55
PUBLIKATION

RAPPORT -

97:03

MARs 1997

Anvandarkrav pa
nasta generations
ta bok
En intervjustudie

Per Fossum
Cecilia Katzeff
Katarina Skantz

SVENSKA INSTlTIJTET FOR SYSTEMUTVECKLING
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~lslsuliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sam manfattn ing
Syftet med den rapporterade studien var aU i enlighet med anvandarcentrerad produktutformning gora en anvandaranalys av dagens talboksHi.sareav skonlitteratur. Denna analys
ska kunna ligga till grund for utvecklingen av en prototyp for nasta generations skonlitterara
talbok. Studien genomfordes i form av intervjuer med 23 personer. Av dessa var 19
synskadade, 3 dyslektiker och en rorelsehindrad. Fragor stalldes som hade att gora med
intervjupersonemas bakgrund, lasvanor och synpunkter pa en framtida talbok. Resultaten
visar en indelning av materialet i tva distinkta grupper med synskadade intervjupersoner:
1) Kvinnor aldre an 65 ar, synskadade senare i livet och utan teknik som specialintresse, och
2) Man yngre an 65 ar, synskadade i barndomen och med teknik som specialintresse. Den
forsta grupper ar stora talbokskonsurnenter, som i stort sett ar nojda med talboken i sin
nuvarande form. De ar dock mycket kritiska till den laga ljud- och rostkvaliteten. Den andra
gruppen skiljer fran den forsta dels genom att de ofta laser fler an en bok at gangen och dels
genom att de utover skonlitteratur aven Hiser studie- och facklitteratur i talboksform. Aven
derma grupp har hoga krav pa rost- och ljudkvalitet. De stiller aven andra krav, som t ex att
kunna snabblasa och att kunna kombinera talboksmediet med datorer och punktskrift. Pa
grundval av studien rekommenderar vi foljande:
• Den garnla formen av talbok fmns kvar for dagens aldre talbokslasare, men med avsevard
forbattring av kvalitet.
• For att utforma en ny typ av talbok for personer under 65 ar bar personer i denna grupp
involveras i utvarderingen av prototypen.
• For att utforma och utvardera en prototyp for morgondagens aldre talbokslasare bar behov
hos derma framtida anvandargrupp noggrant analyseras. Hypoteser om hur derma idag icke
existerande anvandargrupp ser ut bor vaxa fram ur val underbyggda analyser som noggrant
beskriver potentiella egenskaper.
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Forord
Den rapporterade undersokningen har utfbrts pa uppdrag av SRF Iris. En parallell studie
av talbokslasare har utforts av Handikappolitiska
Utredningsinstitutet
(HANDU). Medan
SISU-studien fokuserar talboksanvandarens
anvandning oeh krav pa talboken, syftar
HANDUs studie till att utreda oeh kartlagga talbokslasaren ur ett bredare perspektiv.
De bada studiema kompletterar saledes varandra.
Ett stort taek riktas till alla intervjupersoner som engagerat stallde upp med sin tid oeh
kraft for att besvara vara fragor. Taek oeksa till Eva Nilsson pa SRF oeh till Stig Beeker
pa Handikappinstitutet
for vardefull hjalp.
Cecilia Katzeff
Projektledare,

SISU
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1. Inledning
Talboeker ar inlasta boeker sam kan lanas av lashandikappade, en grupp sam utgor ea 4% av
befolkningen [1]. Den dominerande gruppen lantagare av talboeker ar synskadade. En majoritet
(ea 75%) av de synskadade i Sverige idag ar over 65 ar.
Andra funktionshinder an synskada sam kan leda tililashandikapp
ar utveeklingsst6rning,
afasi, dyslexi samt rorelsehinder. Anvandargruppen som star i fokus for nasta generations
talbok bestar av alIa som anser sig ha ett lashandikapp.
Talboeker produeeras idag i form av kassettband sam distribueras tilliantagaren med posten.
Lantagaren laser boken genom att spela av den pa en kassettbandspelare.
I framtiden kommer
dock bilden av talbokslasning att vara en annan. Kassettbandet som medium for talboken
kommer troligtvis att forsvinna. Enligt Tal- oeh punktskriftsbibliotekets
(TPB) anslagsframstillan fOr 1997-1999 ar kassettbandet sam medium for talboeker pa vag att ersattas med
annat medium: "Den analoga kassetten kommer att fbrsvinna sam en vanlig konsumentprodukt
inom en tioarsperiod .... TPB tillsammans med varldens talboksbibliotek forbereder sig for ett
kommande teknikbyte" [2].
Den kassett oeh den bandspelare som sa manga talbokslasare ar vana vid kommer alltsa att
bytas ut. Detta kommer naturligtvis att ha konsekvenser for talbokslasaren. Det ar viktigt att
ta reda pa exakt vilka dessa konsekvenser ar och hur nasta generations talbok bor utformas for
att bast passa sina lasare. Syftet med var studie ar att undersoka hur ett axploek av dagens
talbokslasare ser pa den framtida talboken.
Genom att utga fran ett anvandareentrerat
synsatt [3] syftar studien till att formulera
anvandarkrav som i ett senare skede ska kunna ligga till grund for utveeklingen av en
talboksprototyp. I enlighet med det anvandareentrerade
synsattet valjer vi att betrakta vara
intervjupersoner som potentiella anvandare av nasta generations talbok. Den rapporterade
studien kan darmed ses som en fallbeskrivning av en anvandaranalys.

Avgransningar
Urvalet av intervjupersoner har inte genomfOrts pa ett slumpmassigt satt. Det ar darmed inte
representativt for hela anvandargruppen. De slutsatser vi drar fran materialet galler alltsa de
personer vi har intervjuat oeh inga andra. Generaliseringar kan endast goras da andra data fInns
som stod.
Vi har valt att fokusera pa lashandikappades lasning av en viss typ av litteratur, namligen
skonlitteratur. En orsak ar att det redan har gjorts undersokningar som ror talbokslasning av
studie- och faeklitteratur. Enligt SRF Iris saknas dock empiriska undersokningar av talbokslasning av skonlitteratur.
Till sist betonar vi aU vi i denna studie fokuserar pa anvandares krav. Det ar emellertid viktigt
aU aven ta hansyn till andra krav som kan komma att styra utveeklingen av nasta generations
talbok. Sadana krav kan vara exempelvis ekonomiska, juridiska eller tekniska. Givetvis kan
dessa typer av krav ocksa ha konsekvenser for anvandaren. Vilka dessa konsekvenser kan vara
behandlar vi inte i denna rapport.
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Vad ar anvandbarhet?
De fiesta som uttalar sig om begreppet anvandbarhet tyeks vara overens om att det sUir for
den egenskap hos en produkt som gar det tamp at for de personer som ska anvanda produkten,
det anvandningsomrade
som systemet ska stodja oeh det sammanhang i vilket produkten ska
anvandas [3]. For att uppna anvandbarhet ar det viktigt att man sa tidigt som mojligt i utveeklingen av en produkt fokuserar pa de tilltankta anvandama av produkten. Detta arbetssatt
brukar kallas for anvandareentrerad produktutveekling oeh bar alltid innehalla atminstone
foljande aktiviteter:
1. analys av anvandargruppen,
2. analys av anvandningsomradet,
3. analys av samrnanhanget

for anvandningen,

4. iterativ prototyputveekling

av produkt, oeh

5. tidig oeh kontinuerlig utvardering

av produktens anvandbarhet.

Var intervjustudie utgor en del av en anvandareentrerad produktutveekling oeh innefattar
aktiviteter 1-3. Den avser darmed aU ligga till grund for utformningen av en prototyp av nasta
generations talbok for lasning av skonlitteratur. De slutsatser som dras fran studien ska kunna
integreras i rekommendationer oeh krav for hur prototypen ska se ut.
Syftet ar darmed att genom anvandarcentrerad produktutveekling formulera en kravspeciflkation for den modema talboken. Projektet forvantas generera kunskap om anvandargruppens
egenskaper oeh om anvandargruppens krav pa talboeker.

Relaterat arbete
Daisy
Det teknikbyte som TPB forbereder bestar [ramst av en overgang fran analog lagring av ljud
till digitallagring. Viktiga resultat for att utveekla digitalt lagrade talboeker kommer fran ett
talboksprojekt som har drivits av studielitteraturenheten
pa TPB. I samarbete med konsultfIrman Labyrinten AB utarbetas ett produktions- uppspelnings- oeh overfOringssystem till
digitala talbocker, baserat pa ett system fOr audiobaserad information kallat DAISY (Digital
Audio-based Information System). DAISY ar al1tsa ett dataformat som anvands for att skapa
digitala talboeker.
DAISY har utformats fOr att vara sa framtidssakert som mojligt. Darfor kraver inte den
inspelade datan nagot speeiellt lagringsmedium. Vilket lagringsmedium som heIst, som kan
halla vanliga datafUer under operativsysternkontroll,
kan anvandas som informationsbarare fOr
talboken. Nagra ar framover kommer TPB troligen aU anvanda CD-ROM som distributionsmedium. Men sa snart som nya medier fOr lagring blir mojliga oeh ekonomiskt lonsamrna kan
de integreras i systemet [1].
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Nordiska gruppen ror brukarkrav

pa nasta generations talbok

Ett omfattande arbete med att ta fram anvandarkrav pa nasta generations talbok bedrivs av
en europeisk arbetsgrupp, dar personer fran Synskadades Riksforbund ingar [4]. Nagra
rekommendationer man kommit fram till nar det galler utrustning for talbok ar att:
• Talbocker ska vara inHista med manskligt tal, digitalt lagrade textbocker kan vara ett
komplement.
•

Det ska finnas tillgang till fiera inlasare, sa att boken blir inlast av en lamplig person.

•

Frekvensomfanget

•

Utrustningen ska ga att anvanda till fier andamal an att lasa talbocker med, t ex Hisa
tidningar, anteckningar och kanske lyssna pa musik.

•

Det behovs dels en sarskilt framtagen talboksmaskin som uppfyller samtliga funktionskrav,
deis ska man kunna kopa en apparat som det gar att Iasa talbocker med i vanliga radio-/databutiker.

ska vara maximalt.

• Utrustning

ska fmnas i olika utforanden, bi a som barbar.

• Knapparna

maste vara latta att identifiera saval taktilt for blinda som visuellt for synsvaga.

•

Utrustningen maste vara Hitt att manovrera for de ovana Uisarna, men ocksa ha avancerade
moj1igheter for de kvalificerade anvaodarna.

•

Utrustningen

•

Mojlighet att Iasa med valfri hastighet maste fmnas.

•

Det ska vara latt att ta reda pa vilken sida i den tryckta boken man befmner sig pa.

ska kunna drivas med elektricitet

• Man ska kunna gora anteckningar

och med batteri eller dylikt.

(atminstone i studielitteratur).

• Man ska kunna satta ut bokmarken.
I denna lista med rekommendationer
ar det inte nagon tydIig atskillnad mellan skon- och
studielitteratur. Detta kan spegla en ambition att forena Hisning av beida typer av litteratur pa
en gemensam utrustning. Det framgar inte om dessa rekommendationer baseras pa material
fran ett representativt urval av potentiella anvaodare av nasta generations talbok eller om de
har tillkomrnit under diskussioner mellan expertanvaodare. Var intervjustudie kommer att
belysa vissa av rekommendationema
och i ovrigt kunna betraktas som ett komplement till
arbetet i den Nordiska gruppen for brukarkrav pa nasta generations talbok.
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2. Metod
For att kunna sammanstalla en rattvisande kravspecifikation valde vi aU intervjua 23 talboksberattigade personer. Den personliga intervjun valdes for att ge individen mojlighet uttryeka
sina tankar oeh asikter kring fragorna.

Undersokningsperioden
Datainsamlingen genom intervjuer genomfordes under perioden 1996-11-18 - 1996-12-16.
De synpunkter oeh krav sam denna rapport ger uttryek for motsvarar den upplevelse av
talboksHisande som anvandaren hade nar undersokningen genomfordes.

Genomforande
Det var tva intervjuare sam var oeh en genomforde 11 respektive 12 intervjuer. Intervjuerna
genomfordes med stod av en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden ska ses som vagledande snarare an styrande oeh intervjuerna var upplagda sa att foljdfragor kunde stallas i
relation till intervjupersonens svar.

Intervjuguiden
Som underlag for utformningen av intervjuguiden lastes material om talb6eker oeh tekniska
hjalpmedel fran bland andra SRF. Intervjuguiden arbetades fram med utgangspunkt fran
gemensamma diskussionsmoten inom SISUs projektgrupp. Intervjuguiden pilottestades av
en expertanvandare
fran Handikappinstitutet.
Intervjuguiden ar indelad i tre avsnitt dar del ett tar upp fragor kring intervjupersonens
lasande, del tva fokuserar pa anvandningen oeh del tre behandlar intervjupersonens mer
personliga bakgrund.
Intervjufragorna syftar till att fanga en bild av intervjupersonens talbokslasande: var, nar
oeh hur han eller hon Hiser. Fran svaren pa fragorna forvantar vi oss aven aU fa en bild av
intervjupersonens
erfarenhet av att anvanda bandspelare oeh andra tekniska hjalpmedel.
Vid intervjutillfallet genomf6rdes en studie av hur lasaren gar tillvaga for att lasa talboeker.
Intervjupersonen ombads visa vilken bandspelare hon eller han oftast anvander fOr att lasa.
Sedan fiek intervjupersonen mojlighet aU bedoma vardet has ett antal funktioner, som kan
tankas vara till hjalp for att Hisa talbok.
Darefter fiek intervjupersonen mojlighet att utryeka sina onskemal kring hur en ny framtida
alternativ talbok skulle kunna se ut oeh anvandas. Fragor kring utbud oeh distribution togs
oeksa upp i anslutning till anvandartesten.
Till sist stalldes fragar kring intervjupersonens personliga bakgrund som utbildning,
sattning oeh synskada. I bilaga 1 presenteras intervjuguiden i sin helhet.

syssel-

Intervjuerna genomfordes med en person i taget oeh i den milj6 dar intervjupersonerna
normalt laser sina talboeker. I de fiesta fall genomfordes intervjuerna i intervjupersonens
hem oeh vid ett tillfalle pa intervjupersonens
arbetsplats.
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Figur 1. En talboksJasare ombeds tala om hur hon anvander bandspelaren
for talbokslasning. (Bilden ar arrangerad.)
En intervjuare valde att spela in elva av samtalen pa band. Bandinspelningarna anvandes fOr aU
de bvriga i projektgruppen skulle kunna fa en uppfattning om intervjusituationen: hur fragorna
standes, hur intervjupersonen svarade oeh hur miljbn kring intervjusituationen sag ut. Bada
intervjuarna anteeknade oeksa formuleringar. dtat ete under samtalens gang. Intervjuema
skrevs sedan ut i sa nasa anslutning till intenjutillfiillet som mojIigt.

Bearbetning
Darefter sammanstalldes samtliga intervjuer av tva personer, enligt en gemensam mall.
Intervjuerna gays pa sa vis en struktur som underlattade formuleringen avanvandarkrav.
Intervjuarna koordinerade sedan sina tolkningar for att uppna sa star samstammighet som
mojIigt.

Validitet
Intervjuundersokningens
validitet ar beroende av det urval sam gjorts i samarbete med TPB
oeh HANDU. Urvalet ar ej slumpmassigt. Det ar snarare en illustration till problematiken an
en spegling av forhallanden has populationen i start. Vid en utforligare undersokning av
samma slag borde hansyn tas till de talboksberattigade personer som inte fInns upptagna i
TPBs lantagarregister. De personer vi intervjuat bar betraktas som potentiella anvandare av
nasta generations talbok.

Urval
Tva intervjuare intervjuade sammanlagt 23 personer, varav 19 synskadade, 3 dyslektiker
oeh en rbrelsehindrad. Av de 19 synskadade ar en kvinna oeh sex man under 65 art samt
tio kvinnor oeh tva man over 65 ar. AldersfOrdelningen i vart urval rakar dfu'med motsvara
aIdersfordelningen av synskadade i befolkningen i stort. A v dyslektikerna var mannen oeh
de bada kvinnoma under 65 ar. Den rorelsehindrade var aven hon under 65 ar.
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Valet av synskadade intervjupersoner, utom av en, utgick fran den forteckning Talboks- och
Punktskriftsbiblioteket (TPB) har over sina lantagare. Av ekonomiska och tidsbesparande
skill valde vi art intervjua lantagare i Storstockholmsregionen. TPB och Handikappolitiska
utredningsinstitutet (HANDU) kontaktade per telefon gemensamt ett antallantagare, med
en forfragan om de skulle kunna tanka sig art delta i studien. Det urval av lantagare som gett
sitt samtycke till att vara med i studien kontaktades sedan igen, nu av de tva intervjuarna,
som bokade tid och plats for samtalet. En synskadad intervjuperson medverkade genom en
intervjuares egna kontakter.
Kontakten med de dyslektiska intenjupersonerna samt den rorelsehindrade formedlades
inte genom TPB, utan intervjuerna kom till stand genom SISUs egna kontakter. En av dessa
intervjuer genomfordes av SISUs projektgrupp tillsarnmans och de andra gjordes som
ovriga enskilda intervjuer.
Gruppen synskadade

I figur 2 fordelas de synskadade intervjupersonerna med avseende peikon, alder och tidpunkt
for synskada.
Synskadade ip fordelade pa kon, alder och tidpunkt
synskada

for

10
9

8
7
6

•..~c::

«

C

5

Kvinnor

• Man
4
3

2

o
AIder> 65

Alder< 65

>65,

>65,

synskadade
senare

synskadade
i barndorn

<65.
synskadade
senaTe

<65,
synskadade
i barndom

Kategori

Figur 2. Antal synskadade intervjupersoner
livet personen blev synskadad.

f6rdelade pa k6n, alder och tidpunkt nar i
Totalt antal synskadade = 19.
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3. Resultat och diskussion
I detta kapitel presenteras matriser over de data som registrerades i intervjuprotokollen.
Tva
intervjuer (med tva dyslektiker) har falIit bort i redovisningen, eftersom dessa personer inte
ansag sig ha nagot behov av talboeker oeh darfor aldrig laste sadana. Vara fragor om hur de
hanterade talboeker blev darmed irrelevanta.
Vi borjar med att redovisa oeh diskutera resultat som beskriver tva tydligt framtradande
grupper i vart urvalsmaterial, namligen kvinnor aldre an 65 <iTutan teknik som specialintresse
samt man yngre an 65 <iTmed teknik sam specialintresse. Vi listar sedan alla krav sam har
framkommit ur intervjuema. Denna listning sorteras med avseende pa olika aspekter pa
talboken. I bilaga 2 fInns dessa krav sorterade med avseende pa individer.
Nasta avsnitt redovisar intervjupersonemas
svar pa fn\gor om viktighetsgrad pa talbokens
funktionalitet. Till sist beskrivs intervjuresultaten fran en dyslektisk respektive rorelsehindrad
intervjuperson.

De tva mest framtradande grupperna
Av fIgur 2 framgar att nastan haIften (9/19) av intervjupersonema
var kvinnor over 65 <iTsam
hade blivit synskadade senare i livet. Av dessa personer var det endast en som uppgav att hon
hade svart att skota tekniken i hemmet. De andra kunde sk6ta hushallsmaskiner, TV/radio oeh
liknande tekniska apparater, men var inte intresserade av tekniken i sig. Tva av dessa personer
hade gymnasieutbildning eller motsvarande oeh resten hade grund-/folkskoleutbildning.
Vi
benfunner denna grupp "Aldre kvinnor utan teknik som specialintresse".
Den nast st6rsta gruppen i urvalet var man under 65 ar som var synskadade sedan bamdomen
oeh som hade teknik som specialintresse antingen genom att det arbetade med teknik eller
genom att de hade teknik som hobby. Fern av intervjupersonema
uppfyllde dessa kriterier.
Ytterligare en man var under 65 oeh hade teknik sam speeialintresse. Till skillnad fran de andra
var denna person inte synskadad sedan bamdomen. Tva av dessa sex personer hade gymnasieutbildning eller motsvarande, medan de resterande fyra var universitets- eller hogskoleutbildade. Vi benamner denna grupp "Yngre man med tekniskt intresse".
I tab ell 1 redovisas lasfrekvens, Uisstil for de aldre kvinnoma utan teknik sam specialintresse.
Deras attityd till ny teknik oeh deras behov av sarskilda funktioner presenteras oeksa.
Synskadade

iildre kvinnor utan teknikintresse

De nio kvinnor som presenteras i tabelll ar alla stora konsumenter av talboeker oeh ar darmed
experter pa sitt omrade. Tekniken ar for dem ett redskap for att kunna utova sitt stora lasintresse. Talboken ar en val integrerad del av deras dagliga liv oeh flera uppger att talboken
spelar en central roll i deras tillvaro. Dagens teknik passar dem bra aven om deras upplevelse
av bockema skulle kunna forhojas med battre rost - oeh ljudkvalitet.
De har ett begransat behov av funktioner oeh verkar klara sig bra med grundfunktionema
starta, stoppa oeh reglering av ljudvolym. De laser en bok i taget oeh later kassetten sitta
kvar i bandspelaren nar de gor paus i sitt lyssnande oeh darfor ar det inte sv<iTtatt vid
nasta lastillf'aIle borja lasa pa raU stalle. Ibland hander det dock att de somnar ifran
talboken oeh skulle da vara beganta av en funktion sam soker ett visst textavsnitt i boken.
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Deras r6relsesfar ar ofta begransad till bemmet oeb det ar oeksa dar de laser sma talb6eker. En
del bar svfut att sittalligga lange oeh beh6ver rora sig i bostaden fOr att undvika varkande leder.
De vill da ba talboken med sig nar de gar omkring. Det framstar darfor som viktigt att talboken
kan avlyssnas pa en barbar utrustning. Mobilitet ar oeksa ovarderligt for den ip som ofta aker
tilliandet

oeh dar laser talbOeker pa sin brygga.

I tabell 2 presenteras

motsvarande

teknik som specialintresse"

Ip

resultat for den kontrasterande

.

Attityd
teknik

till ny

Lasfrekvens/·
Mangd··

Lasstil

K2
1925

Varje dag

K3
1911

Varje dag
l/2 bokldag

Vamar om enkelheten,
Niir: Nar som heIst
men inte radd far
Var: I hemmet, utomhus pa
teknik.
landet
Hur: I ett streck. En bok at
gimgen. Har inte brattom.
Antecknar inte.
"Svart med nya
Nar: Nar som heIst
apparater. men nar jag
Var: Hemma, sittande utan
val har lart mig nagot
harlurar.
Hur: En bok at gangen. Vet nytt sa kan jag" .
alltid var hon ar i en bok.
Varderar grundfunkBestamda farvaringsplatser
tioner hagt.
for lastalicke lasta backer.

K7
1915

Varje dag och
natt
1 bok/dygn

fijdelse

-ar

EI
1918

E3
1918

Varje dag och
natt
4 backer/
vecka
20 backer/man

gruppen "yngre man med

Niir: Varje dag och natt.
Var: I hemmet.
Hur: Gar omkring med
freestyle i farkladet. En bok
at gingen. Vet alltid var
hon ar i en bok. Bestiimda
farvaringsplatser for
lastalicke Hista backer.
Niir: Varje dag och natt.
Var: Hemma.
Hur: Heist liggande i
sangen. En bok at gangen.
Niir: Varje dag.
Var:Hemma.
Hur: En bok at gangen.
Liggande i sangen. Viktigt
att det ar tyst omkring
henne. Ibland samnar hon.
Bestamda farvaringsplatser
far lasta/ieke liista bOeker.

lnte radd far teknik.

Behovav
siirskilda
funktioner
(utover··
grundfunktionema)'·
Positiv till bildtolkning
till raststyrning.
Mobilitet.

Majligtvis
pasattning

Mobilitet

Ovrigt

och

raststyrning av
och avstangning.

ar viktigt.

lute friirnmande far
signalering av orienteringspunkter. Bildtolkning ar bra
om den gars ratt.

Arbetsamt att lara
nytt.
Varnar om enkelheten.

Skulle enkelt vilja komma
till ett visst stalle i texten.

"Jag vet att det finns
mer avancerade
apparater. men jag ar
alldeles fOr gamma! far
sadana"

Behaver inte sarskild
funktion far att saka text.
Hon spolar fram och tillbaka
och detta satt fungerar bra.
Medharning vid snabbspolning ar viktigt.

Varnar om enkelheten.
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,

Laser inte Iyrik
pa talbok, da
hon viii kunna
lasa dikter
hagt far sig
sjalv.
Ser inget yarde
med orienteringssignaler,
anteckningar
eller bildtolkning.
Vill ha bort
all a sladdar.
Antecknar alia
upplasare med
note ring om
braldalig.
Antecknar alIa
Iasta backer.
Laser TPBs
kataloger.
Skriver !ista pa
bocker hon vill
ha.

Ip
Lasfrekvens/
f"odelse Mangd

Lasstil

Attityd tiU ny
teknik

E5
1922

6 bOeker/man

Nar: Varje dag.
Var: Hernma.
Hur: En bok at gangen.

Positiv till ny teknik.
Har mikrovagsugn
oeh CD-spelare.

5 boeker/man

Sittande. Flyttar med sig
bandspelaren i Higenheten.
Later kassetten sitta kvar i
bandspelaren for att veta
var hon slutade lasa.
Bestamda forvaringsplatser
fbr Hista/icke lasta bocker.
Nar: Varje dag.
Var: Hernma.
Hur: Sittande vid
koksbordet i narheten av
telefonen eller i sovrummet.
Flyttar kassetterna mellan
bandspelaren i koket oeh
sovrummet. Somnar ibland
mitt i en kassett och far
spola tillbaks.

-ar

E7
1915

E9
1901

EI0
1910

4 boeker/man

12 bocker/
man

Nar: Varje dag.
Var: Hemma.
Hur: Sitter i fatolj i sitt
sovrum, med bandspelaren
pa bard bredvid sig.
Later kassetlen sitta kvar i
bandspelaren for att veta
var hon slutade lasa.
Bestamda forvaringsplatser
for Hista/ieke lasta bi:icker.
Nar: Alltid
Var: Hemma.
Hur: HeIst Jigger hon nar
hon laser, med
bandspelaren nara sangen.
Ibland somnar hon. Spolar
sedan tilIbaks for att
fortsatta fran det avsnitt
hon kommer ihag.
Later kassetten si tta kvar i
bandspelaren for att veta
var hon slutade lasa.
Bestamda forvaringsplatser
fbr lasta/icke lasta bi:ieker.

Behov av sarskilda
funktioner (uti:iver

"CD-ROM verkar
toppen" .

grundfunktionenna)
Har ej medhorning, men
skulle vilj a ha det.
Bra med bildtolkning.
Vet alltid var hon slutade
Hisa och behbver darfi:ir inte
nagon sokfunktion.

Inte radd for datorer,
men har aldrig varit i
kontakt med mi.gon.
Ser CD-ROM sam ett
bra alternativ till
talboken.

Behover orienteringssignaler, bildtolkning och
sokning av text.
Kanske ri:iststyrning skulle
vara bra.
Behover inte anteekna.

Vill inte lara sig
nagot nytt, eftersom
hon anser sig for
gammal.
Vannar om enkelheten.

Vill endast ha grundfunktionerna.

Inte friimmande infi:ir
att prova ny teknik.

Tror att orienteringssignaler
oeh sokning av text vore bra
att ha.

Tabelll. Synskadade iildre kvinnor utan teknikintresse.

-11-

Ovrigt

Har markt
knapparna med
sma bulor.
Dottern
hjiiJper till med
aU skriva upp
de bocker Ip
vill ha.
"Talboeker ar
en del av mitt
!iv. Jag kan
inte leva utan
boeker. Jag
tackar Cud for
aU de finns. "
Ibland ar det
svart att veta
var man ska
tryeka.

Myeket
missnojd med
inlasarna och
med
ljudkvaliten.

Y ngre man med teknik som specialintresse
Dessa man ar alIa i yrkesfor aIder oeh arbetar antingen med teknik eller ar speciellt intresserade
av teknik. Ijamforelse med de aldre kvinnorna ar de som grupp betraktad inte lika stora
talbokskonsumenter
(med undantag av Kl). Detta beror antagligen till stor del pa att de har
mc"mgaandra aktiviteter an talbokslasning som fyller deras dagar. Detta ar antagligen oeksa ett
skal till att de oftare an de aldre kvinnorna uppger att de vill kunna reglera hastigheten oeh
spola fram oeh tillbaka talboksbandet

snabbare.

En annan utmarkande egenskap hos denna grupp ar att de ror sig mer utanfor hemmet an de
aldre kvinnorna. I den har gruppen ar det inte helt ovanligt att lasa flera boeker parallellt. Detta
staller naturligtvis hogre krav pa att kunna identifiera kassetterna an nar man endast laser en
bok i taget. Likasa staller det hogre krav pa att man har tydliga bokmarken dar man slutade
1asa. Eftersom man troligtvis anvander samma bandspelare fOr att lasa olika talboeker kan man
inte forlita sig pa bokmarksmetoden
att lata kassetter sitta kvar oeh aterstarta nar man vill
ateruppta lasningen. Det ska ga att enkelt identifiera olika backer saval som bokmarken for
varje bok.
R6relsesfaren for denna grupp ar mer vidstraekt an for de aldre kvinnorna. De yrkesarbetar
oeh/eller bedriver studier oeh ror sig mellan olika platser utanfor hemmet. De vardesatter
darfor mobiliteten pa talbok oeh utrustning hogt. Manga betonar att talbok oeh utrustning bar
vara liten oeh behandig for att enkelt ga att ta med sig.
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Ip
Iodelsear
Kl
ea 1955

K4
1960

K8
1975

Lasfrekvensl
Mangd

Lasstil

30 bocker/
Niir: Varje dag
man
Var: Hemma, pajobbet, i bi!
(bade faek- oeh oeh utomhus. Inte nar han
skonmaste Mlla reda pa omvarlden
li tteratur)
(t ex pa promenader).
Hur: Laser flera boeker
parallellt. Eget system for aU
Mila reda pa var i respektive
bok han ar (vander upp oeh
ned pa kassett).
Utomhusoeh i sangen anvander
han freestyle. Annars stationara
bandspelare.
2 boeker!
Niir: VaJje dag
veeka
Var: Hemma, pajobbet, pa
resa, ensam oeh bland folk.
Hur: Borjar rned innehaJIskasseUen. Gor anteekningar
pa datorn om han sitter i
arbetsrurnrnet. Forvarar oHista
backer pa sarski!d plats.

3 timmar/dag
(bade skonoeh studieliUeratur)

Niir: VaJje dag
Var: Hemma oeh pa

Attityd till ny
teknik

Behov av sarskilda
funktioner (utover
erundfunktionerna)

Ovrigt

Tekniskt
avaneerad

Minska oeh oka hastigheten.
Signalering av orienteringspunkter
Sokning av text
MOjlighet att anteekna
Mobilitet
Skulle vilja koppla ihop egen
dator med talbok, samt kunna
ladda ned talbok fran Internet.

Talets kvalitet
blir sarskilt
viktig nar man
minskar oeh
okar
hastigheten.

Teknikintresserad.
Positiv till DATkassetter, som
han har pro vat.

Optimistisk till
framtida
utveekling.

universitetet. Inte nar han
reser (vill hora vad som
hander).
Hur: Laser skonlitteratur fran
parm till parm. utan att ha
brattom.
Niir: Vid laggdags.
Arbetar med
Var: I sovrummet oeh pa resa. Ijudteknik oeh ar
darmed tekniskt
kunnig.

K9
1959

1 kvall/veeka

E4
1970

Laste fOIT,men
inte nu langre

Niir: FOITlaste han pa
kvallarna.
Var: Hernma
Hur: Nar han satt och at.
lbland lag han. Da hande det
att han sornnade.

Avaneerad
teknisk kunskap
(arbetar sam
datatekniker) .

E8
1946

1 bok/manad

Niir: Pa kvallen
Var: Hemma, pajobbet oeh

Van att hantera
teknik oeh tyeker
det ar roligt.
Arbetar dagligen
med dator.

pa resa.
Hur: Sitter i skon stol eller
ligger innan han somnar. Bar
med sig kassetter till jobbet.

Borde ga aUjustera
hastigheten baure oeh att
spola fram oeh tillbaka
snabbare.
Signal er vid
orienteringspunkter.
Bildtolkning
Sokning av text
Mobilitet
Minska oeh oka hastigheten.
Bildtolkning
Sokning av text
MOjlighet aU anteekna
Mobilitet
Vill kunna lasa hur krangliga
namn oeh ord stavas.

Skiljersig fran
resten p g a alt
han forlorade
syneni vuxen
Il.Ider.
Trorsig ha
sammalasvanor
sam seende.
Arbelar med
litteraturoeh sam
storstaintresse.
Hjalpmedel ser
oftast inte sa
kul ut. Yore
battre om var
talbok liknade
nagot som
redan finns.

Det ar viktigt
Minska oeh oka hastigheten.
Medhorning oeh mOjligheter
aU det stoppar
aU anteekna ar inte sa viktigt i rnjukt. sa att
skOnlitteratur.
man inte
Sokning av text ar bra att ha
vaknar.
om man har sornnat ifran
talboken.
I skonlitt. ar
Mobilitet
det stbrande
Omvandling av tal till
nar inlasaren
punktskrift.
laser upp var
man ar i texten.
Minska oeh oka hastigheten.
Datomarmer
MedhOrning vid
praktisk an
snabbspolning.
bandspelaren.
Signalervid orienteringspunkterar
lnte viktiganarman Hiser
skonlitteratur.
Mobilitet
Bildtolkningam det ar ngl intressant
Ser inte hur manskulle kunna
antecknai skonlitteralur
Minska/6ka hastighet
Kanner sig
inte beroende
Signaler. medhbrning.
av talboeker,
bi!dtolkning. mojlighet att
anteekna oeh sokning av text.
eftersom han
Roststyrning
kan lasa
Mobilitet
punktskrift.

Tabell 2. Yngre man med teknik sam specialintresse.

-13-

Viktigt med
tydligt
kannbara
tangenter.

Anvandarkrav

pa utrustning,

medium, distribution och utbud

Foljande sammanstallningar
(tabell 3 till 5) visar krav som kommer fram spontant oeh/eller
nar intervjuaren staller fragor am vilka onskemal ip har. Kraven delas in i tre kategorier:
1. Krav pa ljud oeh rost
2. Krav pa utrustning/medium,
3. Krav pa distribution

oeh

oeh utbud.

Bilaga 2 visar onskemal for varje intervjuperson.

Kommentar

Krav pa ljud och rost
God ljudkvalitet.
Hoja och sanka hastigheten.

I USA finns talkomprimeringsmaskiner som gor aU
tonlaget blir det samma aven am hastigheten pa talet
gar upp.

Hog kvalitet pa ta1et. Ej syntetiskt.

Viktig for horbarhet vid dalig horsel och vid
hastighetsho jning.
Inte forran talsyntesen accepteras aven av seende ar
talet tillrackligt bra for att anviindas av synskadade.

Forstavning av kraugliga namn.
Icke tolkande inlasning.

"Talboken silas via inlasaren - darfor bor man noga
valja inlasare".

Bra inlasarrost.

Kriterier: Tydlig, jamn, inte overdriven betoning,
inte spela for mycket teater, inte for overtydliga
dialekter, inte lasa for fort, inte for hog- eller lag
rostniva.
"Inte sa tffikiga".

Tabell3. Krav pit. ljud och FOSt.

Hog ljud- oeh rostkvalitet uttrycktes sam ett maste av de fiesta av vara intervjupersoner.
Denna typ av kvalitet kan antas vara sarskilt viktig vid Hisning av sk6nlitteratur, eftersom
denna typ av lasning bygger mer pa upplevelse an vad lasning av t ex studielitteratur gar.
Upplevelsen av en text paverkas troligtvis av hur texten har lasts in oeh inte minst av talbokens ljudkvalitet. Utifran vart begransade urval kan vi doek inte med sakerhet faststalla
samband mellan upplevelse oeh ljud- oeh rostkvalitet, utan later fragan bli fOremal for
framtida forskning.
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Krav pa utrustning/medium

Kommentarer

Enkelhet (galler bade hard- oeh mjukvara).

Man ska kunna anvanda sina gamla oeh invanda
metoder oeh utrustningar.

Bekraftelse pa att bandspelaren har tagit emot ett
kommando.

]amfor med vikten av feedback.

Uppfattning om bokens omfang ska latt kunna
skapas, antal sidor ska fmnas utmarkt.
Enkelt system for att kunna avlasa vilken sida som
visas.

"Om man inte vet blir man radd och osaker".

Snabbare fram- oeh tillbakaspolning (10% ar for
litet).
Att kunna sla i faktabocker och lexikon.

SkuIle den upplasta texten kunna lankas till andra
texter i en hypermediastruktur pa Ijud?

Mojlighet att gora snabba anteekningsinspelningar
pii maskinen.

"Det far inte ta lika lang tid som att satta pa datom
fOr da trottnar man oeh struntar i det man viII
anteckna.

Bokmarken.
Lattare att soka efter text.
Punktskriftsdisplay.

"Det yore bra om talet pii ett enkelt satt kunde
omvandlas till punktskrift".

Battre kvalitet pii bandspelare och kassetter.

Bandspelare fran syncentralen giir ofta s6nder.

Tydligt kannbara tangenter.
Enhetlighet i placering av knappar (t ex som pa
telefonen) .

Tydlighet, enhetlighet m m ar tumregler for
utformning av anvandargranssnitt for datorer.
Dessa galler sakerligen alla typer av
anvandargranssnitt.

Utrustningen ska inte se ut som ett hjalpmedel.
heIst likna nagot sam redan finns.

Nagot som atminstone ser roligt, modemt ut i
spannande farger oeh former.

Mindre antal sladdar.

For en synskadad person ar sladdar i vagen annu
mer an for en seende person.

Utrustningen bar vara latt att ta med.

T ex freestyle eller barbar dator (barbar DAISY).

Mobilitet.
Talboken bor vara liten oeh behandig.
Talboken ska rymma en obegransad mangd
material, men det ska vara farre kassetter att hiilla
reda pii.
Att hela boken ar samlad pa en enhet (t ex CD) Man ska inte riskera bli av med en del av boken.
Ska gii aU koppla samman med egen dator.

Tabell 4. Krav pa utrustning/medium.
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Kommentarer

Krav pa distribution och utbud
Personlig kontakt vid bestallning av backer.
Forbattrad distribution: For att via natet fa tillgang
tilllitteraturen i samma ogonblick som boken
landar pa bokhandelsdiskarna.

T ex IHen portabel lasmaskinlCD med alla
funktioner oeh med kabel till datorn hos TPB sa
att man fiek tillgang till deras titlar.

Att fa tillgang till utbud av titlar genom att koppla
upp sig pa Internet.
Slippa ga till posten fOr att hamta oeh lamna
banden.

Det ar farligt for en gravt synskadad person att ga
till Posten oeh dessutom vet man inte om
adresslappen till TPB sitter ratt.

Olika bibliotekarier skulle vara specialiserade pa
olika handikappgrupper.
Battre mojlighet att anteekna fran katalogen.

Det ar egentligen har det stora behovet av att
anteekna finns nar det galler skonlitteratur: En ip
har svart att anvanda katalogen pa kassett, eftersom
hon inte kan anteekna vad hon vill ha. Darfor kan
hon inte lyssna pa dem oar hon ar ensam.

Tabell 5. Krav pa. distribution och utbud.

Bedomning

av separata funktioner

Bed6mningama som tas upp i detta kapitel ska ses som komplement till de krav oeh kommentarer som namnts i tidigare kapitel. Tillsammans ger de en bredare bUd av intervjugruppens
syn pa teknik vid talbokslasning.
Intervjupersonerna
fick under intervjuema tillfille att vardera olika funktioners betydelse vid
talbokslasning. Med funktioner menar vi i detta sammanhang teknisk funktionalitet som kan
tillfredsstalla vissa behov. Dessa behov kan i sin tur tillfredsstalldas av tekniska oeh designmassiga 16sningar.
En del funktioner ar av mer grundlaggande
intervjuade.

karaktar oeh ar valbekanta fOr alIa talbokslasare

vi

Dessa funktioner har vi kallat basfunktioner.

Andra funktioner kandes igen av de som hade mer avaneerade bandspelare, oeh ytterligare
andra fmns inte pa dagens bandspelare oeh var darf6r bekanta for de som har erfarenhet av
datorer.
De senare kategorierna har vi grupperat tillsammans som avaneerade funktioner. Nedan fmns
alIa funktioner som intervjupersonerna fiek skatta, grupperade i basfunktioner oeh avaneerade
funktioner.
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• Basfunktioner
L Starta
2. Stoppa
3. Paus
4. Aterstart
5. Mobilitet (au kunna flytta talboken till olika platser)
6. Positionering
• Avancerade

(att veta var man ar i texten oeh hur myeket man har kvar)

funktioner

7. Reglera hastigheten pa talet
8. Orienteringspunkter

vid uppspelning

9. Ljudsignaler vid snabbspolning
10. Textsokning
11. Anteekna
12. Bildtolkning
13. Roststyrning
I manga fall var det svcirt att satta ett numeriskt yarde pa en funktion. Ofta har intervjupersonen oeh intervjuaren tillsammans konunit fram till en funktionsbedomning, oeh
kommentarerna till detta skattningsvarde kan ibland vara mer intressanta an sjaIva skattningen.
Skattningarna ska saIedes inte tolkas som bokstavliga sanningar eller statistiska varden, utan
bor ses som en del i helheten i intenjusvaren.
Bedomningsskala

fOr funktionsbedomning

o

helt oviktigt

1

mer oviktig an viktig

2

varken oviktig eller viktig

3

mer viklig an oviktig

4

viktig

5

myeket viktig

Vid funktionsbedomningen tar intervjuaren hansyn till helheten, det vill saga yager samman
vad intervjupersonen sjalv uttryeker som sin bedomning av funktionsfragan med sin egen
tolkning av intenjupersonens
situation oeh instaIlning till talboksIasande i start. De tva
intervjuarna har darefter diskuterat skattningarna for att fa en enhetlig tolkningsskala for
intenjupersonerna.
Hansyn har aven tagits till am intenjupersonen avser skonlitteratur eller studielitteratur i
sin bedomning av funktionens relevans. Valet av litteratur har styrt bedomningen. Ofta satter
intenjupersonerna
sjalva skilda varden pa funktionema vad ganer sk6nlitteratur respektive
studielitteratur. Imenjupersonerna
sjiilva bar i flertalet fall gjortjiimforelsen med studielitteratur. Syftet med studien har sam tidigare narnnts fokuserats pa sk6nlitteratur.
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Resultaten av funktionsskattrtingama askadliggors i tva grupper, yngre « 65 fir) oeh aldre
(> 65 Ar). Den yngre gruppen bestAr som tidigare namnts av sju personer. varav sex man, oeh
den aldre gruppen omfattar tolv personer dar majoriteten, Iio styeken, utgors av kvinnor.
De tva gruppemas bedomningar presenteras i diagrarnform oeh ar grupperade i tre ollka
intervall, varden 0-1, 2-3 oeh 4-5. Tillsammans med intervjupersonemas kommentarer (i samband med diskussionen med intervjuaren) kan en analys av olika funktionalitets betydelse for
skonlitteratur pa talboeker goras.
Basfunktioner
Start, Stopp, Paus och Aterstart
lir intervjupersonerna ombads att skatta funktionema: start, stopp, paus oeh aterstart, sag de
dessa funktioner sam sjalvklara. Alla intervjupersoner har skattat start aeh stapp med betyget
fern. Darfor har vi inte valt att mer ingaende behandla basfunktionema.
Funktionema paus oeh aterstart har en del aldrig anviint sig av, men nar de fatt dem ftirklarade
for sig, har de tyckt att de var anviindbara. Dessa funktioner utgor ett komplement till start oeh
stapp, med den nuvarande kassettbaserade tekniken.
Mobilitet
Den aldre gruppen Hiser mestadels hemrna men aven i hemmiljon ar mobiliteten viktig.
"Jag har alltid min barbara apparat med mig i mitt forklade eller bredvid mig pa
nattduksbordet ..... Jag gar med min rullator runt i lagenheten och lyssnar pa talbOckerna.
Sedan jag fick ont i rygg har jag svart aft h'gga elJer sitta for Hinge. Jag ml1sre upp och rora mig
var 3-4 timma tiven under natten. Air lasa talb6cker ar den basta medicinen mot varken. D/1
slipper jag det onda och kommer in i en annan varld. "IPK7
Den aldre gruppen har vid ett enstaka tillfille last talb6eker pa taget. eller pa landet.
"Pa lander ar talboken oviJrderlig nar jag vil1 ga ned till bryggan och lasa. "IPK2
Den yngre gruppen ar eniga am aU mobiliteten ar positiv eller mycket viktigt for talbokslasama.
Den overvagande del en av den yngre gruppen ar positiva till mojligheten att lasa ta1bticker var
man vill mer oberoende av plats. De laser ofta talbocker i ollka rniljoer (pajobbet. henuna. i
skolan etc) aeh varderar danned derma funktion hogt.
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Mobilitet
15

C\i
•...

10

I!iI

c:

~

Aldre (n= 12)

rn Yngre (n= 7)

5

o
(2-3)

(0-1)

(4-5)

Bed6mningsintervall

Figur 3. Bed6mningar av funktionen mobilitet.
Positionering

Att under lasningens gang veta var man ar i texten (t ex kap 2, mitt i) oeh hur mycket man har
kvar (t ex 100 sidor), ar ett behov som verkar vara relativt litet i samband med sk6nlitterar
lasning.
De fiesta av de aldre, laser sk6nlitterara

backer i lugnt tempo oeh det verkar inte vara sa viktigt

att veta pa vilken sid a man befmner sig i boken.
Funktionen ar dock inte oviktig, da talbokslasarna oftast vet var i boken de befinner sig med
ledning av hur manga kassetter de har kvar till boken ar slut.

Au den yngre gruppen har en relativt positiv installning till funktionen

kan bero pa aU de Hiser
bade skan- och facklitteratur. De har oftast gett ett svar som ar gemensamt fOr bade skan- oeh
studielitteratur. I V3r studie koncentrerar vi oss pa skanlitteratur varfar vi valt aU tolka
resultatet

pa detta satt.

Positionering
10

8
III

(1l
•...

~

Aldre (n=12)

III Yngre (n=: 7)

4

z
o
(0-1)

(2-3)

(4-5)

Bedomningsintervall

Figur 4. Bedomningar av funktionen positionering.
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Avancerade funktioner idag och i morgon
Reglera hastigheten pa talet
Att kunna reglera hastigheten pa inHisarens tal ar viktigt for bada grupperna men mest betydelsefullt fOr de yngre lasarna. De Hiser kanske bade i studie- oeh arbetssyfte oeh ar mer beroende av
att kunna lasa backer snabbt. Funktionen ar inte bara anvandbar for talboksUisande utan aven for
tidningslasande. Fragan var oppet konstruerad oeh gay inte svar pa am talbokslasarna foredrog
snabbare eller langsamrnare hastighet pa talet.
De manga positiva svaren bland de aldre kan delvis bero pa att manga vill kunnajustera ljudkvalitet for att kompensera en dalig fltergivning av ljudet. De barndomsblinda ar mer vana vid att
hantera regleringen av talets hastighet. Den aldre gruppen ar mer ovan vid funktionen oeh deras
bandspelare ar sallan utrustade med den funktionen.

"Jag tycker am att hora vad inlasaren sager. Jag har inte bn'1ttom. "IPK2

Reglera hastigheten

pa

talet

Aldre (n= 12)

nl
.•..

I!II

«

lEI Yngre (n=7)

c

(0-1)

(2-3)

(4-5)

Bedomningsintervall

Figur 5. Bedomningar av funktionen reglera talets hastighet.
Orienteringspunkter vid uppspelning
Flera av intervjupersonerna
har utryekt att det ar st6rande med ljudet av orienteringspunkter
under tiden man laser, framforallt skanlitteratur.
"Nf[}, varfor skulle det vara bra att h6ra en massa pling?"

IPK3

De positiva svaren has de yngre beror troligtvis pa att man asyftar bade skbn- oeh faeklitteratur.
Oeh att det i studiesyfte ar viktigt att snabbt oeh effektivt kunna orientera sig i stora textmassor.
Men aven nar de laser mer skbnlitterara verk ar de mer beroende av att pa ett effektivt satt kunna
tillgodogbra sig texten. Att ha bverbliek i texten oeh att kunna orientera sig framjar helhetsbilden.
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Orienteringspunkter

vid uppspelning
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Figur 6_ Beddmningar av funktionen orienteringspunkter

vid uppspelning.

Ljudsignaler vid snabbspolning och Textsbkning
Vi har valt att placera textsokningsfunktionen oeb ljudsignaJer vid snabbspolning under en
gemensam rubrik, da vi anser att dessa tvAfunktioner svarar mot ett liknande behov. Manga av
intervjupersonerna uttryckte att de inte hade sa stOTtbehov av att kunna soka i texten nar de
laser skanlitteratur. Men aU funktionen and<i.kan vara betydelsefull am man t ex har somnat
man bandet oeh vill ta reda pa var man sist befann sig. Den kan aven korruna till nytta om man
saker ett speciellt stIDe till exempel i en kokbok.
Det kan vara svart att hitta ett recept pa till exempel saffranspannkakor
en gang. "IPEID

n

Sokning av text

Ljudsignaler

sam jag Jetade efter

vid snabbspolning

12
10
8

~c:
<

...-xIdre (n-l 2)

• A1dre (n_12)
6

~gre(n-7)

I:l

Yngre ~-7)

4

2
0
(0-1)

(2-3)

(0-1)

(4-5)

(2-3)

(4-5)

BedOmningsintervali

BedOmnlngslntervali

Figur 70ch 8. De liknande diagrammen s6kning av texe och Ijudsignaler vid snabbspolning.
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Anteckna

Det ar kanske inte ar sa betydelsefullt

for de aldre aU kunna gora anteckningar

i texten.

"Jag skulle aldrig hinna med aU anteckna. Det skulle bli forjobbigt." IPK3
Men ibland kan det kanske komrna till nytta. De aldre som ar positiva vill bl a kunna lagra namn,
titlar, forfattare for framtida bruk vid bestallning - men kanske inte nodvandigtvis i texten.

"Jag antecknar kn!mgliga namn pa ett block vid sidan om." IPK7
Den yngre gruppen lasare ar overvagande positiv - syftar troligtvis i de fiesta fall pa
studielitteratur. De har ocksa i nagra fall alternativa losningar fOr att gora anteckningar

till texten.

"Jag har ett fJckminne i vilketjag laser in kommentarer, vissa uttryck och utlandska ord. "IPE6

Anteckna
10
8
III

.•...

6

III Aldre (n=12)
l!!l Yngre (n=7)

c

< 4

o
(0-1 )

(2-3)

(4-5)

Bedomningsintervall

Figur 9. Bedomningar

av funktionen anteckna.

Bildtolkning

T olkning av bilder verkar vara viktigare for de yngre an for de aldre.
De foreslar en annan typ av bildtolkningar an en intalad beskrivning eller en punktskrlftsbild.
Ingen av dessa tva typer av bilder ger den helhetsbild som vi seende efterstravar nar vi tittar pa
en bild. Beida dessa sekventiella bildtyper ar svara att snabbt overblicka.

"Det verkar som am de seende vill skapa ett visuellt hjalpmedel for synskadade. Men det
intressanta kanske ar hur vi synskadade kan minnas pa nagot annat satt. "IPK8
Den aldre gruppen ar mer tveksam men namner anvandningsomreiden
konst- oeh musiklitteratur.

for bildtolkning inom

"Om det skulle tillfora nagat till texten, t ex i en biografi darjag inte sett personen tidigare. Det
skulle aven vara bra med musikinslag, sarskilt am texten handlar om musik. "IPK2
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Bildtolkning
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Figur 10. Bedomningar av funktionen bi1dto1kning.

Rbststyrning
Roststyrning av talboken verkar inte vara en speciellt onskvard funktion fOr nagon av
grupperna. Ett litet intresse fmns bland de aldre. De namner aU det kanske skulle underHitta
mojligheten aU hantera tva saker samtidigt som t ex nar man lagar mat oeh behover titta i ett
kokboksrecept. Da skulle en fjarrstyrd funktion komma till anvandning. De namner aven i
vissa fall en fjarrkontroll till bandspelaren som ett alternativt styrmedel.

Roststyrning av apparat
10 9

8
7
6

I!I

ell

~

5

Iiil

« 4

Aldre (n= 12) I
Yngre (n=7)

3 2 1

o
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(2-3)

(4-5)
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Figur 11. Bedomningar av funktionen roststyrning av apparat.
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Beskrivning av ovriga intervjupersoner
Vi presenterar resultatet fran tva av vara intervjuer med representanter for dyslektiker och
rorelsehindrade. Dessa tva intervjuer presenteras deskriptivt. Intervjuprotokoll fran respektive
intervjuperson sammanfattas och diskuteras. De tva ytterligare intervjuer vi genomfOrde med
dyslektiker anvands som referensunderlag.
Dyslektiker
Var representant for dyslektikergruppen ar en kvinna, aktiv inom Foreningen mot las- och
skrivsvarigheter (FMLS). Hon orienterar sig i utbudet av talb6cker genom tidningar, TV oeh
kataloger. For aU minnas backer hon villiasa skapar hon sig en bild av bokomslaget. P g a sin
dyslexi har hon svart aU minnas forfaUarnamn.
Tack yare sitt engagemang i FMLS har ip en bred kannedom om gruppen dyslektiker och enligt
henne kan dyslexi vara auditiv eller visuell. Auditiv dyslexi innebar aU man har svart aU uppfatta
skillnader i vissa sprakljud (t ex bur, dur, pur). Visuell dyslexi innebar aU man har svar aU se
skillnad pa vissa bokstaver. Ip's svarigheter ar en blandning mellan dessa tva typer av dyslexi.
Ip laser ungefar en bok i veekan, bade skon- oeh faeklitteratur. Hon laser i en lugn miljo, dar det
gar att koncentrera sig oeh dar hon kan ha den riktiga boken framf6r sig for aU forstarka lasningen.
Hon ar van aU anvanda teknik oeh specialanpassade bandspelare. Hon anvander freestyle eller
bilbandspelare for aU lyssna.
Funktioner

som uppfattas som speciellt viktiga

• Minska/6ka hastigheten. Tillsammans

med en vanlig bok ger detta en mojlighet tilliastraning.

• For att kunna orientera sig i boken beh6ver man orienteringssignaler
saker efter en viss text.

oeh aven en funktion som

• Mobilitet. B6ekerna behOver bli lattare aU bara med sig oeh upplevs idag som alldeles for
tunga oeh otympliga.
Ovrigt
Ip anser att den viktigaste insatsen som kan goras for dyslektiker ifraga om talboeker ar att
informera om att talbocker finns oeh aU dyslektiker ar berattigade lantagare.
Rorelsehindrad
En MS-sjuk kvinna i 50-ars aIdern intervjuades. Hon ar nastan totalfor1amad men kan rora
huvudet helt latt. Hon saknar talformaga oeh kommunicerar med 6gonrorelser pa en pektavla.
Intervjun genomf6rdes genom att ip pekade ut bokstaver pa en sadan tavla oeh genom aU en
assistent tolkade vilka ord ip bildade. Ip ar oradd for teknik.
Lasvana
• Laser varje kvall (ea I boklman).
• Laste inte myeket innan hon blev sjuk.
Miljo fOr talbokslasning
Omgivningskontroll
firms installerat hemma hos ip. Med en fjarrkontroll styrd av huvudr6relser
kan ip styra tekniska funktioner i siU hem. Dessa bestar framst av olika handikapphjalpmedel.
Det ar i denna milj6 som ip Hiser talboeker.
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Svarigheter

med talboksHisning

• Au instruera assistent hur fjarrkontroll

som styr bandspelaren

fungerar.

• Skulle vilja stanga av bandspelaren sjalv. Nar assistenten stanger av rullar bandet viss tid utan
aU ip laser. Detta innebar i sin tur aU bandet aterstartas fran den punkt dar det stoppades,
men inte fran den punkt dar ip slutade Hisa talboken.
• Au forklara for assistent vilket avsniU i boken som hon ska spola tillbaks till.
Rekommendation
Ip's hantering av talboken forsvaras av att den maste passera genom en intermediar - den personliga assistenten. Ip ar inte hjalpt av aU hon sjalv vet hur tekniken ska hanteras, eftersom hennes
rorelsehinder gor aU hon inte kan omsaUa sina kunskaper i handling. For aU hon ska kunna lasa
talbocker behover hon ocksa lau kunna kommunicera sina kunskaper till intermediaren, som
sedan hanterar talboken.
Anvandarkraven

fokuserar pa tva nivaer:

1. Anvandarens

krav pa teknik

2. Anvandarens

krav pa kommunikation

av teknik

Figur 12. Den rorelsehindrade anvandarens krav pa teknik
samt kommunikation av teknik.
Dubbla krav stalls pa ip: Hon ska veta hur man hanterar talbok och teknik oeh hon ska dessutom
kunna kommunicera denna kunskap till sin assistent. Assistentens forutsattningar aU forsta
talboksanvandningen
far har en central roll. For aU gravt rorelsehindrade personer ska kunna
tillgodogora sig talboken pa basta satt behover man i utvecklingen ta hansyn till att aven assistenten ar en anvandare av talboken, men med andra mal en den primara anvandaren. Ip betonade
vikten av att det ska finnas tydliga instruktioner som riktar sig till de rorelsehindrades personliga
assistenter. I dessa instruktioner bor inga information om hur utrustningen hanteras saval som
information om talbokslasarens speciella onskemal samt Hisvanor.
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4. Slutsatser och rekommendationer
Tre huvudgrupper talbokslasare i var studie
Studiens fokus har varit synskadade talboksHisare. En klar majoritet av intervjupersonerna
tiT
synskadade oeh bland de intervjuade framtrader tva huvudgrupper, "yngre man med teknikintresse" oeh "aldre kvinnor utan teknikintresse". Tva personer med andra handikapp, dyslexi
respektive funktionshandikapp,
ingar i en tredje grupp som vi kallar "ovriga intervjupersoner".
Synskadade yngre man med teknikintresse
Denna grupp i var intervjustudie tiT alIa teknikkunniga oeh i yrkesfor alder. De fiesta ar barndomsblinda oeh de laser eller har last talboeker regelbundet. De har, till skillnad fran de aldre
kvinnorna, ofta manga andra intressen oeh aktiviteter oeh konsumerar darfor inte talboeker i
samma omfattning. Deras tekniska kunnande gar att de inte ar speciellt frammande fOr iden
med datorbaserade talboeker pa digitalt medium.
For denna grupp ar mobilitet myeket viktigt, oeh de laser ofta talboeker i olika miljoer. I samband
med detta kommer kraven pa en smidig apparat, oeh mindre forpaekningar pa boekerna. De har
aven storre behov an den yngre gruppen att kunna skumma oeh fa en overbliek over innehallet
aven om man troligtvis syftar pa tidnings-, faek- oeh studielitteratur snarare an skonlitteratur
som lases i ett mer avkopplat tempo.
Synskadade aldre kvinnor utan teknikintresse
Denna grupp i var intervjustudie ar alia myeket stora konsumenter av talboeker, oeh de laser i
stort sett talboeker jamt. Eftersom de blivit synskadade sent i livet kan de inte tillgodogora sig
information pa andra satt (t ex punktskrift) an auditivt. De laser mestadels skonlitteratur oeh
taltidningar, oeh klarar sig bra med de enklare funktionerna hos bandspelaren. Deras beroende av
talboeker ar myeket stort. Nar de beskriver sitt beroende till talboeker anvands kraftfulla termer
for art uttryeka detta (se bilaga 2). Jfunforelser mellan talboeker oeh narkotikalsmartlindring
bar
nog inte underskattas. Manga av kvinnoma ar ensamma oeh bibliotekspersonalen
fyller en viktig
funktion vid lanen. Biblioteken tipsar om litteratur oeh fyller samtidigt en social funktion.
Man lyssnar for det mesta hemma, men mojligheten art kunna lyssna pa olika platser ar aven
viktigt. Manga av de aldre kvinnoma har bandspelare i olika rum, oeh har vid nagot ens taka tillIalle
lyssnat pa andra platser an i hemmet. Det fInns ett behov av att kunna soka text, eftersom man
ibland somnar ifran.
Ovriga intervjupersoner
Denna grupp har inte varit huvudfokus for var studie, oeh vi har begransat oss till en representant
fran vardera gruppen dyslektiker oeh funktionshandikappade.
Var intervjuperson i dyslektikergruppen laser ofta talboeker oeh foljer samtidigt med i den skrivna
versionen av boken. T alboeker utgor for henne ett redskap for att tillsammans med vanliga backer
utova lastraning. I detta sammanhang ar hastighetsreglering viktigt for art synkronisera upplasaren
oeh den egna lasningen i boken. I ovrigt anser hon att det viktigaste som kan goras for dyslektikergruppen fOr nasta generations talboeker tiT att informera om dess existens.
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Var rorelsehindrade intervjuperson pekar pa problemet med att instruera assistenten am hur
talboken ska hanteras. All funktionalitet som hon vill ha utford maste ske via hennes personliga
assistent. Kommunikationen mellan talboksHisaren oeh den personliga assistenten ar darmed av
central betydelse for var intervjupersons talboksHisande, liksom assistentens formaga att kunna
utfOra de instruktioner sam var intervjuperson ger. Assistenten utgor darmed granssnittet mot
talboken for var intervjuperson. Troligen ar detta en situation som ar generell for den funktionshandikappade gruppen talbokslasare.

Intervjupersonernas synpunkter pa nasta generations talbok
Battre Ijud, medium,

distribution

och utbud

Manga i var studie kritiserar inlasarna oeh ljudkvaliten. Bland de tunga konsumentema i den aldre
gruppen fOrekommer olika system dar man valjer bocker efter inlasare. En del inlasare upplevs
uppenbarligen som sa daliga att man avstar fran att lema bocker som de har last in. Talbokslasama
i var studie har bestamda krav pa vad som kanneteeknar en bra inHisare och namner sam exempel
tydlig oehjamn betoning, inte spela for mycket teater/inte tolkande inlasning, och att inte Hisa fOr
fort. Manga onskar sig gama forstavning av krangliga namn eller facktermer. Justeringsmojligheter
av talets kvalitet ar onskvarda oeh avspeglas i den hoga andelen positiva svar i figur 5 "Reglera
talets hastighet".
Ljudkvaliten paverkas aven av kassetternas kvalitet. Trasiga kassetter eller avsnitt pa banden med
samre ljudkvalitet verkar inte vara helt ovanligt bland vara intervjupersoner. Detta upplevs ofta
som myeket irriterande bland lasarna oeh man forsoker sjalva informera biblioteken med bifogade
lappar nar nagon bok iir trasig eller har dalig kvalitet. Manga tyeker aven att boekerna iir onodigt
stora oeh onskar sig mindre forpaekningar oeh f<irre delar (kassetter) i en bok.
Som na.mnts ovan har biblioteken en viktig roll for manga talbokslasare, bade yngre och aldre. !eke
desto mindre upplever en ganska stor del av vara intervjupersoner distribution en sam besvarlig.
TalbOekerna ar for stora fOr brevladan oeh det iir besvarligt for manga att ga till posten eller att
lamna tillbaka boekerna i postladorna.
Manga onskar sig aven ett stOrre utbud av talboeker oeh kortare tid for nya backer att komma ut
pa talbok.
Anpassa apparaterna

fOr synskadade

Latta, biirbara oeh smidiga apparater iir viktigt for talboksHisarna i var studie. Detta starks av att
mobilitet viirderas hogt bland funktionsskattningarna
i kapitel 3, figur 3. Manga namner att de
skulle vilja ha mindre oeh smidigare apparater oeh boeker. Anpassningar till anviindningssituationen bor oeksa beaktas vid utformningen av nasta apparat. Nagra anvandare gar runt med
rullator oeh lyssnar oeh en dam har nott hal pa fOrkladet p g a att hennes freestyle har en
klamma sam skaver.
Apparaternas granssnitt bor anpassas mer till de synskadades behov. Idag forekommer egna
miirkningar av knappar hos en del av vara intervjupersoner oeh manga upplever svarigheter med
att tryeka pa ratt knappar. En standard for knapparnas plaeering oeh utseende ar kanske ratt vag
att ga. Andra synpunkter sam har framkommit pa apparaten iir mindre antal sladdar oeh tuffare
design. En apparat sam inte ser ut som ett hjalpmedel kanske kan vara roligare att anvanda?
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Ny funktionalitet
Behovet att Hittare kunna orientera sig i talboken bor beaktas. Funktionsskattningarna
av
"Ljudsignaler vid snabbspolning" oeh "Textsokning" i var studie visar att mfmga talboksHisare
onskar detta aven for skonlitteratur. Manga anvandare verkar lasa innan de somnar oeh det ar
inte ovanligt att man somnar oeh maste hitta tillbaks dar man var. En tystare automatisk
avstangning av apparaten kanske kan vara vfut att fund era over da det hander aU man vaknar
nar kassetten ar slut?
Nagra talboksanvandare niimner att de Hittare sku1le vilja skaffa sig en uppfattning av bokens
omfang oeh struktur. En separat kassett med innehallsfOrteekningen foreslas oeh med ett
digitalt medium borde detta kunna losas pa ett smidigt satt.
Anteekningar i texten verkar inte vara helt viktigt nar man laser skonlitteratur, men en del sager
sig ha behov av att kunna lagra exempelvis titlar, namn etc. Att behovet av anteekningar ar stort
i samband med faeklitteratur ar dare mot vaIbekant.
Mfmga av vara intervjupersoner papekar att talsyntesen hittills inte ar tillraekligt bra for talboeker. En papekar att endast nar ljudets kvalitet ar tillraekligt bra for seende ar det tillraekligt
bra for synskadade. En intervjuperson ar villig att aeeeptera talsyntes fOr att fa tillgang till ett
storre litteraturutbud oeh syftar troligen inte pa skonlitterar lasning. Flera intervjupersoner
efterfragar talsyntes kopplad till texten pa TVn.
Roststyrning verkar inte vara speciellt viktigt fOr var intervjugrupp, men kan kanske vara
aktuellt for en funktionshandikappad
maIgrupp. Var funktionshandikappade
ip saknade
talformaga oeh kunde darfor inte dra nytta av denna funktion.
Bildtolkning verkar inte vara speciellt viktigt i samband med skonlitterar lasning. Den yngre
gruppen verkar doek vara mer positiv till funktionen. Bildema bOr i sadana fall formedlas pa
ett satt sam ar mer anpassat till synskadade. Fordelen med bilder for seende ar just att de
snabbt ger en overbliek, emedan bade punktbilder oeh beskrivande texter ar sekventiella oeh
svara att overblieka.

Avslutning
Nasta steg i utformningen av den nya talboken blir aU utnyttja denna rapport tillsammans med
ovrigt material pa omradet fOr att utforma en talboksprototyp. I enlighet med anvandarcentrerad
produktutveekling
bOr utformningen ske iterativt.
En forsta prototyp (eller modell) utformas som sedan representativa anvandare for gruppen far
prova. En utvardering av prototypen gars darefter genom att enligt vedertagna metoder observera
hur talboksprototypen
anvands.
For en sammanstallning

av olika typer av utvarderingsmetoder,

se [5]. Olika seenarier formuleras

for aU taeka sa manga anvandningsfall sam m6jligt. Anvandarens interaktion studeras i dessa
seenarier. Pa detta satt kan t ex form oeh layout pa knappar, aterkoppling oeh olika orienteringsfunktioner utvarderas.
En linje for utformning som vara erfarenheter lutar at ar att behalla den gamla talboken for dagens
aIdre talbokslasare oeh att satsa pa aU forbattra ljud- oeh rostkvalitet pa inlasningen.
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Utrustningen kan forenklas ytterligare, genom att t ex minska antal sladdar och oka slitstyrkan.
Detta st6ds av uttalanden fran manga av de aldre intervjupersonerna som handlar om att de inte
orkar lara om, men att talbaksHisningen ar en central del av deras liv.
En helt ny utformning av talbak bar ske enligt tva riktningar. For att utforma en ny typ av talbok
med en maIgrupp av personer under 65 ar bar personer i denna grupp involveras i utvardering av
protatypen. Den andra riktningen innebar att utforma ach utvardera en prototyp for en malgrupp
sam inte existerar idag, men sam kommer att finnas i framtiden. Denna maIgrupp bestar av
persaner som niir den nya talbaken kommer iir over 65 ar. En sadan utviirdering kommer med
nodvandighet att baseras pa hypateser om denna framtida anviindargrupp. Dessa hypoteser bor
viixa fram ur val underbyggda analyser sam naggrant beskriver potentiella egenskaper has en
framtida aldre anviindargrupp. Det ar t ex viktigt att skilja egenskaper has denna anviindargrupp
som beror pa aldrandet och synskadan fran egenskaper sam beror pa en vana has anviindargruppen art hantera dagens teknik, en teknik sam formadligen iir [OraIdrad i margon.
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6. Bilagor
Bilaga 1: Intervjuguide
Dell
1. Laser du (Ni) talbocker?
2.0mja;
a) Varfor Hi.serdu talbocker?
b) Lanar eller koper du talbocker?
c) Hur beroende i:irdu av talbOcker?
d) Vilken typ av talbocker?
Romaner eller noveIler?
ResehandbOcker?
Lyrik?
KokbOcker?
Hobbybocker?
Annat?
e) Hur ofta laser du talbOeker? (frekvens av antalet bOeker per daglm8.n/iir)
2. Om nej;
a) Varfor Uiserdu inte talbOcker?
b) Om sattet att lasa talboken pa vore annorlunda, skulle du da lasa?
e) Utveekla garna hur du skulle onska dig att den var utformad (bade medium oeh
uppspelningsteknik).
3. Har du tillgiing till bandspelare (uppspelningsanordning) hemma?
4.0mja;
a) Ar du nojd med den? Varfor/ Varfor inte?
b) Ge en kort beskrivning av bandspelaren
t ex modell, marke, funktioner som finns/som inte finns men som
behOvs
4. Om nej;
a) Hur kommer det sig?
b) Skulle du vilja ha det och i sa fall vilka funktioner skulle du onska dig?
5. Var laser du talbocker?
t ex hemma, pa arbetet, pa resa, ensam, ibland folk, bullrigltyst miljo, tillsammans med andra,
ensam
6. Laser du talbocker som avkoppling eller i arbetet?
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Del 2: Anvandningen
1. Hur gar du tillvaga nar du Hiser talbOcker? Tank dig art du befinner dig i en situation dar du precis har bestiimt
dig for art borja lasa. Hur gar du nu? Gar du och hiimtar bandspelaren till den plats dar du vililasa? Om du ska
borja fran bOrjan i en bok, hur gar du? Om du ska fortsatta d1irdu var tidigare, hur gar du?
Till KS: Forsok att komma pa sa manga saker som ip skulle vilja gora och fraga hur han/hon gar.
2. Forsok att uppskarta hur viktigt du tycker det ar art kunna gora foljande saker nar du Hiser en talbok. Ge varje
sak ert viktighetspoang, dar 0 motsvaras av helt oviktigt och 5 av mycket viktigt.
a) Starta
b) Stoppa
c) GaIa paus
d) A.terstarta
e) Minskaloka hastigheten
f) Medhorning
g) Signalering av orienteringspunkter och markeringssignaler
h) Ljudsignaler vid snabbavspelning
i) BiJdtolkning
j) Mojlighet till art anteckna i texten
k) Art veta hur langt i boken man har kommit (t ex nar man tar 4.e kassetten i dagens talbok vet
man att man 1irca i mitten av boken)
1) Sokning av en viss text
m) Att muntligen kunna fa bandspelaren att gora det man vill
n) Att kunna bara med sig bok och apparat
0) nagot annat? I sa fall vad?

3. KS redogor for ett framtidsscenario med en kanske orealistisk bild av hur man skulle kunna tanka sig
anvandningen av den nya talboken. Poangen ar att inspirera till krav som ip kanske inte alls har reflekterat over,
men som honlhan egentligen skulle ha pa den ideala talboken.
Tex
Roststyrd utrustning direktkopplad till aU varldens inlasta bocker
Interaktion med den ideala bibliotekarien.
osv
4. Hur orienterar du dig i det utbud som finns?
5. Hur gar du nar du lanar? (ringer biblioteket, skickar bud, Hiser TPB's katalog, far tips av vanner)
6. Hur skulle du vilja gora nar du lanar?
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Del 3: Bak.grundsfakta
1. Vilken utbildning har Du (eventuellt Ni)? (grundskola, gymnasium, hbgskola, specificera gama vilket amne)
2. Ar du yrkesverksam? I sa fall, vad arberar du med?
3. Hur skulle du beskriva din synskada? (viktigt att grad av synskada fangas upp)
4. Vid vilken alder blev du synskadad?
S. Hur skulle du beskriva din varra och ditt intresse av at! anva.nda tekniska apparater?
T ex tycker det lir kul, gillar ny teknik, ar mkt van
All teknik skrammer Inig, jag lir radd at! gbra fel
(Alltsa, fOrsok att fanga graden av teknikvana)
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Bilaga 2: Sammanfattning av varje ip i gruppen synskadade
Synskadade personer > 65 ar, 12 st

IP

Kon

K2

Kvinna

OnskemaJ ny talbok

Ovrigt

AIder

•

7la.r

•
K3

Kvinna

85 ar

•

K5

Kvinna

83 ar

•

K6

Man

76 ar

•

K1

Kvinna

81 ar

•
•

Sviirt med ny teknik men kan nar
hon lart sig.
"Kul med andringar, oeh art lara
om - det giirju snart".
"Vi kommer nog andii att do innan
det kommer nagon ny teknik oeh
vi kommer nog iindii inte att orka
1i:iraoss nagot nytt".
Skriver upp alla boeker hon laser
for att slippa lasa igen".
"Gillar nog " ny teknik oeh fiek
en knapptelefon i julklapp.

•

•
•

•

Fullgoda inHisare.
Kunna justera ljudet efter rosterna, d v s art
man kan gora rosterna morkare eller ljusare.

•
•

Viktigt att horlurarna sitter bra.
Viktigt att inlasaren fOrstavar krangliga namn,
oeh laser tydligt oeh klart.
Slippa telefonsvarare nar man liinar - personlig
kontakt viktigast.
Battre inlasare.
Mindre "klumpiga" talbOeker som ger en
battre kiinsla iin dagens talbok (en vanlig bok
ger en kansla nar man tar, haIler, tirtar pa den)

•

•

EI

Kvinna

78 ar

•

Har bra hand med teknik, men kan
inte tanka sig att borja med nagon
ny teknik idag.

•
•

E2

Man

76 ar

•

Horlurar viktiga eftersom de
mojliggor ostord lasning.
"Helt oradd for ny teknik" - men
minskat intresse sedan han blev
blind.
Har egna lappar pa knappar etc. for
art trycka ratt.

•

•

•

Okat utbud pa talb (samma som fOr seende).
Uittare kunna skapa en uppfattning om bokens
omfang (battre satt an att rakna antal boxar).
Ljudet viktigast.
"EHindiga sladdar".
Battre inlasare.

•

•

•

•

•

Langre speltidlkassett - kriingligt om en bok
kraver mer an sex kassetter.
Mindre fOrpaekningar till talboekerna.
CD-rom sakert bra - framfOrallt battre ljud.
Kostnaden spelar roll - dator blir nog for dyrt.
Interaktionen med biblioteket mycket bra
idag, men ofta upptaget nar man ringer.

•
E3

Kvinna

78 ar

•
•
•

Datorer "bor markas med punkt
for blinda" .
Pa senare tid har det varit mycket
fel pa kassetterna.
Tycker art talsyntes ar "valdigt
lojligt och slapigt" .

•
•

•
•

E5

Kvinna

74 ar

•

•
•

E1

Kvinna

8UIT

•
•
•

Mycket positiv for ny teknik inte radd att gora bort sig.
Provat dator - " ingenting fOr
min alder".
Anvander tonvalstelefon,
microugn, CD.

Laser pa kassetterna med
Magnavision.
Har markt sina knappar med sma
"bulor".
Ser for daligt for att lara sig nya
knappar - men "inte omojligt att
trana in var de sitter".

•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Vill inte lara sig ny teknik i sam band med
talbocker, men tror att datorn ar en bra
mOjlighet for manga.
Ny teknik har ocksil en ekonomisk aspekt.
Bekant med bibliotekspersonalen - social
aspekt art ta kontakt.
Lattare att komma fram till biblioteket.
Biittre ljud.
Tycker att iden med CD-rom verkar toppen synd bara att det iir sa dyrt.
Kan tanka sig att skaffa dator och CD-rom.
Kassetter med boxar iir klumpiga.
Internet iir for ungdomar - " vorejag yngre
skulle jag hoppa pii det".
Nojd med biblioteken idag.
Ser CD som ett aIternativ.
Har aldrig varit i kontakt med en dator, men
tror art det inte ar omojligt art lara sig anviinda
- "man iir aldrig for gammal for att andra sig".
Mycket nojd med sattet att lana idag.

E9

Kvinna

95 ar

•
•
•
•

•
EIO

Kvinna

86 ar

•
•
•

Ar mycket ensam.
Starkt beroende av andra for att
kunna bestiilla - vet inte ens
telefonnumret till biblioteket.
Kassetter svara att fa ur ladan.
Svart aU veta nar det ar dags att
lamna tillbaka bocker (far ofta
paminnelser) .
Hinner ibland inte lasa klart
bockema.
Dalig horsel.
Inte frammande fOrny teknik men kanner inte till CD.
Meddelar biblioteken nar
kassettema ar daliga.

•
•

•

•
•

•
•
•
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Forstavning av utlandska namn.
Vill inte lara sig nagot nytt - ny teknik kanns
mmmande.
Biblioteket ar bra, men ofta upptaget.

Battre inlasare - en del sa daliga aU de bor
g6ras om.
Battre kassetter - en del kassetter har dAlig
kvalitet.
Talsyntes ar jobbigt.
Biblioteket borde informera mer och ha mer
talbokskunnig personal.
Vililana polsamma satt som idag, sa lange det
ar moiligt.

Synskadade personer < 65 ar, 1 st

IP
K1

Kon
Man

Onskemal ny talbok

Ovri21

AIder

•

40-45 ar

•

•
K4

Man

•
•
•

36 ar

•
K8

Man

21 ar

•
•
•

Olika Hisstil fOr skon- oeh
facklitteratur.
Har dator med talsyntes,
punktskriftsmaskin oeh CD.
"Tittar " paTV.

•
•
•
•

•
•
K9

E4

Man

Man

37 ar

26 ar

•

•
•
•

E6

Kvinna

53 ar

•

•
•
E8

Man

50 ar

•

•
•

Har varit talbokslarare for
aldre och tror inte aU aldre
vill ha det sa avancerat.

PC med ljudkort
punktdisplay oeh talsyntes.
Barbar dator m. CD-rom och
talsyntes (alltid med sig) .
Provar ut granssnitt for
synskadade.

Restriktiv mot ny teknik har t ex ingen micro eller
mobiltelefon.
Har fiekminne,
punktskriftsmaskin, , tvaUoeh diskmaskin - "sajag kan
hantera teknik".
Har en del (Padyvlade)
tekniska hjalpmedel i
garderoben.
Handikappade ska kunna
leva pa samma villkor som
andra.
Van att anvanda teknik,
dator sedan 1991.
Har dator med scanner,
e-mail, talsyntes och
punktdisplay.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Liten, Hitt aU ta med.
Latta kommandon, bra aterkoppling pa
kommandon.
Kunna kopplas ihop med vanlig dator for aU
kunna ta delar ur texten.
Alltid kunna fa fram titel, kapitel, sida ur texten.
FIer titlar.
Battre "skummojligheter".
BaUre distribution.
Portabel CD med kabel till datom hos TPB?
Liten oeh batteridriven.
"Sa datoriserad som mojIigt",
punktskriftsdisplay, visa vilken sid a som visas,
talkomprimering (slippa "Kalle Anka" vid 100%
regl).
Tuff design.
Smidigare Ian - tonval eller internet, slippa ga till
posten - tanka hem direkt i apparat?
Annat media an kassett, annars extra kasseU for
fotnoter (eller dold i texten), speciellt kassettstall
for talboeker.
Liten oeh behandig apparat.
L:m via dator - men bibliotekariemas roll ar inte
obetydlig.
Omvandla tal till punktskrift.
Snabba anteekningar moiliga.
CD-rom battre - utvarderar just nu des sa i ett
DAlSY-projekt -> fordelar innehaIlsforteckningen
framme hela tiden, klicka pa rubriken du vill hora
Tror pa talsyntes i framtiden (slipper begransat
urval).
Adobe Acrobat PDF med en assistent for
funktionshindrade?
Backer oeh bibliotek bor finnas online.
Om apparater: "Ju enklare desto battre" - mindre
sirrbara.
Mindre oeh smidigare bandspelare.
Battre Ijudkvalitet.
BaUre inlasare.
Nojd med bibIioteken idag.

Mindre bandspelare oeh kassetter.
Innehallsf6rteckningar separat.
CD kanske bra - bara inte for stationar utrustning.
Specialisera bibliotekspersonalen pa olika
handikapp.

Bilaga 3: Beroendegrad av talbok
Synskadade personer > 65 ar, 12 st
IP

Kon

AIder

Tidpunkt
f"Or
synskada

K2

Kvinna

7Llr

Senare
(10 ar sedan)

K3

Kvinna

85 ar

K5

Kvinna

83 ar

Senare
(5 ar sedan)
Bamdom
(3 ar gammal)

K6

Man

76 ar

K7

Kvinna

81 ar

El

Kvinna

78 ar

E2

Man

E3

Synfel

Lindrig
synskada
cgula flacken)
Ledsyn
(gula flacken)
Blind

Frekvens

Bandspelare

Varjedag

"Beroende"

2 st

1 bokldag

"Helt beroende".

1 st

Flera backer i Beroende, men kan lasa
perioder(nu
punktskrift ocksa.
mest punkt}
"Ratt sa beroende".
Nastan vaIje
dag
"Talbacker ar basta
1 bokldygn
medicinen mot varken i
kroppen".

Bamdom
(fadd blind)
Senare
(gradvis
farsamring i
20 ar)
Senare
(5 ar sedan)

Blind

Knappt ledsyn
(gula flacken)

3-4 backer i
veckan

76 ar

Senare
(10 ar sedan)

Blind

Kvinna

78 ar

Blind

E5

Kvinna

74 ar

E7

Kvinna

81 ar

Senare
(stegvis
f6rsamring i
45 ar)
Senare
(stegvis
farsamring)
Senare
(sedan 2 aT)

3 backer i
manaden
(oftast tiocka)
20 backer i
manaden

E9

Kvinna

95 ar

Senare

EIO Kvinna

86 ar

Senare

Ser - men grau
och flimrigt

Grad av talboksberoende

"Kolossalt beroende" ,
"Skulle kanna sig naken
utan talbacker".
"Valdigt beroende av
talbacker, annars vet jag
inte vad iag skulle gara".
"Skulle inte klara mig
utan".

6 st

6 st
1 st

4 st

4-5 st

1 st

Blind

6 backer i
manaden

Mycket beroende.

3 st

Ledsyn
(gula flacken)

4-5 backer i
manaden

3 st

Ser "kolossalt
daligt" (gula
t1acken)
Ledsyn - kan
skilja pa Ijus
och marker

3-4 backer i
manaden

"Jag kan inte leva utan
backer, jag tackar Gud for
aU de finns".
Mycket beroende.

T albocker ar "sam
narkotika" .

2 st
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10-12 backer
i manaden

1 st

Synskadade personer < 65 ar, 1 st

IP

Kon

AIder

Tidpunkt
for
synskada

Synfel

Frekvens

Kl

Man

40-45 ar

Bamdom

Blind

1 bok/dag

K4

Man

36 ar

Senare

Blind

2 bocker i
veckan

K8

Man

2Ll.r

Bamdom

Blind

2-3 h/dag

Kg

Man

37 fir

Senare

Blind

1 kvii.ll i
veckan

E4

Man

26 ar

Bamdom

Blind

Tidigare
mycket

E6

Kvinna

53 ar

Blind

4-5 bocker i
manaden

E8

Man

50 ar

Senare
(synskadad
sedan 15arsMdem)
Bamdom

Blind

1 bok i
manaden
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Grad av taIboksberoende

Bandspelare

Valdigt beroende, framst
sattet att na Iitteratur.
Mycket beroende for att fa
information om vad som
hander och for att kunna skota
mittjobb och mina studier.
Jag ar inte bamdomsblind
och ar diirfor inte tillrackligt
snabb pa att lasa punktskrift.
Mycket beroende. I studiema
kan jag inte v1iljanagot
annat. Men ibland liingtarjag
efter aU liisa punktbocker i
min egen takt. Men art Hisa
punkt tar sa liing rid aU det
afrast inte ar vart besvaret.
Det ar mm framsta
kunskapskii.lla, sa jag ar nog
rart beroende.

3 st

IP kanner sig inte beroende
av talbocker eftersom han
idag har andra altemativ
informationskii.lIor som t ex
datom.
Totalt beroende.

1 st

IP kiinner sig inte sa beroende
av talbocker, kan lasa
punktskrift.

3 st

2 st

3 st

3 st och 1
fickminne

