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Förord  

Inledningsvis vill jag tacka Martin Källström från Narrative, som har gjort det möjligt för mig att 

genomföra denna studie. Jag vill också tacka min handledare Mattias Arvola som har hjälpt till med 

idéer och svarat på alla mina frågor under studiens gång. Samt ett tack till samtliga som deltog i 

studien.  

  



 
 

Sammanfattning 

Studien ämnar att testa ett nytt användningsområde för Narrative Clip. Syftet med studien var att 

undersöka potentiell nytta eller möjliga problem som användandet av Narrative Clip kan medföra till 

familjer som har barn med autism. För att undersöka detta har fyra familjer deltagit i studien, de har 

fått låna en kamera i två veckor. Under dessa två veckor fick deltagarna använda kameran på det sätt 

som passade deras behov. Efter att deltagarna använt kameran i två veckor genomfördes intervjuer 

med föräldrarna. Det kvalitativa materialet analyserades med hjälp av IPA för att finna deltagarnas 

upplevelse kring användandet utav kameran. Analysen resulterade i både många positiva men samt 

några negativa aspekter av att använda kameran som ett hjälpmedel.  
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1. Inledning 

Det finns dagar som man aldrig vill glömma, det finns dagar som man alltid vill kunna se tillbaka 

på som den dagen man gifter sig eller bara de där små ögonblicken i livet som fick dig att le. Man kan 

inte säga att vårt minne är perfekt utan vi kan tycka att det är väldigt opålitligt, vi minns saker som 

kan tyckas vara helt meningslösa men glömma saker som till exempel ”vad åt jag till lunch igår?” eller 

”vad jag gjorde för tre dagar sedan?”. Så många gånger som man har gått hemifrån och senare fått 

tanken ”låste jag dörren?”. Önskar du också att du hade fotografiskt minne, ett minne som aldrig 

sviker dig? Ett minne som kan svara på alla dessa frågor, ett fotografiskt minne. 

Idag har vi tillgång till många olika lösningar för att hjälp vårt minne. Allt från att använda enkla 

artefakter som Post it-lappar och anteckningsblock till tekniska artefakter som exempelvis 

smartphones. Smartphones har många funktioner för att hjälpa vårt minne som olika kalendrar, 

anteckningsmöjlighet och möjligheten att kunna ställa ett alarm för ytterligare påminnelse, detta för 

att nämna några funktioner. För att dokumentera speciella stunder i livet använder vi oss ofta av 

fotografier eller videofilmer. Även att du minns den känsla som du hade så glömmer inte ett fotografi 

hur lyckan såg ut när du höll ditt barn i famnen för första gången. Vad händer med de där små enkla 

ögonblicken i vår vardag som utgör många av våra bästa minnen, ja de är svåra att fånga på bild. Nu 

finns möjligheten att kunna fånga dagens alla ögonblick med alla små överraskningar som sker. 

Narrative Clip en bärbar kamera som tar bilder automatiskt så länge den bärs, den hjälper dig att 

dokumentera och sortera livets alla guldkorn i din vardag.  

Visuella representationer har visat sig vara lättare att ta till sig och förstå, som exempelvis bilder. 

Dessutom kan bilder stödja och möjliggöra nya former av kommunikation mellan personer som inte 

har något verbalt språk. Narrative Clip genererar automatisk visuella bilder från en kontext, 

exempelvis en bildsekvens från en persons vardag. Den används för att skapa så en så kallad lifelog, 

en dokumentation utav stora delar av våra liv i form av bilder. Skulle då inte denna kamera kunna 

fungera som ett hjälpmedel, med syfte på att bilderna kan göra det möjligt för personer som på 

grund av en nedsättning inte kan förmedla sin vardag? Denna studie är gjord för att undersöka om 

det finns potentiell nytta av användandet av Narrative Clip som ett hjälpmedel för familjer som har 

barn med autism. Studien ämnar föräldrarna och kommer utgå från deras upplevelser och från 

intervjuer finna potentiell nytta och eventuella problem som Narrative Clip kan bidra med.  
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1.1 Lifelogging  
Begreppet lifelogging innebär att en person dokumenterar hela sitt liv eller stora delar utav det. 

Idén som ligger bakom att skapa en lifelog är möjligheten för att dokumentera alla våra aktiviteter 

och upplevelser, varje dag. Lifelogging är idag ett hett ämne, men inte helt nytt. Det har varit ett 

utvecklingsområde så länge som det har varit tydligt att digital teknik skulle kunna spela en stor roll i 

våra liv. Mann, uppfinnare och professor vid Torontos Universitet, benämns oftast som fader till den 

bärbara tekniken. Han har spenderat mycket tid att utreda bärbara datorer och experimenterade 

redan på 1990-talet med portabla kameror och livesände sekvenser från sitt liv via nätet (Mann & 

Niedzviecki, 2001).  

Många potentiella fördelar med lifelogging har lagts fram, ett syfte kan vara att utvärdera hur 

mycket tid som spenderas stillasittande jämfört med den tid som spenderas med aktiviteter (Kerr, 

o.a., 2013). Med hjälp av bilderna kan man hålla koll på sitt matintag då bilderna inte glömmer bort 

den där extra kakbiten som togs vid fikat. Bilderna kan också användas för att jämföra sina portioners 

storlek för att hålla koll på en eventuell minskning eller ökning över en viss tid.  

En lifelog kan skapa ett rikare liv mellan personer som på grund av någon funktionsnedsättning 

inte kan berätta om sin dag och deras närstående. Bilder fungerar också som ett bra minnesstöd för 

personer som exempelvis lider av amnesi, det har visat sig att dokumentationer från personliga 

händelser kan öka minneskapaciteten (Berry, o.a., 2009). Studier har också visat att en lifelog kan 

fungera som stöd och hjälpmedel åt föräldrar som har barn med autism. I en studie av Marcu, Dey 

och Kiesler (2012) påvisade det att bilderna gav stöd för de barn som hade svårt att tolka naturligt 

förekommande visuella referenser i samband med autism och andra funktionsnedsättningar. När 

barnen tittade på bilderna tillsammans med sina föräldrar upplevde föräldrarna att bilderna 

möjliggjorde och uppmuntrade till en kommunikation. Barnen kunde då reflektera över dagens 

händelser och erfarenheter i sin egen takt och där igenom att kunna förbättra kommunikationen och 

öka det sociala engagemanget.  

En lifelog kan bara vara för en personlig faktor, på ett enkelt och roligt sätt ha möjligheten att 

minnas tillbaka på sina upplevelser eller enkelt kunna dela med sig utav dem. Utveckling av tekniken 

så som minneskapacitet, sensorer och processorteknik har idag gjort det möjligt att skapa små 

kameror med stor minneskapacitet. De kameror som oftast används för just lifelogging är bärbara 

och tar bilder automatiskt utan användarens intentioner, för att fånga en så stor del av användarens 

upplevelser som möjligt varje dag. Nedan beskrivs två olika kameror och en applikation som är 

vanligt förekommande vid lifelogging.  
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1.1.1 SenseCam 

SenseCam är kanske den mest kända bärbara kamera på marknaden och är utvecklad av 

Microsoft. Denna kamera är digital och tar automatiskt två bilder i minuten (går att justera) medan 

den bärs, utan användarens intentioner. SenseCam är utrustad med elektroniska sensorer som 

reagerar på förändringar i temperatur, rörelse och ljusintensitet som triggar kameran att ta en extra 

bild. Exempelvis när signifikant ändring i ljusstyrka sker eller att en person upptäcks framför kameran 

kan användas som utlösare för en extra bild. Till skillnad från en vanlig digitalkamera har SenseCam 

ingen display eller sökare som kan användas för att komponera bilder, däremot är den utrustad med 

en manuell knapp som låter användaren att ta extra bilder på ett mer traditionellt sätt när det 

önskas. Den har också en sekretessknapp som gör att kameran slutar ta bilder i fyra minuter samt en 

på och avstängningsknapp. Kameran har en vidvinkel lins (även kallad för fisköga objektiv, eng. fish-

eye lens) för att bilderna ska fånga större delen av användarens vy. Vanligtvis bärs SenseCam runt 

halsen i ett justerbart band men den har också ett fäste för så att det också går att fästa den direkt 

på kläderna (www.research.microsoft.com, 2013).  

1.1.2 Lifelapse 

Lifelapse är en applikation kompatibel med iOS som släpptes 2011. När applikationen startar 

aktiveras enhetens kamera att ta en bild var 30e sekund. För en bekväm användning har de tagit 

fram en så kallad ”LifePouch”, där kameran är synlig och ger möjlighet att bära enheten runt halsen. 

När en sekvens av bilder har skapats kan applikationen kombinera ihop en stillbildvideo eller på ett 

enkelt sätt spara ner bilderna. Dock klarar inte batteriet i enheten en full dags användning, men 

positivt att bilderna kan ses direkt i enheten utan att behöva ladda över dem genom en dator.  

1.1.3 Autographer 

Autographer är en bärbar kamera utvecklad av OMG Life. Kameran använder sig av fem sensorer 

för att upptäcka förändringar i miljön, dessa förändringar triggar kameran att passivt ta en bild vilket 

kan bli upp till 2000 bilder per dag. Det finns en sensor för att avgöra förändring i färg, en sensor för 

att avgöra ljusförändringar, en sensor som reagerar på temperatur, en magnetometer för att 

detektera den riktningen och en accelerometer för att detektera rörelse . Kameran är också utrustad 

med GPS för att dokumenterar vart bilderna är tagna. Autographer har ingen display för 

förhandsgranskining av bilderna, men genom synkning av bluetooth till iOS eller Android applikation 

möjliggörs en förhandsgranskning av bilderna.  Applikationen möjliggör också redigering av bilderna 

eller skapa en stillbildsvideo av bilderna (Autographer).  
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1.2 Narrative Clip 
Narrative, tidigare Memoto, grundades 2012 och utvecklar världens minsta bärbara kamera för 

lifelogging Narrative Clip. Narrative Clip är en liten digitalkamera utformad för att automatiskt tar två 

bilder i minuten utan användarens intentioner. Därför har inte Narrative Clip någon display eller 

sökare för att komponera bilder gentemot en vanlig digitalkamera. Den har en enkel diskret design 

och är endast i storlek med en halv tändsticksask (36 x 36 x 9mm) och väger 20gram (se figur 1). 

Lagringskapaciteten är 4000 bilder och batteritiden håller för 2 dagars användning. För att man 

enkelt ska kunna fästa kameran på sina kläder har den ett fäste på baksidan (se figur 2). Då kameran 

inte har några knappar styrs på och avstängningen med hjälp av linsen, är den synlig och känner av 

ljus tar den bilder. Vill man stänga av kameran vänder man linsen ned mot en yta eller lägger helt 

enkelt ner den i fickan. På ena sidan finns det en uppsättning av fyra LED-lampor för att indikera 

batteristatus och fotoverksamhet. Genom att dubbelklicka någonstans på kameran kommer 

lamporna att lysa och visa statusen. Dubbelklickningen har ytterligare en funktion, den tar även en 

extra bild. Detta gör att användaren även kan ta bilder på ett mer traditionellt sätt och dessa bilder 

blir samtidigt bokmarkerade. Kameran är också utrustad med GPS för att dokumentera vart bilden 

togs och ger möjlighet att kunna söka efter bilder utifrån plats. 

 

Figur 1, Narrative Clip 
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Figur 2, Ett exempel på hur Narrative Clip kan fästas på kläder 

 

1.2.2 Applikationen 

Kameran tar en bild var 30e sekund, vilket ger 120 bilder i timmen som bidrar till att användaren 

får en stor mängd bilder från varje dag. För att kunna hantera alla bilder ombeds användaren att 

ladda ner den framtagna Narrative applikationen som samlar, organiserar och ger möjlighet att dela 

bilderna via sociala medier. Narrative Clip använder USB-anslutning för att ladda batteriet och för att 

föra över bilderna. När kameran kopplas in i datorn förs bilderna över till en molntjänst som gör att 

applikationen får tillgång till bilderna och om användaren vill går det även att ladda över bilderna till 

datorn. I molnet finns det algoritmer som bearbetar kvaliteten på bilderna för att ta fram de bilder 

som anses ha störst värde från användningsperioden eller komprimerar ihop bilderna när det inte 

sker någon variation. Denna funktion kallas Trim Moment och gör att hälften av bilderna visas, 

funktionen går att inaktivera för att se alla bilder som kameran tagit vid ett användningstillfälle (se 

figur 3). Applikationen skapar en tidslinje som ger dig möjlighet att överblicka och att bläddra genom 

bilder från dina användningsperioder (se figur 4). I flödet presenteras användningstillfället med en 

enskild bild och det går själv att ställa in vilken bild som ska presenteras. Klickar man sig in på ett 

användningstillfälle finns en funktion för att kunna spela upp bilderna i ett bildspel, en så kallad 

timelapse video.  
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Figur 3, visar bilder från ett användningstillfälle   Figur 4, visar flödet i applikationen. 

 

1.3  Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv undersöka potentiell nytta och möjliga 

problem som användandet av The Narrative Clip kan medföra för familjer som har barn med autism. 

Ett annat syfte är att bidra med ökad förståelse för vilka funktioner som användarna har behov utav.  

Huvud frågeställningar: 

- Hur upplever föräldrar till barn med autism användandet av kameran?  

- Vem utgör den nytta för och hur? 

Subfråga:  

- Har föräldrarna idéer och önskemål för hur kameran kan fungera som ett hjälpmedel? 

 

1.4  Avgränsningar  
Studien ämnar intervjua föräldrar till barn med autism i syfte att skapa en förståelse för 

upplevelsen av användandet och vad användandet betyder för dessa familjer. För att få en relativt 

homogen målgrupp avgränsades autismspektrumtillståndet till att barnen skulle vara diagnostiserade 

med autism, barnen kan utöver autism vara diagnostiserade med fler nedsättningar.  
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Tidsaspekten för studien resulterade i en tidsbegränsning för deltagandet i studien till två veckor. 

Då deltagandet i studien är under en så pass kort tid kan ha lett till att deltagarna blivit begränsade i 

vad de hann få ut av kameran. Det kan komma att påverka resultatet jämfört om studien hade pågått 

under en längre tid. Inga av studierna observerades vilket resulterade i att användarstatistik inte gick 

att kontrollera.  

Tekniska funktioner och utformandet av kameran är inget som denna studie anammar. En 

diskussion för eventuella tekniska behov kan förekomma men inget fokus av en utvärdering av den 

tekniska biten.  
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2. Teori 

I detta avsnitt förklaras teorier och bakgrund för studien.  

2.1 Autismspektrumtillstånd 
Begreppet autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som har 

gemensamma svårigheter eller begränsningar inom minst två av de tre områden: ömsesidig social 

interaktion, ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation och fantasi och beteende (Gillberg, 

2011). Autismspektrumstillstånd förekommer på alla begåvningsnivåer, från svår utvecklingstörning 

till hög begåvning. Spektrumsbegreppet kan ses som ett förtydligande då det kan finnas stora 

skillnader mellan individer med samma diagnoser, där av kan det vara svårt att dra exakta gränser 

mellan diagnoserna (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). Spektrumet innefattar diagnoserna autism, 

Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.  

2.1.1 Historik 

Det finns historier om spridda exempel på individer med autistiska avvikelser långt tillbaka i tiden, 

därför kan slutsatsen dras att det är troligt att autisms funnits under hela mänsklighetens historia. 

Klassificeringen autism uppstod dock inte förrän år 1943 då Leo Kanner introducerade begreppet i sin 

välkända artikel. Där beskrev han ett antal barn han mött i samband med sin kliniska verksamhet, 

han introducerade benämningen och kallade deras symtombild tidigt infantil autism. Utöver 

beskrivningar om barnen föreslog han också några drag som han ansåg vara nödvändiga för att ställa 

en diagnos: grav brist på affektiv/emotionell kontakt med andra människor, fixering av vissa 

underliga beteenden eller rutiner, fascination av objekt, mutism eller abnormt tal, skicklighet på 

spatiala uppgifter samt ett attraktivt och intelligent utseende (Abbad, 2006). Under samma period, 

men ovetande om varandra, verkade en österrikisk forskare, Dr. Hans Asperger. Han fick sin artikel 

publicerad 1944 om barn och ungdomar som hade något annorlunda beteende mönster, som idag 

benämns som Aspergers syndrom. Aspergers fynd blev dock inte lika känt som Kanners, det kan ha 

berott på att han skrev sin artikel på tyska och publicerades i slutet av andra världskriget. En engelsk 

översättning av hela Hans Aspergers artikel kom först 1991 (Frith, 1991).  

Ända sedan Leo Kanner första gången beskrev autism har forskare försökt hitta en central aspekt 

som skulle kunna förklara många av de svårigheter en person med autistiskt syndrom har. Idag vet 

man att det inte finns en förklaring men de olika teorierna ger tillsammans en bra bild över de 

svårigheter som kan finnas. 1980 publicerades de första detaljerade och officiella kriterierna för 

autism, och officiella kriterier för Aspergers syndrom kom tio år senare. Dessa officiella kriterier har 

fortsatt att utvecklas och förfinas, diagnoskriterierna förändras och utvecklas hela tiden allteftersom 

kunskapen om autismspektrumet ökar (Västerbro, 2007). 
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2.1.2 Autism 

Ordet autism kommer från det grekiska ordet Autos som betyder ”själv”. Det är en medfödd eller 

tidigt förvärvad funktionsnedsättning som visar sig på olika sätt hos olika personer. Symtomen brukar 

först visa sig när barnen är runt tre års ålder. Lorna Wings symtomtriad (Wing, 1998), även kallad 

Wings triad, är ett försök att beskriva vad som är gemensamt för personer med diagnosen autism, 

oavsett begåvningsnivå. Symtomen för autism grupperas oftast in i tre karaktäristiska huvudkriterier:  

 Begränsad förmåga till socialt samspel/social interaktion 

 Begränsad förmåga eller bristande utveckling av verbalt och ickeverbalt språk 

 Begränsad förmåga av föreställningsförmåga 

Alla personer som är diagnostiserade med autism har inte svårigheter inom alla områden, och 

graden av begränsning kan variera inom områdena från person till person. Begränsningarna kan 

likaså variera mellan olika situationer eller skeden i livet. Under dessa huvudkriterier finns mer 

detaljerade kriterier som beskrivs nedan. 

Socialt samspel 

Personer med autism har nedsatt förmåga till ett ömsesidigt socialt samspel, vilket märks redan 

vid tidig ålder. De har svårt att förstå att andra har känslor och tankar som kan skilja från deras egna, 

vilket leder till svårigheter vid socialt samspel. 

 Detta huvudkriterium beskrivs i diagnosmanualerna med följande symtom: 

I. Bristande förmåga till varierande icke-verbala uttryck (ögonkontakt, ansiktsuttryck, gester 

eller liknande). 

II. Bristande förmåga att etablera för utvecklingsnivån adekvata kamratkontakter. 

III. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen och aktiviteter med andra.  

IV. Bristande social eller emotionell ömsesidighet.  

Verbal och icke verbal kommunikation 

Barn som har autism kan ha en försenad eller utebliven talutveckling och gör inget försök att 

kompensera det med icke verbal kommunikation. Ungefär hälften av de barn med autism börjar 

aldrig prata (Socialstyrelsen, 2010). Variationen bland de som pratar är stor, några använder sig 

endast av enstaka begrepp medan vissa har en språklig begåvning. I de flesta fall har de svårt att 

förstå abstrakta begrepp och gör en bokstavlig tolkning av uttryck, vilket leder till att ironi, metaforer 

och ordvitsar går dem förbi. Som exempelvis göra en bokstavlig tolkning av frågan ”Kan du stänga 

fönstret?” som kanske leder till svaret ”Ja”, utan att personen stänger fönstret. Att föra en 

konversation och förstå vad syftet är kan också vara svårt för en person som har autism, därför kan 

de ha svårt att inleda och upprätthålla en dialog.  
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I diagnosmanualerna beskrivs detta huvudkriterium med följande symtom: 

I. Försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via andra 

kommunikationssätt t.ex. gester eller pantomim).  

II. Hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtaglig nedsatt förmåga att inleda eller 

upprätthålla samtal med andra. 

III. Stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk. 

IV. Brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 

utvecklingsnivån.  

Föreställningsförmåga, flexibilitet, variation i beteende och intressen 

Det finns flera områden som dominerar forskningen kring vilka funktioner som är påverkade hos 

personer med AST. Framförallt så pratar man om svårigheter inom följande områden: 

I. Theory of mind 

II. Central koherens 

III. Exekutiva funktioner 

IV. Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i 

intensitet eller fokusering. 

V. Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer.  

VI. Enträgen fascination inför delar av saker.  

Theory of mind 

Theory of mind (ToM) är förmågan att föreställa sig någon annans tankar och känslor, att förstå 

att sina personliga tankar och känslor skiljer sig från andras trots att man befinner sig i samma 

situation (Dahlgren, 2010). De som har begränsad ToM, som de flesta personerna med autistiskt 

syndrom, har svårt att förstå vad som styr andras beteende, reaktioner och handlingar.  De har då 

också svårt att se andras perspektiv, vilket kan leda till svårigheter att uppfatta sociala koder och 

vetskap om hur man ska agera i olika sociala interaktioner (Socialstyrelsen, 2010).  

Central koherens 

Central koherens syftar på en kognitiv strategi för att söka och tolka information från sin omvärld. 

En person som har svar central koherens har en mer detaljfokuserad tankestil, de har god förmåga 

att uppfatta detaljer men har svårt att förstå det övergripande sammanhanget. Bristande central 

koherens kan också förklara de svårigheter personer med autismspektrumtillstånd har med att 

generalisera kunskap och erfarenheter från ett sammanhang till ett annat (Socialstyrelsen, 2010). 
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 Exekutiva funktioner 

De exekutiva funktionerna brukar kallas för hjärnans samordnare, ett samlande namn på flera 

funktioner som behövs för att samordna olika typer av information, planera, organisera och fullfölja 

en uppgift (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). De exekutiva funktionerna handlar också om förmågan att 

kunna vara flexibel och anpassa sina strategier för att kunna lösa olika slags uppgifter. Brister i de 

exekutiva funktionerna kan också leda till svårigheter att hejda impulser, kontrollera 

uppmärksamheten som kan leda till svårighet att växla fokus utan att förlora det ursprungliga målet 

(Färgerblad, 2011).  

2.2 Tekniska hjälpmedel 
Tekniska hjälpmedel eller som det också kan kallas välfärdsteknik (eng. assistive technology) är ett 

paraplybegrepp som omfattar hjälpmedel, adaptiva och rehabiliterande enheter. Dessa hjälpmedel 

är till för att främja, upprätthålla eller förbättra tillgängligheten hos personer som har fysiska eller 

kognitiva nedsättningar och därigenom öka deras självständighet. Rullstolar och hörapparater är två 

tekniska hjälpmedel för fysiska nedsättningar. Tekniska hjälpmedel för kognition är till för att 

underlätta och förbättra de kognitiva processerna såsom uppmärksamhet, minne, navigation, känslor 

och planering för att nämna några. Personer som har olika kognitiva nedsättningar behöver olika 

typer hjälpmedel, det kan vara allt från enkla bildsymboler till att öva sitt arbetsminne med hjälp av 

datorspel. Det kan också vara system som är installerade i bostaden för att påminna, varna eller 

vägleda. Barn som har inlärningssvårigheter har idag möjlighet till många olika applikationer som kan 

hjälpa dem att utnyttja sina starka sidor och komma runt eller kompensera för specifika 

inlärningsproblem. Dessa stöd kan vara nyckeln till att hjälpa barnen att bli mer självständiga i skolan 

och vid aktiviteter. Det gäller att identifiera rätt produkt för sitt eget behov. Att ha nedsättningar kan 

skapa stora svårigheter att hantera vardagen som i sin tur kan medföra passivitet, förvirring och 

ångest (Burns, o.a., 1998). Tekniska hjälpmedel kan också ha som syfte att underlätta och förbättra 

kvaliteten i vården och för anhöriga (Alwin, Persson, & Krevers, 2013).  

En vanlig mobiltelefon har ofta många funktioner som kan hjälpa minnet till exempel kalender, 

påminnelsefunktioner, adressbok och GPS-funktion. Skapa scheman som ger struktur och överblick 

över en dag, oftast finns det möjlighet att lägga in påminnelser på viktiga händelser såsom tvättid 

eller att ta sin medicin.  

2.2.1 Tekniska hjälpmedel för autism 

Den senaste tiden har undervisningen för barn med autism ökat användandet av datorer för 

inlärning. Tanken är att datorer alltid ger konsekvent respons och kräver ingen ögonkontakt eller 

personlig interaktion med barnen och kan därmed öka motivationen och underlätta inlärningen (Kirk, 

Gallagher, Coleman, & Anastasiow, 2011). Teknik som är tillägnade personer med AST har idag 
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kommit betydligt längre än att bara använda datorer. Nu finns det tekniska hjälpmedel 

implementerat ibland annat i robotteknik, surfplattor och visuella displayer som är ögonrörelse 

baserade (Grynszpan, Wiess, Perez-Diaz, & Gal, 2014). Specifika mjukvaror har också tagits fram för 

att främja sociala, funktionella och beteendemässiga färdigheter hos personer med AST.  

Barn med autism kan ha svårt eller inte ha något verbalt språk överhuvudtaget, att inte kunna 

uttrycka sig och kommunicera kan skapa frustration. Studier har visat att kommunikationsverktyg har 

ökat viljan hos barn med autism att kommunicera. Ett exempel på ett sådant kommunikationsverktyg 

är PECS (Picture Exhange Communication System) som utvecklad av talterapeuten Lori Frost och 

psykologen Andrew Bondy och har i syfte att främja kommunikationsinlärningen. Tanken är personer 

som lider av autism eller annan störning som påverkar kommunikationsutvecklingen ska lära sig 

grundidéerna för kommunikation (Frost & Bondy, 1998). En kort beskrivning av vad PECS går ut på är 

att barnet ska lära sig att rikta sin kommunikation med hjälp av bilder. Genom att barnet tar en bild 

på till exempel en banan eller det föremål det vill ha tillsammans med läraren. Läraren reagerar och 

svarar med omedelbart på barnets begäran. Detta ska hjälpa barnen att uppleva den grundläggande 

idén med kommunikation, att påverka en annan människa och hindra barnen att bli beroende av 

kommunikationspartnerns hintar.  

2.2.2 Lifeloggingkamera som hjälpmedel  

I en studie av Marcu, Dey och Keisler (2012) visade det sig att bilder från barns aktiviteter kan vara 

till nytta för föräldrar eller vådgivare som har barn med autism. I denna studie använde de 

SenseCam, en lifelogging kamera utvecklad av Microsoft. I denna studie deltog fem familjer som har 

barn med autism, de fick låna en SenseCam i fem veckor och efter det deltog de i en intervju. Studien 

resulterade i många positiva användningsområden för familjerna. De bilder som SenseCam 

genererade resulterade bland annat i att föräldrarna fick hjälp med att se världen utifrån deras barns 

perspektiv, de fick en ökad förståelse för barnens behov och bilderna kunde i vissa fall uppmuntra 

barnen till ett socialt engagemang. De menar också i denna studie att utöver dessa punkter kan 

visuella artefakter minska symptom för personer med autism. Bilderna hjälpte de barn som hade 

svårt att tolka naturligt förekommande visuella referenser, genom att föräldrarna kunde sitta 

tillsammans med barnen och därmed hjälpa barnen att reflektera över sina erfarenheter. I denna 

studie visade det sig att bilderna hade väsentligt värde för föräldrarna genom att de fick se världen 

från barnens perspektiv och därigenom upptäckte de nya intressen hos barnen. Föräldrarna 

upplevde att de skapade en större förståelse för barnens uppskattning av de aktiviteter som 

föräldrarna gjorde med barnen. En familj i studien utvärderade hur barnets upplevelse var en dag när 

de gick på zoo, genom bilderna kunde föräldrarna se att barnet gick närmre gallret vid vissa djur och 

stod bakom folkmassan utan intresserade vid andra. Där av kunde föräldrarna se vilka djur som 
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barnet upplevde mer intressanta och låta barnet spendera mer tid där nästa gång, detta var 

information som barnet själv inte kunde förmedla.  

En negativ aspekt om SenseCam som framkom i denna studie var att föräldrarna upplevde att 

kameran drog till sig mycket uppmärksamhet från omgivningen, då den är väldigt stor och att den 

syns väl att man bär den när den hänger runt halsen. Föräldrarna upplevde att kameran kunde sätta 

barnen i en obekväm social situation, att behöva förklara och berätta vad det var de hade runt 

halsen. Meningen är att den ska underlätta för familjen och inte dra till sig någon uppmärksamhet, 

utöver denna negativa aspekt genererade kameran positiv nytta för föräldrarna.  

Jämför man nu SenseCam med Narrative Clip utseendemässigt är skillnaden stor medans 

funktionerna är snarlika. Narrative Clip är betydligt mindre och är mer diskret i sin design. Denna 

designaspekt skulle kunna resultera i större bekvämlighet av användandet för en sådan här kamera 

för familjerna. Studien som görs i denna rapport är en liknande studie som den som har beskrivits 

ovan, som har förhoppningar om att generera mer positiva användningsområden för att använda en 

lifeloggingkamera som hjälpmedel för familjer som har barn med autism.  
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3. Metod 

Studiens syfte är att undersöka hur föräldrar till barn med autism upplever användandet av 

kameran och vad den betydelsen har för inverkan i deras vardagsliv. För att kunna utforska den 

subjektiva upplevelsen kommer studien samla in data genom en kvalitativ metod och analysen 

kommer ske utifrån Interpretative phenomemological analysis (sv. tolkande fenomenologisk analys) 

fortsättningsvis förkortat IPA.   

IPA är en kvalitativ metod som syftar till att ge insikt hur en viss person i ett givet sammanhang 

upplever ett visst fenomen, när man vill ha förståelse för vad som sägs istället för hur det sägs 

(Howitt, 2010). Att arbeta med IPA handlar inte om att testa hypoteser utan att skapa en förståelse 

om den subjektiva erfarenheten av världen, en lämplig metod av studier som eftersöker personliga 

upplevelser och erfarenheter.  

IPA är en form av kvalitativ forskning som i stor utsträckning fokuserar sig på de upplevelser som 

finns inom hälso-, klinisk- och socialpsykologi. IPA har sina rötter i fenomenologin tillsammans med 

hermeneutik och symbolisk interaktionism (Howitt, 2010).  Den fenomenologiska ansatsen grundar 

sig i antagandet att människor inte är passiva mottagare av en objektiv verklighet utan. Studier 

gjorda med IPA fokuserar på den subjektiva uppfattningen av ett fenomen snarare än att försöka 

producera en objektiv redogörelse av fenomenet. Den andra stora byggnadsstenen för IPA är 

hermeneutiken, som är teorin om tolkning. Hermeneutiken har som tradition att uppmärksamma 

forskarens centrala betydelse i analysen, att tolkningarna är både beroende av deltagarnas förmåga 

att formulera sina tankar och forskarens förmåga att reflektera och analysera (Smith, Flower, & 

Larkin, 2009).  

Att använda IPA som metod uttrycker en vilja att mer djupgående utforska orsaker till människors 

åsikter, tankar och beteende. Metoden syftar till att bidra till en ökad förståelse för ett fenomen 

genom att göra en personlig och djupare analys (Brocki & Wearden, 2006).  

3.1 Deltagare  

Urvalsgruppen till en IPA studie bör vara en liten och förhållandevis homogen grupp som har 

erfarenhet av det studerade fenomenet för att kunna svara mot studiens syfte (Howitt, 2010).  

För att komma i kontakt med föräldrar som kunde tänkas delta i studien kontaktades 

verksamheter för personer med olika nedsättningar som särskolor, dagverksamheter och assistans 

företag. Via mail skickades information om studien samt en förfrågan om ett möte för en 

presentation och genomgång om kameran. För att få ett bredare kontaktnät användes 

snöbollseffekten i samband med mailkontakten, genom en informant kan man få kontaktuppgifter till 
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fler potentiella deltagare till studien (Halvorsen, 1992). Därefter vidarebefordrade dessa 

verksamheter ett sammanfattat informationsbrev till tänkbara deltagare, i informationsbrevet fanns 

mobilnummer och mailadress som de skulle kontakta vid intresse.  

Det visade sig dock vara svårt att rekrytera deltagare genom ett informationsbrev via 

verksamheter, bekvämlighetsurval i form tidigare befintligt kontaktnät fick användas för att 

komplettera rekryteringen. Även här kompletterades rekryteringen med snöbollseffekten.  

Studien bestod av fyra familjer: 

Deltagande familj nummer 1 har en son som är 22 år, på dagarna arbetade han och då hade han en 

assistent med sig. 

Deltagande familj nummer 2 har en dotter som är 2.5 år, på dagarna gick hon på dagis. 

Deltagande familj nummer 3 har en dotter som är 15 år, på dagarna gick hon i skola. 

Deltagande familj nummer 4 har en son som är 2.5 år, på dagarna gick han på dagis. 

 

3.2 Etiska aspekter  
Deltagarna i studien blev informerade om studiens syfte och upplägg innan studien påbörjades. 

De blev informerade om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt deltagande när som 

helst under studiens gång. Medverkan garanteras vara helt anonym och den information som samlas 

in kommer endast användas i forskningssyfte. Vid godkännandet av studien fick deltagarna skriva på 

en medgivandeblankett (se Bilaga 1).  

I en kvalitativ studie är etiska frågor väldigt viktigt, denna studie följer vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Dessa riktlinjer är informationskrav, samtyckeskrav, kondifentialitetskrav 

och nyttjandekrav  (Vetenskapsrådet, 2002).  

1) Informationskravet: Deltagarna upplystes om studiens syfte och deras roll i denna. 

Deltagarna fick information om att deltagandet i studien är frivillig och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill. De upplystes också om att intervjuerna kommer att ljudinspelas och 

det materialet kommer endast att användas till denna studie. Kontaktuppgifter lämnades ut 

för möjligheten att höra av sig med frågor.  

2) Samtyckeskravet: Deltagarna fick förfrågan om att delta i studien och sedan bestämma själva 

över sin medverkan i studien. Relevant information om studien gavs ut i förväg så att 

deltagarna fick information om studiens syfte och den tid den tar i anspråk. 

3) Konfidentialitetskravet: Deltagarna blev informerade om att materialet i studien 

anonymiseras för att skydda deras identitet och tystnadsplikt utlovades.  
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4) Nyttjandekravet: Deltagarna blev upplysta om att det insamlade materialet endast används 

för denna studies syfte. De blev samt tillfrågade att ta del av studiens resultat. Vid eventuellt 

ytterligare nyttjande av materialet kommer nytt samtycke att erhållas.  

3.3 Procedur 
Nedan beskrivs studiens upplägg och tillvägagångssätt.  

3.3.1 Materiell 

För att kunna genomföra studien fick deltagarna låna en kamera i två veckor. Vid lån av kameran 

fick deltagarna tillgång till applikationen som fungerar till både iOS och Android samt molnlagring för 

bilderna. De var dock tvungna att ha tillgång till en egen dator för att kunna ladda upp bilderna från 

kameran.  

3.3.2 Genomförande 

En första kontakt med deltagarna gjordes genom telefonkontakt eller via mail för att deltagarna 

skulle få information om studien och dess syfte innan deras deltagande påbörjades. Detta gjordes för 

att deltagarna skulle få ta del av all relevant information kring utförandet av studien och den tid den 

tog i anspråk och därmed kunna överväga sitt deltagande. Vid intresse av att delta i studien 

bestämdes ett första möte på en överenskommen plats och tid. I samband med första mötet 

överlämnades kameran och för att deltagarna skulle känna sig bekväma med tekniken gick de 

grundläggande stegen för att komma igång med kameran igenom. Meningen var att deltagarna 

skulle introduceras till tekniken och veta hur den medförande mjukvaran fungerade och de olika 

funktionerna i kameran. Inga direkta riktlinjer gavs för hur kameran skulle användas utan förslags 

gavs hur kameran kan användas för att deltagarna inte bara skulle prova ett användningsområde 

utan hitta det som passade deras behov. För somliga kan det vara mest givandet att ha bilder från 

barnets perspektiv, medans för andra är det mer givande att barnen känner igen sig själva i bilderna. 

När man vill ha barnet i bild kan antingen föräldrar, assistenter eller syskon bära kameran eller 

alternativt att ha det stilla positionerad för att exempelvis fota barnen när de leker. Vid samma 

tillfälle skrevs en medgivandeblankett under av deltagarna. Skulle det uppstå några frågor eller 

problem under deltagandetiden lämnades kontaktuppgifter ut.  

Efter två veckor kontaktades deltagarna för att lämna tillbaka kameran och delta i en intervju. 

Mötet skedde på överenskommen plats och tid. Samtliga intervjuer tog en timme och genomfördes 

med en utav föräldrarna. 
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3.3.3 Datainsamling  

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. En förberedd 

stödmall användes vid samtliga intervjuer och användes som samtalsstöd. Intervjumallen innehåller 

ett antal öppna frågor och informationspunkter som anses relevanta för studien och att ingen 

relevant frågeställning skulle exkluderas (se bilaga 2). Intervjuerna försöktes hålla så öppna och 

flexibla som möjligt i kontrast med strukturerade intervjuer, som IPA rekommenderar (Smith, Flower, 

& Larkin, 2009). Innan intervjuerna påbörjades bads tillåtelse för ljudinspelning, som gjordes genom 

en smartphone. Tid och plats för intervjuerna bestämdes efter deltagarnas önskemål.  

3.4 Dataanalys  
Intervjuerna transkriberades grundligt utifrån ljudfilerna. Utfyllnads ord, pauser och intonationer 

transkriberades inte, då de inte utgör någon nytta i denna studie. Materialet analyserades enligt 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) riktlinjer som består av sex steg (Howitt, 2010).  

Steg 1: Läsning och omläsning 

Som i alla kvalitativa undersökningar behöver försöksledaren ha bra koll på sin data, genom att noga 

läsa och läsa om transkriptionerna flera gånger blir man bekant med materialet.  

Steg 2: Tema identifiering 

I detta steg börjar de huvudsakliga temana att uppmärksammas genom att skapa fåordiga titlar, 

genom kommentarer och noteringar vid sidan av transkriptionerna.  

Steg 3: Utveckling av framväxande teman  

De teman som har identifierats kommer att likna varandra, de analyseras på nytt för att grupperas 

och skapa olika teman. Dessa teman altras från spegling av transkriptionerna och av författarens 

tolkningar, vilket gör det viktigt att kontrollera att temat består av korrekt data.  

Steg 4: Överordnade teman 

Allt eftersom teman växte fram skrevs de in i kronologisk ordning i en tabell, för att skapa en visuell 

presentation över de överordnade teman.  

Steg 5: Vidare analys 

Alla intervjuer har individuell information och unikt innehåll, men alla intervjuer analyseras genom 

samma process.  

Steg 6: Sammanställ analysen  

Samtliga analyser sammanställdes för att hitta de gemensamma överordnade teman och resulterade 

i en ny visuell tabell.  
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3.5 Validitet & Reabilitet 
Enligt Strauss och Corbin (2008) är det forskarens ansvar att vidta förebyggande åtgärder för att 

bekräfta ansatsens validitet för forskningen. Validitet är ett sätt att säkerställa kvaliteten i analysen 

av data och datainsamlingen, det vill säga om studien undersöker det den ska göra. I en kvalitativ 

studie är det svårt att applicera detta kriterium, det har lett till att Guba och Lincoln (1985) har tagit 

fram fyra kriterier för att mäta trovärdigheten som denna analys kommer att arbeta utefter:  

 Tillförlitlighet 

 Överförbarhet 

 Pålitlighet 

 anpassningsbarhet.   

 

Tillförlitlighet innebär att forskaren säkerställer att studien har genomförts utefter de regler som 

finns. Att kunna informera resultaten för deltagarna, för att kunna bekräfta att forskarens 

beskrivning om verkligheten stämmer överens med deltagarnas. 

Överförbarhet innebär till vilken utsträckning det går att överföra resultaten, teorin och de teoretiska 

begreppen, till en annan miljö. Det kan argumenteras för att utförandet av intervjuerna är tagna i 

kontext och studien kan därför bli svår applicerbar. Rik empirisk beskrivning ger möjlighet för andra 

att avgöra hur applicerbar undersökningen är i andra sammanhang.  

Pålitlighet innebär enligt Lincoln och Guba (1985) att man inte kan frysa en miljö och den är då 

omöjligt att replikera, detta innebär att förslagsvis en kritisk granskning av analysens alla faser utförs 

av en kollega. Studiens pålitlighet uppnås dock genom en noggrann beskrivning av studiens 

genomförande, dess metod och analys.  

Anpassningsbarhet innebär att studien inte har med avsikt att generalisera en slutsats för en större 

population utan att bidra till en utveckling av teori inom ämnet. Den insamlade datan är kopplad till 

föräldrarna och den kontext där intervjuerna sker. 
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5. Resultat 
Vid analysen av det transkriberade materialet framträdde fem teman som behandlar 

1)Föräldrarnas uppfattning av ordet hjälpmedel, 2)Hur familjerna upplever anpassningsbehov utav 

kameran, 3)Vilka funktioner som sakandes för familjens behov, 4)Hur familjerna har använt kameran 

och 5)Hur familjerna har använt bilderna som kameran genererar.  

FÖRÄLDRARNAS UPPFATTNING AV ORDET HJÄLPMEDEL. 
Vad ordet hjälpmedel har för betydelse kan skilja mellan individer, i intervjuerna ställdes därför 

frågan vad ordet hjälpmedel betydde för föräldrarna. Samtliga deltagare betonade hur viktiga 

hjälpmedel var för dem men i synnerhet hur viktiga de var för barnen.  

”Hjälpmedel betyder ganska jättemycket […] mycket av hans aggression och frustration beror ju 

på att vi har ingen kommunikation över huvudtaget.” – Deltagare 2 

”Vi har använt foton hela hennes uppväxt. För henne har det varit avgörande för hennes 

talförmåga har kommit och utvecklats faktiskt, annars hade vi inte haft något språk. Hon var tyst 

och pratade inte alls eller ville inte uttrycka sig.” – Deltagare 3 

”Att han får hjälp till framtiden, att han ska kunna utvecklas, det är hjälpmedel för oss” – 

Deltagare 4 

Ordet hjälpmedel är en oerhört viktig del i familjernas vardag, att genom något sätt få sina barn att 

uttrycka sig eller skapa ett sätt att kommunicera. I det andra citatet berättar deltagare 3 hur bilder 

har haft en betydande roll för att deras barn har utvecklat sitt språk och en vilja att kommunicera. 

Genom fotografier från upplevelser barnet varit med om finns viljan att kommunicera genom 

bilderna. Dessa fotografier fungerar då som ett hjälpmedel för att barnet ska vilja kommunicera och 

därmed hjälpa barnets kommunikationsförmåga. Deltagare 4 beskriver att hjälpmedel behövs för 

deras sons utveckling för att i framtiden kunna få ett mer självständigt liv.  

Anpassning 
Alla deltagare i studien upplevde att vardagen fortsatte precis som vanligt, även att de hade en 

kamera som tog fotografier kontinuerligt. 

”Nä den hängde bara på, den togs ju av vid samband med toalettbesök och sådant.” – Deltagare 

1 

”Nej eftersom den var så liten så var det inget vi tänkte på riktigt, den var som en häftig brosch.”  

- Deltagare 2  

”Det var ingen som brydde sig och i familjen kopplade vi bort, den brydde vi oss inte om.” – 

Deltagare 3 

”Nä de är så vana att jag springer runt med mobilkameran hela tiden och så.” – Deltagare 4  

Ingen utav familjerna upplevde att användningen av kameran medförde någon form av anpassning 

till deras vardag. Deltagare 4 beskriver i citatet ovan att de tar foton väldigt ofta så ingen reagerar på 
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när kort tas längre. Sammanfattningsvis beskrev deltagarna kameran som så pass smidig och diskret 

att varken de själva eller andra reagerar på kameran när den bars.   

  

Behov 

Under samtliga intervjuer pratade deltagarna om vilka funktioner som saknades för deras eget 

behov. Något som var ett övervägande problem enligt samtliga famljerna var funktionen att kunna 

kolla på bilderna tillsammans.  

”Försökte få applikationen till teven, men har ingen media teve så fungerade inte. För att titta på 

bilderna genom en telefon med honom nä det fungerar inte. Att den tappade funktionerna till 

datorn var ett jätteminus för vår del. ” – Deltagare 1 

”Ska det vara ett hjälpmedel måste man kunna använda den tillsammans, titta på resultaten 

tillsammans.” – Deltagare 1 

Här beskriver deltagare 1 att de funktioner som finns i mjukvaran till applikationen tappas om man 

sparar över bilderna till datorns hårddisk. I deras fall går det inte titta på bilderna gemensamt genom 

en mobiltelefon, skärmen är för liten och vilket resulterar i ett tappat intresse för deras son jämfört 

med om bilderna skulle visas på en större skräm, i deras behov på en teveskärm. För dem fanns det 

ett behov av att gemensamt kunna kolla på bilderna för att nå ett optimalt resultat. Genom bilderna 

kunna skapa en invit till kommunikation med deras son.  

”Kan inte kolla alla bilder tillsammans, tålamodet är inte så bra” – Deltagare 3 

Citatet ovan, sagt av deltagare 3, beskriver barnets upplevelse av att kolla på bilderna. För henne var 

det för många bilder som inte skapade något intresse för ett fortsatt tittande, trots att mjukvarans 

funktion av rensa bort ointressanta bilder var aktiverad. Denna familjs behov fanns i att kunna 

uppmana för en kommunikation om barnets upplevelser, vilket inte nödvändigtvis var alla 

naturbilder som var tagna under en promenad. De ville ha bilder som kunde visa alla personer som 

var närvarande under en viss sekvens för att kunna återuppleva minnet.  

Ett annat problem som deltagarna upplevde var risken att tappa kameran var väldigt hög. Fästet var 

inte tillräckligt pålitligt för att barnen skulle bära kameran utan deras uppsikt. 

”Beroende på vad man har för handikapp så är den inte lämplig för alla, då den lätt kan tappas, 

den hängde där som en penna” – Deltagare 1 

”Fästet fungerar för oss friska vuxna, men inte för alla som har en nedsättning.” – Deltagare 2

  

”Den är väldigt rolig att pilla på också, pilla bort och leka med den.” – Deltagare 4 
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Citaten ovan beskriver föräldrarnas osäkerhet av att låta deras barn själva bära kameran själva, då de 

ansåg att risken för att tappa den är väldigt hög. Deltagare 1 beskriver nedan i ett citat hur de gjorde 

för att uppnå en säkrare användning när deras barn bar kameran.  

”Säkrade den med en säkerhetsnål” – Deltagare 1 

De deltagare som hade yngre barn vågade inte ha en säkerhetsnål, då lekarna i många fall inte var 

stillsamma.  

För en ytterligare bekvämlighetsfaktor i användandet upplevde deltagarna ett behov av att kunna 

förhandsgranska en bild för att se hur positioneringen av kameran, något som nu inte är möjligt. Två 

av deltagarna upplevde att de fick många bilder som inte alls var användbara tack vare att man inte 

visste om kameran satt bra.  

”Man kan ju inte ställa in den så man vet inte om den sitter rätt […] att man får över en bild till 

telefonen bara kika så att den sitter bra.” – Deltagare 1 

”mycket skräp bilder blir det ju också i och för sig.” – Deltagare 2 

De tre barn som gick på dagis och skola fick tyvärr inte använda kameran där.  Deltagare 4 som har 

en son på 2.5 år berättar nedan att användning i skolan hade passat deras behov.  

”Vi fick inte använda den i förskolan men det hade varit det ultimata. Hemma vet vi ju vad han 

gör. Jag tror att den passar äldre barn.” – Deltagare 4 

Deras behov ligger i att få rikare insikt i barnens vardag när de som föräldrar inte är med. Deltagare 4 

fyller sedan i med följande citat: 

”Han är nu lite för liten men jag gillar verkligen idén. När han blir äldre skulle jag verkligen kunna 

tänka mig att ha en sådan här kamera då man kan förklara vad den gör och varför han har den 

på sig.” – Deltagare 4  

 

 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  
Varje intervju startade med att deltagarna ombads att berätta hur de hade använt sig av kameran 

under de två veckorna som gått. Deltagarna berättade öppet hur de använt kameran och förklarade 

hur de hade gått tillväga. Nedan presenteras några citat från deltagarna från det att de berättade om 

användandet. 

”Han är ute och åker mycket bil, ute på olika arbetsplatser och vad han gör och så där, det 

använde vi den till. Han är inte hemma så mycket så var kul att se hans dagar […] han hade själv 

på sig den på jobbet, sen hade assistenten den på sig för att han skulle vara med på bild. ” – 

Deltagare 1 

”Vi har skiftat med att ha den på henne och att vi har den på oss, vi satte den på ett syskon en 

gång som är med och leker på ett annat sätt än vad jag är. För hennes del var det mer givande 
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när hon själv var med på bild, hon är för liten för att förstå att det var hon själv som tagit 

bilderna.” – Deltagare 2 

”Jag hade den på mig för att fota hela familjen” – Deltagare 3  

Deltagarnas användningsområden speglar hur deras behov ser ut. Deltagare 1 berättade om hur 

föräldrarna ville se hur en arbetsdag såg ut för deras son, både från hans eget men också från 

assistentens perspektiv som var med på dagarna. Hos resterande deltagare var behovet att barnen 

skulle vara i fokus på bilderna, det kan bero att de barnen var väldigt mycket yngre.  

Alla upplevde att kameran inte drog till sig fokus, att ingen i omgivningen märkte att de blev 

fotograferade. Nedan följer två citat som beskriver det positiva med att kameran är väldigt diskret.  

”Den är så diskret det är nog det bästa med den, den är lätt att smyga med.” – Deltagare 4 

”Ingen la märke till den, väldigt bra. För annars brukar jag smyga med kameran för att inte 

bilderna ska bli så uppstyltade.” – Deltagare 3 

 

HUR FAMILJERNA HAR ANVÄNT SIG UTAV BILDERNA  
Det blir väldigt många foton från användandet av kameran, vilket är dess syfte. Nedan beskriver 

deltagarna hur de har använt sig av bilderna och hur det har fungerat till familjens behov och hur de 

har upplevt bilderna.  

”Bilderna var inget som intresserade honom, men var kul för vår del att se bilder från hans jobb.” 

– Deltagare 1 

Citatet ovan, av deltagare 1, beskriver att bilderna var användbara för föräldrarna men hade ingen 

potentiell nytta för deras son.  

”Hon tyckte det var mest givande när hon själv var med på bild, hon var annars för liten för att 

förstå att hon själv hade tagit de andra bilderna.” – Deltagare 2  

”Hon är aldrig själv någonstans, så bilder när hon leker med katten viste vi redan att hon gjorde. 

Men kul att se det från hennes nivå av det hela.” – Deltagare 2  

Deltagare 2, citerad ovan, berättar om behovet som deras familj upplevde. Deras dotter var aldrig 

ensam utan det var alltid någon med henne vilket resulterade i att bilderna inte tillförde någon ny 

information. Utan de upplevde kamera som ett kul komplement för att se bilderna från hennes 

perspektiv. De tittade sedan gemensamt på bilderna och upplevde att dottern uppskattade de bild 

där hon själv var i fokus. Familjen blev nekad till att använda kameran på det dagis som dottern gick 

på, men la till följande citat:  

”Hon pratar ju inte, hon vill prata men vi förstår inte vad hon säger […] när de gör små utflykter 

med dagis som att åka och klappa djur, då hade man kunnat se det på bilderna och kunna förstå 

att ja hon menar att hon har varit och klappat får idag. Men nu fick hon inte ha den på dagis.” – 

Deltagare 2  
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Hade de fått tillåtelse att dottern hade på sig kameran på dagiset hade de bilderna kunnat vara till 

hjälp för familjen som beskrivs i citatet ovan. Bilderna skulle kunna underlätta förståelsen av vad 

deras dotter vill förmedla. Att bilder kan ha en betydande roll för utvecklingen av att vilja uttrycka 

och förmedla sig beskriver deltagare 3 som citeras nedan.  

”Genom bilder får vi henne att uttrycka sig. Vi använder mycket bilder, gör fotoalbum så att hon 

kan återuppleva det som hon har varit med om och sedan berätta själv, kunna säga vilka som var 

med och komma ihåg. För henne har vi använt foton hela tiden, det har varit avgörande för 

hennes talförmåga har kommit och utvecklats faktiskt. Annars hade vi nog inte haft något språk. 

Hon var tyst och pratade inte alls eller ville inte uttrycka sig. Så foto och film har varit jätteviktig 

för hennes utveckling” – Deltagare 3  

Nedan beskriver deltagare 3 och 4 att det blev för många bilder för deras att deras barn skulle ha ett 

intresse för att kolla igenom alla bilder.  

”Vi hade nog behövt rensa bort bland bilderna innan, då hon inte har så mycket tålamod.” – 

Deltagare 3  

”Man skulle behöva sitta en längre period men det går inte i vår familj. Kanske går bra i två 

minuter men man vill ju se mera.” – Deltagare 4 

Sammanfattningsvis har deltagarna varit positiva till kameran, tekniken, resultaten och kvaliteten på 

bilderna har alla upplevt väldigt positivt. Det som också visade sig vara gemensamt för samtliga 

deltagare var upplevelsen om kamerans fäste, risken att tappa kameran var väldigt stor. Behovet av 

användandet varierar mellan familjerna, från det att få en rikare insikt i sitt barn vardag till att hjälpa 

barnen att återuppleva minnen och uttrycka sig om olika händelser.  
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6. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring studiens resultat samt om studiens metodval.  

6.1 Resultatdiskussion 

I och med tidsaspekten för projektet kunde inte deltagarna låna kameran i en längre period, utan 

begränsades till endast två veckor. Denna begränsning kan innebära att deltagarna inte kom helt 

igång med tekniken, hur kameran skulle sitta för att nå bäst resultat på bilderna och få rutin av 

användandet. Det fanns inte heller något krav på hur mycket deltagarna skulle använda kameran 

under dessa två veckor, vilket kan resultera i att användandet inte varit frekvent. Denna tidsaspekt är 

inte optimal utan det kan behövas en längre tid för att kunna hitta sin nisch av användandet som 

passar familjens behov. En av familjerna hade bokat in en resa under samma period som de lånade 

kameran. Under deras resa bar ena föräldern kameran och fångade största delen av familjens 

semester. Hade deltagarna kunnat låna kameran en längre tid hade kanske fler familjer kommit åt 

denna aspekt och där i hittat fler användningsområden. Det skulle inte nödvändigtvis vara en resa 

utan bara en längre period att hitta det användningsområde som täckte deras behov.  

 Osäkerheten i vart man fick eller inte fick använda kameran gjorde att familjerna valde att inte 

använda kameran alls på de platser där sådan osäkerhet uppstod. Tre utav de fyra deltagarnas barn 

gick på dagis och skola, där de inte fick använda kameran även att de frågat om ett godkännande av 

lärare och de andras barns familjer som gick samma klass. Vilket samtliga föräldrar upplevde som en 

besvikelse, då skolmiljön är det enda stället där föräldrarna inte är närvarande och tar del av deras 

barns vardag. Föräldrarna berättade dock att lärarna berättade vad de gjort på dagen när de 

hämtade sina barn, men de menade att det hade varit kul att se dagen från deras barns perspektiv då 

de själva inte kunde förmedla om sin vardag och inte hur deras barns vardag var utifrån lärarnas 

perspektiv.  

Upplevelsen om hur kameran skulle fungera som ett hjälpmedel skiljde också mellan familjerna 

som deltog i studien. För en familj var intresset i att få bättre bild av barnets vardag, från dennes 

perspektiv av tillvaron. För en annan familj var syftet med kameran att få barnet att återuppleva en 

situation och låta bilderna uppmana till att förmedla sina känslor och då kunna uttrycka sig om 

händelsen. I båda fall främjar kameran barnens kognitiva funktioner och skulle därmed kunna ses 

som ett hjälpmedel till familjer som har barn med autism. Att kameran fungerar som ett hjälpmedel 

enligt dessa aspekter innebär inte explicit att barnen behöver ha autism, utifrån dessa syften kan 

kameran fungera som ett hjälpmedel för de flesta som har någon form av nedsättning som gör att 

man inte kan förmedla sin vardag.  
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Kamerans diskreta storlek och design är något som uppskattades av samtliga familjer. Den drog 

inte till sig någon uppmärksamhet och familjemedlemmar slutade snabbt att tänka på att den tog 

bilder kontinuerligt. När personer har en nedsättning som autism som inte alltid syns utåt kan det 

skapa problem med ett sådant ett hjälpmedel som syns och tar mycket fokus, deltagare nummer två 

beskrev kameran som citerades ovan som ”en cool brosch”. Den positiva återkopplingen av 

deltagarna för kamerans diskreta utformning är i denna aspekt väldigt viktig. Ingen av familjerna 

upplevde något anpassningsbehov och inte heller att någon i deras omgivning reagerade på 

kameran. Skulle man jämföra med de tidigare lifelogging kamerorna som finns på marknaden är de 

större och mer synliga för omgivningen. Jämför med den tidigare studien av Marcu, Dey och Keisler 

(2012) som nämndes tidigare fanns det problem med att kameran drog till sig mycket 

uppmärksamhet från omgivningen. Deltagarna i denna studie upplevde att Narrative Clip inte drog 

till sig någon uppmärksamhet tack vare att den är så liten och diskret. Vad som också diskuterades 

runt den diskreta designen var att den tekniska aspekten var väldigt enkel, att bara hänga på 

kameran och den startar att ta bilder direkt. Deltagarna upplevde därmed att kameran inte drog till 

sig någon uppmärksamhet som skulle göra att föräldrarna och barnen skulle behövas sättas i en 

obekväm situation och förklara sig. Aspekten att de inte bar den på de ställen som de trodde att man 

inte fick fotografera beror mer på moraliska och etiska aspekter för de andra i omgivningen, inte för 

att kameran skulle dra uppmärksamhet till familjen.  

En annan aspekt att deltagarna inte behövde anpassa sig efter kameran kan vara som deltagare 

fyra beskrev ”de är så vana att jag springer runt med mobilkameran hela tiden och så”. Idag har nog 

samhället vant sig vid att det är så smidigt att ta upp sin mobiltelefon och fotografera, allt från 

speciella tillfällen till vardagliga situationer. Samtliga deltagare upplevde att de inte reagerade på att 

de kontinuerligt blev fotograferade.  

6.2 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte ansågs IPA vara en bra metod att analysera datamaterialet med. Studiens 

datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer vilket innebär att samma frågor ställs till 

samtliga informanter och har flexibilitet till öppna följdfrågor. Detta ger informanterna lika chans att 

säga sin åsikt om samma frågor. Tack vare flexibiliteten i intervjun fanns det möjlighet att hitta 

samband, olikheter och variationer i informanternas upplevelser av kameran. Fokus för studien var 

att komma åt deltagarnas subjektiva upplevelse och erfarenheter som uppkommit av kameran 

genom att berätta med sina egna ord, vilket är den fenomenologiska målsättningen i metoden. Den 

öppna flexibiliteten i intervjuerna gav informanterna möjligheten att vara aktivt deltagande i 

intervjun och därmed också sträva efter att inte ha en styrande intervju. De öppna följdfrågorna gav 

också utrymme till att be informanterna att utveckla sina svar genom att be dem beskriva och 
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utveckla hur de faktiskt menar med vissa påståenden och uttryck var otydliga eller väldigt öppna. 

Med en semistrukturerad intervju fanns också möjligheten att kunna ställa sådana följdfrågor som 

ansågs vara relevanta för att samla in ett rikare resultat som var relevant för studiens syfte. 

Intervjuerna resulterade i ett rikt och omfattande datamaterial och kunde därmed besvara studiens 

frågeställningar. 

En annan positiv aspekt som IPA tillåter är kodningen av det insamlade materialet, metoden ger 

en frihet i skapandet av de olika teman som framkommer. De teman som identifieras i resultatet är 

teman som speglas utifrån frågeställningarna i studien. Fler teman hittades men de var inte lika 

starka i åskådning jämfört med de som presenteras i resultatet.  

Att rekrytera deltagare till studien var svårare än förväntat, ambitionen var att rekrytera fem 

familjer men utfallet blev fyra som också resulterade i et stort ålderspann mellan barnen. 

Ålderspannet kan ha en påverkan hur familjerna har använt sig utav kameran, då den äldste 

deltagaren var 22år och den yngsta var 2.5år skiljer behovet för ett hjälpmedel. Den äldste 

deltagaren var inte hemma så mycket men hade alltid en assistent med sig och arbeta på dagarna. 

För den familjen fanns det potentiell nytta för föräldrarna att se hans vardag. De använde kameran 

för att både få se från barnets perspektiv men från att assistenten perspektiv som också bar kameran 

några dagar, det gav en bredare uppfattning av den vardag som föräldrarna inte kunde ta del av. De 

två familjer som hade barn som var 2.5 år hade behov av att barnen istället skulle vara fokus i 

bilderna, då de inte fick använda kameran i skolorna. Ålderspannet gav ett positivt resultat i 

slutänden genom att se hur behoven för användningsområdena skiljer sig och därmed kunna lyfta 

fler positiva aspekter ur kameran kan fungera som ett hjälpmedel utifrån olika behov. Ge föräldrarna 

en rikare uppfattning om deras barns vardag och att få barnen att uttrycka sig genom bilderna där de 

kände igen sig själva.  

Platsen för alla intervjuerna var inte optimalt då tre av fyra skedde på caféer och den fjärde 

genomfördes i deltagarens hem. Att föra en intervju på café där personer sitter i omgivningen kan 

resultera i att vissa informanterna inte berättar lika öppet och djupgående som de hade gjort i en 

mer privat miljö. Dock resulterade ändå dessa intervjuer med ett bra resultat och täckte de områden 

som studien syftar på.  

 Med studiens syfte i åtanke anses IPA varit ett lämpligt val av metod, då det har gett samband 

och skillnader i upplevelsen av användandet av kameran. Samt funnit olika användningsområden och 

olika behov som kameran kan tänkas stödja.  

I en kvalitativ studie är vårt att applicera några förebyggande åtgärder för att bekräfta ansatsen 

validitet men för att säkerställa att studiens data är giltig och pålitlig användes Guba och Lincoln 
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(1985) fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och anpassningsbarhet. Dessa kriterier 

ger studien ett mer tillförlitligt resultat utifrån de fyra deltagare som deltog i studien. Den insamlade 

datan är kopplad till informanterna och den kontext där intervjuerna sker, vilket kan leda till att 

resultaten blir svåra att applicera till en annan studie. Studien har inte som avsikt att generalisera en 

slutsats för en större population utan att bidra till en rikare uppfattning och väcka ett större intresse 

för fortsatta studier.  

7. Vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra fler liknande studier bland annat för att få en längre 

användningsperiod för deltagarna. För att då kunna låta deltagarna vänja sig vid tekniken och hitta 

fler användningsområden som kan täcka deras behov. Resultatet av denna studie visar en spridning 

hur deltagarna har använt sig av kameran och för vilka behov som familjerna har använt den för. 

Genom vidare studie kan man finna ett intresse i att utvärdera kameran som ett hjälpmedel för 

personer som har andra nedsättningar. Vidare forskning skulle kunna resultera i fler intressanta 

slutsatser men också ge möjligheten att hitta fler användningsområden för att kunna hjälpa personer 

som har olika former av nedsättningar. Skulle fler liknande studier utföras skulle detta kunna leda till 

att kamerans användningsområde ökar i syftet att ha den som ett hjälpmedel och inte bara i syfte för 

lifelogging.  

8. Slutsats 

Hjälpmedel kan ha olika funktioner till olika personer, de kan vara för att underlätta en fysisk 

åkomma eller en kognitiv nedsättning. Vissa hjälpmedel kan också finna sin nytta till närstående 

personer, exempelvis föräldrar som i denna studie. Bilder har i tidigare studier visat sig fungera bra 

som minnesstöd men också som ett komplement till att skapa en kommunikation. Bilderna som 

Narrative Clip genererade visade sig bland annat i denna studie att de kunde tillföra en rikare insikt 

för föräldrarna om deras barns vardag, samt ge barnen möjlighet att uttrycka sig och visa glädje i att 

se sig själva på bild. Det visade sig att Narrative Clip kan göra skillnad för de personer som inte har 

samma förutsättningar som andra när det berör aspekten att kunna förmedla sig.  Studien kan påstå 

att en framtid finns för att Narrative Clip att användas som ett hjälpmedel, både i aspekten för 

föräldrar eller andra närstående men också nytta för personer som är lite äldre som har någon 

nedsättning. Den största synpunkten som framkom i studien var kameran fästfunktion, deltagarna 

upplevde att tapprisken var alldeles för hög. Skulle fästet förbättras skulle tryggheten av att bära 

kameran bli större vilket skulle resultera i en ökad bekvämlighet för användandet. En ytterligare 

förbättring hade varit att ha samma funktioner till datorn som fanns i applikationen. Då samtliga 
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deltagare upplevde att det inte gick att titta på bilderna tillsammans genom en mobil eller surfplatta. 

Detta är samlade synpunkter utifrån föräldrarna i denna studie som har barn diagnostiserade med 

autism, deras åsikter för att kunna förbättra kameran att kunna fungera som ett hjälpmedel. Ett 

hjälpmedel kan ha olika funktioner för olika personer, det gäller att finna den nytta i det hjälpmedel 

som passar till ens eget behov. Denna studie undersökte potentiell nytta för att använda Narrative 

Clip som ett hjälpmedel till föräldrar som har barn med autism.  
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Bilaga 1  

Samtycke till deltagande i utvärdering av The Narrative Clip 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i utvärderingen av kameran The Narrative Clip. Läs igenom 

detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning och datum 

längst ned. 

 

Medgivande 

 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer gå till 

och den tid den tar i anspråk. 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och 

vet vem jag ska vända mig till om nya frågor uppstår. 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit 

tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 

 Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande 

utan att jag behöver förklara varför. 

 

 

 

Datum:   

Ort: 

 

…………………………………… 

Namnteckning 
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Bilaga 2  

 

 Vad?  

 Varför? 

 Hur? 

 Vad leder det till? 

 Konsekvenser? 

Kan du beskriva hur det har varit att använda sig av kameran? 

Hur har ni använt kameran?  

         Exemplifiera gärna!  

          positivt/negativt?  

Vad har ni gjort? 

Hur var det? 

Varför gjorde ni så? 

Hur mycket har ni använt kameran? 

Hur har ni använt er av bilderna? 

    varför, vad gav detta er och ert barn?  

Känner du att det finns någon aspekt i ert liv som påverkats av kameran? 

      exemplifiera gärna!            

      Varför då? Vad ledde det till? Konsekvenser? 

Hur upplever du att vardagslivet påverkats, om det har påverkats?  

          exemplifiera gärna, konsekvenser? 

Vad har varit positivt eller negativt?  

Förklara gärna vad hjälpmedel betyder för er?  

Vad är det som ska underlättas?  

Hur upplevde ni att ert barn upplevde användandet av kameran? 

vad var det som påverkades hur och varför?  

Hur ser du till en fortsatt användning av kameran? 

Vad tycker du om tekniska hjälpmedel? 

varför, vad leder det till? 

Egna tankar om hur teknik kan hjälpa? 

Vad är viktigt med tekniska hjälpmedel? 

 

Vill du ta del av rapporten när den är färdigställd?  

 

Tack för medverkan! 
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Upphovsrätt  

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – från publiceringsdatum 

under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior 

för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. 

Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan 

användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som 

god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för 

upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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