremot har andra tekniska framsteg gjort att det finns flera möjligheter 

till ökad självständighet och arbete för personer med dövblindhet. De som jobbar med personer 

med dövblindhet behöver lära sig att utveckla färdigheter som behövs för att lära ut dessa 

teknologiska system (Hersh & Johnson, 2003; Southern & Drescher, 2005). En viktig del i 

rehabiliteringen är att tillhandahålla IT och liknande teknik för personer med dövblindhet, som 

de behöver och har rätt till (NKCDB, u.å. c). I ett projekt undersöktes hur landstingen i Sverige 

ser på situationen kring tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet. Där svarade många 

att den nuvarande tekniken är svår och kräver mycket förkunskaper. Det framkom även att det 
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finns många olika produkter men man har inte tid att testa alla bra konsumentprodukter 

(Mortensen, 2014). I landstingen i Sverige har det uppkommit behov av mer kunskap kring 

förskrivning av hjälpmedel och att utbilda kring IT-baserade hjälpmedel för personer med 

dövblindhet. Det är en liten brukargrupp men gruppen har ett stort behov av tekniska hjälpmedel 

för att kunna kommunicera och ta del av information i omvärlden. Det är viktigt för gruppen 

att få rätt typ av stöd för att kunna bruka tekniken, så att de politiska målen om allas möjlighet 

att leva ett aktivt liv och att vara delaktiga blir uppfyllda (NKCDB, u. å c). Handhållna 

anordningar så som mobiltelefoner och surfplattor har olika inbyggda anpassningar i form av 

förstoringsprogram, tal- och punktskriftsstödet VoiceOver (FSDB, u.å. a).  Dessa har blivit 

viktiga och smidiga komplement för personer med dövblindhet. Genom applikationer till 

smarta telefoner erbjuds möjlighet till mer kostnadseffektiva lösningar för information, 

kommunikation och mycket annat. Det finns dock behov av att någon testar och sedan 

dokumenterar det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra vid dövblindhet 

(Förbundet Sveriges Dövblinda, u. å a). Examensarbete fokuserar på handhållna 

tekniklösningar. 

 

Nytta för individ – samhälle – profession 

I dagens samhälle används moderna tekniklösningar för att underlätta livsvillkor för många 

individer (Förbundet Sveriges Dövblinda, u. å a). En grundläggande mänsklig rättighet är att 

alla har rätt att delta i samhället på likvärdiga villkor oberoende av funktionsförmåga. Förbudet 

mot diskriminering är till för att öka tillgängligheten i samhället (Myndigheten för delaktighet, 

2015 a). Utgångspunkten inom IT-politik är att alla ska kunna ta del av de möjligheter som 

digitaliseringen erbjuder. Tillgänglighet inom IT ger en ökad möjlighet till självständighet för 

personer med funktionsnedsättning med inverkan på vanor, kommunikation och arbetsvillkor. 

Detta leder till ökad livskvalitet och en hållbar tillväxt i samhället (Myndigheten för delaktighet, 

2015 b). Det finns rum för förbättring av den Svenska förskrivningsprocessen kring teknik för 

personer med dövblindhet (NKCDB, u. å f). Det är viktigt att arbetsterapeuten har kunskap att 

ge lämpliga interventioner till personer med synnedsättning så som t.ex. kompensatoriska 

taktila tekniker (Radomski & Latham, 2014). Genom att använda olika tekniklösningar kan 

även personer med dövblindhet få möjlighet till information, nyheter och enklare 

kommunikation (Förbundet Sveriges Dövblinda, u. å a).  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva om och i så fall hur teknik kan främja delaktighet i aktivitet och i samhället 

för personer med dövblindhet.  

Metod 

För att besvara syftet valdes att genomföra en beskrivande litteraturstudie. 
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Förförståelse 

Författarens förståelse kommer från att tidigare arbetat med en person med dövblindhet. 

Dövblindhet kan utspela sig på olika sätt vilket kan medföra att författaren saknar kunskap om 

de olika variationer som funktionsnedsättningen kan ge. Om informationen tolkas utifrån 

tidigare erfarenhet kan viktig information förbises.  

Urval 

Vetenskapliga artiklar eller rapporter skrivna på svenska eller engelska och publicerade inom 

de tio senaste åren. Inklusionskriterier för artiklar var att teknik studerades som avsåg att 

underlätta vardagen för kvinnor och män med dövblindhet. Studier med medfödd dövblindhet 

(congenitally deafblind) exkluderades på grund av att funktionsnedsättningen oftast är mer 

omfattande och behoven är andra än vid förvärvad dövblindhet. Cochlear implantat 

exkluderades också då fokus i denna studie är på handhållen och inte inopererad teknik.   

   

Inklusionskriterier: 

 

 Att studien tog upp implikationer av teknik i vardagen för personer med dövblindhet 

 Skriven på svenska eller engelska 

 Publicerad 2005 - 2015 

 Vetenskaplig artikel eller rapport  

 

Exklusionskriterier: 

 

 Congenitally deafblind  

 Cochlear implantat  

 

Datainsamling 

För att hitta relevanta artiklar gjordes artikelsökningen i databaserna PRIMO, AMED, 

CHINAL, Medline och Pubmed då de innehåller artiklar om arbetsterapi och rehabilitering. 

Google Scholar och Google användes för att få en bredare sökning. Senare användes även 

databasen vid Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor som är en databas speciellt inriktad 

på studier kring dövblindhet, där tillgång finns till artikelnamn, inklusive författare och 

introduktion av artiklar. Denna databas användes för att identifiera ytterligare artiklar. 

Databasen PRIMO gav flest studier och AMED och CHINAL minst resultat.  

 

Sökord valdes relaterade till dövblindhet, teknik, kommunikation och mobilitet. Sökord som 

valdes var olika sätt att skriva dövblind på, då just deafblind gav få träffar gav istället deaf-

blind fler träffar. Flera komplicerade ord tillsammans så som: deafblindness, communication, 

technique gav inget resultat. Sökorden kombinerades på olika sätt för att få fram relevanta 

resultat. Asterisk och booleska operatorn AND användes för att säkerhetsställa så många träffar 

med koppling till sökorden som möjligt.  
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Nedan visar ett flödesschema hur sökningen gick till (figur 1).  Många artiklar som 

exkluderades handlade om congenitally deafblind eller cochlear implantat eller fel målgrupp. 

Vissa studier fokuserade inte på personernas med dövblindhet åsikt utan istället på att utveckla 

produkten. 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema på litteratursökningen 

 

Första urval av artiklar gjordes baserat på artikeltitel och sammanfattning. Vid osäkerhet valdes 

artikeln för vidare granskning. Vid uppmärksammande av dubblett togs inte denna med. De 

valda artiklarna lästes i sin helhet och en bedömning gjordes om artikeln var relevant utefter 

inklusions- och exklusionskriterier. I slutändan identifierades tio artiklar som motsvarade 

inklusionskriterierna och en artikelöversikt sammanställdes (tabell 1, se bilaga).   

 

Dataanalys 
Artiklarna bearbetades enligt kvalitativ innehållsanalys, se tabell 2. För att få övergripande 

förståelse av texten lästes de valda artiklarna enskilt flera gånger. Text som relaterade till syftet 

markerades och utgjorde meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

abstraherades, det vill säga kortades ner till några få ord för att få fram innebörden. De gavs 

sedan innehållsbeskrivande namn (koder), det vill säga kodades och de olika koderna jämfördes 

med varandra. Koder med liknande betydelse och innehåll sammanfördes till en kategori som 

gavs innehållsbeskrivande namn. Följande kategorier identifierades: ”Teknik kan främja 

självständighet och trygg mobilitet och navigering i samhället” och ”Teknik kan främja 

självständig och trygg kommunikation med andra” ” Aspekter att beakta vid introduktion av 

tekniska lösningar i rehabiliterande syfte”. Varje kategori uppdelades i underkategorier.  

 

 

 

 

Undersökta på titel 
/sammanfattning  
N= 1 404 

Databas: PRIMO, AMED, 
CHINAL, Medline, Pubmed, 
Google scholar och Databas vid 
Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor 

Inkluderade 
artiklar N= 12 

Exkluderade 
artiklar N= 1 392 

Sökord: Communication. Deafblindness  
Communication Technique.   
Deaf-blind. Communication. Deafblind. 
Sensory tactile. Assistive device. Device. 
Tactile. Orientation. Communication 
braille. Forskning dövblindhet smarta 

telefoner 
 

Exkluderade 
artiklar N= 2 

Undersökta i 
fulltext: N= 12  

Inkluderade 
artiklar: N= 10 

Manuell sökning: Undersökta på 
titel/sammanfattning 
N= 0 
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Tabell 2 Exempel på kvalitativ innehållsanalys.  

 
Meningsbärande enhet Innebörden Kod Huvudkategor

i 

“The results showed that 

Monitor could improve their 

mobility, social interaction, 

forward planning, and feel-

ing of safety and decrease 

their feelings of stress”  

 

“Monitor could also 

inform them about the pres-

ence of cars so they could 
move away from the car’s 

direction and feel safe”  

 
(Ranjbar, Stenström, 2013).    

Tekniken kan 

förbättra 
mobilitet 

 

 

 
 

 

Tekniken kan ge 
en känsla av 

säkerhet  

Tekniken kan 

främja mobilitet 
 

 

 

 
 

 

Tekniken kan 
främja trygghet 

 

 

Främja trygg 

mobilitet 

 

Etiska överväganden 

Valet av litteraturstudie anses etiskt försvarbart då det är viktigt att veta vad som fungerar och 

inte fungerar vid rehabilitering. Det ansågs inte kunna skada specifika personer att söka kunskap 

genom litteratur. Utifrån informationen som gavs i artiklarna framgår det inte om etiska tillstånd 

har givits vilket medför att det är svårt att veta om studierna är etiskt försvarbara. Artiklar har 

valts i relation till syftet, oavsett om resultatet av studien varit negativt eller positivt.  

 

Resultat 

Resultatet nedan är organiserat utifrån kategorier samt underkategorier. Huvudkategorierna är 

”Teknik kan främja självständig och trygg mobilitet och navigering i samhället”, ”Teknik kan 

främja självständig och trygg kommunikation med andra” och ”Aspekter att beakta vid 

inlärning” .  

 

Teknik kan främja självständighet, trygg mobilitet och navigering 

i samhället 
 

Mobiltelefon som hjälpmedel 

Teknik kan öka tillgång till information för personer med dövblindhet för att kunna orientera 

sig i en offentlig miljö (Region Skåne, 2015). Det gav möjligheter till information genom t.ex. 

applikationer i mobil för tågtabeller, reseplanering och information om väder. Det ökade 

deltagarnas frihet på grund utav att tekniken var mobil och att de kunde utföra vardagsaktiviteter 

oberoende av omgivningen genom ökade möjligheter till orientering med t.ex. kompass och 

gps i mobilen. Det gav även närstående möjlighet att lokalisera dem vid behov (Region Skåne, 

2015).  
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I artikeln av Azenkot och Fortuna (2010) var tillgång till information kritisk för att känna 

säkerhet och resa självständigt, såsom att gå på rätt buss, veta när man ska gå av och att finna 

hållplatsen. De undersökte möjligheten att öka användbarheten av kollektivtrafiken med hjälp 

av en applikation. Detta gav användaren tillgång till Android telefonens funktioner, som GPS 

och 3G-nätverk med hjälp av en punktdisplay för personer som var blinda eller dövblinda. 

Information om objekt så som bänkar vid en hållplats samt var vid hållplatsen objekten var 

placerade hjälpte deltagarna för att lokalisera vilken hållplats deltagaren var vid. Personen 

använde hjälpmedlet för att ta reda på hur lång väntetiden var till nästa buss, genom att peka 

med Android telefonen mot gatan, trycka in en knapp och skriva in ett bussnummer. 

Applikationen använde sig utav GPS och kompass för att söka information. Enligt författarna 

kan MoBraille förbättra upplevelsen av kollektivtrafiken för personer med synnedsättning samt 

dövblindhet. Studien kom fram till att användning av korta meddelande underlättade för 

deltagarna vid skrivande och läsning av Braille samt att Braille displayen upplevdes av många 

som ett lämpligt hjälpmedel vid användning i kollektivtrafiken (Azenkot & Fortuna, 2010). 

 

Delvis samma forskargrupp utvecklade senare applikationen GoBraille (Azenkot, et al, 2011).  

Tillsammans med en person med dövblindhet kom författarna fram till ett antal förbättringar 

såsom att texten i applikationen bör vara kort för smidigare läsning samt att vibration behövs 

för att veta om man hade tryckt på rätt plats på telefonens skärm. Informationen som samlades 

in planeras för att utveckla applikationen vidare till personer med dövblindhet (Azenkot, 

Prasain, Borning, Fortuna, Ladner, Wobbrock, 2011).  

 

Elektroniska mobilitetshjälpmedel 

Vincent, Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote och Cloutier (2014) har undersökt det 

elektroniska mobilitetshjälpmedlet Miniguide. Miniguide är tänkt att upptäcka föremål, på 

motsvarande sätt som den vita käppen. Personen håller hjälpmedlet i sin hand och Miniguide 

använder ultraljud för att lokalisera föremål på olika avstånd och vibrerar när ett föremål 

upptäcks. Resultatet antydde att den tekniska apparaten ökade deltagarnas utförande och 

tillfredsställelse vid användning av hjälpmedlet i samband med fritidssysselsättning, mobilitet 

och i samhällslivet. Det visade även på en hög tillfredställelse med hjälpmedlet. Miniguide 

ökade känslan av säkerhet på grund utav att den har en längre räckvidd än den vita käppen. 

Miniguide teknik förklarades som enkel att förstå och uppfattades som ett pålitligt verktyg för 

personer med dövblindhet. Den användes för att upptäcka hinder, hängande objekt, detektera 

dörröppningar samt för att veta om man tagit rätt väg. Hjälpmedlet var bra för personer som går 

till platser där man har varit förut. Miniguide beskrevs  mer hjälpfull om man inte hade några 

synrester. Ett problem som uppmärksammades med Miniguide var att det var svårt att använda 

på vintern på grund av svårigheter att upptäcka snövallar samt kylan och handskar på vintern 

gjorde det svåranvänt (Vincent, Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote & Cloutier, 2014). 

 

Forskarna Ranjbar och Stenström (2013) undersökte om ett vibrerande hjälpmedel vid namn 

”Monitor” kan hjälpa deltagare att uppmärksamma ljud. Hjälpmedlet består av en mobil, en 

förstärkare och en applikation som tar in information om ljudvågor från en mikrofon och skickar 

information till en vibrator. Den tar upp ljud och vibrerar olika beroende på det ljud som 

mikrofonen tar upp. Hjälpmedlet kunde öka deltagarnas möjlighet att upptäcka, identifiera och 
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känna igen vilken riktning ljud kom ifrån. Tekniken hjälpte dem att upptäcka sådant som var 

utanför deras synfält t.ex. körande fordon eller personer och deltagarna kunde därmed flytta sig 

ur vägen. Det gav också en bättre tidsplanering då de fick information i förväg och deltagarna 

kunde enklare använda synrester för att undersöka miljön där ljudet kom ifrån. Tappade de 

något var det även enklare att lokalisera var på marken föremålet hade landat. Fallstudien visade 

att ”Monitor” förbättrade mobilitet, ökade känsla av säkerhet och minskade känslor av stress 

vid promenader. Svårigheter var att hjälpmedlet inte kunde urskilja ett ljud från olika pågående 

ljud, t.ex. var det svårt att urskilja om ljudet kom från ett tåg längre bort eller en talande person. 

Liknande svårigheter uppmärksammades i aktiviteter med konstanta ljudnivåer vid t.ex. en tåg- 

eller bilresa, där vibratorn vibrerade hela tiden. Utvecklingsmöjligheter som beskrivs i artikeln 

är att göra hjälpmedlet sladdlöst och använda en mikrofon som kan ta upp ljud från alla håll 

samt tar upp från ett riktat håll (Ranjbar, Stenström, 2013).    

 

Navigationssystem 

Chaudary och Pulli (2014) undersökte ett navigationssystem i form av en vit käpp med en stark 

magnet i ena ändan som reagerar mot ett magnetspår i marken. Ett tekniskt system gör att den 

vita käppen vibrerar olika Braille meddelanden när personen kommer till platser så som vid 

vägförgreningar. Hjälpmedlet är till för de med synnedsättning/blindhet oberoende vilken typ 

av hörselstatus man har, alltså fungerar hjälpmedlet även till personer med dövblindhet. 

Resultatet av studien var positivt och 13 av 15 upplevde systemet som ett hjälpfullt 

navigationshjälpmedel. Författarna uppmärksammade att den feedback de fick om hjälpmedlet 

från deltagarna var kopplat till deltagarnas käppteknik, om de höll käppen löst, hårt och vilken 

hastighet de höll vid gång. De uppmärksammade att de deltagare som innan fått formell 

undervisning och träning i hur man använder käpp vid mobilitet lärde sig navigationssystemet 

snabbare, gentemot de som var självlärda. Författarna uppmärksammade ett behov av att göra 

prototypen mer individualistiskt då det fanns många olika typer av individuella behov av 

systemet (Chaudary & Pulli, 2014).  

 

Att få hjälp av okända medborgare  

Studien som Bourquin och Moon (2008) har inte teknisk inriktning däremot undersökes en 

annan teknik att ta sig över vägen. Personer med dövblindhet bad om hjälp att ta sig över en 

gata med hjälp av meddelanden skrivna på kort av olika storlekar som deltagaren höll upp. I 

studien undersöktes om det är någon skillnad i att få hjälp i förhållande till storlek på de två 

korten. Deltagaren stod vid ett övergångställe och använde sig utav ett kort i taget för att ta sig 

över. Personer som då upptäckte kortet och ville hjälpa till gjorde detta genom att t.ex. låta 

personen hålla i dennes arm när man tillsammans gick över gatan. Resultatet visade att personer 

som uppmärksammar korten gör det snabbare om kortet är av det större formatet. Informationen 

kan på ett enkelt sätt förenkla mobilitet för personer med dövblindhet. Det är viktigt att personen 

som ska hjälpa personen över gatan uppmärksammar budskapet på kortet i första hand. 

Resultatet kan även öka kunskapen hos professionella och den teknik som används i området 

orientering och mobilitet (Bourquin, Moon, 2008).  
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Underlätta mobilitet på natten 

I en artikel beskriver Bradette, Couturier och Rousseau (2005) om Night Vision Aid (NVA) ett 

hjälpmedel som kan användas på natten för att lättare se i mörker. Det visade att  

hjälpmedlet gett deltagarna med dövblindhet som har synrester möjlighet att vistas i en mer 

varierande miljö. För deltagarna ökade säkerheten då man inte snubblade eller gick in i saker 

som innan. Vissa deltagare gav hjälpmedlet en ökad frekvens av nattresor och det ansågs vara 

ett användbart mobilitetshjälpmedel för personer med dövblindhet. NVA hjälpte även 

deltagarna se teckenspråk i de miljöer där ljuset var sämre (Bradette, Couturier, Rousseau, 

2005).   

 

Teknik kan främja självständighet och trygg kommunikation med 

andra 

 

Mobiltelefon som hjälpmedel 

Region Skåne (2015) kom fram att för personer med dövblindhet kan tekniken från en mobil 

ge bra förutsättningar för ett självständigt vardagsliv, bra förutsättningar för delaktighet i 

samhället och i olika sociala sammanhang. Deltagarna lärde sig att använda tekniken och 

integrera det i vardagslivet, de förklarade att deltagarna inte vill vara utan den kunskapen 

igen. De lärde sig funktioner så som klocka, skicka sms och e-post. En deltagare i studien 

förklarade att det är en form av självständighet att kunna hänga med vad som händer i världen 

och att veta vad som händer genom att t.ex. kunna läsa tidningen själv och inte behöva fråga 

någon annan. Tekniken kan vara ett bra stöd när det gäller att få tillgång till information 

(Region Skåne, 2015).  

 

Ranjbar och Stenström (2013) tog upp att den tekniska apparaten Monitor med hjälp av en 

applikation hjälpte deltagaren att uppmärksamma när personer var i närheten. Monitor tog upp 

ljudet från andras fotsteg eller skratt och omvandlade det till vibrationer på deltagarens hud 

för att uppmärksamma deltagaren. En deltagare rapporterade att hon hade fått en större 

uppfattning av ljudet omkring henne som på så sätt hjälpte henne att kontrollera sitt beteende 

vilket var en viktig del i hennes sociala liv. Deltagarna rapporterade att de uppmärksammade 

fotsteg, att någon pratar med någon annan, andetag, någon som åt, ens egna och skratt från 

barnbarn. En deltagare kunde känna när en vän talade i telefon och var då tyst för att inte störa 

telefonsamtalet.  Informationen från Monitor hjälpte deltagarna att ha en bättre social 

interaktion där t.ex. en av deltagarna lugnade sina vänners barn när de bråkade då deltagaren 

kände vibrationerna från hjälpmedlet när de bråkade (Ranjbar & Stenström, 2013).  

 

Kommunikationshandske  

Gollner, Bieling och Joost (2012) studie handlar om ”Mobile Lorm Glove” vilket är en handske 

som har olika utplacerade vibrationspunkter som gör att den som är kunnig i det Tyska Lorm 

Alfabetet kan avläsa meddelanden. Lorm Alfabetet är ett taktilt handalfabet, som enkelt 

förklarat rör personens hand på olika platser och sätt för att få fram ett meddelande. Resultatet 

visade att med hjälp av Mobile Lorm Glove har personer med dövblindhet möjlighet till 
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kommunikation på distans med hjälp av en handhållen anordning. Genom t.ex. meddelanden 

möjliggör hjälpmedlet även kommunikation från en person till många personer, vilket är bra 

t.ex. vid skolundervisning eller andra lärandesituationer. Mobile Lorm Glove möjliggör 

empowerment och ökar deltagarnas självständighet och möjlighet att kunna kommunicera med 

en större grupp människor (Gollner, Bieling & Joost, 2012).   

 

Videotelefoni 

Emerson och Bishop (2012) undersökte möjligheter kring videotelefoni över datorn för tio 

studenter med dövblindhet. Deltagarna hade tillräcklig syn för att se det som hände på skärmen, 

de var mellan 14-21 år och alla använde sig utav teckenspråk. Tekniken gav deltagarna en 

ihållande motivation och glädje. Efter en månad var deltagarna aktivt engagerade i reguljära 

konversationer med de andra i studien men även med andra vänner. En deltagares mamma 

berättade om sin son som innan projektet inte hade något att göra hemma efter skolan och på 

helger. Men med projektet kommunicerade han med vänner på sitt rum och hon hörde ofta 

honom skratta. Studenternas möjlighet till att använda en teckenspråkig videoförmedlingstjänst 

över datorn var en viktig början till att utveckla oberoende. Resultatet visade att deltagarna fick 

en större möjlighet att umgås med kompisar och en större social interaktion med ungdomar med 

dövblindhet med hjälp av tekniken. Tekniken ökade även deltagarnas möjlighet att kontakta 

delar av samhället genom den teckenspråkiga videoförmedlingstjänsten (Emerson & Bishop, 

2012).  

 

Aspekter att beakta vid introduktion av tekniska lösningar i 

rehabiliterande syfte  

 

Målgruppens behov  

Emerson och Bishop (2012) visade att deltagarnas förtroende för tekniken ökade om 

studenterna lärde sig använda den, vilket resulterade i en ökad motivation att hålla kontakt med 

vänner över datorn, vilket även gjorde kommunikationen hållbar i längden (Emerson & Bishop, 

2012). Region Skåne (2015) tog upp att funktionsnedsättningen kan försvåra en del av 

inlärningen och betonade vikten av individuellt stöd och handledning från ledarna, men även 

gruppens motiverande betydelse vid inlärning då möjlighet till erfarenhetsutbyte var möjlig. 

Det tog längre tid än planerat att utföra utbildningen på grund utav mer behov av träning än 

som tidigare förväntas från ledarna (Region Skåne, 2015). Olika behov hos deltagarna samt 

teknikens begränsningar gör det extra viktigt att lyssna på vad personen vill utföra och utifrån 

detta bedöma vilken teknisk utrustning som är lämpligast (Vincent, C., Routhier, Martel, 

Mottard, Dumont, Cote, Cloutier, 2014). En tydlig utbildning av hur hjälpmedlet används 

ansågs viktigt. En deltagare ville bli lärd exakt hur den skulle gå tillväga och sedan lita på sitt 

minne (Azenkot & Fortuna, 2010) av en tydlig utbildning i hur man använder applikationen 

istället för att i första hand lita på en enkel design (Azenkot, et al., 2011). Positivt var om tekniken 

var enkel att använda och att den gick snabbt att lära sig. Deltagarna ville ha detaljerad 

information om var t.ex. stoppskylten vid hållplatsen var placerad. Deltagarna var även oroliga 

över att få felaktig, gammal eller irrelevant information (Azenkot, Prasain, Borning, Fortuna, 
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Ladner, Wobbrock, 2011). Beroende på behovet kunde även användningen skifta från dagligen 

eller till endast användning på vintern  (Vincent, C., Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote, 

Cloutier, 2014). 

 

Aktivitetens krav på tekniken 

Svårigheter med hantering så som att båda händerna blev upptagna då tekniken krävde det och 

försvårade att göra andra aktiviteter. Men även vikten av att hålla i hjälpmedlet rätt för att den 

skulle fungera rätt uppmärksammades. Det senaste var ganska enkelt korrigerat med rätt typ av 

träning. En annan svårighet var att minnas vilken inställning som användes senast vid specifika 

aktiviteter om deltagarna inte använt hjälpmedlet på ett tag. Tekniken kan behövas användas 

olika beroende på miljön den ska användas i, utomhus kan t.ex. inställningar vara på längre 

avstånd än inomhus. I vissa miljöer kan tekniken vara helt obrukbar, t.ex. där det är för mycket 

som tekniken reagerar på och ger ett överflöd av information tillbaka till deltagaren (Vincent, 

Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote & Cloutier, 2014).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Litteraturstudie valdes som metod för att sammanställa information och få en djupare kunskap 

(Kristensson, 2014), om och i så fall hur teknik kan främja delaktighet i aktivitet och i 

samhället för personer med dövblindhet.  

 

På grund av svårigheter att hitta nya studier valdes åren 2005-2015 som acceptabel tidsperiod. 

Däremot kan det diskuteras om den är för omfattande med tanke på den snabba 

teknikutvecklingen. Artikelsökningen gjordes i databaser. Möjlighet finns att fler artiklar hittats 

om andra databaser använts, det skulle ha kunnat förändra resultatet så att andra faktorer blev 

belysta. Ett stort antal sökningar genomfördes, men som inte har antecknats på grund av att de 

inte gav träffar. Vid val av sökord valdes få enkla ord för att få en stor mängd data. Då detta 

inte gav resultat valdes flera sökord. Asterisk (*) samt boolesk operand AND användes men 

OR valdes inte, hade det gjorts kunde det ha underlättat att hitta flera artiklar (Kristensson, 

2014).   

 

Svårigheter att hitta artiklar kan bero på att dövblinda är en minoritetsgrupp, samt att det inte 

getts stort fokus inom rehabilitering på nutida tekniska utvecklingar. Äldre artiklar var dock 

enklare att finna men där vissa idéer verkade mer visionära än funktionsdugliga. Det uppstod 

svårigheter att hitta vetenskapliga artiklar där det tydligt stod att de var peer reviewed därför 

valdes även rapporter.   

 

Av de valda studierna var en kvantitativ med få deltagare (Bourquin & Moon, 2008) och 

resterande studier kvalitativa med få deltagare. Studierna gav resultat från mindre 

deltagargrupper vilket gav möjlighet till djupare empirisk information. Den kvantitativa studien 

ger en mer generell bild av en situation och riktar sig mer till att informera professionella som 
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jobbar med målgruppen. En annan artikel utvärderar inte hjälpmedlet utan fokuserar på att 

utveckla den (Azenkot & Fortuna, 2010). Där använde forskarna sig utav personer med 

dövblindhet för att utveckla tekniken och få deras tankar kring vilka möjligheter hjälpmedlet 

kan erbjuda. Men då få artiklar hittades och tiden var begränsad valdes dessa ändå. Artiklarnas 

tekniska hjälpmedel befinner sig i olika stadier, där några är på prototypnivå medan andra redan 

fullt fungerande hjälpmedel, vilket kan ge varierande fokus i resultaten. Ett fokus kan vara på 

hur teknik kan hjälpa personer i aktivitet och i en annan artikel hur tekniken kan göras bättre. 

Hade mer tid eller fler artiklar funnits att välja på hade några av studierna på prototypnivån byts 

ut, samt en studie där det tekniska fokuset (Bourquin & Moon, 2008) är mycket tveksamt, då 

den undersöker vilken storlek på skylt som fungerar bäst för att påkalla uppmärksamhet från 

samhället. Denna valdes då studien undersöker vilken teknik som är bäst att använda. Den 

informerar även professioner som jobbar med området.    

 

Studierna har varit små och ibland berört endast prototyper som studerats vilket gör det 

svårare att veta om man kan använda informationen i en större skala. Möjligtvis belyser de 

valda studierna mer innovativa tekniska hjälpmedel än vad som finns på marknaden i dag. Det 

kan ge möjliga konsekvenser så som att resultatet ger en mer positiv eller negativ hänvisning 

än vad verkligheten är. Resultatets giltighet kan ändras över tid då det hela tiden utvecklas 

nya tekniska lösningar. De kvalitativa studierna hade alla små deltagargrupper vilket kan ge 

större möjligheter till den här studien att få djup kunskap (Kristensson, 2014). Studierna 

speglade även olika åsikter från deltagarna. Ofta var båda könen representerade, vilket ger 

hänvisning till att resultatet visar en bredd (Kristensson, 2014).  

 

Svårigheter med att ha genomfört denna studie ensam kan vara sådant som få tillfällen till nya 

infallsvinklar, feltolkning av artiklar samt förförståelse. För att minska dessa risker lästes 

artiklarna flera gånger. De övergripande kategorirubrikerna som framkom i analysen motsvarar 

syftet med detta arbete vilket ger resultatet trovärdighet.  

 

 

Resultatdiskussion 

Teknik kan främja självständig och trygg mobilitet och 

navigering i samhället  
Enligt Ziegler och Schwanen kan mobilitet bidra till välbefinnande, ge möjlighet att fullfölja 

sociala roller, autonomi samt uppehålla ett mentalt och känslomässigt välmående (Ziegler & 

Schwanen, 2011). Svårigheter att orientera sig i olika miljöer (FSDB, u. å c) och att mobilitet 

ofta är påverkat hos personer med dövblindhet, kan ge känsla av ensamhet och resultera i 

isolering (Janssen, Riksen –Walraven & Van Dijk, 2003). Mobilitet kan därför vara en viktig 

faktor för arbetsterapeuter som jobbar med personer med dövblindhet att fokusera på. Av 

resultatet framgår det att teknik kan främja ökat oberoende genom mobilitet för personer med 

dövblindhet (Region Skåne, 2015; Vincent, Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote & 

Cloutier, 2014). Resultatet visade att olika typer av modern teknik kan, beroende på behovet 

vid rehabilitering, underlätta mobilitet, vilket sedan kan öka motivationen till aktivitet då 
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utförandet förenklas (Kielhofner, 2006). Resultatet visade att teknik kan underlätta mobilitet i 

olika aktiviteter i samhället så som att ta sig säkrare fram vid promenader (Vincent, Routhier, 

Martel, Mottard, Dumont, Cote & Cloutier, 2014) och ge ökad möjlighet till mobilitet på natten 

för personer med dövblindhet (Bradette, Couturier, Rousseau, 2005). Resultatet antydde att 

deltagarna fått en möjlighet att förstå omgivningen enklare (Ranjbar, Stenström, 2013), vilket 

kan vara viktigt då personer med dövblindhet kan ha svårt att veta vad som händer i 

omgivningen (FSDB, u. å c). Teknik skulle således kunna främja en tryggare mobilitet och 

motverka isolering som är ett vanligt problem vid dövblindhet (Hersh, 2013).  En 

behandlingsstrategi som arbetsterapeuter kan jobba med kan vara att informera och guida vid 

användandet av hjälpmedlet (Kielhofner, 2006) för att personen ska få en större förståelse till 

omgivningen och hjälpmedel och på det sättet få möjlighet till en större delaktighet i sin 

mobilitet. 

  

Om ens mobilitet är begränsad och man blir i en beroendeställning, kan ens välbefinnande 

riskeras (Ziegler & Schwanen, 2011). Att ge en ökad möjlighet till mobilitet är viktigt för att 

det ger möjlighet att utöva roller och främjar känslomässigt och mentalt välmående (Ziegler & 

Schwanen, 2011). Teknik som underlättar navigering kan ge känsla av delaktighet i aktivitet 

(Kielhofner, 2006) för personer med dövblindhet som har behov av anpassningar för att främja 

delaktighet i samhället (NKCDB, u. å d). Antydan av minskad stress (Ranjabar, Stenström, 

2013), ökad säkerhet hos deltagarna (Vincent, Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote & 

Cloutier, 2014; Ranjabar, Stenström, 2013) samt en ökning av frihet i sin mobilitet (Region 

Skåne, 2015) framkom i resultatet. Denna information kan anses viktig då personer med 

dövblindhet har högre risk att drabbas av minskad självständighet (Schneider, et al., 2011). 

Tekniken gav deltagarna ökad möjlighet att kunna orientera sig i en offentlig miljö så som 

tillgång till tågtabeller, kompass och GPS. Möjligtvis kan tekniken underlätta att bryta isolering 

på ett säkrare sätt genom att den underlättar för andra personer att lättare lokalisera personen 

om den har gått vilse och inte vet var den befinner sig (Region Skåne, 2015). Detta skulle kunna 

spara tid och därmed kostnader vid möjligt sökarbete efter en person med dövblindhet som har 

gått vilse.     

    

Svårigheter att ta hänsyn till med tekniken 

Resultat visade att en del tekniska lösningar inte var passande att ensam använda första gången 

i en okänd miljö (Vincent, Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote & Cloutier, 2014). Ett 

annat problem var att viss teknik hade svårigheter att urskilja det som var viktigt för personen, 

vilket gjorde informationen från tekniken oanvändbar (Vincent, Routhier, Martel, Mottard, 

Dumont, Cote & Cloutier, 2014). Det var även problematiskt att en del teknik ställer krav på 

minnet eller på personen, där t.ex. personen får en bättre chans att lyckas om den håller 

hjälpmedlet på rätt sätt (Vincent, Routhier, Martel, Mottard, Dumont, Cote & Cloutier, 2014).  

Men problematiskt var också när deltagarna behövde längre tid än förväntat att lära sig tekniken 

och hade behov av individuellt stöd av ledarna (Region Skåne, 2015). Detta kan vara bra att 

tänka på vid rehabilitering och för att komma underfund med dessa problem kan 

arbetsterapiprocessen OTIPM vara lämplig. Då jobbar arbetsterapeuten genom ett 

klientcentrerat arbetssätt t.ex. utreder patientens behov och kommer underfund med hur och var 

aktiviteten utförs. Genom intervju eller observation identifieras resurser och begränsningar i det 
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sammanhang patienten är i. En utförandeanalys genomförs för att få en bättre förståelse för hur 

utförandet går till. Sedan klargöras anledning till aktivitetsproblemet och mål sätts med 

patienten. Genom modell för aktivitetsträning och med en terapeutisk användning av 

aktiviteten, kan arbetsterapeuten ge förslag på nya sätt personen kan utföra aktiviteten på. Med 

hjälp av tekniska hjälpmedel kan aktivitetsförmågan utvecklas. Man kan träna specifika 

vardagsaktiviteter från patientens behov så som att ex. promenera till bussen. Sedan kan 

arbetsterapeuten utvärdera om åtgärden gett resultat, för att säkerhetsställa att patientens mål 

blivit uppfyllt.   

 

Det finns individuella behov och användning av hjälpmedlet att ta hänsyn till (Chaundry & 

Pulli, 2014). Detta uppnås genom att t.ex. använda ett klientcentrerat arbetssätt där 

arbetsterapeuten utgår från att varje individ är unik och självbestämmande, utgå dens intressen 

och upplevelse av kapacitet och låta det utgöra grunden för mål och terapeutiska strategier 

(Kielhofner, 2012). På detta sätt kan arbetsterapeuten noga utreda behovet individen har av 

tekniken samt överväga vilka möjligheter tekniken kan erbjuda för att underlätta inlärning och 

för att minska missförstånd vid användandet.  

 

Teknik främjar självständig och trygg kommunikation med andra 
Svårigheter att kommunicera med andra leder delvis till svårigheter att kunna utöva sina 

rättigheter och delta i samhället för personer med dövblindhet (Lamichane, 2011). Bland annat 

därför är det viktigt att kompensera syn och hörselförlusterna genom kommunikationsmetoder 

där man istället använder känseln (Dammeyer, 2014). Resultatet från denna litteraturstudie kan 

ge en hänvisning till arbetsterapeuter om de möjligheter som finns kring tekniska hjälpmedel 

att främja självständig kommunikation för personer med dövblindhet (Gollner, Bieling & Joost, 

2012; Region Skåne, 2015) som att t.ex. att läsa tidningen och få tillgång till information 

(Region Skåne, 2015). Tekniken gav möjlighet till att kommunicera med flera personer och på 

distans där deltagarna inte behövde ha fysisk kontakt med människor för att få information 

(Gollner, Bieling & Joost, 2012). De kunde även självständigt ta kontakt med olika delar av 

samhället genom videotelefoni (Schneider, et al., 2011). Detta kan resultera i att personen blir 

mindre beroende av andra personer. Resultatet visade även att deltagare som fick lära sig att 

använda tekniken ökade förtroendet till tekniken och tekniken gav motivation och en hållbarhet 

i aktiviteten (Emerson & Bishop, 2012). Just motivation är en viktig faktor för att vilja utföra 

en aktivitet och är därför viktigt inom arbetsterapi (Kielhofner, 2012).  

 

Social interaktion 

För att främja delaktighet i samhället är anpassningar kring all typ av information av betydelse 

för personer med dövblindhet (NKCDB, u. å d). Den moderna tekniken ger möjligheter som 

tidigare varit svårt för gemene man att få tillgång till. Resultatet visade på en ökning av social 

interaktion med hjälp av tekniken, vilket uppfattades viktigt i deras sociala liv (Ranjabar & 

Stenström, 2013). Detta kan upplevas viktigt i hela gruppen dövblinda då man har sett att 

personer med dövblindhet har en högre risk för sociala och relationsproblem (Schneider, et al., 

2011). Anpassningar kring all typ av socialt samspelet har betydelse för att främja delaktighet 

i samhället för personer med dövblindhet (NKCDB, u. å d). Resultatet visade att deltagarna fick 
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en bättre och större social interaktion genom videotelefoni (Emerson & Bishop, 2012). Genom 

att individen klarar av att utföra olika aktiviteter som denne anser vara meningsfulla leder det 

till en ökad livskvalité. Genom en ökad förmåga att kommunicera med den omgivande miljön 

ges ökad möjlighet att vara mer delaktig i flera vardagliga aktiviteter, även i aktiviteter som 

varit helt eller delvis varit ett hinder (Kielhofner, 2006). Arbetsterapeuten kan använda sig utav 

behandlingsstrategier så som informera och guida vid utförandet (Kielhofner, 2006) för att 

personen ska få en större förståelse av omgivningen och hjälpmedlet och på det sättet en 

möjlighet till bättre social interaktion.  

Betydelse för arbetsterapi   
Resultatet visade att teknik kan främja mobilitet och kommunikation för målgruppen. Denna 

information kan användas av arbetsterapeuter, som genom ett klientcentrerat tillvägagångssätt 

kan (Wilcock, 2006) fokusera på att lära känna individen och lägga upp mål och 

behandlingsstrategier efter personens egenskaper, dess behov och vilja (Kielhofner, 2012). 

Därefter ge förslag på passande tekniskt hjälpmedel och stödja användning av hjälpmedlet för 

att förebygga nedsatt aktivitetsförmåga (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005).Genom 

att följa arbetsterapiprocessen kan man minska svårigheter som patienten upplever genom att 

använda teknisk teknik som hjälpmedel och därmed ge en bra möjlighet för att målgruppen 

ska kunna ta del av samhället på egna villkor och önskemål. Få studier identifierades kring 

hjälpmedel som smarta telefoner och möjligheter kring olika typer av applikationer till 

personer med dövblindhet. Enligt författaren kan den tekniken innefatta många möjligheter 

och det rekommenderas därför till fortsatt forskning.    
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Slutsatser 

I denna litteraturstudie framkom det att tekniska hjälpmedel kan vara ett alternativ för en person 

med dövblindhet som upplever svårigheter med förflyttning, kommunikation och 

självständighet vid aktiviteter. Teknik kan främja aktivitet i samhället genom att ge personer 

med dövblindhet möjlighet till säkrare mobilitet i samhället, kommunicera med en eller flera 

personer och få tillgång till information så som tågtider, tidning och information om väder. 

Tekniken kan även ge personer en ökad möjlighet till social interaktion och bryta viss isolering 

som kan uppstå. Däremot bör teknikens begränsningar tas hänsyn till, där bland annat en tydlig 

utredning av personens behov kan underlätta eventuella svårigheter som annars kan hindra 

självständighet.  
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Tabell 1 
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(år), titel, 
tidskrift 

Ämnesomr

åde och 
land 

Syfte Deltagare  Metod 

(insamling och 
analys av data) 

Etik Resultat/sluts

atser 

Region 

Skåne. 

(2015). 
Smarta 

telefoner 

och 
surfplattor 

som 

hjälpmedel 
för 

personer 

med 

dövblindhet
.  

(FOU 

rapport 
2/2015).  

 

  

 

Dövblindhe

t, smarta 

telefoner, 
surfplattor, 

underlätta 

vardagen. 
Sverige 

Syftet är att 

undersöka på 

vilket sätt 
smarta 

telefoner och 

surfplattor 
kan 

underlätta 

vardagen för 
personer med 

dövblindhet 

och om de 

kan bidra till 
ökad 

autonomi 

och 
delaktighet.  

 

Två 

kvinnor och 

två män i 
åldern 40-

65 med 

dövblindhet
.  

Apple 

produkter 

köptes in och 
användes. 

Deltagarna 

fick lära sig 
om tekniken i 

grupp, vid fem 

tillfällen.  
De undersökte 

deltagarnas 

upplevelser i 

samband med 
insatsen. 

Individuella 

mål för 
deltagande och 

de förde   

loggbok. Efter 

hölls 
individuella 

möten med 

deltagarna för 
att följa upp 

deras mål och 

loggboken. 
Fokusgruppsin

tervju 

genomfördes.  

 
De 

analyserade 

resultaten i 
följande 

teman:  

Stöd i 
vardagen, 

Svårigheter  

att använda 

tekniken, 
Habiliteringins

ats i grupp  

samt  

Artikeln 

beskriver 

att det var 
frivilligt att 

delta i 

utbildninge
n. 

Deltagarna 

garanterade
s 

anonymitet 

i all 

rapporterin
g kring 

insatsen.  

De 
bedömde 

att det inte 

fanns några 

risker med 
deltagande 

i 

utbildningsi
nsatsen. 

 

Resultatet 

visade att 

smarta 
telefoner och  

surfplattor 

kan vara ett 
hjälpmedel 

och stöd i 

vardagen för 
personer med 

dövblindhet.  

Tekniken ger 

möjligheter 
att få tillgång 

till 

information 
och att 

orientera sig 

i offentliga 

miljöer.  
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Delaktighet 

och autonomi.  

Gollner, U., 
Bieling, T., 

Joost, G. 

(2012). 

Mobile 
Lorm 

Glove – In-

troducing a 
Communi-

cation De-

vice for 

Deaf-Blind 
People. 

Tangible, 

Embedded 
and Em-

bodied In-

teraction: 
Proceed-

ings of the 

Sixth Inter-

national 
Confer-

ence, (TEI 

'12), 127-
130.  

Dövblinda, 
funktionshi

nder, 

handskar, 

interaktion, 
Lorm, 

Mobile 

kommunika
tion, Taktilt 

alfabet, 

översättare. 

Tyskland 

Introducerar 
ett sätt för  

interaktion, 

för att stödja 

kommunikati
ons 

möjligheter 

för personer 
med 

dövblindhet 

och på så sätt 

öka 
självständigh

et.  

Dövblinda 
deltagare 

från 

dövblindas 

föreningar 
var 

inbjudna att 

testa och 
säga sitt om 

produkten.  

Observation 
och en mot en 

intervju. De 

gick igenom 

olika delar av 
handsken. 

Deltagarna gav 

mycket 
detaljrik 

information. 

Baserat på 

dessa resultat 
gjordes en 

fungerande 

prototyp för 
vidare 

användartester.  

Tas ej upp. De fick 
positiv 

respons från 

deltagarna. 

Lätt och 
smidig 

handske.  

Emerson, 

J., Bishop, 

J. (2012). 
Video-

phone 

Technology 
and Stu-

dents with 

Deaf-

Blindness: 
A Method 

for Increas-

ing Access 
and Com-

munication. 

Journal of 
Visual 

Impairment 

& 

Blindness, 
106, 622-

633 

 
 

 

Dövblindhe

t, video 

teknik, 
telefonkom

munkation, 

teckenspråk
, Studenter, 

motivation. 

USA.  

  

De 

undersökte 

på vilka sätt 
videotelefone

n/webbkamer

a kan fungera 
för att ge 

studenter 

med 

dövblindhet 
både tillgång 

till social 

kommunikati
on med 

kamrater, 

familjemedle
mmar och 

utbildnings 

personer och 

tillgång till 
grundläggan

de 

samhällstjäns
ter?   

Ålder 14–

21, tio 

deltagare 
med 

dövblindhet 

med 
tillräcklig 

syn att de 

kan se på 

skärmen 
och 

använder 

vanligt 
teckenspråk 

samt går en 

utbildning.  
Minst en 

familjemed

lem per 

deltagare 
och tre 

utbildnings 

partners.  
 

De använde 

sig utav en 

kvalitativ 
design där 

man samlade 

in information 
på tre sätt.  

Genom att 

familjemedlem

marna 
antecknade hur 

mycket 

studenten 
använde 

videotelefonen

. Genom att 
huvudforskare

n ringde till 

deltagaren och 

skrev 
memos/PM, 

samt användes 

före och efter 
intervjuer där 

man använde 

instrumentet 
Intrinsic 

Deltagarna 

fick 

information 
om 

projektet 

och 
samtyckesf

ormulär 

samt 

information 
att man kan 

avsluta 

deltagandet 
när man 

vill.  

Man kom 

fram till tre 

saker: en 
breddning av 

sociala 

interaktioner 
mellan 

ungdomar 

med 

dövblindhet. 
Att det fanns 

glädje och 

hållbar 
motivation. 

Att 

studenternas 
självständigh

et växte.  
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Motivation 

Inventory. 

Insamlat 
material var 

transkriberad 

och kodad.  

Bradette, 
M., Coutu-

rier, J-A., 

Rousseau, 
J. (2005). 

Impact of 

night vision 

aid on ori-
entation 

and 

mobility 
and daily 

activities. 

Interna-
tional con-

gress Se-

ries, 1282, 

71-74  
 

 

Nyckelord: 
Mörkerseen

de stöd; 

Retinitis 
pigmentosa 

; 

Nattblindhe

t ; Ushers 
syndrom ; 

Orientering 

och 
rörlighet.  

Kanada. 

Denna studie 
ville 

utvärdera vid 

långvarigt 
bruk i 

vardagliga 

livet effekten 

av en Night 
Vision Aid 

(NVA) på 

nattliga resor 
och för att 

bestämma 

andra 
användnings

områden i 

dagliga 

aktiviteter. 
Två frågor 

var fokuset: 

Vad för typer 
av 

förändringar 

har hänt med 
de 

färdigheter 

deltagaren 

har vid 
nattliga resor  

som 

använder 
NVA? Vilka 

är de olika 

användningar

na av 
hjälpmedlet i 

dagliga 

aktiviteter? 
 

Sex vuxna 
alla med 

RP, tre av 

dessa hade 
dövblindhet 

från Usher 

syndrom. 

Kvalitativ 
studie och 

strukturerade 

intervjuer. 
Öppen och 

sluten enkät. 

De fick 

använda andra 
generationens 

III monokulära 

NV modeller i 
6 månader. 

Detta 

registreras, 
transkriberas 

och kodas 

enligt nya 

teman från 
vilka generella 

tendenser 

hittades.   

Tas ej upp.  Ett viktigt 
resultat var 

säkerheten 

då deltagarna 
rapporterade 

att de inte 

gått in i 

saker. Det 
verkar även 

ge upphov 

till att vistas i 
en mer 

varierad 

miljö och 
flera 

nattresor för 

vissa 

deltagare. 
Det var även 

ett bra 

hjälpmedel 
för att se 

teckenspråk i 

dåliga 
ljusförhållan

den.   

Azenkot, 

S., Fortuna, 

E. (2010). 
Improving 

public 

transit usa-
bility for 

blind and 

deaf-blind 
people by 

USA.  

Nyckelord: 

Blind , 
dövblinda , 

tillgängligh

et, 
kollektivtra

fik 

användbarh
et . 

Syftet var 

kring att: 

lokaliserar en 
busshållplats. 

Gå på rätt 

buss. Veta 
när man ska 

gå av bussen.  

Fyra blinda 

och fyra 

dövblinda 
vuxna.   

Alla 

deltagare 
använde 

eller har 

använt sig 
utav 

Studien 

använde sig 

utav 
deltagande 

design genom 

semistrukturer
ade intervjuer 

för att förstå 

hur deltagarna 
reser med buss 

Tas ej upp.  MoBraille 

har potential 

att förbättra 
upplevelsen 

av 

kollektivtrafi
k för blinda 

och 

dövblinda 
personer. 
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connecting 

a Braille 

display to a 
smartphone

.  

ASSETS'10 

- Proceed-
ings of the 

12th Inter-

national 
ACM 

SIGACCE

SS Confer-
ence on 

Computers 

and Acces-

sibility, 
2010, 317-

318 

 
 

 

 

kollektivtra

fiken.  

och vilka 

svårigheter de 

möter.  
Utifrån 

intervjuer 

utvecklade de 

MoBraille, 
vilket 

möjliggör för 

punktdisplay 
användare att 

dra nytta av en 

Android 
telefons 

funktioner så 

som GPS och 

3G- 
nätverksanslut

ning. 

 

Vincent, 
C., Routh-

ier, F., 

Martel, V., 
Mottard, 

M., 

Dumont, 
F., Côte, L., 

Cloutier, D. 

(2014). 

Field test-
ing of two 

electronic 

mobility 
aid devices 

for persons 

who are 

deaf-blind. 
Disability 

and Reha-

bilitation: 
Assistive 

Technol-

ogy, 9, 414-
420  

 

 

Kanada.  
Nyckelord: 

Assistive 

technology, 
blindness, 

hearing 

loss, low 
vision, ob-

stacle de-

tection, ori-

entation, 
satisfaction.  

 

Bedöma 
deltagarnas 

prestation 

och 
tillfredsställe

lse med att 

vara  
oberoende 

mobilitet 

i olika 

aktiviteter. 
Bedöma 

tillfredsställe

lse med den 
tekniska 

stödet. 

Dokumentera 

möjligheten 
till träning 

med olika 

tekniska 
hjälpmedel 

med kunder i 

åldern 50 år 
och äldre. 

Dokumentera 

faktiskt 

användning 
av 

den tekniska 

stödet tre 
månader 

Tre män 
och en 

kvinna med 

dövblindhet
.  

Kvalitativ 
metod. 

En fristående 

designen 
utfördes i tre 

steg, första 

bedömning 
och 

intervention. 

Bedömningar i 

slutet av 
intervention 

och 

uppföljande 
bedömningar 

och intervjuer 

tre 

månader efter 
interventionen. 

 

Verktyg: 
CMOP och 

QUEST 

användes.  
 

Undervisning 

av Breeze 

(hjälp vid 
orientering) 

eller 

miniguides 
(hjälp för att 

Studien 
godkändes 

av etik 

styrelsen 
Institut de 

re'adaptatio

n sv 
de'ficience 

fysik 

de Que'bec. 

Alla 
deltagare 

skrev under 

ett 
medgivand

e.  

De kom fram 
till att 

miniguide är 

ett pålitligt 
verktyg för 

personer med 

dövblindhet. 
Den är bra 

för personer 

som går ut 

till olika 
kända platser 

och vill ha 

hjälp för att 
upptäcka 

hinder på 

gatan och att 

hitta 
öppningar. 

 

The Breeze 
är inte så 

pålitlig i lika 

många 
situationer 

vid t.ex. 

molnig 

himmel eller 
byggnader. 

Men 

användartillfr
edsställelsen 

http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&indx=2&recIds=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl%2811794692UI1%29=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=jul_tab&dstmp=1429727363230&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=deaf%20blind%20assistive%20device&vid=jul
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http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&indx=2&recIds=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl%2811794692UI1%29=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=jul_tab&dstmp=1429727363230&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=deaf%20blind%20assistive%20device&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&indx=2&recIds=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl%2811794692UI1%29=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=jul_tab&dstmp=1429727363230&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=deaf%20blind%20assistive%20device&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&indx=2&recIds=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl%2811794692UI1%29=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=jul_tab&dstmp=1429727363230&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=deaf%20blind%20assistive%20device&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=8&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&indx=2&recIds=TN_informah10.3109%2f17483107.2013.825929&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=8&dscnt=0&vl%2811794692UI1%29=all_items&frbg=&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=jul_tab&dstmp=1429727363230&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl%28freeText0%29=deaf%20blind%20assistive%20device&vid=jul
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efter träning 

(funktioner 

som används, 
intensitet, 

frekvens, 

problem, 

mm). 
 

upptäcka 

saker) 

funktioner och 
utbildning i 

hur man 

använder 

Breeze eller 
Miniguide 

inomhus eller 

utomhus.  
Samt hjälpa 

användaren att 

uppnå det mål 
man har. Tid 

för åtgärd per 

person var 

under 3 
månader.  

De använde en 

induktiv 
metod.  Analys 

av 

intervjuinnehål
let,  

inspelningarna 

transkriberade

s. avskrev 
först, läste i 

sin helhet, 

sedan vid en 
andra läsning 

identifierade 

meningar som 

kategoriserats 
enligt de fyra 

frågorna och 

delfrågorna i 
intervjun. 

är bra 

eftersom det 

minskar 
koncentratio

nen som 

krävs vid 

t.ex. 
pendling. 

Där man är 

mycket van 
med miljön 

man är i.  

 

Azenkot, 

S., Prasain, 

S., Born-
ing, A., 

Fortuna, E., 

Ladner, 
R.E., Wob-

brock, J. O. 

(2011). En-
hancing In-

dependence 

and Safety 

for Blind 
and Deaf-

Blind Pub-

lic Transit 

USA, 

publicerad i 

Kanada.  
 

Blind , 

dövblinda , 
hörselskada

de , Värde 

Känslig 
design , 

autonomi , 

säkerhet , 

kollektivtra
fik 

användbarh

et 
 

Undersöka 

mönster och 

utmaningar 
när det gäller 

personer med 

dövblindhet 
och 

användning 

av mobila 
enheter. 

Samt blinda 

människors 

användning 
av enheter 

med 

punktskrift.  

Sex blinda 

och sju 

dövblinda 
personer 

och en 

instruktör 
intervjuade

s samt 

bussförare. 
Tio blinda 

personer 

fick testa 

appen i en 
situation. 

En 

dövblind 
person 

Genom 

information 

från intervjuer  
utvecklades  

GoBraille, en 

MoBraille 
applikation. 

Genom 

empirisk 
utredning, lät 

man de 10 

blinda 

deltagarna 
testa 

applikationen i 

en riktig 
situation. De 

Nämns inte Genom 

studier samt  

co-design, 
fann de att 

den teknik de 

utvecklat har 
bra potential 

att öka 

oberoende 
och säkerhet.  

Även 

möjliggöra 

för 
människor 

som är blinda 

för utforska 
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Riders. Hu-

man Fac-

tors in 
Computing 

Systems: 

Proceed-

ings of the 
SIGCHI 

Confer-

ence, (CHI 
'11), 3247-

3256  

hjälpte till 

att designa 

applikation
en.  

strukturerade 

intervjuerna 

efter riktade in 
sig på att ta 

reda på om 

tillgången till 

GoBraille 
skulle ha 

någon effekt 

på deltagarens 
känsla av 

självständighet 

och säkerhet 
när personen 

använder 

kollektivtrafik

en.  

mer okända 

platser.  

Ranjbar, P., 

Stenstrom, 

I. (2013). 
Monitor, a 

vibrotactile 

aid for en-

vironmen-
tal percep-

tion: a field 

evaluation 
by four 

people with 

severe 
hearing and 

vision im-

pairment. 

The 
Scientific 

World 

Journal, 
Annual, 13, 

206734.  

Activities 

Of Daily 

Living, 
Skin Care 

Products.  

Sverige.  

 

Artikeln 

undersöker 

förmåga att 
upptäcka och 

identifiera 

pågående 

händelser i 
deltagarnas 

hem och 

trafikmiljöer 
utan 

hjälpmedel 

(observation 
med 

videoinspelni

ngar ). Sedan 

undersöker 
de förmåga 

att upptäcka 

och 
identifiera 

händelser i 

deltagarnas 

hem och 
trafikmiljöer 

med 

monitorn och 
av en rund 

mikrofon.  

Även 
förmåga att 

upptäcka, 

identifiera 

och känna 
igen 

riktningen av 

pågående 
händelser i 

Fyra 

kvinnor 45-

54 år. Alla 
med dövhet 

och små 

synrester. 

Uscher 
syndrom 

samt RP. 

De använde tre 

fältstudier med 

det syftet att 
utvärdera 

monitorn. 

En monitor 

(vibrotaktilt) 
vilket är en 

mobiltelefon 

med en 
applikation, en 

mikrofon en 

förstärkare och 
en vibrator. 

Mikrofon och 

vibrator sitter 

ihop med 
telefonen. De 

testade hemma 

och i trafik 
situationer. De 

testades olika 

gånger var av 

analys utfördes 
på de 

resultaten.  

 
 

Studien var 

godkänd av 

regional 
Etik 

kommittén 

i 

Uppsala, 
Sverige, 

Reg. Nr. 

2006 : 216, 
reviderad 

 2011. 

Den 

vibrotaktila 

monitorn 
skulle 

förbättra 

möjlighetern

a för 
personer med 

dövblindhet 

att 
uppmärksam

ma ljud som 

hörs. Det 
visade att 

monitor 

kunde 

förbättra 
deras 

mobilitet, 

sociala 
interaktion, 

framförhållni

ng och 

känslan av 
säkerhet och 

minska 

känslor av 
stress . 

http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Activities+Of+Daily+Living+&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Activities+Of+Daily+Living+&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Activities+Of+Daily+Living+&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Activities+Of+Daily+Living+&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Skin+Care+Products&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Skin+Care+Products&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
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deras hem 

och trafik 

miljöer med 
bildskärm 

med hjälp av 

en riktad 

mikrofon.  

Bourquin, 

E., Moon, 

J. (2008). 
Studies on 

obtaining 

assistance 

by travelers 
who are 

deaf-blind. 

(Report). 
Journal of 

Visual Im-

pairment & 
Blindness, 

102, 352-

361.  

 
 

 

 

USA.  

Ämnesord: 

Deaf Blind, 
Help Seek-

ing, Com-

munication, 

Assistive 
Technol-

ogy, Visual 

Aids, Gen-
der Differ-

ences, 

Helping 
Relation-

ship 

 

De utför två 

kvantitativa 

studier på 
variabler 

som 

förutsäger 

effektivitet 
vid 

uppmaning 

om hjälp 
textat på  ett 

mindre kort 

eller ett 
större kort 

om att få 

hjälp att 

korsa över en 
körbana.   

Fem 

deltagare 

med 
dövblindhet 

och 

personer 

från 
samhället.  

Vid test ett 

gjordes 100 

försök. En 
instruktör 

mätte tiden 

personen 

behövde vänta 
för att få hjälp 

att gå över 

gatan, även 
variabler som: 

kön på den 

som hjälpte 
och olika 

andra faktorer 

under 7 

månader.  
Andra testet 

var en större 

och mer 
kontrollerad 

undersökning. 

De räknande 
hur många 

som gick förbi 

tills personen 

fick hjälp. Nu 
200 försök, 

hundra försök 

från manliga 
och hundra 

försök från 

kvinnliga var 

av varje 
använde den 

lilla 50 gr och 

stora kortet 50 
gr. 

Tillförlitlighet

en bekräftades 
av en Pearsons 

korrelationtest 

och Spearman 

Rho. 
  

Hittar ingen 

information 

om det.  

De visade att 

resultatet kan 

förbättra 
resandet för 

personer med 

dövblindhet 

eller 
personer som 

har svårt att 

bestämma 
sig när de 

ska gå över 

vägen.  
Resultatet 

kan även 

hjälpa 

kunskapen 
hos 

professionell

a och deras 
teknik som 

används vid 

orientering 
och 

mobilitet.  

Chaudary, 

B & Pulli, 
P. (2014). 

Finland. 

Nyckelord: 
Deaf-blind, 

Syftet med 

studien är att 
bygga en 

Fyra 

kvinnor och 
11 män i 

Studien är 

kvalitativ och 
de använde sig 

Alla 

deltagare 
informerad

Den fick 

positiv 
feedback och 

http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?frbrVersion=5&tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=TN_gale_ofa180969781&indx=23&recIds=TN_gale_ofa180969781&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=5&fctN=facet_creationdate&dscnt=0&rfnGrp=1&vl%2811794692UI1%29=all_items&scp.scps=scope%3A%28DIVA_JUL%29%2Cscope%3A%28sfxjon_jul%29%2Cscope%3A%28aleph_jul%29%2Cscope%3A%28db%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=%5B2005+TO+2015%5D&frbg=&tab=jul_tab&dstmp=1429867417511&srt=rank&mode=Basic&dum=true&rfnGrpCounter=1&vl%28freeText0%29=orientation%20deaf%20blind&vid=jul
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Deaf+Blind&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Help+Seeking&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Help+Seeking&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Communication+%28Thought+Transfer%29&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Communication+%28Thought+Transfer%29&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Visual+Aids&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Visual+Aids&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Gender+Differences&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Gender+Differences&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Gender+Differences&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Helping+Relationship&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Helping+Relationship&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://primo-p-jul.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=+Helping+Relationship&vl%285261819UI0%29=sub&vl%2811794692UI1%29=all_items&fn=search&tab=jul_tab&mode=Basic&vid=jul&scp.scps=scope%3a%28DIVA_JUL%29%2cscope%3a%28sfxjon_jul%29%2cscope%3a%28aleph_jul%29%2cscope%3a%28db%29%2cprimo_central_multiple_fe
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Smart Cane 

Outdoor 

Navigation 
System for 

Visually 

Impaired 

Deaf-blind 
and Blind 

Persons. 

Commun 
Disord 

Deaf Stud 

Hearing 
Aids, 2, 4, 

125.  

Visually 

impaired, 

Outdoor 
navigation, 

Vibration, 

Braille 

code, Side-
walks, 

White cane, 

Magnets, 
Trail, 

Points 

of interest.  

utomhus 

navigationss

ystem för att 
hjälpa 

synskadade 

personers 

navigering 
oberoende i 

stadsområde

n, oavsett 
personens 

hörselstatus. 

 

åldrarna 

19-58. Med 

stor 
synskada 

eller 

blindhet.  

utav intervjuer 

och 

frågeformulär, 
för en 

användarutvec

klingsprocess 

för studien. 
Användbar test 

görs på 

prototypen för 
att få kunskap 

i att utvärdera 

användningen 
av systemet. 

Innan testet 

gjordes en 

intervju.  

es om 

studien. 

Information 
om att det 

är valfritt 

att delta 

och rätten 
att avbryta. 

En signerad 

samtyckes 
formulär 

gjordes. 

Information 
om 

videoinspel

ning, vilket 

godkändes 
av 

deltagarna.  

de upptäckte 

att den är 

användbar 
som 

navigations 

hjälpmedel 

för personer 
med 

synnedsättni

ng i helhet.  

 


