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Abstract 

This c-level essay examines how deaf and hearing impaired individuals use smartphones to 

live and communicate in a “hearing world”. The main target is to find some understanding of 

the struggles of this population and smartphones have made it easier to adapt to the hearing 

worlds’ demands with the applications that follow. To acquire the information for this essay, 

representatives from both the deaf and hearing impaired communities were interviewed. The 

findings of this qualitative study show that there are many applications that have advantages 

to aid the lives of deaf and hearing impaired. These include WhatsApp, Tango and many 

others. All of the respondents appreciated the new technology but also said that there is work 

to be done in that area. Especially the poor quality of the video calls is not satisfactory to the 

users using sign language.    

 

 

Keywords: Smartphone, Applications, Deaf, Hearing impaired, Sign language, SMS, Video 

chat 

 

 

Förord  

Vi vill tacka alla våra respondenter som tog sig tid för att bli intervjuade. Vi vill även tacka 

SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), SDF (Stockholms Dövas Förening), SDUR (Stockholms 

Dövas Ungdomsråd), UH (Unga hörselskadade), HRF (Hörselskadades riksförbund), Dövas 

Tidning och Stockholms Universitet för lingvistik som hjälpte oss att hitta information om 

ämnet och att hitta respondenter. 

Vi vill också tacka den trevliga tolken som skickades ifrån TSP AB, samt handledare Helge 

Hüttenrauch för hans vägledning. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för det stöd de har gett oss under de krävande 

stunderna i arbetet med uppsatsen. 
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1. Inledning 

Teckenspråkiga döva och hörselskadade har länge fått stå i bakgrunden vid utvecklingen av 

ny teknik då det för det mesta utvecklas enbart med ”hörande”
1
 i åtanke. Så det var först när 

GSM-mobiltelefonerna kom ut på marknaden som det plötsligt blev möjligt för döva och 

hörselskadade som använder teckenspråk, att kommunicera mobilt på distans med hjälp av 

SMS, något som sågs som en livsförändrande teknik. Innan så var teckenspråkiga döva och 

hörselskadade tvungna att använda sig utav stationära system som texttelefoner eller datorer 

med internetuppkoppling för att kommunicera på avstånd, något som de nu slipper med SMS. 

Med tillgång till 3G-telefoner så blev det möjligt att ringa videosamtal mellan 

mobiltelefoner. Denna teknik har gjort att teckenspråkiga döva och hörselskadade kan 

kommunicera med varandra via teckenspråk på sina mobiltelefoner, vilket sågs som en 

revolution för många som har ett av de befintliga teckenspråken som förstaspråk.  

Idag möjliggör IP-telefoni samtal över internet och lokala nätverk, samt med nästa 

generations mobiltelefoner eller smartphones som de kallas (se avsnittet 2.4 Smartphone). 

Därför är det intressant att se om kvaliteten på videosamtalen har blivit bättre och om de 

mobilapplikationer som finns till smartphones har hjälpt döva och hörselskadade att 

kommunicera lättare med andra eller om mobilapplikationerna har hjälpt dem att lättare leva i 

ett ”hörande” samhälle. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna forskning är att undersöka vad teckenspråkiga döva och hörselskadade 

individer tycker om smartphones med deras tillhörande applikationer och om de anser att 

smartphonen har förbättrat deras sätt att leva och kommunicera, både med andra 

teckenspråkiga döva/hörselskadade och med ”hörande” individer. Främst så koncentreras 

undersökningen på kvaliteten på videosamtal i smartphones och användandet av 

mobilapplikationer i smartphones. Motiveringen är att få en ökad förståelse för de behov som 

finns inom denna grupp så att utvecklingen av smartphones och applikationer i framtiden sker 

på mer likvärdiga villkor med hörande. 

 

 

 

                                                            
1 Respondenterna kallar de som har fullt fungerande hörsel som ”hörande” 
2 SDF, Information om döva, http://www.stockholmsdf.se/information/ hämtad: 2011-12-05 
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1.2 Frågeställning 

Hur upplevs smartphoneapplikationer och kvaliteten på videosamtal i smartphones av 

teckenspråkiga hörselskadade och döva individer när det gäller att kommunicera eller att leva 

i en ”hörande värld?” 

 

1.3 Avgränsning 

Kriterierna för undersökningen är att endast ha respondenter som är teckenspråkiga döva och 

hörselskadade som äger och använder en av dagens många smartphones. Därför kontaktades 

enbart de organisationer som har kontakt med respondenter som passar in på kriterierna. 

Geografiskt sett så togs det bara respondenter från Sverige. Ett annat krav var att alla 

respondenter använder teckenspråk när de ringer videosamtal, detta för att undersökningen 

skulle bli så homogen som möjligt.       

 
2. Bakgrund 
 

2.1 Döva 

Att en person är döv betyder att personen inte kan höra något ljud över huvud taget, om de 

inte har opererat in ett cochleaimplantat i örat. Dövhet kan vara ärftligt eller bero på sjukdom, 

skada med mera.
2
 I vissa fall så kan den döva personen operera in ett cochleaimplantat i örat 

som gör att en viss grad av hörseln återfås.  

En person som är döv sedan födseln eller innan de riktigt har utvecklat sitt talspråk 

definieras som barndomsdöv och har därför teckenspråk som sitt förstaspråk och är för det 

mesta i behov utav tolk för att kommunicera med ”hörande”.
3
 I dag så finns det cirka 8000 - 

10 000 barndomsdöva i Sverige.
4
 

Personer som blivit döva senare i livet, i vuxen ålder som har den talspråkliga svenskan 

som förstaspråk definieras som vuxendöva. För att kommunicera så brukar vissa vuxendöva 

läsa på läppar och ibland använda tecken som TSS (Tecken som stöd för avläsning) eller 

handalfabet som stöd. Vissa vuxendöva använder sig dessutom utav teckenspråk. I Sverige 

finns det ungefär 5000 vuxendöva.
5
 

 

                                                            
2 SDF, Information om döva, http://www.stockholmsdf.se/information/ hämtad: 2011-12-05 
3 SPSM, Döv- barndomsdöv eller vuxendöv, http://www.horselboken.se/vuxna/dov-barndomsdov-eller-
vuxendov/ hämtad: 2011-12-05 
4 SDR, Statistik. http://www.sdr.org/om-dova/statistik hämtad: 2011-12-05 
5 Larsson Heléne, Tolktjänstutredningen, http://uhbloggar.blogspot.com/2011_06_01_archive.html hämtad: 
2011-12-05 

http://www.stockholmsdf.se/information/
http://www.horselboken.se/vuxna/dov-barndomsdov-eller-vuxendov/
http://www.horselboken.se/vuxna/dov-barndomsdov-eller-vuxendov/
http://www.sdr.org/om-dova/statistik
http://uhbloggar.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
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2.2 Hörselskadade 

Hörselskador kommer i många olika former men den vanligaste är någon grad av 

hörselnedsättning där en skada i innerörat har försämrat ljudets framfart.
6
 Andra hörselskador 

är tinnitus, ljudöverkänslighet, otoskleros och Menières sjukdom.
7
 Den främsta beteckningen 

på hörselskada är att personen har svårt att uppfatta vissa ljud. Hörselskada brukar ses som ett 

socialt handikapp då den kan begränsa den hörselskadades sociala liv med andra.  

Hörselskadade brukar delas in i antingen barndomshörselskadade då det är medfött eller 

har uppstått vid tidig ålder, eller vuxenhörselskadade där hörselskadan uppstått senare i livet. 

Det speciella med hörselskador är att de är alla olika, beroende på den hörselskadade 

individen och därför måste varje fall behandlas individuellt.  

De flesta hörselskadade är i behov av hörapparater eller tar hjälp av läppavläsning för 

att lättare kunna höra och koncentrera sig på den ljudkälla som ska uppmärksammas. Det 

finns även väldigt många hörselskadade som använder sig utav teckenspråk som andraspråk.
8
 

I Sverige så finns det ungefär 1 miljon hörselskadade personer. 

I avsnitt 10.2, bilaga B, finns det information om befintliga hjälpmedel för döva och 

hörselskadade (till exempel hörslingor och hörapparater). 

 

2.3 Teckenspråk 

Det var drygt 30 år sedan riksdagsbeslutet där det svenska teckenspråket ska ses som första 

språk för döva gick igenom. Den 14 maj är teckenspråkets dag med anledning av att det var 

den dagen beslutet gick igenom som i sin tur gjorde att teckenspråket fick status som språk.
9
 

Detta ledde till att teckenspråket nu skulle kunna användas som ett undervisningsspråk i 

skolor för döva och hörselskadade.
10

 

Språket är uppbyggt på att manuellt teckna med antingen en eller två händer. Det finns 

tre aspekter med detta språk, den ena är en hand som agerar som artikulator, den andra är 

själva rörelsen som heter artikulation och slutligen läget som heter artikulationsställe. Det 

spelar ingen roll vilken hand man använder när man tecknar ett enskilt tecken eftersom 

resultatet blir den samma.  

                                                            
6 UH, Hörselskador,. http://www.uh.se/php/omhorselskador/horselskador.php hämtad: 2011-12-06 
7 HRF, Om hörselskadade, http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072 hämtad: 2011-12-06 
8 DHB, Hörselskada, http://www.dhb.se/?id=58 hämtad: 2011-12-06 
9 Institutet för språk och folkminnen, Teckenspråkets dag, http://www.sprakradet.se/2118#item101400 
hämtad: 2011-12-09 
10 Proposition 2008/09:153.  Språk för alla – förslag till språklag. Stockholm, Kulturdepartementet 

http://www.uh.se/php/omhorselskador/horselskador.php
http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072
http://www.dhb.se/?id=58
http://www.sprakradet.se/2118#item101400
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Artikulatorn visar olika attityder vilket utmärker sig med att handen intar vissa skepnader som 

till exempel flat hand, knuten hand eller pekfingerhand.   

 

 

 

             

 

  

 

 

 

 

           Figur 1. Flat hand
11

        Figur 2. Knuten hand
12

        Figur 3. Pekfingerhand
13

 

 

Artikulationen kan beskriva rörelsen när utövaren använder artikulatorn, detta kan även 

betyda att utövaren använder sig utav sin kropp för att teckna såsom när man lägger flat 

handen på kinden. Denna rörelse kan te sig på olika sätt, med den ena tecknar utövaren i olika 

riktningar såsom höger, fram och ner. Det kan även röra sig om rörelsearter som vrids och 

cirkulära rörelser. Det läget där artikulatorn agerar kallas artikulationsstället, detta betyder att 

det området som där det tecknandet sker kan antingen vara någon del av kroppen eller ett 

neutralt läge som är där händerna artikulerar. Den minsta rörelsen kallas för Kirem som är en 

form av fonem som är den minsta rörelsen i teckenspråket som beskriver de olika aspekterna 

av teckenspråket i detalj.
14

 

Skillnaden mellan den verbala svenskan och det svenska teckenspråket är att ett tecken 

kan innehålla en hel mening. Teckenspråket är oberoende från den verbala svenskan i och 

med att det svenska teckenspråket har en egen uppbyggnad och grammatik. De ord som inte 

har ett tecken bokstaveras oftast.
15

 

                                                            
11 ASL University, Flat hand, Figur. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm  
hämtad: 2012-01-27 
12  ASL University, Closed hand, Figur. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm  
 hämtad: 2012-01-27 
13  ASL University, Index, Figur. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm 
hämtad: 2012-01-27 
14 SOU 2006:29. Utredningen Översyn av teckenspråketsställning. Teckenspråk och teckenspråkiga: Kunskaps- 
och forskningsöversikt Delbetänkande. Stockholm. Socialdepartementet 
15 DHB, Teckenspråk, http://www.dhb.se/?id=61 hämtad: 2011-12-09 

http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm
http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm
http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm
http://www.dhb.se/?id=61
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Det finns ett lexikon på Stockholms Universitets hemsida som består av en databas av ord 

med dess motsvarande tecken som illustreras av en bild eller video. Där finns det bland annat 

tecknen för matematiska begrepp, svenska landskap och orter. 
16

 

 

 

Figur 4. Stockholms Universitet - Svenskt teckenspråkslexikon
17

 

 

2.4 Smartphone 

Smartphone är en beteckning på den nya generationens mobiltelefoner och är en blandning 

mellan en mobiltelefon och en handdator.
18

 Dessa telefoner har tekniken och kraften som en 

handdator och har kommunikationsmöjligheterna som en mobiltelefon.  

Det som står ut hos dagens smartphones är att de främst använder eller är uppbyggda av 

mobilapplikationer som antingen ingår eller som laddas ner från exempelvis internet. Det 

andra som brukar vara utmärkande för en smartphone är att de har en pekskärm istället för 

fysiska knappar (det finns dock smartphones som fortfarande har fysiska knappar).  

Smartphones som har tillgång till internet har gjort att sociala medier som Facebook och 

Twitter alltid finns nära till hands. I svenskan så finns det ingen riktig benämning så därför 

används ”smartphones” som ett begrepp i denna studie. 

 

                                                            
16 SU, Institutionen för lingvistik, Svenskt teckenspråkslexikon, http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon 
hämtad: 2012-01-27 
17 Södermanland. Svenskt Teckenspråkslexikon. Figur. http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-
db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes hämtad: 2012-01-27 
18 Datormobil. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/datormobil hämtad: 2011-12-11 

http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon
http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes
http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes
http://www.ne.se/lang/datormobil
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2.5 Applikationer 

En applikation/mobilapplikation eller ”app” (som det kallas i folkmun) är ett 

tillämpningsprogram som fyller ett speciellt syfte.
19

 Dessa appar förekommer i flera olika 

former. Några exempel är chattklienter, nöjestjänster, sociala medier, spel- och 

hjälpmedelstjänster. En anledning till att använda mobilapplikationer är att de är väldigt 

snabba, smidiga och brukar vara designade specifikt för den mobilplattform som används. 

 

2.6 Förmedlingstjänster 

Det finns en teknisk lösning för personer som antingen är döva eller hörselskadade som gör 

det möjligt att få tolk genom bildtelefoni. Denna teknik kallas FfBt de vill säga 

förmedlingstjänst för bildtelefoni. Post och telestyrelsesen upphandlade denna tjänst som togs 

om hand av tolkcentralen i Örebro.
20

 Underleverantörerna till denna tjänst är Stockholms läns 

landsting, Uppsala tolkcentral, Tolkbyrån i Uppland och Visby tolkcentral. Denna tjänst har 

varit upphandlad av PTS sedan 1997, men då var tjänsten bara tillgänglig för fasta ISDN-

telefoner (Integrated Services Digital Network).  

Ett utvecklingsprojekt startades 2003 med motiveringen att utveckla och anpassa denna 

tjänst så att den skulle fungera med IP- bildtelefoner, projektet gick under namnet IP-access 

och avslutades 2006. I samma veva utvecklades också ett callcenter för att tolkcentralerna 

skulle kollaborera med varandra. Under 2005 lanserades ett till projekt med namnet ”Tolken i 

fickan” där inriktningen var att utveckla en tjänst som skulle möjliggöra att man kunde 

förmedla samtal från 3G-mobiler. I dagsläget har PTS ett huvudmannaskap i FfBt. 

Idag finns förmedlingstjänsten på webben i form av bildtelefoni.net.
21

 På denna sida kan 

man få information om tolkförmedling, samt få video-demonstrationer om hur tolkningen 

fungerar. Det finns två typer av tolkförmedling den ena är distanstolkning där tolken finns 

som stöd i mobilen när man till exempel ska till läkaren och boka tid. Det andra sättet är 

tolkförmedling där en extern person sitter och tolkar på plats. 

 

 

 

                                                            
19 applikation. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/applikation/1258417 hämtad: 2011-12-10 
20 Warnicke. Camilla, Förmedlingstjänst för Bildtelefon, Kandidat-uppsats Örerbro Universitet, 
Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro, 2007 
21 Bildtelefoni.net, http://www.bildtelefoni.net hämtad: 2011-12-09 

http://www.ne.se/lang/applikation/1258417
http://www.bildtelefoni.net/
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2.7 Texttelefon 

En texttelefon är designad för personer som har svårt att höra eller tala. Texttelefonen 

fungerar mer eller mindre som en vanlig telefon förutom det faktum att användarna skickar 

textmeddelande till varandra via telenätet istället för tal.  

Texttelefonen består i regel utav ett tangentbord och en bildskärm, eller 

punktskriftsdisplay om personen ifråga är blind.
22

 Om användaren har internetuppkoppling 

och en dator med en mjukvara för texttelefoni så kan personen använda datorn som en 

texttelefon.
23

  

När det ringer hos en döv person så brukar texttelefonen ge ut en ljussignal som 

signalerar för den döva användaren att det ringer. När användaren skriver något så syns det i 

realtid på mottagarens skärm och allt som har sagts av båda användarna under samtalets gång 

går att se på skärmarna. 

 

 

 

Figur 5. Texttelefon – Superprint 4425A
24

 

 

 

 

2.8 Bildtelefon 

En bildtelefon är en telefon eller dator som även har en bildskärm och kamera. Med en 

bildtelefon så kan användarna se och prata med varandra i realtid, detta har lett till att döva 

personer tagit till sig tekniken för att kommunicera med varandra via teckenspråk.
25

 

                                                            
22 Polycom, Texttelefon. http://www.polycom.se/newLook/texttelefon.htm hämtad: 2011-12-09 
23 Texttelefoni.se, Vad är en texttelefon?, http://www.texttelefoni.se/start.asp?sida=6546 hämtad: 2011-12-09 
24 Wyoming Department of Workforce Services, Superprint 4425A. Figur. 
http://www.wyomingworkforce.org/vr/wyrdstele_equip_list-tty.aspx hämtad: 2011-12-09 
25 Bildtelefon. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/bildtelefon hämtad: 2011-12-11  

http://www.polycom.se/newLook/texttelefon.htm
http://www.texttelefoni.se/start.asp?sida=6546
http://www.wyomingworkforce.org/vr/wyrdstele_equip_list-tty.aspx
http://www.ne.se/lang/bildtelefon
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Ingången av bredband har gjort bildtelefoni väldigt populärt då via mjukvara på användarens 

dator tillsammans med en webbkamera så går det att kommunicera med personer över hela 

världen, däremot så är kvaliteten varierad och inte alltid lika bra som hos en vanlig 

bildtelefon.  

Figur 6. Bildtelefon - ISDN-Bildtelefon TelePhoSee26 

 

2.9 GSM, 3G, 4G-mobilnäten och 3G-mobiler 

Innan 3G (tredje generationens mobiltelefoni) så fanns GSM-nätet (Globalt system för mobil 

kommunikation) som var den andra generationens mobiltelefoni.
27

 Med GSM gick det att 

skicka SMS, MMS och surfa på internet i begränsad utsträckning. Med 3G så blev 

dataöverföringshastigheten 40 gånger större jämfört med GSM-nätet.  

Tack vare den högre överföringshastigheten med 3G så blev flera tjänster som inte gick 

med GSM möjliga för mobiltelefoner att göra. Det blev till exempel möjligt att överföra 

grafik, bilder och även ha videosamtal med andra användare via mobiltelefoner som stödde 

3G, en av de bättre 3G-mobiltelefonerna var NEC e616 (se avsnitt 10.4, bilaga D). Dessa 3G-

telefoner gjorde att döva och hörselskadade som använder sig utav teckenspråk kunde 

använda 3G-telefonerna för att kommunicera med varandra via teckenspråk på sina 

mobiltelefoner. Det gick även att surfa på internet i snabbare hastighet än GSM-nätet som 

använde sig utav WAP (Wireless Application Protocol). 

4G är den fjärde generationens mobiltelefoni. Troligen är respektive blir den nya/nästa 

mobiltelefoni och trådlös datastandarden för mobiltelefoni och trådlös data. 4G baserar sig på 

                                                            
26 Rehadat informationssystem, ISDN-Bildtelefon TelePhoSee. Figur. 
http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS?State=311&Last=-1&Db=0&GIX=M/23782 hämtad: 2012-01-28 
27 3G. Paginas IT-ORDBOK. http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6098 hämtad: 2011-12-10 

http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS?State=311&Last=-1&Db=0&GIX=M/23782
http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6098
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3G-nätet men använder sig utav en teknik som kallas Long Term Evolution (LTE)
28

 som är 

specificerat för att möjliggöra dataöverföringshastigheter på ca 80-100 Mbit/s.
29

 Dagens 4G är 

fortfarande ganska nytt och uppfyller inte helt den standard som har satts för 4G. 4G är tänkt 

att kunna erbjuda många fler tjänster än vad 3G har idag utan någon större fördröjning, så 

kallad ”next generation network” (NGN) tjänster.  

Mobilnäten blir allt mer kraftfulla och tillåter att alltmera avancerade applikationer och 

möjligheten att surfa i höga hastigheter kan användas i både smartphones och andra mobila 

plattformar eller system.  

 

2.10 IP-telefoni 

Med IP-telefoni används ett internetprotokoll som möjliggör användandet för att samtala över 

internet.
30

 Med IP-telefoni så använder man ett tekniskt medium för att överföra röstsamtal 

(ibland videosamtal) digitalt över internet eller inom det lokala nätverket. Detta kan göras via 

till exempel genom en dator som har en programvara som möjliggör VoIP (Voice over IP) 

kommunikation via en mikrofon, högtalare/hörlurar och webbkamera för videosamtal, eller 

via IP-telefoner som är designade för använda VoIP. 

De flesta videochattklienter använder sig utav detta VoIP-protokoll som gör det möjligt 

för användarna att se och prata med varandra över hela världen via webbkameror. Individer 

som kommunicerar via teckenspråk använder sig flitigt utav olika videochattklienter som till 

exempel Tango och Skype, då de kan se och prata med varandra via teckenspråk. IP-telefoni 

är väldigt populärt i dagens telefoner, men däremot så är det inte alla operatörer som tillåter 

IP-telefoni i deras telefoner. Just nu är det bara operatören ”3” som tillåter IP-telefoni i sitt 

avtal. Hos Telia, Tele2 och Telenor står det tydligt i det finstilta att IP-telefoni inte är tillåtet, 

vilket klart begränsar döva och hörselskadades användning av videosamtal.
31

 Telia och Tele2 

har dock ett abonnemang som är lite dyrare än vanligt som tillåter IP-telefoni. (
32

 
33

) 

 

 

                                                            
28 4G. Paginas IT-ORDBOK. http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6156 hämtad: 2011-12-10 
29 Telia, Fakta om 4G. http://telia4g.se/?page_id=97 hämtad: 2011-12-10 
30 Cellip, VAD ÄR IP-TELEFONI?. http://www.cellip.com/vad-ar-ip-telefoni/ hämtad: 2011-12-11 
31 Smith Gustaf, ”IP-Telefoni I mobilen är inte tillåtet.” iPhoneGuiden.se http://iphoneguiden.se/ip-telefoni-i-
mobilen-ar-inte-tillatet/ hämtad: 2011-12-11 
32 Telia, Bredbandstelefoni. http://www.telia.se/privat/fasttelefoni/abonnemang/bredbandstelefoni/ hämtad: 
2012-01-28 
33 Tele2, Total. http://www.tele2.se/foretag/mobilabonnemang/total.aspx hämtad: 2012-01-28 

http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6156
http://telia4g.se/?page_id=97
http://www.cellip.com/vad-ar-ip-telefoni/
http://iphoneguiden.se/ip-telefoni-i-mobilen-ar-inte-tillatet/
http://iphoneguiden.se/ip-telefoni-i-mobilen-ar-inte-tillatet/
http://www.telia.se/privat/fasttelefoni/abonnemang/bredbandstelefoni/
http://www.tele2.se/foretag/mobilabonnemang/total.aspx
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2.11 SMS 

Förkortningen SMS betyder Short Message Service och är ett protokollverktyg som möjliggör 

kommunikation mellan mobilanvändare genom att användaren skriver och tar emot 

textmeddelanden.
34

 Detta lanserades i Europa 1992. SMS-tekniken använde i början 

huvudsakligen GSM-nätet men övergick emellertid till andra typer av nät.  

Meningen med SMS är att man som användare ska kunna skriva korta textmeddelanden 

som har en begränsning till högst 160 tecken när det är latinska bokstäver och 70 tecken när 

det är det är icke-latinska bokstäver. SMS är till för att skicka textmeddelanden. En utveckling 

av SMS-protokollet där man även kan skicka ljud, bilder och animationer kallas för MMS 

(multimedia messaging service).  

 

2.12 Chatt 

Chatt eller ”datormedierade skrivna realtidssamtal” är när två eller flera individer skickar 

textmeddelanden till varandra över till exempel internet.
35

 Det vanligaste sättet för detta är via 

en klient för snabbmeddelande som till exempel Windows Live Messenger,
36

 där användarna 

enkelt kan skicka textmeddelanden till varandra i realtid. Vissa chattklienter stödjer även eller 

är helt specificerade för video- eller röstchatt via mikrofon och webbkamera. 

Figur 7. Windows Live Messenger
37

 

 

                                                            
34 Developer’s Home, Short Message Service / SMS Tutorial, http://www.developershome.com/sms/ hämtad: 
2011-12-11 
35 Tryggt på nätet, Vad är chatt?. 2008. 
http://www.tietoturvakoulu.fi/sv/index/vanhemmille/kayttotapoja/chatit.html hämtad: 2011-12-10 
36 MSN, Windows Live Messenger. http://windows.se.msn.com/windowslive/messenger.aspx  
Hämtad: 2012-01-28 
37 MSN, Start Chatting. Figur. http://explore.live.com/messenger-get-started?T1=t3 hämtad: 2012-01-28 

http://www.developershome.com/sms/
http://www.tietoturvakoulu.fi/sv/index/vanhemmille/kayttotapoja/chatit.html
http://windows.se.msn.com/windowslive/messenger.aspx
http://explore.live.com/messenger-get-started?T1=t3
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2.13 E-post 

E-post är ett av de vanligaste sätten i dag när det gäller att skicka meddelanden över internet 

eller inom lokala nätverk.
38

 För att skicka e-post till någon så måste både sändare och 

mottagare redan ha en e-post adress.  

Med e-post så kan man förutom textmeddelanden även bifoga andra datafiler. När e-

post togs fram så blev det väldigt populärt, speciellt för teckenspråkiga personer då de 

plötsligt kunde kommunicera med andra över långa avstånd via textmeddelanden. 

 

3. Tidigare Forskning 

 

3.1 Applikationer 

I artikeln Apps With Amps: Mobile Devices, Hearing Assistive Technology, and Older Adults 

av Sharon A. Lesner och Mona Klinger tittade författarna på hur Apple applikationer hos 

mobilutrustning som iPad, iPhone och iPod Touch fungerade som hjälpmedel (HAT, hearing 

assistive technology) för personer i USA med nedsatt hörsel, främst hos äldre.
39

 De 

poängterade dock att applikationerna inte ska ses som ett substitut för till exempel 

hörapparater utan mer som hjälpmedel. De undersökte applikationer i tre olika kategorier; 

applikationer som förstärker ljud, visuella applikationer och applikationer för att 

kommunicera på avstånd.  

Som resultatet presenteras var ljudförstärkningsapplikationer populära och kan fungera 

som hjälpmedel, några populära applikationer som undersöktes spelar in konversationer för 

användaren. Men problemet var att det var mycket svårt att få information om vad för sorts 

ljud som förstärktes och i vilken styrka ljudet kommer i hos förstärkningsapplikationerna, 

vilket, om användaren inte är försiktig, kan resultera i hörselskador.  

Som exempel för visuella applikationer undersökte studien ”Dragon Dictation”
40

 som är 

en gratis taligenkänningsapplikation som går över Wi-Fi eller 3G-nätet och dess uppgift är att 

omvandla röst till text. Med sådana applikationer så blir det lättare för personer som inte kan 

eller har det mycket svårt att höra, att förstå vad som sägs genom att läsa översättningen av 

samtalet.  

                                                            
38 E-post. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/e-post hämtad: 2011-12-11 
39 Lesner A. Sharon och Klingler Mona, ”Apps With Amps: Mobile Devices, Hearing Assistive Technology, and 
Older Adults.” The Asha Leader. 2011. http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-
Amps--Mobile-Devices,-Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm hämtad: 2011-12-14 
40 Apple, Dragon Dictation http://itunes.apple.com/se/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8 hämtad: 
2012-01-28 

http://www.ne.se/lang/e-post
http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-Amps--Mobile-Devices,-Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm
http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-Amps--Mobile-Devices,-Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm
http://itunes.apple.com/se/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
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Som telekommunikationsapplikationer uppmärksammade studien
41

 FaceTime och Skype som 

möjliggör smidiga och användarvänliga videosamtal. Om användaren är döv går det att 

använda applikationer som dessa för att föra videosamtal där de kan kommunicera via 

teckenspråk. Dessa applikationer är även bra för hörselskadade som använder läppavläsning 

eller tecken som stöd.  

Andra applikationer som författarna framförde som hjälpmedel för personer med nedsatt 

hörsel, var till exempel en applikation som kopplades till en förmedlingstjänst, samt 

applikationer som ordnar textning till TV, film, radio, musiklåtar och musikvideos.  

Det övergripande resultatet som författarna kom fram till var att mobilapplikationer kan 

fungera som hjälpmedel för personer med hörselnedsättning. Men att vissa applikationer som 

till exempel ljudförstärkningsapplikationerna måste förbättras. Detta genom att rent tekniskt 

förbättra det in- och utgående ljudet. Författarna rekommenderade även att utvecklare bör 

lägga till varningsmeddelande för många av de ljudförstärkningsapplikationerna som finns på 

marknaden, med varningen om risken för ytterligare skador till hörseln. Författarna föreslog 

också att framtida modeller borde göras kompatibla med externa mikrofoner. 

 

3.2 Kvaliteten på videosamtal i 3G-telefoner 

Med 3G-teknikens framfart så blev det möjligt att föra videosamtal genom mobiltelefoner. 

Med detta så kunde teckenspråkiga som innan var tvungna att använda stationära 

kommunikationsmedium eller SMS, använda teckenspråk i sina mobiltelefoner. Därför var 

det intressant att studera hur videosamtalen på 3G-telefonerna lämpar sig för samtal emellan 

teckenspråkiga personer.  

I studien 3G - ljuv musik för döva öron så studerades en grupp döva ungdomar för att se 

om 3G-tekniken hade förändrat deras vardagliga kommunikation, samt för att se deras 

användning av den.
 42

 Detta genomfördes genom att via tolk intervjua fyra döva elever på 

Östervångsskolan som är en specialskola i Lund för döva och hörselskadade. Enligt studien så 

kom författarna fram till ”För döva ungdomar är 3G en revolution”.
43

 

Författarnas resultat visade på att alla deras respondenter älskade sina 3G-telefoner och 

den främsta anledningen var att respondenterna kunde använda sitt förstaspråk i sina telefoner 

genom videosamtal, som respondenterna även använde varje dag, samt att de intervjuade mer 

eller mindre slutat med sina gamla kommunikationsmedium och SMS tack vare videosamtal. 

                                                            
41 Lesner och Klingler. 2011 
42 Hülphers Oskar, Håkansson Tobias, Christian Johansson, Kjellgren Tobias, 3G – ljuv musik för döva öron?, 
Kandidat-uppsats, Lunds Universitet, Lund, 2005 
43 Ibid. S. 47 
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Författarna poängterade även att videosamtal över internet inte fungerade bra på 

videotelefoner då författarna menade att: 

 

 ”För att videosamtal över Internet ska fungera tillfredställande krävs det att båda parter i 

telefonsamtalet har en relativ snabb Internetuppkoppling.”
44

  

 

I studien Jag ser inte vad du säger: - En studie av dövas subjektiva upplevelse av kvaliteten 

på kommunikation via 3G-telefoner av Jenny Björk.
 45

 Intervjuades sju döva personer i 

Sverige mellan åldrarna 28 - 44, som ägde en 3G-telefon.  

Anledning till studien var att författarna ville undersöka lite grundligt hur pass väl 

teckenspråket upplevs och förändras i videosamtal med 3G-telefoner genom att titta på alla 

aspekter i teckenspråket. Även här så svarade de intervjuade att de använde videosamtalen 

minst en gång om dagen.  

Det mest övergripande resultatet av studien visar att de intervjuade uppgav att de var 

tvungna att anpassa sitt språk efter den lilla skärmen och i de flesta fall använda bara en hand 

för att kommunicera. Författarna nämnde även att kvaliteten hos videosamtalen på 3G-

telefoner inte når upp till de krav för att genomföra videosamtal med teckenspråk och att 

utvecklarna måste lägga mer fokus på dessa krav. Så att även döva kan få föra samtal utan 

begränsningar precis som hos ”hörande”. En intressant punkt som togs upp var att det visade 

sig att telefonen NEC e616 var överlägset bättre när det gäller videokvalitet än de nya 

telefonerna som fanns på marknaden på den tiden. Vilket kan bero på att NEC hade bättre 

bildhastighet (Måttet i bilder per sekund).  

 

Rapporten Mobil videokommunikation för döva: Redovisning av försöksverksamhet med 

bredband för personer med funktionshinder som genomfördes av Post- och telestyrelsen på 

uppdrag av regeringen år 2005, var den sjunde och sista av en rad försöksprojekt.
46

 Denna 

rapport undersökte huruvida 3G-nätverket, 3G-mobiltelefoner och tjänster lämpar sig för 

döva. 

                                                            
44 Ibid. S. 39 
45 Björk Jenny, Jag ser inte vad du säger: En studie av dövas subjektiva upplevelse av kvaliteten på 
kommunikation via 3G-telefoner. Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde, Skövde, 2006 
46 PTS, Mobil videokommunikation för döva, Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med 
funktionshinder, Rapport, Post & Telestyrelsen, Stockholm, 2005 
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Därför delades undersökningen in i tre delar: Mobil videokommunikation mellan döva, 

(mobila videomeddelanden), Teckenwebben och distanstolkning genom Förmedlingstjänst. 

Cirka 50 döva personer med 3G-telefoner deltog i undersökningen.  

Det mest generella som framkom av studien var att de döva som deltog var väldigt 

nöjda och tyckte att 3G var ett viktigt verktyg i deras liv då de kunde prata på sitt modersmål 

via mobilens videosamtal. Detta tyckte de även fast den tidens 3G-telefoner inte hade nått upp 

till de krav som ställs på teckenspråkiga videosamtal och att de har olika prestanda gällande 

kvaliteten på videosamtal. Den enda telefonen som det talades varmt om var NEC e616, då 

den hade bäst bildväxlingshastighet.  

Det konstaterades också i studien
47

 att 3G-telefonerna hade låg batteritid då videosamtal 

drar mer energi och att det var ganska vanligt att samtal inte kunde genomföras överallt i 

nätverket. Enligt undersökningen så krävs det snabb överföringshastighet utan fördröjning för 

att videosamtal ska fungera bra. Flera av de döva svarade med att de hade mer eller mindre 

slutat med texttelefoni tack vare den nya 3G-tekniken och bildtelefoni.  

I samma studie
48

 testades förmedlingstjänsten ”Tolken i fickan” som gör det möjligt att 

använda en tolk genom 3G-telefonen fick ett väldigt positivt omdöme.  

Teckenwebben är en tjänst som översätter till exempel nyheter till 

teckenspråksmeddelanden för en viss kostnad. Döva tyckte att den var intressant men att den 

tjänsten var alldeles för dyr. De såg ett behov av videosvarsbrevlådor, en svarstjänst som 

berättar vid inkommande (video-) samtal att det är en döv person den ”hörande” talar med 

eller att mobilen vidarekopplar till en tolk.  

Studien
49

 kom också fram till att det skulle behövas ett SMS system för viktiga 

meddelanden till allmänheten som samtidigt skickar med en länk till ett teckenspråkigt 

videomeddelande för att informera döva individer. 

Enligt författarna så var det högst sannolikt att video- och tilläggstjänster kommer att 

utvecklas i takt med 3G-användarna. Författarna uppmärksammade också att de döva som 

deltog i undersökningen visade på att döva individer har stor nytta av 3G och mobil 

videokommunikation. Det stämmer även in på de tidigare uttalande från döva där 3G var ”det 

största som hänt på hundra år” och att det var ”en revolution för döva”.
50

  

 

 

                                                            
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. S. 34 
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År 2006 till 2007 genomfördes ett test av 3G-telefoner med döva, dövblinda och 

hörselskadade i fokus av Hjälpmedelsinstitutet (HI) i samarbetade med Post- och telestyrelsen 

(PTS) och Konsumentverket.
51

 Testerna jämförde en rad nya mobiltelefoner och tittade på hur 

pass bra de fungerade i olika kategorier. Främst var videokvaliteten i fokus för att se om de 

lämpar sig för teckenspråkskommunikation, därefter testades telefonerna på hur kompatibla 

de var med hörapparater och teleslingor och om det fanns möjlighet att koppla in en 

skärmläsare. Totalt så var det 20 personer som deltog i studien.  

Enligt denna undersökning var det svårare med 3G jämfört med fasta bildtelefoner när 

det gällde att ringa videosamtal, men att mobiliteten hos 3G-telefonerna var en klar fördel 

som uppskattades. Beroende på telefonen och vem som svarade så fick kvaliteten på 

videosamtalen i 3G-telefonerna blandade resultat. Författarna ansåg att döva personer ger 

högre betyg än vad hörselskadade ger då flera hörselskadade använder läppavläsning vid 

videosamtal och att döva kanske inte har så stora förväntningar på kvaliteten. Majoriteten av 

respondenterna sa att videokvaliteten på telefonerna inte uppfyller deras 

kommunikationsbehov vid videosamtal. 

Att telefonerna inte uppfyller respondenternas kommunikationsbehov uppgav 

författarna berodde på att de flesta av telefonerna hade en låg bildväxlingsfrekvens vilket kan 

resultera i att det bli en fördröjning i bilderna som gör att det inte går att se vad personen säger 

när den hörselskadade läser på läpparna eller rörelserna i teckenspråk hos döva. Det framgick 

att det även kunde bero på den lilla skärmen, den låga bildupplösningen eller dålig 

ljussättning. Författarna nämnde att kvaliteten på videosamtalen varierade beroende på om 

respondenterna hade olika telefoner eller hastigheter i 3G-nätet. 

Undersökningen ansåg att 3G-telefonerna ännu inte är lämpade för döva, dövblinda och 

hörselskadade och att utvecklarna borde koncentrera sig på följande punkter:  

 Ha en högre bildväxlingsfrekvens.  

 Förbättra synkronisering mellan ljud och bild.  

 Högre upplösning på skärmen.  

 Skapa en standard för gränssnittet för headsets för att teleslingor och andra 

hörhjälpmedel också ska fungera.  

 Ha en större kameravinkel.  

 Ha bättre belysning på skärmarna.  

  

                                                            
51 Richter Andreas och Fundell Sara, Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda 
personers behov, Rapport, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm, 2007 
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Det gemensamma från dessa studier var att det påpekades att 3G-tekniken var 

revolutionerande då döva kunde få samtala på sitt modersmål via videosamtal. Men studien 

tog även upp de brister som 3G-telefonerna hade gällande videosamtal. Speciellt hos de äldre 

användarna kom det fram att de undvek att ringa långa videosamtal och i vissa fall undvek att 

ringa personer som hade en speciell 3G-telefon eftersom bildkvaliteten skulle vara för dålig.42 

Detta är ett tydligt tecken på att 3G-telefoner var i behov av förbättringar då 

videokvaliteten inte var tillfredsställande nog för att kunna teckna under videosamtal. Det 

framkom också att många accepterade de brister som fanns och tyckte att fördelarna 

övervägde nackdelarna.39   

 

3.3 SMS och kartläggning av andra tjänster 

Studier som kartlägger döva och hörselskadades användning av olika kommunikationstjänster 

har gjorts i flera olika länder bland annat Australien där de gjorde en kartläggning av 

användandet av SMS, texttelefon, förmedlingstjänster, fax och datorer hos döva.
52

 Dessa 

medium var de vanligaste som användes av döva och hörselskadade i Australien när denna 

undersökning genomfördes. 

I denna undersökning ville forskarna se om den nya tekniken har gjort den gamla 

tekniken inaktuell. Syftet med denna undersökning var att kartlägga användningen av SMS. 

För att få respondenter till undersökningen kontaktades Australian association of the deaf som 

i sin tur skickade ut en fysisk enkät till sina medlemmar. Forskarna valde detta upplägg för att 

få ett större åldersspann på respondenter. Urvalet var alla döva äldre än 18 år. Respondenterna 

delades in i tre kategorier; döva, håller på att bli döva och hörselskadade. 

Resultat visade att majoriteten av de tillfrågade använde sig utav SMS för att 

kommunicera. På frågan om e-post svarade en inte lika stor majoritet av respondenterna att de 

använde sig utav e-post för att kontakta ”hörande”. Detta skulle ha varit omöjligt att göra 

innan dessa teknologier fanns. Denna rapport visar att döva har anpassat sig till nya 

teknologier och i vilken utsträckning de har tagit till sig dessa. 

 

 

                                                            
52 Power R. Mary, Power Des, Horstmanshof Louise, Deaf People Communicating via SMS, TTY, Relay Service, 
Fax, and Computers in Australia, Vetenskaplig Artikel, Bond University, Australien. 2006 
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En annan studie gjordes i jämförande syfte för att se hur döva personer i Tyskland använder 

sig utav den befintliga tekniken.
53

 Denna studie står i ljuset av Power et al. australiensiska 

studie och utgick från dessa frågor: Hur använder sig tyska döva av textbaserade verktyg och 

hur kategoriseras dessa? Vilka jämförelser kan göras med den australiensiska studien? Vilka 

förväntningar har tyska döva på utvecklandet av nya tekniska lösningar för kommunikation? I 

ett användarsocialt perspektiv, hur påverkar användningen av kommunikationsmedium det 

sociala nätverket? 

En internationell enkät skickades ut parallellt med den australienska som stod till grund 

för den tyska undersökningen. Författarna till den tyska studien ansåg att det skulle ge mer att 

översätta enkäten till tyska för att respondenterna skulle förstå den bättre och därmed svara på 

den. Forskargruppen ordnade att enkäten översattes till tyska och därefter spreds genom 

webbsidor som hade döva besökare.   

Det var marginellt fler män som svarade på enkäten och majoriteten var i åldrarna 31-40 

och använde tyskt teckenspråk och hade en akademisk utbildning. 

Denna tyska online enkät publicerades april 2005 och låg ute till mars 2006. Den 

handlade om metoderna för kommunikation, hur dessa metoder upptäcktes, hur ofta dessa 

används och till vem man kommunicerade med.  

Den stora differensen från den australiensiska studien var att tyska döva använde WAP-

tekniken i större utsträckning, det vill säga via mobiler får tillgång till internet, vilket 

antagligen berodde på kostnaden för den tjänsten. På den tiden då studien utfördes uttryckte 

respondenterna att de egentligen ville ha videosamtal så att de skulle kunna teckna "ansikte 

mot ansikte", men ansåg att kostnaderna var för höga.     

Det kom också fram att tyska döva använde sig av elektronisk textkommunikation 

frekvent. Studien visar fördelarna med nya teknologier och hur viktigt det är att göra dessa 

tillgängliga för alla döva för att minska känslan av att vara isolerade. 

 

I en engelsk studie kartlagdes hur döva kommunicerar genom olika medier.
54

 I denna studie 

valdes respondenterna från ett brett åldersspann och från olika bakgrunder. Deltagarna var 

antingen döva från födseln eller hade blivit det senare i livet. Det som är generellt för denna 

studie var att respondenterna använde sig utav textkommunikation. 

                                                            
53 Power Desmond J., Power R. Mary, Rehling Bernd, ”German Deaf People Using Text Communication: Short 
Message Service, TTY, Relay Service, Fax, and E-mail”, Vetenskaplig artikel, American Annals of the Deaf, vol. 
152, nr. 3, 2007, S. 291-301 
54 Pilling Dora och Barrett Paul, Text Communication Preferences of Deaf People in the United Kingdom, 
Vetenskaplig artikel, City University, London. 2007 
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Frågan som denna rapport ville studera var att se vilka verktyg döva använder sig utav när de 

kommunicerar. Forskarna vände sig till de som inte kunde eller hade det svårt att använda sig 

av rösttelefoni.   

Metoderna som användes i studien var indelat i flera kompletterande moment. Det 

första var att skicka ut ett pressmeddelande till döva organisationer. Det andra var att genom 

”Read here” som fanns på BBC's texttv och detta gjordes vid tre tillfällen. Det tredje 

momentet var att skicka ut en förfrågan per brev för att hitta respondenter. För att bevara 

sekretessen skedde detta genom olika riksförbund för döva och dövblinda. 

Det fjärde som gjordes var att skicka ut ett informationsblad om enkäten till skolor i 

synnerhet till enheterna för döva och hörselskadade.  

Det generella resultatet var att majoriteten av de svarande uppgav att de använde SMS 

för att kommunicera och socialisera mer än med ett annat medium. Jämfört med tidigare 

studier var användningen av texttelefon och fax betydligt mindre. Anledningen till att folk 

använde sig av SMS var att det var enkelt att använda och portabelt.  

 

4. Metoden 

I studien deltog totalt åtta vuxna personer, fem kvinnor och tre män, fem utav dem var döva 

och tre var hörselskadade. Sju av dem intervjuades (tre med tolk) och en fick frågorna 

hemskickad via e-post. Innan varje intervju informerades respondenterna om syftet med 

studien, intervjuerna och om deras rättigheter. För att skydda respondenternas identitet så 

kommer inga namn på respondenterna att nämnas (Se avsnitt 10.1 bilaga A för 

intervjufrågorna). 

 

4.1 Kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer 

Då syftet med denna studie var att ta reda på respondenters åsikter angående dagens 

smartphones så ansågs intervju vara den bästa metoden för att få ut den kvalitativa data som 

krävdes. Informationen kommer direkt från en individ som besitter den kunskap som behövs 

för studien. Detta betyder att både individens kunskaper och synpunkter kommer fram vilket 

ger en ökad förståelse för ämnet.
55

  

Eftersom intervjuer sker i realtid så är de mer flexibla då det går att få ut svar som går 

att följa upp med följdfrågor, något som inte går att göra med en enkätstudie.
56

 För att få så 

kvalitativ data som möjligt så valdes intervjusättet semi-strukturerad respondentintervju till 

                                                            
55 Bell, Judith. Introduction till forskningsmetodik, 4. uppl, Studentlitteratur, Lund, 2006. S. 158 
56 Ibid, S. 159 
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studien, vilket innebär att gruppen som intervjuas är direkt kopplade till företeelsen som 

undersöks.
57

  

Semi-strukturerad intervju är en kombination av strukturerad intervju där alla frågorna 

redan är klara, tillsammans med den frihet respondenterna får att tala ut om sina åsikter som 

finns hos ostrukturerad intervju. Uppsättningen är utmärkt för att få reda på de döva och 

hörselskadades åsikter och samtidigt få svar på de frågor som studien ställer.
58

 

Vid skapandet av intervjufrågorna så formulerades de till största delen med hjälp av 

Bells huvudregler för intervjuer.56 Därefter kategoriserades frågorna in fyra kategorier som är 

olika teman, för att underlätta analysprocessen och dessa var: 

 

 ”Allmänt” där respondenternas generella åsikter om sina smartphone kommer 

upp.  

 ”Videosamtal” undersöker hur pass bra respondenterna tyckte om 

videosamtalsfunktionen och hur bra kvaliteten på samtalen var. 

 ”Applikationer” där respondenterna fick berätta om de applikationer som de 

använder och om applikationerna hade hjälpt dem att kommunicera 

lättare/svårare med andra eller om dessa har hjälpt dem i vardagen.  

 ”Framtiden” För att få fram vad respondenterna skulle vilja förbättra hos sin 

smartphone. 

 

4.2 Pilotstudien 

Innan den ordinarie datainsamling började utfördes en pilotstudie på den första respondenten 

som intervjuades. Frågorna som hade granskats innan testades i en faktisk intervjusituation. 

Denna utfördes via Windows Live Messenger och tog cirka 1 timme. Frågorna var anpassade 

efter huruvida respondenten ar hörselskadad eller döv. I detta fall var personen hörselskadad.  

Under intervjuns gång upptäcktes frågor som var formulerade på ett sätt som gjorde att 

dess svar skulle ha kunnat sökts fram på Google. Frågan ”Smartphone kan uppfattas som en 

statussymbol, hur uppfattar du den?” togs bort för att den var inte väsentlig. Frågan om hur 

mycket respondenten använder sin smartphone i timmar per dag omformulerades för att 

testpersonen inte exakt kunde svara på hur många timmar respondenten använde den.  

                                                            
57 Holme Idar Magne och Solvang Krohn Bernt, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2. 
uppl, Studentlitteratur, Lund, 1997.  Sid: 104  
58 Bell, S. 159 – 161 



24 
 

En ja och nej fråga upptäcktes under intervjun och omformulerades så att den skulle bli 

öppnare och därmed generera ett mer kvalitativt svar. Denna frågade handlade om huruvida 

respondenten är nöjd med skärmens storlek. Enligt Kvale och Brinkmann som använder sig 

av Kinseys forskning menar att öppna frågor generar mer utförliga svar.
59

  

En fråga om respondenten har upplevt missförstånd när denna har använt sig av 

videosamtal togs bort på grund av den var för ledande respektive självklar i sitt svar. Vid 

frågan om smartphonen uppfyller respondentens krav så blev respondenten förvirrad över de 

exemplen som gavs som aspekter i ett samtalssituation. Dessa omformulerades till ett enklare 

språk för att respondenterna skulle förstå bättre.    

 

4.3 Intervju via tolk 

Totalt så intervjuades tre barndomsdöva personer via tolk, två från dövas tidning
60

 och en från 

SDU (Sveriges Dövas Ungdomsförbund), där en tolk hade beställts innan intervjuerna. Alla 

tre intervjuer genomfördes på samma dag i ett tyst konferensrum som delas av SDR (Sveriges 

Dövas Riksförbund) och Dövas Tidning och varje intervju varade i cirka 30 min.  

För att spela in intervjuerna användes två stycken diktafoner som spelade in det som 

tolken förmedlade och som sedan skulle vara till hjälp i transkriberingen. Det var menat att 

båda diktafonerna skulle användas för att inte missa något som sagts utav tolken och 

intervjuaren.  

Men efter bara 30 sekunder in i första intervjun slutade den ena av diktafonerna att 

fungera och därför fick transkriberingsprocessen av intervjuerna förlita sig på att den andra 

diktafonen fångade upp allting som sades.  

Tolken som beställdes ifrån TSP AB
61

, satt bredvid intervjuaren och förmedlade 

frågorna som ställdes över till den döva respondenten för att sedan förmedla svaret tillbaka till 

intervjuaren. Efter intervjuerna laddades inspelningarna av intervjuerna upp på en dator som 

sen användes för att transkribera intervjuerna till text som sedan kunde analyseras. 

 

 

 

                                                            
59 Kvale Steinar och Brinkmann Svend. Den Kvalitativa Forskningsintervjun, 2 uppl, Studentlitteratur, Lund, 
2009, S. 150 
60 Dövas Tidning, http://www.dovastidning.se/ hämtad: 2011-12-16 
61 TSP AB, Teckenspråkstolkarna, http://www.tsp-ab.se/ hämtad: 2012-01-11 

http://www.dovastidning.se/
http://www.tsp-ab.se/
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4.4 Datorstödd intervju 

Eftersom studien pågick under kort tid så fanns det inte utrymme att hitta och intervjua alla 

respondenter fysiskt, boka tolkar, samt att transkribera och analysera intervjuerna. Därför så 

genomfördes fem av intervjuerna över internet. tre med hjälp av Windows Live Messenger 

och en över Facebooks textchatt. En respondent som var planerad att intervjuas fysiskt men 

som var tvungen att lämna återbud på grund av sjukdom och bad därför att få frågorna 

skickade via e-post.  

Kvale och Brinkmann nämner i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun
62

 om att 

chattintervjuer över internet närmar sig de samtalsformer som finns hos ett vanligt samtal då 

båda parterna snabbt växlar meningar med varandra, till skillnad från e-post där den ena 

ställer en fråga och måste sedan vänta på svar. Fördelarna med chattintervjuer är att de redan 

är nerskrivna och inte behöver transkriberas och att respondenter är mer öppna att svara på 

intima frågor. För denna studie betydde chattintervjuerna konkret att intervjuarna fick mera 

tid att intervjua flera respondenter.  

Däremot upplevde författarna att intervjuaren och respondenten måste båda vara bra och 

snabba på att skriva. Intervjun kan även vara eller kännas lite opersonlig då det inte går att 

höra eller se varandra. Dock så talade majoriteten av respondenterna i denna studie 

teckenspråk och därför ansågs denna metod som ett bra alternativ mot fysisk intervju, då båda 

parterna kunde kommunicera direkt med varandra.  

Dessa intervjuer genomfördes på olika datum och varje intervju tog cirka 40 till 60 

minuter att genomföra vilket var betydligt längre än intervjuerna med tolk som tog cirka 30 

minuter. När det var dags för ett i förväg bokat chattintervju satt intervjuaren vid en dator i ett 

tyst rum på Södertörns Högskola och eftersom intervjuerna skedde över internet så fick 

respondenten själv välja miljö.  

Chattklienterna som användes i studien var Windows Live Messenger och Facebooks 

textchatt, vilket berodde på respondenternas önskemål. Frågorna som användes var redan 

förberedda så det var bara att kopiera in frågorna in i textchatten. Detta skedde dock med 

mindre modifikationer och följdfrågor, beroende på svaren. 

 

 

 

                                                            
62 Kvale, sid: 165 - 166 
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4.5 Urval 

För att kunna undersöka studiens frågor så eftersöktes bara teckenspråkiga döva och 

hörselskadade personer som äger och använder sig utav en smartphone till 

respondentintervjuerna.57 

För att hitta respondenter som var relevanta till studien så kontaktades SDR, SDF, 

SDUR (Stockholms Dövas Ungdomsråd), UH (Unga Hörselskadade), HRF (Hörselskadades 

Riksförbund), Dövas Tidning, Stockholms Universitet (Institutionen för lingvistik) och 

Risbergska skolan. Detta gjordes både via telefon och med e-post där studiens syfte 

förklarades tillsammans med en förfrågan om att få hjälp med att hitta respondenter att 

intervjua. 

Därefter skickades förfrågan tillsammans med information om studien ut på några av 

dessa organisationers kommunikationskanaler (bland annat Facebook och SDRs forum First 

Class) där respondenterna själva fick lämna en intresseanmälan via e-post. Totalt svarade 10 

personer att de var intresserade att delta, däremot blev det två stycken bortfall av olika 

anledningar, så tillslut intervjuades sju personer och en fick frågorna hemskickade på grund 

av sjukdom (Se avsnitt 4.4 Datorstödd intervju).  

 

4.6 Analyseringsmetod och transkribering 

När alla intervjuerna hade genomförts så transkriberades all rådata från intervjuerna. Eftersom 

majoriteten av intervjuerna genomfördes via textchatt över internet, så var de intervjuerna 

redan i textformat och behövde bara kopieras från chatt fönstret in i ett nytt dokument där de 

kategoriserades efter datum och respondent för att sedan sparas i ett nytt dokument. 

 Inspelningarna från intervjuerna via tolk lades upp på en dator där ljudfilerna lyssnades 

igenom flera gånger av en person för att inte missa något, samtidigt skrevs allting ordagrant 

ner i ett textdokument.  

Efter transkriberingarna lästes alla intervjusvaren först igenom för att sedan jämföras  

med varandra, söka efter liknande svar och för att sedan titta om det fanns gemensamma 

kopplingar.  

Dessutom genomsöktes intervjuerna efter intressanta svar. Också intressant var 

motsägelser och olikheter jämfört med de andra respondenternas svar och hur delsvaren står 

sig i relation till den tidigare forskningen. Förutom de redan färdiga kategorierna delades 

svaren även upp i kategorier baserade på nyckelord som kom fram ur intervjusvaren. 
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4.7 Metodkritik 

Denna studie kan ha haft för få antal respondenter och/eller smartphone-modeller och så kan 

någon respondent haft samma applikationer i sin tidigare mobil vilket kan påverka resultatet 

(då de kan ha större erfarenhet). 

Även om en bra metod används så kan den ha brister: Under denna undersökning 

användes huvudsakligen datorstödd intervju som metod det vill säga en kvalitativ ansats, 

samtidigt som de andra intervjuerna var muntliga intervjuer som hade ”stöd” av en tolk. 

Nackdelen med att använda Windows Live Messenger är att det kan vara svårt att veta 

när den som intervjuas har skrivit klart. När respondenten skriver ses detta i den nedre kanten 

i chattfönstret. Under chatt konversationerna iakttogs detta och då blev det svårt att kunna 

ställa nästa fråga för att subjektet fortsatte skriva. Detta ledde till att det tog längre tid att 

genomföra intervjuerna än planerat vilket kan ha varit en nackdel då några av respondenterna 

kan har blivit stressade.  

På grund av avbrotten på Facebooks textchatt så rubbades intervjurytmen och således 

blev det svårare att hitta en röd tråd genom intervjun. Utmaningen med denna metod är att 

bibehålla den aktiva processen i fokus och inte förlora professionaliteten. När det blev avbrott 

i konversationen var det inte säkert att respondenten skulle komma tillbaka på grund av 

antalet gånger detta hände. Så om den datorstödda intervjun används måste forskaren ha i 

åtanke att det kan ske tekniska avbrott. 

De muntliga intervjuerna hade sina utmaningar i att tekniken krånglade (diktafonerna 

slutade fungera). En annan utmaning med att intervjua en som inte kan kommunicera verbalt 

är att man inte får ett förmedlat resultat med anledningen att svaret är tolkens version. När en 

tolk används kan det ske missförstånd och svaren kan misstolkas. 

En av respondenterna ville få intervjufrågorna skickade till sig för att svara på dem via 

e-post, men när intervjudokumentet skickades första gången gick det inte att öppna och 

dokumentet skickades om igen i ett annat format. Det kan vara en nackdel med att skicka ett 

dokument då respondenten kanske inte innehar samma förutsättning att öppna dokumentet på 

sin dator.      

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras de svar som är mest relevanta för studien som inhämtades från de 

åtta respondenterna. Vid presentationen av resultaten delades svaren in i olika kategorier för 

att ge en mer överskådlig bild av inhämtad data.  
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I Richter och Fundells51 studie märkte de att döva och hörselskadade har olika bedömningar 

angående kvaliteten på videosamtalen. Däremot i denna studie sågs det ingen större skillnad 

på svaren mellan döva och hörselskadade och därför ansågs det inte nödvändigt att sätta dem i 

två separata kategorier (för mer information om några av de applikationer som respondenterna 

använde se avsnitt 10.3 bilaga C.). 

 

5.1 Allmänt 

Respondenterna bestod av barndomsdöva och barndomshörselskadade. Alla respondenter med 

två undantag lärde sig teckenspråk när de var barn. De två undantagen lärde sig teckenspråk 

när de var i vuxen ålder respektive tonåring. 

Av totalt åtta respondenter använde fem av dem iPhone 4, två använde Samsung Galaxy 

S och en använde Samsung Galaxy S2. Alla åtta respondenter använde sig utav 3G-nätet och 

sju hade ett abonnemang från operatören ”3”
63

 med ett undantag som hade Telia. 

Anledningarna till varför de gick över till smartphones är olika; vissa har det enkla 

skälet att deras förra mobil gick sönder och att de därmed var tvungna att införskaffa en ny. 

Det var möjligt eftersom att abonnemanget gav utrymme för detta. Några andra införskaffade 

en smartphone då den skulle underlätta dem i deras professionella liv. Valmöjligheterna bland 

många smartphones är också en god anledning till att köpa en smartphone, då man som kund 

har möjligheten att skaffa en smartphone som erbjuder de applikationer som man vill ha eller 

behöver för sitt yrkes- och/eller privatliv. Några exempel på svaren som nämndes var att 

respondenterna kunde titta på sin e-post, föra videosamtal och titta på SLs hemsida för 

information.   

När respondenterna införskaffade sina smartphones är en mer komplex fråga. Svaren 

varierar mellan för två månader sedan till ett och ett halvt år sedan. På frågan angående priset 

på smartphone svarade alla att den är värd priset för att man kan använda den till många olika 

saker och att det jämnar ut sig i det långa loppet som en respondent sade. Några respondenter 

påpekade att om den döva eller hörselskadade inte hade råd med en smartphone, så kan 

personen använda till exempel en del av sin handikappersättning till att köpa en. 

På frågan hur ofta de använder sin smartphone svarade de flesta att de använder den 

frekvent under dagen det vill säga ”hela tiden”. Några av respondenterna använder den som 

en arbetsmobil som följer med dem under dagen. 

                                                            
63 Hi3G Acess AB, Välkommen till 3 http://www.tre.se/ hämtad: 2012-01-30 

http://www.tre.se/
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Skärmens storlek hade betydelse när respondenterna införskaffade sin smartphone för att det 

var bekvämare. En respondent rapporterade att kontakten med de ”hörande” blev bättre i och 

med att man kunde skriva direkt i mobilen istället för att använda penna och papper som hen 

använde tidigare. 

Opinionen bland respondenterna om touchskärmar var att dessa skärmar är väldigt bra 

och som en av de intervjuade nämnde så minimerar de risken för ”SMS-tumme”.
64

 En 

respondent sa att touchskärmen har gjort det möjligt för respondentens barn som också är 

döva att nu kunna ringa deras mormor med lätthet.  

Respondenterna använde smartphone för att föra videosamtal (majoriteten förde dessa 

via Tango). Sedan var SMS, MMS och internet de mest förekommande applikationerna. Att 

titta på SLs hemsida och läsa nyheter var även svar som kom fram frekvent. 

På frågan om vad respondenterna tyckte om sin smartphone generellt svarade de att de 

tyckte mycket om den och att den är ett bra redskap i vardagen, en artefakt som förenar nytta 

med nöje. En respondent uttryckte att det som var positivt med smartphonen är att den hjälpte 

att hålla sig à jour om vad som händer i världen och i SL-trafiken, något som inte var möjligt 

förr på samma sätt. En annan respondent berättade att med videosamtal i smartphones så går 

det att använda sin telefon för att ringa precis som ”hörande”. Förr så var de fast med att bara 

använda hemmets tekniska hjälpmedel. En annan sa att smartphonen helt enkelt är praktisk 

och att den därför alltid är med i fickan.   

Det som var negativt är att smartphones inte alltid har en inbyggd hörslinga så den som 

är hörselskadad måste införskaffa sig en extern hörslinga att bära runt på. Det största 

irritationsmomentet för respondenterna är att batteritiden är för dålig hos smartphones och att 

de behöver laddas ofta. Det som eftersöktes av en respondent var att hen vill använda 

videosamtalsapplikationen FaceTime via 3G-nätet.
65

 

På frågan om respondenterna använder något annat än sin smartphone för att 

kommunicera svarade de texttelefon, bildtelefon och dator finns fortfarande, men används 

numera mer sparsamt. Den primära artefakten för kommunikation verkar ha blivit 

smartphonen.  

När respondenterna blev tillfrågade om smartphonen hade gjort deras vardag lättare så 

uttryckte de att det hade den till exempel att man nu kan maila och uträtta andra ärenden 

genom applikationerna. Ett annat exempel på detta är bankapplikationer där användaren kan 

                                                            
64 Sandberg Jennie, ”Har du koll på nya tidens ”folksjukdomar””, Mabra.com http://mabra.com/har-du-koll-pa-
nya-tidens-folksjukdomar/ hämtad: 2012-02-08 
65 Apple, FaceTime, http://itunes.apple.com/se/app/facetime/id414307850?mt=12 hämtad: 2011-12-12 
 

http://mabra.com/har-du-koll-pa-nya-tidens-folksjukdomar/
http://mabra.com/har-du-koll-pa-nya-tidens-folksjukdomar/
http://itunes.apple.com/se/app/facetime/id414307850?mt=12
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göra överföringar och andra bankgöromål. Samma respondent sa att denna applikation måste 

utvecklas mer så att kunden även ska kunna ta kontakt med sin bankman via denna 

applikation.  

Respondenterna till denna studie tyckte överlag att smartphonen var en bra utveckling 

för de döva och hörselskadade. En hörselskadad respondent konstaterade rent av att hen hade 

lagt av helt med att prata i en ”vanlig telefon” för att det blev för många missförstånd.    

 

5.2 Videosamtal  

Respondenterna som blev intervjuade har nu och tidigare ägt en mobiltelefon med 

videosamtalsfunktion, samt så använder alla respondenterna teckenspråk vid videosamtalen.  

När de blev tillfrågade hur ofta de ringer videosamtal på sin smartphone ungefär 

svarade alla att det inte hände så ofta, utan det var SMS, chatt och e-post som var mest 

attraktivt och användes oftast. En respondent som använder applikationen Tango berättade att 

videosamtal bara används när hen var tvungen att diskutera något en längre stund eftersom 

bilden fryser ofta, så det krävs tålamod för att fullfölja ett sådant samtal. För det mesta så 

använde respondenten applikationen WhatsApp för att skicka korta meddelande till andra. En 

annan intervjuad berättade att innan när hen använde mobilen NEC e616 så ringde hen 

videosamtal varje dag, idag används videosamtal främst för att till exempel ge 

vägbeskrivningar, men i annat fall så var SMS överlägset (Se avsnitt 10.4 bilaga D, för bild på 

NEC e616). 

På frågan om de hade märkt av någon stor skillnad på kvaliteten på videosamtal med 

sina smartphones jämfört med sina tidigare mobiler så svarade flera stycken som tidigare 

använt NEC e616 att den modellen hade överlägset bättre bildkvalitet. Däremot sa tre stycken 

att tekniken har kommit i kapp och till och med blivit bättre när det gällde kvaliteten som 

NEC e616 hade. En respondent hade en annan syn på NEC e616 och sade att den upplevda 

kvaliteten berodde på att på den tiden hade ”alla” NEC e616 och på så vis samma bildkvalitet 

och överföringshastighet. När det sedan kom ut flera modeller på marknaden kunde 

bildkvaliteten bli jättedålig om mottagaren hade en annan modell. Denna problematik är något 

som en annan respondent också märkte då hen försökte ringa från en iPhone 4 till en iPad 2 

och märkte av en sämre kvalitet på videosamtalen jämfört med iPhone 4 till iPhone 4.  

Ett par poängterade att idag går de flesta videosamtalen via gratis applikationer som går 

över både Wi-Fi (och i vissa fall 3G-nätet). Tidigare då videosamtalen bara gick direkt över 

3G-nätet var de tvungna att betala det dyra priset operatörerna tar för att ringa videosamtal 
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mellan personer som har olika mobiloperatörer. Men med dagens applikationer kan de istället 

ringa ”gratis” via Wi-Fi och i vissa fall även 3G om operatören stödjer IP-(video-)telefoni.  

En annan fördel med sådana IP(video-) telefoniapplikationer var enligt studiens 

deltagare att de kan ringa videosamtal till personer i andra länder, något som inte gick 

tidigare, men som uppskattades mycket. Två stycken nämnde att bildkvaliteten är superb när 

de ringer via Wi-Fi men en annan respondent tyckte att det var bättre när samtalen går direkt 

via 3G-nätet då det skulle vara mindre störningar. 

Applikationer som respondenterna använde för videosamtal var varierade men 

majoriteten använde Tango, FaceTime och Skype. Det var även en som använde sig utav 

ooVoo
66

 i en liten utsträckning. Tango var populärast tätt följt utav FaceTime, men ändå var 

det två stycken som inte var så förtjusta i Tango, en av dem sa att anledningen var för att det 

inte var så många av respondentens vänner som använde Tango. 

En annan respondent undvek Skype och ooVoo eftersom det krävdes av användaren att 

logga in varenda gång applikationerna skulle användas. En av de tillfrågade uttryckte att 

smartphones inte var anpassade för videosamtal då till exempel iPhone som när den levereras 

inte ens har den funktionen utan använder sig utav en applikation. 

När vi frågade respondenterna om de använde en eller två händer för att teckna under 

videosamtal så brukar alla använda en hand men om de kan så lägger de ner mobilen för att 

kunna använda båda händerna. De flesta påpekade att de föredrog att använda två händer då 

det är mycket lätt att bli missförstådd när bara en hand används eftersom det är svårare att 

avläsa bara en hand.  

En uttryckte att det positiva med hans tidigare NEC e616-telefon var att det gick att bara 

lägga den ner och börja teckna. Med dagens telefoner finns det ingen sådan anordning eller 

tillbehör så därför blir man tvungen att leta efter något stöd i omgivningen att ställa den mot, 

en klart försämring i mobiltelefonens industridesign för denna användargrupp. 

När respondenterna fick frågan om de skulle tänka sig att skaffa ett tillbehör för att 

ställa smartphonen upp så var det varierade svar. Några tyckte inte att det var ett så stort 

problem att det behövdes ett tillbehör och att det kan vara lite bökigt att bära med sig ett 

sådant tillbehör överallt där man går. Däremot var det många som var positiva och skulle 

kunna tänka sig ett ställ eller tillbehör, en av dem sa att ett sådant tillbehör även skulle passa 

”hörande” då ljudet riktas rätt när de har mobilen i högtalarläge. En annan tyckte att 

                                                            
66 ooVoo, Video chat on ooVoo, http://www.oovoo.com/home.aspx hämtad: 2012-02-06 

http://www.oovoo.com/home.aspx
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tillbehöret kunde vara som en fåtölj åt mobilen eller att framtida mobiler ska kunna vara 

uppfällbara (igen). 

På frågan om respondenterna tyckte att deras smartphone uppfyller deras krav för att 

föra ett videosamtal så tyckte alla förutom två att deras smartphone inte är tillräckligt bra, mer 

konkret, att bilden kan vara grumlig, eller att bildväxlingshastigheten inte är tillräckligt högt. 

Däremot så poängterar de två som var nöjda att dagens smartphones ändå borde förbättras och 

en önskade samma bildkvalitet som bildtelefoner har (fast linje så kallad ”landline”). 

En respondent uttryckte en önskan om att applikationen FaceTime borde kunna gå via 

3G-nätet så att kvaliteten på videosamtalen förbättras. Tre andra ville att det skulle skapas en 

standard för videosamtal så att det blir lättare att kontakta och föra videosamtal med personer 

som har andra sorters mobiler.
67

 På så sätt skulle alla telefoner ha ungefär samma kvalitet på 

till exempel bildformat och bildväxlingshastighet och på så sätt så skulle kvaliteten på 

samtalet vara den samma för alla.  

 

5.3 Mobilapplikationer 

Alla intervjuade använde sig ofta utav olika applikationer på sin smartphone. Applikationerna 

som de använde var väldigt varierande, men de som nämndes förutom videosamtals-

applikationerna var främst Facebook och WhatsApp. Efter dem så var det e-postapplikationer, 

applikationer till nyhetssidor, SL, Karta och GPS (Global Positioning System), Google 

search, flera applikationer till olika special tjänster som till exempel taxi och bank, samt olika 

nöjes- och spelapplikationer. 

På frågan om det var någon speciell applikation som har hjälpt dem att kommunicera 

lättare med andra så svarade de flesta att e-post, SMS med hjälp av WhatsApp och iMessage, 

samt videochattapplikationerna Tango, Skype och FaceTime var mycket bra och underlättade 

kommunikation med andra. Två av de intervjuade nämnde att Facebook-applikationen var en 

viktig del i deras liv då de enkelt kan se vad deras familj och vänner håller på med. En 

förklarade att Skype var väldigt bra då respondenten kunde ringa till olika plattformar, från till 

exempel en mobil till en dator. Då det går över internet så går det att kontakta vänner och 

familj på andra sidan jorden gratis.  

Applikationen från SL var även välanvänd av respondenterna då de enklare än till 

exempel högtalarmeddelanden kan få tillgång till aktuell trafikinformation. Bankapplikationer 

                                                            
67 Detta svar tolkas som att respondenterna inte är medvetna om existerande 3G videostandard(er), till 
exempel ”3G-324M” (se 3GPP TS 26. 1M, 2011-03) för detaljer 
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är bra för att enkelt kunna se hur mycket de har på kontot, en tjänst som hörande kan 

tillgodose via till exempel telefonbanken. 

En av de döva respondenterna berättade att mobilapplikationer hade mer eller mindre 

förändrat hans liv. Till exempel. När det behövs beställas en taxi efter en fest så går det idag 

att bara klicka på en applikation på smartphonen, vilket inte gick förut då respondenten var 

tvungen att fråga en ”hörande” om de kunde ringa och beställa denna tjänst. 

Alla intervjuade berättade att de använder SMS mycket ofta och majoriteten svarade att 

de skickar SMS oftare än vad de ringer videosamtal. De använder främst WhatsApp och 

iMessage för att skicka SMS (gratis), eller så hade deras vänner samma abonnemang så de 

kunde skicka SMS gratis emellan. Däremot så skickade några SMS på vanligt sätt utan att bry 

sig om priset. Med andra ord är studiens respondenter väldigt prismedvetna när de använder 

andra tjänster. Detta resultat bekräftar tidigare forskningsresultat, jämfört med. Till exempel 

avsnitt 3.3 på sidan 18. 

Det var en respondent som spekulerade om att SMS och textmeddelanden har flutit 

samman och att i framtiden så säger man bara textmeddelanden istället för SMS, det vill säga, 

man behöver inte bry sig längre hur den skickas. 

 

5.4 Framtiden 

När de intervjuade tillfrågades om de hade några önskemål för hur framtida smartphones 

skulle kunna förbättras så kom det flera olika förslag, men ett önskemål som nämndes tre 

gånger var ett standardsystem som skulle göra det lättare att ta kontakt emellan olika 

smartphones och mobiler så att inte samtalen kommer av sig om man till exempel idag kör en 

Samsung ”mot” iPhone. Sedan fanns det önskemål om en applikation för texttelefoni som 

även fungerar för Apple produkter. Möjligheten att ringa till förmedlingstjänsten 

bildtelefoni.net via smartphones fungerar i dagsläget bara för Samsung Galaxy S2. En 

intressant ide som en av de hörselskadade respondenterna ville, var att framtida telefoner ska 

komma med inbyggd hörslinga.  

Någonting som många längtar efter är nya avancerade applikationer som är gjorda för 

döva och hörselskadade, men som även ”hörande” kanske skulle kunna ha användning av. 

Även mer information om existerande applikationer var ett önskemål. Några exempel skulle 

vara en applikation som ger ut löpande textinformation om trafiken i det området man är i. En 

ville ha flera applikationer som gör det lättare att boka tid hos till exempel vårdcentraler och 

tandläkare.  
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En respondent ville att det borde skapas en mer barnanpassad apparat som är som en 

smartphone med applikationer och Wi-Fi. Motiveringen var att dessa barn då också kan 

”hänga med” utan att vuxna måste förklara eller översätta. 

En döv respondent fick frågan om de i framtiden skulle kunna tänka sig använda text-to-

speech/speech-to-textapplikationer för att kommunicera med ”hörande” och svarade att det 

var intressant men skulle kanske kännas obekvämt om den ”hörande” talar in i smartphonen 

så att det blir text och sedan skriva text som blir ljud för den ”hörande”. Respondenten tyckte 

att detta skulle bli lite opersonligt och att de då skulle utpekas som döv i en hörande grupp; 

används smartphonen så ska båda kommunicera på samma sätt. 

 

6. ANALYS OCH TOLKNING 

 

6.1  Allmänna tankar kring Smartphones 

En av anledningarna att respondenterna införskaffade sin smartphone var att applikationerna 

ger dem flera valmöjligheter och att smartphonen därmed ger dem ökad mobilitet att röra sig 

obehindrat i ett ”hörande” samhälle.  

Som nämnts i resultatavsnittet så upplevde en hörselskadad respondent att det ofta blir 

missförstånd när respondenten pratade i vanlig telefon vilket för tankarna till Richter och 

Fundells51 forskning kring videosamtal där testpersonerna upplevde att de inte kunde teckna i 

för stora rörelser på grund av den låga upplösningen och bildväxlingsfrekvensen med 

konsekvens av missförstånd då nästföljande tecken inte uppfattades.  

Alla respondenter har bildtelefoner och texttelefoner, men dessa används inte lika ofta 

som smartphonen idag. Enligt Hülphers et. al42 hade den studiens respondenter också nämnt 

att de inte använde sig utav texttelefoner lika mycket längre för att texttelefoner ansågs vara 

för klumpiga och ”bökiga.” 

Önskan av en inbyggd hörslinga i smartphone känns relevant, speciellt med anledningen 

att respondenten inte ville ta med sig för mycket extra saker. Det kan relateras till en 

respondents berättelse. Hen sa att innan smartphonen hade hen med sig ett skrivblock, för att 

kunna be andra skriva upp vad de ville kommunicera. Detta substitut av textblock visar på att 

smartphonen har praktiskt förbättrat kommunikationen mellan teckenspråkiga 

döva/hörselskadade och ”hörande”. 
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6.2 Kvaliteten på videosamtal 

Författarna i denna studie vill undersöka respondenternas attityder kring kvaliteten på 

videosamtal i smartphones. Det gemensamma hos respondenterna i denna undersökning var 

att de alla uttryckte att videokvaliteten inte nådde upp till deras krav för att föra 

teckenspråkiga videosamtal och att mobiltelefonen NEC e616 från 2003 (!) hade mycket 

bättre kvalitet. Dessa klagomål har även tagits upp i tidigare studier där det framkom att 

videosamtal på mobiltelefoner inte var tillräckligt bra för att föra samtal via teckenspråk. (45 46 

51) Detta kan tolkas som att inget större fokus har lagts på utvecklingen av videosamtalen i 

nya telefoner. Som konsekvens väljer de döva respondenterna att använda andra metoder som 

SMS istället för videosamtal då kvaliteten anses inte var adekvat. 

Författarna noterade dock att studiens respondenters åsikter var lite skiftande när det 

gällde videokvaliteten. Detta kan bero på att de använde olika smartphone-modeller så att de 

upplevde olika prestanda på bildformatet, bildväxlingshastigheten, överföringshastigheten 

beroende på den applikation som användes. Undersökningarna av PTS46, Richter och 

Fundell51, samt Hülphers et. al42 berättade att om användarna har olika telefoner och 

överföringshastighet så skiftar kvaliteten på videosamtalen markant. Detta kan även förklara 

skälet till att två av respondenterna tyckte att kvaliteten var bättre över Wi-Fi medan en annan 

tyckte att det var bättre över 3G-nätet. Eller när en respondent berättade om den sämre 

videokvaliteten när hen ringde från en iPhone 4 till en iPad 2. 

Precis precis som i undersökningen utförd av PTS46 så visade det sig i den här studien 

att respondenterna tyckte att utvecklingen har gått framåt och det börjar synas förbättringar. 

Samtidigt är dessa förbättringar fortfarande inte tillräckliga och det bör satsas mer på 

utvecklingen så att även döva och hörselskadade som använder teckenspråk kan få samma 

förutsättningar som ”hörande” när det gäller mobilkommunikation. 

Författarna kan med denna studie också bekräfta Björk45 som rapporterade att 

respondenterna använde en hand om de inte hade möjlighet att ställa ifrån sig telefonen 

någonstans, men att de egentligen skulle föredra att använda två händer. Ett tillbehör som 

antingen är extern eller är inbyggt i telefonen och gör det möjligt att ställa ifrån sig telefonen 

under videosamtal skulle uppskattas så att de så lite som möjligt måste använda enbart en 

hand vid videosamtal. Detta skulle förbättra denna studies respondenters vardag eftersom de 

då slipper begränsas av att hitta någonting att ställa smartphonen mot eller besväras av 

vetskapen om att det de kan bli missförstådda i samtal vid användandet av bara en hand. 
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Även om respondenterna hade negativa åsikter om videosamtalen i sig så visade det sig att 

funktionen var mycket uppskattad, då de har alternativet att använda teckenspråk på distans i 

samtal med andra döva och hörselskadade när som helst via telefonen. Detta tyder på att även 

om inte funktionen används så ofta så är den ändå viktig för dem och att det måste ske 

förbättringar på kvaliteten så att de kan utnyttja funktionen fullt ut. 

Att använda mobilapplikationer för att föra videosamtal var något som alla 

respondenterna gjorde. De populäraste var Tango, FaceTime och Skype. Anledningen till 

detta var att de kunde användas för att kontakta personer i andra länder, de var gratis, smidiga, 

lätta att använda och i vissa fall obligatoriska för att kunna använda videosamtal i deras 

smartphone. Något som även uppmärksammades i Lesner och Klinglers39 artikel var 

användbara applikationer för döva och hörselskadade. På vissa ställen kan det vara svårt att få 

tillgång till 3G-nätet, så dessa mobilapplikationer som dessutom tillåter användaren att 

använda Wi-Fi istället för 3G är en klar fördel som underlättar teckenspråkiga döva och 

hörselskadades vardag om de inte har 3G-täckning.  

Men dessa applikationer kan ha vissa nackdelar, till exempel Skype och ooVoo undveks 

då det krävdes inloggning varje gång applikationerna skulle användas. För att undvika 

inloggningar vid varje start borde användarna få ha möjligheten att ha automatisk 

inloggning
68

 så att de slipper trycka in kontouppgifterna varenda gång de startar 

applikationen. En klar fördel är att sådana applikationer kan ringa till olika plattformar som 

till exempel mellan en smartphone och en dator. 

  

6.3 Upplevelser kring mobilapplikationer 

Applikationerna är den främsta anledning varför döva och hörselskadade uppskattar sina 

smartphones. Dessa applikationer hjälpte dem i vardagen eller var där i rent nöjessyfte. 

För att kommunicera lättare med andra så använde de intervjuade både SMS-

applikationer och applikationer för videosamtal, men även applikationer för att kolla sin e-

post var populärt och applikationen för olika sociala nätverk. Facebook nämndes som en 

viktig applikation i några av respondenternas liv. Detta betyder att de alltid kan hålla sig 

uppdaterade om vad som händer i deras, samt andras liv och att de kan kommunicera med 

”hörande” på samma sätt och på samma nivå. 

Vad som var väldigt intressant var uttalandet av en respondent som sa ”Jag känner mig 

liksom inte handikappad längre.”. Detta betydde att den intervjuade kände sig mer jämställd 

                                                            
68 Skypeklienten för Android-baserade smartphones har denna funktion idag 
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och att funktionsnedsättningen påverkade livet mindre, tack vare hjälpen som smartphone 

möjliggjorde!  

Mobilapplikationsutvecklare borde därför fokusera på att göra flera mobilapplikationer 

som gör livet lättare för döva och hörselskadade. 

 

6.4 Användning av SMS 

Intressant är också studiens omseende på SMS användning: Svaren från de intervjuade visar 

på att SMS fortfarande är den dominanta funktionen som teckenspråkiga döva och 

hörselskadade använder sig utav för att kommunicera med andra via sina mobiltelefoner. SMS 

användes också mycket oftare av respondenterna än videosamtal. Detta resultat som skiljer sig 

från resultatet som Hülphers et al.
42

 rapporterade där det visade sig att respondenterna hade 

mer eller mindre slutat med SMS. Däremot bekräftar denna studies författare enkätstudierna 

ifrån Power et al
52

, Power et al.,
53

 samt Pilling och Barrett
54

 där SMS var det primära sättet att 

kommunicera på distans. Att det skiljer sig gentemot resultatet ifrån Hülphers et al.
42

 studie 

kan bero på att det var dyrare att skicka SMS när den studien genomfördes. Idag så finns det 

flera olika sätt att skicka SMS gratis på, som till exempel via speciella applikationer 

(WhatsApp), telefonens modell (iMessage mellan iPhones) eller via abonnemang. En 

alternativ tolkning kan vara att denna SMS användning kan bero på att touchskärmarna i 

smartphones gör det lättare och snabbare att skriva.  

 

6.5 NEC e616 

NEC e616 nämndes flera gånger i tidigare studier där den framställdes som den bästa 

mobiltelefonen när det gällde videosamtal, samt att mobiltelefoner som har kommit efteråt 

inte har nått upp till samma kvalitet. 

Det bör dock påpekas att NEC e616 kan ha varit så lovordad eftersom att alla hade den 

telefonen och på så sätt hade alla samma kvalitet, något som även nämndes i undersökningen 

utförd av PTS.46 Men även om det ovanstående är orsaken eller andra variabler som 

applikationerna, internet eller 3G-nätet är orsaken till den dåliga kvaliteten på videosamtalen 

hos dagens smartphones, så märks det att utvecklarna borde lägga mer ”krut” på att förbättra 

videosamtalen för att ta NEC e616 plats som den så kallade ”dövtelefonen”. 
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6.6 Mänskliga faktorn 

Ett av syftena med författarnas studie var att se om respondenterna tycker att smartphonen har 

gjort det lättare för dem att leva i ett ”hörande” samhälle. Men en viktig del gällande att leva i 

ett ”hörande” samhälle för respondenterna är att de inte vill känna sig annorlunda och därför 

tar det här avsnittet upp några faktorer som bör uppmärksammas. 

 I och med att det skulle kännas opersonligt eller obekvämt med en mobilapplikation 

som spelar in och översätter tal till text som den döva sedan skulle kunna svara på genom att 

skriva text så att det översätts till ljud, visar på att döva och hörselskadade inte vill stå ut som 

annorlunda.  

Däremot så tycktes mobilapplikationer som Dragon Dictation som togs upp i Lesner och 

Klinglers39 artikel som spelar in och översätter tal till text vara mycket intressant och är något 

som bör tittas närmre på i framtiden. 

 

6.7 Önskemål 

Precis som med de tidigare studierna om videosamtal i 3G-telefoner så önskade alla som blev 

intervjuade i denna studie att kvaliteten på videosamtalen skulle förbättras. 

 Några av respondenterna önskade att det skulle finnas en gemensam standard för hur 

bildformaten och videosamtalen skulle vara i utvecklingen av smartphones och för 

mobilapplikationer så att kvaliteten inte försämras, till exempel videosamtal mellan två olika 

telefonmodeller (se fotnot 67, på S. 32). Detta är en intressant iakttagelse som till exempel 

stödjer ansatsen som tas i ETSI 202 670 (2010-03) där man fokuserar på User Experience 

(UX) För realtidskommunikation.
69

 

  I Lesner och Klinglers39 artikel så togs det upp en applikation som hjälpte 

hörselskadade i USA att kontakta en texttelefoniförmedlingstjänst som tolkar till ”hörande” 

för att få snabb tolk via smartphonen. Något liknande var eftersökt i denna studie där en 

önskan om att kunna köra videosamtal till förmedlingstjänsten bildtelefoni.net genom alla 

smartphones genom till exempel via en videosamtalsapplikation. En sådan applikation skulle 

hjälpa många döva och hörselskadade i vardagen, då det i nuläget bara fungerar för Samsung 

Galaxy S2. Även en applikation för texttelefoni för Apple produkter borde skapas. 

Att skapa en barnanpassad apparat som fungerar som en smartphone eller surfplatta med 

möjligheten till applikationer och Wi-Fi för döva och hörselskadade barn, så att de slipper be 

en vuxen att förklara hur till exempel en iPhone fungerar eller hur vissa ord översätts.  

                                                            
69 ETSI, ETSI EG 202 670: User Experience Guidelines for real-line communication services expressed in Quality of 
Service terms, Rapport, European Telecommunications Standards Institute,  Frankrike, 2010 
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En sådan platta vore nog mycket användbar i utbildnings- och nöjessyfte, där specifika 

applikationer för inlärning med mera skulle kunna hjälpa barnet samtidigt som den leker, 

något som även ”hörande” barn skulle ha nytta av. 

 

7. Slutsats och Diskussion  

 

Syftet med denna undersökning var att se vad de teckenspråkiga döva och hörselskadades 

attityder var kring smartphones och dess applikationer. I synnerhet om kvaliteten på 

videosamtal och de tillhörande applikationer har förbättrat deras sociala och vardagliga liv. 

Detta för att kunna se vilka behov som finns för vad som skulle kunna förbättras med 

smartphones och applikationer.  

Frågeställningen som låg till grund för denna studie var: Hur upplevs 

smartphoneapplikationer och kvaliteten på videosamtal i smartphones av teckenspråkiga 

hörselskadade och döva individer när det gäller att kommunicera eller att leva i en ”hörande 

värld?” 

I denna studie visade det sig att smartphonen var en viktig del i respondenternas liv 

både i det professionella och i det sociala. Vårt moderna samhälle kräver att folk är mobila 

och nåbara och då krävs det en teknik som möjliggöra detta. Det visade sig att kontakten med 

de ”hörande” blev bättre i och med att man som teckenspråkig hörselskadad eller döv 

användare av en smartphone kan skriva direkt i smartphonen och behöver då inte ta med sig 

papper och penna när de vill bli förstådda. 

Som en del av studiens frågeställning så skulle även respondenternas attityder kring 

kvaliteten på videosamtalen i smartphones undersökas. 

Med den kraftfulla tekniken som finns i dagens smartphones så antogs det i 

undersökningen av PTS
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 att även kvaliteten på videosamtalen i 3G-telefoner skulle ha 

förbättrats i samma takt som resten av de tekniska aspekterna. Resultatet från denna studie 

visar dock att detta inte riktigt är fallet och att SMS användes mycket oftare än videosamtal 

som främst bara användes vid längre diskussioner eller vägbeskrivningar. 

Resultatet av denna studie visar att kvaliteten på videosamtalen i smartphones har 

förbättrats men ändå inte når upp till respondenternas förväntningar och krav för att föra 

optimala teckenspråkiga videosamtal. Ändå så var respondenterna mer eller mindre 

tacksamma att möjligheten att kommunicera via teckenspråk i videosamtal på deras 

smartphones finns.  
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Studiens syfte var även att ta reda på om mobilapplikationerna i smartphones har gjort det 

lättare för döva och hörselskadade att kommunicera och leva i en ”hörande värld”. Något som 

visar sig i denna studie vara fallet.  

 

8. Fortsatt forskning 

Denna studie har gett utvecklare en indikation på förslag om förändringar med smartphones 

som måste ske för att förbättra vardagen för teckenspråkiga döva och hörselskadade, bland 

annat möjligheten att kommunicera via videosamtal på smartphones och användandet av 

mobilapplikationer i smartphones.  

I framtiden vore det intressant att undersöka om 4G kommer att förändra den nuvarande 

situationen med kvaliteten på videosamtal till det bättre. Mer forskning om applikationers 

inverkan på döva och hörselskadade är även någonting som borde studeras vidare.  

  



41 
 

9. Litteraturförteckning 
 

3G. Paginas IT-ORDBOK. http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6098 hämtad: 2011-12-10 

3GPP, 3GPP TS 26.111: 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group 

Services and System Aspects; Codec for Circuit switched multimedia telephony service; 

Modifications to H.324 (Release 10), Rapport, 3rd Generation Partnership Project, Frankrike, 

2011-03 

4G. Paginas IT-ORDBOK. http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6156 hämtad: 2011-12-10 

Akademiska Sjukhuset, Cochleaimplantat, 

http://www.akademiska.se/templates/page____48666.aspx hämtad: 2011-12-06 

Apple, FaceTime, http://itunes.apple.com/se/app/facetime/id414307850?mt=12 hämtad: 

2011-12-12 

Apple, Messages, http://www.apple.com/iphone/built-in-apps/messages.html hämtad: 2011-

12-12  

applikation. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/applikation/1258417 hämtad: 

2011-12-10 

ASL University, Closed hand, Figur. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm 

hämtad: 2012-01-27 

ASL University, Flat hand, Figur. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm 

hämtad: 2012-01-27 

ASL University, Index, Figur. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm 

hämtad: 2012-01-27 

Bell, Judith. Introduction till forskningsmetodik 4. uppl, Studentlitteratur, Lund, 2006.  

Bildtelefoni.net, http://www.bildtelefoni.net hämtad: 2011-12-09 

Björk Jenny, Jag ser inte vad du säger: En studie av dövas subjektiva upplevelse av kvaliteten 

på kommunikation via 3G-telefoner. Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde, Skövde, 2006 

Cellip, VAD ÄR IP-TELEFONI?. http://www.cellip.com/vad-ar-ip-telefoni/ hämtad: 2011-12-

11 

Datormobil. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/datormobil hämtad: 2011-12-11 

Developer’s Home, Short Message Service / SMS Tutorial, 

http://www.developershome.com/sms/ hämtad: 2011-12-11 

DHB, Cochleaimplantat, CI, http://www.dhb.se/?id=624 hämtad: 2011-12-06 

http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6098
http://itord.pagina.se/default.asp?Id=6156
http://www.akademiska.se/templates/page____48666.aspx
http://itunes.apple.com/se/app/facetime/id414307850?mt=12
http://www.apple.com/iphone/built-in-apps/messages.html
http://www.ne.se/lang/applikation/1258417
http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm
http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm
http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/handshapes.htm
http://www.bildtelefoni.net/
http://www.cellip.com/vad-ar-ip-telefoni/
http://www.ne.se/lang/datormobil
http://www.developershome.com/sms/
http://www.developershome.com/sms/
http://www.dhb.se/?id=624


42 
 

DHB, Hörselskada, http://www.dhb.se/?id=58 hämtad: 2011-12-06 

DHB, Teckenspråk, http://www.dhb.se/?id=61 hämtad: 2011-12-09 

DHB, Tekniska hjälpmedel, http://www.dhb.se/?id=68 hämtad: 2011-12-07 

Dövas Tidning, http://www.dovastidning.se/ hämtad: 2011-12-16 

E-post. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/e-post hämtad: 2011-12-11 

ETSI, ETSI EG 202 670: User Experience Guidelines for real-line communication services 

expressed in Quality of Service terms, Rapport, European Telecommunications Standards 

Institute,  Frankrike, 2010 

Gsmarena, NEC e616. http://www.gsmarena.com/nec_e616-533.php hämtad: 2011-12-10 

Gsmarena, NEC e616 pictures. Figur http://www.gsmarena.com/nec_e616-pictures-533.php 

hämtad: 2012-02-06 

Hi3G Acess AB, Välkommen till 3 http://www.tre.se/ hämtad: 2012-01-30 

HRF, Cochlea-implantat och EAS. http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2156 hämtad: 

2011-12-06 

HRF, Hörapparater,. http://www.hrf.se/templates/Page2x1____3889.aspx hämtad: 2011-12-

07 

HRF, Hörseltekniska hjälpmedel, 

http://www.hrf.se/templates/forening/Pagetbl____5513.aspx hämtad: 2011-12-07 

HRF, Om hörselskadade, http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072 hämtad: 2011-12-

06 

HRF, hrf.hörteknik, http://www.hrfteknik.se/ hämtad: 2011-12-07 

Holme Idar Magne och Solvang Krohn Bernt, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, 2. uppl, Studentlitteratur, Lund, 1997 

Hülphers Oskar, Håkansson Tobias, Christian Johansson, Kjellgren Tobias, 3G – ljuv musik 

för döva öron?, Kandidat-uppsats, Lunds Universitet, Lund, 2005  

Institutet för språk och folkminnen, Teckenspråkets dag, 

http://www.sprakradet.se/2118#item101400 hämtad: 2011-12-09 

Kvale Steinar och Brinkmann Svend. Den Kvalitativa Forskningsintervjun, 2 uppl, 

Studentlitteratur, Lund, 2009 

Larsson Heléne, Tolktjänstutredningen, 

http://uhbloggar.blogspot.com/2011_06_01_archive.html hämtad: 2011-12-05 

 

http://www.dhb.se/?id=58
http://www.dhb.se/?id=61
http://www.dhb.se/?id=68
http://www.dovastidning.se/
http://www.ne.se/lang/e-post
http://www.gsmarena.com/nec_e616-533.php
http://www.gsmarena.com/nec_e616-pictures-533.php
http://www.tre.se/
http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2156
http://www.hrf.se/templates/Page2x1____3889.aspx
http://www.hrf.se/templates/forening/Pagetbl____5513.aspx
http://www.hrf.se/templates/forening/Pagetbl____5513.aspx
http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072
http://www.hrfteknik.se/
http://www.sprakradet.se/2118#item101400
http://www.sprakradet.se/2118#item101400
http://uhbloggar.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
http://uhbloggar.blogspot.com/2011_06_01_archive.html


43 
 

Lesner A. Sharon och Klingler Mona, ”Apps With Amps: Mobile Devices, Hearing Assistive 

Technology, and Older Adults.” The Asha Leader. 2011. 

http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-Amps--Mobile-Devices,-

Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm hämtad: 2011-12-14 

MSN, Start Chatting. Figur. http://explore.live.com/messenger-get-started?T1=t3 hämtad: 

2012-01-28 

MSN, Windows Live Messenger. http://windows.se.msn.com/windowslive/messenger.aspx 

hämtad: 2012-01-28 

Möllerström Medical AB, Elektro – Akustisk – Stimulering (EAS.), 

http://mollerstrommedical.com/produkter/elektro-akustisk-stimulering-eas/ hämtad: 2011-12-

06 

ooVoo, How To Use ooVoo For Video Chat on Web, Desktop and Mobile With Your Friends, 

http://www.oovoo.com/HowToooVooList.aspx hämtad: 2011-12-12 

ooVoo, Video chat on ooVoo, http://www.oovoo.com/home.aspx hämtad: 2012-02-06 

Oticon AB, Vad är en hörapparat?, 

http://www.oticon.se/Consumers/Products/Hearing%20aids/What%20is%20a%20hearing%20

aid.aspx hämtad: 2011-12-07 

Pilling Dora och Barrett Paul, Text Communication Preferences of Deaf People in the United 

Kingdom, Vetenskaplig Artikel, City University, London. 2007 

Polycom, Texttelefon, http://www.polycom.se/newLook/texttelefon.htm hämtad: 2011-12-09 

Power Desmond J., Power R. Mary, Rehling Bernd, ”German Deaf People Using Text 

Communication: Short Message Service, TTY, Relay Service, Fax, and E-mail”, Vetenskaplig 

Artikel, American Annals of the Deaf, vol. 152, nr. 3, 2007, s. 291-301 

Power R. Mary, Power Des, Horstmanshof Louise, Deaf People Communicating via SMS, 

TTY, Relay Service, Fax, and Computers in Australia, Vetenskaplig Artikel, Bond University, 

Australien. 2006 

Proposition 2008/09:153. Språk för alla – förslag till språklag. Stockholm, 

Kulturdepartementet 

PTS, Mobil videokommunikation för döva, Redovisning av försöksverksamhet med bredband 

för personer med funktionshinder, Rapport, Post & Telestyrelsen, Stockholm, 2005 

Rehadat informationssystem, ISDN-Bildtelefon TelePhoSee. Figur. 

http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS?State=311&Last=-1&Db=0&GIX=M/23782 

hämtad: 2012-01-28 

http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-Amps--Mobile-Devices,-Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm
http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-Amps--Mobile-Devices,-Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm
http://www.asha.org/Publications/leader/2011/111011/Apps-With-Amps--Mobile-Devices,-Hearing-Assistive-Technology,-and-Older-Adults.htm
http://explore.live.com/messenger-get-started?T1=t3
http://windows.se.msn.com/windowslive/messenger.aspx
http://mollerstrommedical.com/produkter/elektro-akustisk-stimulering-eas/
http://mollerstrommedical.com/produkter/elektro-akustisk-stimulering-eas/
http://www.oovoo.com/HowToooVooList.aspx
http://www.oovoo.com/HowToooVooList.aspx
http://www.oovoo.com/home.aspx
http://www.oticon.se/Consumers/Products/Hearing%20aids/What%20is%20a%20hearing%20aid.aspx
http://www.oticon.se/Consumers/Products/Hearing%20aids/What%20is%20a%20hearing%20aid.aspx
http://www.oticon.se/Consumers/Products/Hearing%20aids/What%20is%20a%20hearing%20aid.aspx
http://www.polycom.se/newLook/texttelefon.htm
http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS?State=311&Last=-1&Db=0&GIX=M/23782
http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS?State=311&Last=-1&Db=0&GIX=M/23782


44 
 

Richter Andreas , HI, Halsslinga eller slingkrok, http://www.hi.se/sv-

se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-

horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/ hämtad: 2011-12-08 

Richter Andreas, Hi, Hörapparaten, http://www.hi.se/sv-

se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-

horselnedsattning/Horapparaten/ hämtad: 2011-12-07 

Richter Andreas och Fundell Sara, Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade 

och dövblinda personers behov, Rapport, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm, 2007. 

Sandberg Jennie, ”Har du koll på nya tidens ”folksjukdomar””, Mabra.com 

http://mabra.com/har-du-koll-pa-nya-tidens-folksjukdomar/ hämtad: 2012-02-08 

SDF, Information om döva, http://www.stockholmsdf.se/information/ hämtad: 2011-12-05. 

SDR, Statistik. http://www.sdr.org/om-dova/statistik hämtad: 2011-12-05. 

Skype, Skype – businessversion, http://www.skype.com/intl/sv/business/download/ hämtad: 

2012-02-06 

Skype, What is Skype?, https://support.skype.com/en-us/faq/FA6/What-is-Skype hämtad: 

2011-12-12 

Smith, Gustaf. ”IP-Telefoni I mobilen är inte tillåtet.” iPhoneGuiden.se 

http://iphoneguiden.se/ip-telefoni-i-mobilen-ar-inte-tillatet/ hämtad: 2011-12-11 

SPSM, Döv- barndomsdöv eller vuxendöv, http://www.horselboken.se/vuxna/dov-

barndomsdov-eller-vuxendov/ hämtad: 2011-12-05 

SOU 2006:29. Utredningen Översyn av teckenspråketsställning. Teckenspråk och 

teckenspråkiga: Kunskaps- och forskningsöversikt Delbetänkande. Stockholm, 

Socialdepartementet 

SU, Institutionen för lingvistik, Svenskt teckenspråkslexikon – digital version, 

http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon/svenskt-teckensprakslexikon-digital-version 

hämtad: 2011-12-09 

Södermanland. Svenskt Teckenspråkslexikon. Figur. http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-

db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes 

Tango, About Us, http://www.tango.me/about-us/ hämtad: 2012-02-06 

Tango, How to Tango, http://www.tango.me/how-to-tango/ hämtad: 2011-12-12 

Tele2, Total. http://www.tele2.se/foretag/mobilabonnemang/total.aspx hämtad: 2012-01-28 

Telia, Bredbandstelefoni. 

http://www.telia.se/privat/fasttelefoni/abonnemang/bredbandstelefoni/ hämtad: 2012-01-28 

http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Horapparaten/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Horapparaten/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Horapparaten/
http://mabra.com/har-du-koll-pa-nya-tidens-folksjukdomar/
http://mabra.com/har-du-koll-pa-nya-tidens-folksjukdomar/
http://www.stockholmsdf.se/information/
http://www.sdr.org/om-dova/statistik
http://www.skype.com/intl/sv/business/download/
https://support.skype.com/en-us/faq/FA6/What-is-Skype
http://iphoneguiden.se/ip-telefoni-i-mobilen-ar-inte-tillatet/
http://iphoneguiden.se/ip-telefoni-i-mobilen-ar-inte-tillatet/
http://www.horselboken.se/vuxna/dov-barndomsdov-eller-vuxendov/
http://www.horselboken.se/vuxna/dov-barndomsdov-eller-vuxendov/
http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon/svenskt-teckensprakslexikon-digital-version
http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon/svenskt-teckensprakslexikon-digital-version
http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes
http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes
http://www.tango.me/about-us/
http://www.tango.me/how-to-tango/
http://www.tele2.se/foretag/mobilabonnemang/total.aspx
http://www.telia.se/privat/fasttelefoni/abonnemang/bredbandstelefoni/
http://www.telia.se/privat/fasttelefoni/abonnemang/bredbandstelefoni/


45 
 

Telia, Fakta om 4G. http://telia4g.se/?page_id=97 hämtad: 2011-12-10 

Texttelefoni.se, Vad är en texttelefon?, http://www.texttelefoni.se/start.asp?sida=6546 

hämtad: 2011-12-09 

Tryggt på nätet, Vad är chatt?, 2008. 

http://www.tietoturvakoulu.fi/sv/index/vanhemmille/kayttotapoja/chatit.html hämtad: 2011-

12-10 

TSP AB http://www.tsp-ab.se/ hämtad: 2012-01-11 

UH, Hörselskador,. http://www.uh.se/php/omhorselskador/horselskador.php hämtad: 2011-

12-06 

Warnicke, Camilla, Förmedlingstjänst för Bildtelefon, Kandidat-uppsats, Örerbro Universitet, 

Samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro, 2007 

WhatsApp, How it works, http://www.whatsapp.com/ hämtad: 2011-12-12 

Wyoming Department of Workforce Services, Superprint 4425A. Figur. 

http://www.wyomingworkforce.org/vr/wyrdstele_equip_list-tty.aspx hämtad: 2011-12-09 

 

 

  

http://telia4g.se/?page_id=97
http://www.texttelefoni.se/start.asp?sida=6546
http://www.tietoturvakoulu.fi/sv/index/vanhemmille/kayttotapoja/chatit.html
http://www.tietoturvakoulu.fi/sv/index/vanhemmille/kayttotapoja/chatit.html
http://www.tsp-ab.se/
http://www.uh.se/php/omhorselskador/horselskador.php
http://www.whatsapp.com/
http://www.wyomingworkforce.org/vr/wyrdstele_equip_list-tty.aspx
http://www.wyomingworkforce.org/vr/wyrdstele_equip_list-tty.aspx


46 
 

10. Bilagor 

10.1 Bilaga A 
 

Intervju frågorna 

 

--------------allmänt---------------- 

1. Namn, ålder, yrke/studie  

2. Hur länge har du varit döv/hörselskadad?                                                                         

3. Vilken grad är din hörsel nedsättning? (Hörselskadade) 

4. Hur gammal var du när du lärde dig teckenspråk? 

5. När införskaffade du din smartphone? 

6. Vad fick dig att införskaffa den?  

7. Vilket märke och modell har du? (t.ex. Iphone 3rd generation, HTC HD2) Har du haft 

något annat märke/modell tidigare och i så fall vad hette den?   

8. Har du haft en telefonen NEC e616? 

9. Smartphones brukar vara ganska dyra, har priset varit en betydelsefull faktor i ditt val 

av smartphone? överväger fördelarna med den dess pris? 

10. Vad har du för mobilabonnemang? (t.ex. Telia, 3, Telenor) 

11. Vilket Mobilnät använder du dig av? (t.ex. 3G, 4G) 

12. Hur ofta använder du din smartphone aktivt på ett ungefär? 

13. Smartphones är kända för att ha stora skärmar, är du nöjd med skärmens storlek och 

har det haft någon betydelse när du införskaffade den? 

14. Vad tycker du om touch skärmar? 

15. Vad använder du din smartphone till? 

16. Vad tycker du om din smartphone lite allmänt? 

17. Något annat som du tycker är positivt med din smartphone? 

18. Vad tycker du fungerar mindre bra med den? är det något som irriterar eller stör dig 

med den? 

19. Förutom din smartphone vad använder du annars för att prata med din familj och 

vänner, t.ex. texttelefon, e-mail på datorn, Bildtelefon osv. 

20. Använder du de mediumen oftare än din smartphone? 

21. Har smartphonen underlättat din vardag med att lättare kommunicera med andra 

jämfört med din tidigare mobil? t.ex. prata med vänner, kontakta vårdcentral. (med döva, 

hörselskadade och med ”hörande”) 
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--------------videosamtal------------- 

22. Har din smartphone videosamtals funktion? (Hörselskadade) 

23. Hur ofta ringer du videosamtal på ett ungefär? 

24. Använder du dig av teckenspråk vid videosamtal? (Hörselskadade) 

25. Hade din förra mobil möjlighet till videosamtal?  

26. Har du märkt av någon stor skillnad av kvaliteten på videosamtal med din 

smartphone jämfört med din tidigare mobil? Vad har förändrats? Var har möjliggjorts? 

27. Tycker du att NEC e616 hade bättre kvalitet på videosamtal? (Bara om respondenten 

har haft en NEC e616) 

28. Använder du någon speciell applikation för videosamtal (t.ex. Tango, Skype)? 

29. Använder du en eller två händer när du använder teckenspråk vid videosamtal?      

30. Hur tycker du att det fungerar med de respektive sätten? 

31. Om du ställer ned smartphonen för att använda båda händerna vid ett videosamtal 

med teckenspråk skulle det vara lättare att ha ett tillbehör som är till för att ställa den upp 

eller har du redan något liknande? 

32. Tycker du att din smartphone uppfyller dina krav för att föra ett videosamtal som t.ex. 

videokvaliteten och hur snabbt bilderna uppdateras? 

--------------applikationer---------- 

33. Vilka applikationer har du i din smartphone som du ofta använder dig utav? (t.ex. 

Facebook, Skype, Tango, Whatsapp (videochat andra hjälpmedel)) 

34. Är det någon specifik applikation som har hjälpt dig att kommunicera lättare med 

andra? (med döva, hörselskadade och med ”hörande”) 

35. Kan du ge ett exempel på en vardagssituation där applikationerna varit speciellt 

användbara? 

36. Hur ofta använder du SMS? Använder du dig av applikationer till att skicka sms 

gratis?  

37. Använder du SMS oftare än videosamtal 

-----------------------------avslutande frågor----------------------------- 

38. Vad tror eller hoppas du om smartphones i framtiden?                                               

39. Har du några önskemål på hur de skulle förbättras?  

40. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga om din smartphone som vi inte har 

pratat om?  
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10.2 Bilaga B 

 

Hörapparater, CI, EAS, Teleslinga, Varseblivning. 

 

Cochleaimplantat och EAS 

För personer som knappt kan höra eller inte kan höra någonting i huvudtaget även med hjälp 

av hörapparat (döva och gravt hörselskadade), har möjligheten att operera in ett 

Cochleaimplantat (CI) i innerörat.
70

  

Med ett CI fångar en yttre ljudprocessor upp ljudet som sedan omvandlar ljudet till 

signaler som via en antenn skickar vidare till en inopererad mottagare. Mottagaren skickar 

därefter vidare signalerna via hörselnerven in i hjärnans hörselcentrum där signalerna 

omvandlas till ljud. Ett CI ger inte tillbaka hörseln men den gör så att användaren kan uppfatta 

ljud.
71

 CI kan kombineras med en hörapparat på det andra örat som extra hjälp för att höra 

bättre.   

I dag brukar de flesta barn som föds döva eller gravt hörselskadade få ett CI inopererat 

vid ett års ålder så att de kan utveckla ett talspråk, lära sig tala och höra talspråket. Däremot 

brukar de ändå få lära sig teckenspråk för att underlätta om det skulle bli missförstånd. I dag  

är det ungefär 2 000 personer i Sverige som har ett CI.
72

 

EAS är till för de hörselskadade som fortfarande kan höra de lågfrekventa mörka 

bastonerna men har problem att höra de högfrekventa ljusa diskanttonerna.
73

 Hörapparater 

och CI brukar för det mesta inte vara till någon hjälp i det fallet. EAS kan man säga 

kombinerar en hörapparat med en CI processor. De båda delarna kompenserar då varandra, då 

hörapparaten tar upp de lågfrekventa ljuden medan CI processorn tar upp de högfrekventa 

ljuden, Därefter tar innerörat och hjärnans hörselcentrum upp ljuden och bearbetar dem på 

samma gång. 

 

 

 

                                                            
70 DHB, Cochleaimplantat, CI, http://www.dhb.se/?id=624 hämtad: 2011-12-06 
71 Akademiska Sjukhuset, Cochleaimplantat, http://www.akademiska.se/templates/page____48666.aspx 
hämtad: 2011-12-06 
72 HRF, Cochlea-implantat och EAS. http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2156 hämtad: 2011-12-06 
73 Möllerström Medical AB, Elektro – Akustisk – Stimulering (EAS. ), 
http://mollerstrommedical.com/produkter/elektro-akustisk-stimulering-eas/ hämtad: 2011-12-06 

http://www.dhb.se/?id=624
http://www.akademiska.se/templates/page____48666.aspx
http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2156
http://mollerstrommedical.com/produkter/elektro-akustisk-stimulering-eas/
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Hörapparater analog & digital 

Då hörselskadade har svårt att höra ljud så använder de istället hörapparater. Hörapparaten 

fästs vanligen antingen bakom örat på den hörselskadade eller inne i hörselgången till örat. 

Hörapparaten är till för att förstärka (och sållar ut eller anpassa ljudet i personens omgivning 

om den är kopplad till en teleslinga). Detta så att det blir mycket lättare för den hörselskadade 

att höra vad som händer runt om kring och vad som sägs.
74

 Alla hörapparater har en inbyggd 

mikrofon som tar upp allt ljud i omgivningen och förstärker det. Däremot sållar den inte ut 

något ljud så den hörselskadade person får dras med allt buller och brus som omgivningen kan 

ge. Därför har nästan alla analoga hörapparater även en inbyggd telespole i sin hörapparat 

som fångar upp magnetiska svängningar med hjälp av teleslingor och omvandlar 

svängningarna till ström som hörapparaten sedan tar upp och omvandlar till förstärkt ljud. 

Den hörselskadade personen måste själv ställa in manuellt om hörapparaten ska använda sig 

utav mikrofonen eller telespolen (i några hörapparater så kan man ha båda lägena på 

samtidigt.
75

).  

I de digitala hörapparaterna används IR-system som istället för att fånga upp magnetiska 

svängningar, omvandlar IR-systemet istället ljudet till binära siffror som därefter skickas till 

hörapparaten via infrarött ljus. Siffrorna omvandlas sedan och bearbetas tillbaka som ljud för 

mottagaren.
76

  

De digitala hörapparaterna är i dagsläget bäst lämpade för hörselskadade då 

ljudsignalernasinställningarna i hörapparaten kan anpassas individuellt för den hörselskadade 

personen, till skillnad mot de analoga. Enligt Hörselskadades Riksförbunds hemsida är det 

cirka 360 000 hörselskadade som använder en hörapparat medan cirka 600 000 skulle behöva 

använda en.
77

  

 

Varseblivning 

Då döva eller hörselskadade kan ha svårt att uppfatta att telefonen eller väckarklockan ringer 

har det skapats varseblivningssystem. Varseblivningssystem brukar antingen förstärka ljudet, 

ge ut ljussignaler eller vibrationer som ska ta till sig personens uppmärksamhet mot till 

                                                            
74 Oticon AB, Vad är en hörapparat?, 
http://www.oticon.se/Consumers/Products/Hearing%20aids/What%20is%20a%20hearing%20aid.aspx hämtad: 
2011-12-07 
75 Richter Andreas, Hi, Hörapparaten, http://www.hi.se/sv-
se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Horapparaten/ hämtad: 
2011-12-07 
76 DHB, Tekniska hjälpmedel, http://www.dhb.se/?id=68 hämtad: 2011-12-07 
77 HRF, Hörapparater,. http://www.hrf.se/templates/Page2x1____3889.aspx hämtad: 2011-12-07 

http://www.oticon.se/Consumers/Products/Hearing%20aids/What%20is%20a%20hearing%20aid.aspx
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Horapparaten/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Horapparaten/
http://www.dhb.se/?id=68
http://www.hrf.se/templates/Page2x1____3889.aspx
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exempel dörrklockan, telefonen eller väckarklockan.
78

 En vibrator som till exempel är 

kopplad till en väckarklocka kan placeras på valfritt ställe som till exempel under personens 

kudde.
79

 

 

Teleslinga/Hörslinga 

Med en hörslinga kan den hörselskadade personen enkelt koncentrera sig på ljudkällan som 

den hörselskadade personen vill lyssna på. Den består av en ledning som monteras vanligtvis 

på en vägg och kopplas till en förstärkare och därefter vidare till ljudkällan som ska 

uppmärksammas.78 Teleslingan fångar då upp elektromagnetiskasvängningar från ljudet som 

kommer från ljudkällans förstärkare som sedan för vidare svängningarna till hörapparatens 

telespole som omvandlar dem till ström och sedan till förstärkt ljud för den hörselskadade.  

Däremot finns det en nackdel med teleslingor. Det är att hörapparatens telespole kan av 

misstag fånga upp magnetiska signaler från andra sorters av elektriska produkter som 

resulterar i brummande ljudförorening för den hörselskadade. Några hörslingor använder IR-

system där ljudet skickas ifrån en mikrofon tillbaka till mottagarens hörapparat via infrarött 

ljus istället för via elektromagnetiska svängningar.76  

Få av dagens telefoner och mobiltelefoner har inbyggda teleslingor, i de flesta modeller 

så måste de kopplas till en extern teleslinga. Det finns flera olika typer utav slingor som är till 

för olika syften:78  

 Stolslinga: En portabel hörslinga som fästs vid en stolskudde som därefter kan 

monteras till önskad ljudkälla, som en mikrofon eller högtalaren en TV. 

 Halsslinga och Slingkrok: Handsfree teleslinga som kopplas till bärbara apparater som 

till exempel mobiltelefoner.
80 

 Konferensslinga: Portabel hörslinga som kan användas vid olika sociala träffar. 

 

 

                                                            
78 HRF, Hörseltekniska hjälpmedel, http://www.hrf.se/templates/forening/Pagetbl____5513.aspx hämtad: 
2011-12-07 
79 HRF, hrf.hörteknik, http://www.hrfteknik.se/ hämtad: 2011-12-07 
80 Richter Andreas, HI, Halsslinga eller slingkrok, http://www.hi.se/sv-
se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/ 
hämtad: 2011-12-08 

http://www.hrf.se/templates/forening/Pagetbl____5513.aspx
http://www.hrfteknik.se/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Funktionsnedsattning/Horselskada/ringa-med-horselnedsattning/Halsslinga-eller-slingkrok/
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10.3 Bilaga C 
 

Applikationer som respondenterna använde.   

 

Skype 

Skype är en applikation som möjliggör kommunikation över internet.
 81

 Med Skype går det att 

ringa röst- och videosamtal, använda deras Instant Messenger funktion för att textchatta, dela 

skrivbord med mera beroende på vilken Skype version användaren har. Skype har även en  

affär för applikationer som är skapta för Skype.  

Med Skype är det gratis att ringa samtal så länge båda användarna har Skype. Men om 

man ska via Skype ringa till till personer som inte har Skype måste Skypeanvändaren använda 

en av de betaltjänster Skype erbjuder. För företag finns det en ”Skype Business” version som 

gör det enklare för företag att kommunicera inom företaget och med företagets kontakter.
82

 

Skype har över 600 miljoner användare och fungerar till de flesta plattformar som finns. 

Skype finns numera även integrerat i Facebook så att det går att ringa sina Facebook vänner 

så länge de har ett Skypekonto. 

 

Tango 

Tango är en videochatklient som riktar sig främst till mobiler och har över 10 miljoner 

användare.
83 

Med Tango kan man ringa röst och videosamtal gratis via mobiltelefoner som 

använder sig utav 3G, 4G eller Wi-Fi med hög kvalitet. Tango kopplas till användarens 

kontaktlista och där visas vilka som har ett Tango konto. Därefter är det bara att klicka på 

kontaktensnamn så ringer Tango upp dem. Tango fungerar i dagsläget på PC, iPhone, iPod 

Touch, iPad, Android mobiler, Windows Phone och andra surfplattor.
 84

 

 

  

                                                            
81 Skype, What is Skype?, https://support.skype.com/en-us/faq/FA6/What-is-Skype hämtad: 2011-12-12 
82 Skype, Skype – businessversion, http://www.skype.com/intl/sv/business/download/ hämtad: 2012-02-06 
83 Tango, About Us, http://www.tango.me/about-us/ hämtad: 2012-02-06 
84 Tango, How to Tango, http://www.tango.me/how-to-tango/ hämtad: 2011-12-12 

https://support.skype.com/en-us/faq/FA6/What-is-Skype
http://www.skype.com/intl/sv/business/download/
http://www.tango.me/about-us/
http://www.tango.me/how-to-tango/
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FaceTime 

FaceTime skapades av företaget Apple och är en videochattklient som är bara till för Apples 

produkter; Macintosh, iPhone, iPod touch, iPad 2.65 
FaceTime går att köpa men den kommer 

numera tillsammans med de flesta produkter. FaceTime samtal är gratis att ringa. Nackdelen 

är att i dagsläget så går det inte att använda FaceTime över 3G-nätet utan användaren blir 

tvungen att gå via Wi-Fi. För att ringa någon väljer användaren en av sina kontakter och sedan 

kontaktens nummer eller e-post beroende på vilken plattform kontakten använder sig av. 

 

iMessage 

iMessage är en instant messenger-applikation som Apple har skapat för de Apple produkter 

som använder sig utav iOS 5.
 85

 Genom iMessage kan användaren skicka textmeddelanden, 

bilder, videos, kontakter och platsinformation på vart användaren befinner sig till personen 

som användaren pratar med. iMessage meddelanden kan skickas gratis till andra av Apples 

mobila produkter som använder sig utav iOS 5 (iPhone, iPod touch, iPad). Om användaren 

skickar till en enhet som inte har iOS 5 så kommer meddelandet att göras om till ett vanligt 

SMS och kosta den ordinära SMS kostnaden. 

 

WhatsApp Messenger 

Till ett litet pris så kan man ladda ner applikationen Whatsapp Messenger och med den kan 

användare skicka textmeddelanden till andra WhatsApp Messenger användare alldeles gratis, 

eftersom meddelandet går över internet.
 86

 Applikationen stödjer även textbaserad gruppchatt 

för upp till fem personer. WhatsApp Messenger fungerar på iPhone, Android, BlackBerry och 

Nokia telefoner, och är helt plattformsobereoende så det går att skicka från till exempel en 

iPhone till en Android mobil. Det går även att skicka bilder, samt video- och röstmeddelanden 

via applikationen. 

 

 

  

                                                            
85 Apple, Messages, http://www.apple.com/iphone/built-in-apps/messages.html hämtad: 2011-12-12 
86 WhatsApp, How it works, http://www.whatsapp.com/ hämtad: 2011-12-12 

http://www.apple.com/iphone/built-in-apps/messages.html
http://www.whatsapp.com/


53 
 

ooVoo 

ooVoo har över 40 miljoner användare och är en videochat och instant messenger klient som 

ger användarna möjligheten att videochatta med upp till 12 andra personer (sex personer i 

gratisversionen) eller ringa röstsamtal.66 ooVoo har även möjligheten till en textchatt där upp 

till 12 personer (fem via mobilapplikationen) kan skicka textmeddelanden till varandra i 

samma chattsession. Om användaren väljer en av betalversionerna går det att ha HD kvalitet 

på samtalen, möjligheten att spara video och röstsamtal, möjligheten att dela med sig utav 

datorns skrivbord och så går det att ringa till telefoner i det fasta telefonnätet eller till mobiler 

som inte har ooVoo. De plattformar som ooVoo stödjer är PC, Mac, Android baserade 

produkter och iOS 4.0 och uppåt baserade produkter (iPhone, iPad, iPod touch).
 87

 

 

 

  

                                                            
87 ooVoo, How To Use ooVoo For Video Chat on Web, Desktop and Mobile With Your Friends, 
http://www.oovoo.com/HowToooVooList.aspx hämtad: 2011-12-12 

http://www.oovoo.com/HowToooVooList.aspx
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10.4 Bilaga D 

 

NEC e616 

En av de allra första 3G-telefonerna som kom ut på marknaden som 

hade möjligheten att ringa videosamtal över 3G-nätet var NEC 

e616.
88

 Kvaliteten på videosamtal i denna telefon var mycket bättre 

än hos andra mobiltelefoner och gjorde att den blev så älskad hos 

döva att den fick benämningen ”dövtelefonen”. Än i dag är det få 

mobiltelefoner som når upp till samma kvalitet som NEC e616 hade 

på videosamtal.  

 

 

 

 

 

Figur 8. NEC e616
89

  

                                                            
88 Gsmarena, NEC e616. http://www.gsmarena.com/nec_e616-533.php hämtad: 2011-12-10 
89 Gsmarena, NEC e616 pictures. Figur http://www.gsmarena.com/nec_e616-pictures-533.php hämtad: 2012-
02-06 

http://www.gsmarena.com/nec_e616-533.php
http://www.gsmarena.com/nec_e616-pictures-533.php

