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Abstract  

For the past one hundred years, the white cane has not been developed in its function or 

design. The white cane has only gone through some developments, including color variations 

and material upgrades to enhance endurance and overall weight. This project examines the 

function of the traditional white cane and how it could possibly be optimized for its tasks. A 

prototype was created of the traditional white cane with sensors and haptic feedback. The 

prototype was manufactured to determine if there was a possibility to invent a smarter white 

cane. For this project, we interviewed individuals that are visually impaired, an organization 

that specializes in care for blind individuals, and developers of smart white canes in the field 

to further research information regarding the white cane. We also collected feedback on our 

prototype, by testing it with a visually impaired individual. The purpose of our research was 

to accumulate qualitative data to conclude if there is a demand for an optimized white can, 

and what requirements it would need to fulfill.  
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1. Indledning 

1.1 Motivation 

I efteråret 2021 udviklede vi, ved en Arduino-workshop på Roskilde Universitet, en prototype 

af en ny mobilitystok med indbyggede feedbackmekanismer. I den forbindelse så vi 

muligheden for et spændende 2. semesterprojekt, hvor vi kan dykke ned i et teknologisk 

artefakt, dets funktioner og indre mekanismer. Vi vil bruge projektet til at gå i dybden med 

mobilitystokken, undersøge dens historiske baggrund og på baggrund af forskellig empiri og 

teori, undersøge mulighederne for implementering af en ny model. Vi synes generelt, at det er 

spændende at arbejde med sundhedshjælpemidler. På første semester arbejdede vi med 

hvordan man kan bruge virtual reality som hjælpemiddel i behandlingen af personer med 

socialfobi. På dette semester dykker vi endnu engang ned i en teknologi som hjælpemiddel, 

og undersøger muligheden for at videreudvikle den traditionelle mobilitystok. Er der 

mulighed for at forbedre svagsynede og blinde personers mobilitet i deres omgivelser, ved at 

forbedre den traditionelle mobilitystok, eller er mobilitystokken et godt nok værktøj som den 

er i dag.  

1.2 Historisk baggrund 

Den hvide mobilitystok er et redskab skabt til de svagsynede/blinde, som kan sørge for at den 

svagsynede/blinde kan blive guidet og/eller undgå forhindringer. Den hvide mobilitystok har 

dertil den funktion, at den skal kunne signalere til andre mennesker, at de skal give plads 

og/eller undgå at stå i vejen. Idéen bag den hvide mobilitystok opstod omkring 1921. En 

mand ved navn James Biggs fra Bristol, England besluttede sig for at male sin stok hvid. 

Årsagen til dette, var at James Biggs ville eliminere utrygheden ved at færdes i trafikken. Han 

ville gøre det nemmere for bilisterne at blive opmærksomme på ham, når han skulle krydse 

gaden. I 1931 gav Guilly d’Herbemont symbolsk de første to hvide markeringspinde til to 

blinde mennesker. Dette blev overværet af flere franske ministre, hvilket betød at der senere 

blev sendt 5000 hvide markeringspinde til franske veteraner, som blev blinde under første 

verdenskrig (Delage, 2017, side 1). Efter anden verdenskrig introducerede Richard E. Hoover 

konceptet bag en længere hvid stok ved navn mobilitystokken. Frem til dette tidspunkt havde 

svagsynede/blinde blot holdt en hvid stok foran dem, for at signalerer til andre, at de har et 
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synshandicap og for at undgå forhindringer på deres vej. Den lange mobilitystok, som blev 

udviklet af Richard E. Hoover gjorde det nu muligt, for de svagsynede/blinde at kunne feje 

med mobilitystokken foran sig. Denne teknik kendes også som “The Hoover Method”. Med 

denne teknik er det nu muligt at opdage udfordringer, barrierer, kanter og ændringer i 

fortovet/stien. Den hvide mobilitystok er det primære redskab anvendt af svagsynede/blinde. 

Da Richard E. Hoover gjorde mobilitystokken længere, blev mobilitystokken mere synlig og 

dermed steg signalværdien.  

Funktionerne for mobilitystokken kan opsummeres således; 

- Signalerer overfor andre, at brugeren er svagsynede/blind. 

- Anvendes til at opdage og undersøge omgivelser og dets forhindringer 

- Mobilitystokken kan opdage kanter og give brugeren muligheden for at følge en sti, 

passage, korridor, bygning o.l. 

- Grundet længden, kan mobilitystokken opdage niveauforskelle, såsom huller, trapper, 

døre o.l. 

Der eksisterer forskellige udfordringer ved brugen af en mobilitystok. Mobilitystokken kan 

blive overset af andre fodgængere. Særligt i meget befærdede/tætbefærdede områder, er det 

muligt for andre fodgængere at overse en mobilitystok. Der kan opstå skader på 

mobilitystokken, hvis den kommer i klemme. Det kan medføre at mobilitystokken kan blive 

ulige/ødelagt. Mobilitystokke produceret i aluminium eller metallegering er mere skrøbelige, 

derfor er mobilitystokken produceret i kulfiber at foretrække blandt brugerne (Pissaloux, 

Velázquez, 2017, side 363-364). 

1.3 Problemfelt 

I Danmark registreres borgere med handicap ikke. Det vides ikke med sikkerhed hvor mange 

blinde/svagsynede som er i Danmark (Dansk Blindesamfund, Blind.dk, Fakta). I dag skønner 

Dansk Blindesamfund, at der i Danmark er mellem 20.000 - 25.000 synshandicappede 

borgere i Danmark, da de opfylder kravet om at kunne blive medlem af Dansk 

blindesamfund. Kriteriet er, at borgeren maksimalt har 10% af sit normalsyn når synsresten er 

korrigeret med optik. 

Dansk Blindesamfund har på deres hjemmeside et register over forhandlere de anbefaler i 

henhold til anskaffelse af hjælpemidler (Dansk Blindesamfund, Blind.dk, Overblik over 
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hjælpemidler). Det kan observeres, at forhandlerne hovedsageligt forhandler den traditionelle 

mobilitystok, trods nytænkte modeller med indbygget feedbackmekanismer (Hjælpemidler 

for synshandicappede, Synsnerven.dk, Stokke og tilbehør arkiv). Derudover viser den 

historiske baggrund, at mobilitystokkens funktioner og udseende ikke har ændret sig meget 

siden dens oprindelse. Mobilitystokkens anvendelse er fortsat baseret på Richard E. Hoovers 

cross-body teknik også kendt som “Hoover Method” (Pissaloux, Velázquez, 2017, side 243) 

og mobilitystokkens udseende er fortsat en lang hvid stok. På baggrund af dette undersøges 

det, om det er muligt at forbedre mobilitystokkens funktioner med resultat i, at øge brugerens 

mobilitet. 

1.4 Problemformulering 

"Hvordan kan den nuværende mobilitystok forbedres ved brug af sensorer og haptic 

feedback for at øge blindes mobilitet i deres omgivelser?" 

1.5 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvad er den historiske baggrund for mobilitystokken? 

- Den historiske baggrund for mobilitystokken undersøges ved empirisk data. 

2. Findes der forskellige former for mobilitystokke? 

- Dette undersøges ved SCOT analyse. Her belyses de konkurrerende, 

eksisterende og tidligere modeller af mobilitystokken. 

3. Hvordan virker den nuværende mobilitystok? 

- Dette undersøges ved analyse af mobilitystokken, ved hjælp af TRIN-

modellen, samt interviews. 

4. Hvilke udfordringer giver mobilitystokken for de blinde i dag? 

- Dette undersøges ved hjælp af Colored Cognitive Map, på baggrund af 

empirisk data fra interviews, samt ved trin 3 i TRIN-modellen. 

5. Hvad er vigtigt i designprocessen af en nytænkt model af mobilitystokken? 

- Dette undersøges ved feedback fra test af prototype, samt interviews.  
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2. Semesterbinding 

2.1 Design og Konstruktion 

Vores projekt omhandler et konkret produkt, der gerne skal udvikles, så det løser et specifikt 

problem. Derfor er designprocessen en vigtig del i projektet og basiskurset ‘Design og 

Konstruktion’ har stor relevans for os. Formålet med at udvikle en ny udgave af 

mobilitystokken er, at forbedre den nuværende udgave, så funktionaliteten hos forbrugeren 

bliver optimeret. En ny udgave skal løse de problemer, den blinde borger oplever ved den 

nuværende. En vigtig del af effektiviteten af produktet vil afgørende komme fra designet af 

det. I den forbindelse har vi i kurset design og konstruktion erfaret forskellige kompetencer 

indenfor design udvikling. På 1. semester lærte vi bl.a. at benytte os af Coloured Cognitive 

Map (CCM)/problemkort. I dette projekt har vi brugt denne metode til at kortlægge 

problemer og løsninger til udviklingen af en ny mobilitystok. Derudover har vi på 2. semester 

erfaret kompetencer i at benytte SCOT metoden, som vi i dette projekt vil bruge til at 

kortlægge de konkurrerende, eksisterende og tidligere udgaver af mobilitystokken. 

2.2 Teknologiske Systemer & Artefakter 

Med faget Teknologiske Systemer og Artefakter som hovedaktør i dette projekt, har vi 

benyttet os af TRIN-modellen, som vi blev undervist i på 1. semester. Her er vi ud fra 

modellens forskellige trin, gået i dybden med mobilitystokkens opbygning og dens indre 

mekanismer, og vi ser derfor TRIN-modellen som et vigtigt værktøj for at få den fulde 

forståelse af artefaktet. 

3. Metoder 

3.1 Interviews 

Kvalitative interviews er i denne opgave benyttet som metode til at indsamle data vedrørende 

mobilitystokken. Kvalitative interviews går i dybden med et emne og giver mulighed for at få 

en dybere forståelse. I dette projekt er metoden benyttet til at få en bredere forståelse for 

brugen af mobilitystokken, samt teknikken bag den. Udviklingen og fremførelsen af de 
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kvalitative interviews tager udgangspunkt i Steiner Kvale og Svend Brinkmanns beskrivelse 

af udførelsen af et interview, fra bogen: “InterView - introduktion til et håndværk” fra 2009.  

Projektet omhandler mennesker med et synshandicap, for nogle kan dette være et personligt 

og følsomt emne. Der har derfor i udviklingen af de kvalitative interviews bl.a. været fokus 

på vigtigheden i en kort briefing af projektet, inden interviewet, til personen der skal 

interviewes. Det er vigtigt at give interviewpersonen en klar opfattelse af interviewet, da det 

giver dem tryghed og dermed lyst til at lægge deres oplevelser og følelser frem for 

intervieweren. Her er det samtidig vigtigt at intervieweren lytter opmærksomt, samt viser 

interesse og forståelse så interviewpersonen føler oplevelsen behagelig. Hertil er det vigtigt 

med en debriefing efter interviewet. Her kan intervieweren give interviewpersonen mulighed 

for at tilføje noget, så vedkommende ikke går fra interviewet med en uafsluttet fornemmelse. 

Selve spørgsmålene er stillet op med fokus på at holde dem korte og letforståelige og frie for 

akademisk sprog. Derudover har fokus været på at stille de opfølgende spørgsmål, som netop 

giver de dybdegående svar og pointer (Kvale, Brinkmann, 2009, kapitel 7: side 149 + 159). 

3.2 Coloured Cognitive Map - CCM / problem kort 

Coloured Cognitive Map er en metode til at skabe en designløsning ud fra et problemkort. 

Metoden giver mulighed for at gå i dybden med et problem og dermed opnå en bredere 

forståelse for problemet, i form af årsager og konsekvenser. Teknikken giver mulighed for 

at strukturere et visuelt overblik over problemet og dermed identificerer forskellige 

designløsninger (Pries-Heje, J., J. Johansen & M. Korsaa, 2020, A Cognitive Map of 

Maturity). I dette projekt anvendes metoden til at kortlægge de gældende årsager og 

problematikker ved mobilitystokken og benyttes til at udvikle et design, der netop løser de 

gældende problematikker. 

3.3 Social Construction Of Technology - SCOT metoden  

SCOT er en metode i forbindelse med aktørkortlægning, der giver overblik, samt identificerer 

og analysere problemstillinger ved en gældende teknologi. Metoden går grundlæggende ud på 

at undersøge om der er opnået closure ved teknologien. Hvad findes der af eksisterende og 

konkurrerende versioner, og hvilke brugergrupper (menneskelige aktører) benytter sig 

og/eller er influeret af dem. Derudover bruges metoden til at identificerer hvilke fordele og 

ulemper, der er ved de nuværende men også tidligere teknologier, hvilket er relevant i 
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udviklingen af nye. Dette er der fokus på i dette projekt, hvor netop de tidligere og 

nuværende tilsvarende teknologier af mobilitystokken identificeres og analyseres, med 

henblik på at sætte dem i relation til projektets egen prototype af mobilitystokken. På den 

måde bygger den nye teknologi - den nye mobilitystok, på viden fra de tidligere, nuværende 

og konkurrerende versioner. (Bijker, Hughes, Pinch, 2012, side 20) 

3.4 TRIN-modellen 

Trin modellen er blevet udviklet til at analysere en teknologi igennem en teknisk-

videnskabelig analyse. Den består af seks faser, hvor man i hvert fase dykker ned i et aspekt 

af teknologien. Første fase er indre mekanismer og processer. De centrale mekanismer og 

processer i en teknologi er med til at bidrage til artefaktets funktionalitet og form. Anden fase 

er teknologiske artefakter, her kigger vi på alle menneskeskabte objekter, som er med til at 

bidrage til teknologiens helhed. Tredje fase omhandler de utilsigtede effekter af teknologien. 

Her er det primære mål at identificere alle risici og negative medfølgende konsekvenser. Ved 

fase nummer fire kigges der på det samlede netværk bag teknologien. Dvs. andre 

teknologiske artefakter der spiller sammen med det givne artefakt, der analyseres. Ved 

drivkræfter og barriere kigger man på de forskellige variationer af teknologien, der har været 

gennem tiden, samt hvor efterspurgt de har været på markedet. (Jørgensen, 2020, side 6) 

4. Empiri  

Projektet bygger på empirisk data fra flere forskellige kilder. Specielt kvalitative interviews 

er benyttet til at belyse både brugen af mobilitystokken, samt dets funktioner. Der er blevet 

foretaget 4 forskellige kvalitative interviews i projektet;  

Miss Blindspot (blind person). Miss Blindspot er blogger og lever sin dagligdag som 

værende stærkt svagsynet, med kun 2-3% synsrest. Miss Blindspot bruger både mobilitystok 

og førerhund. Miss Blindspot stiller op til interviews, holder foredrag og har været 

hovedpersonen i en dokumentar omkring livet som blind hos CPH:DOX. Interviewets fulde 

længde ses i bilag 1. 

 

Matias (blind person). Matias er psykologistuderende på Københavns Universitet. Han er 

født blind og har derfor altid haft behov for hjælpemidler til at komme rundt. Han har brugt 

en mobilitystok, siden han var meget ung. Matias er vant til at klare sig selv, han bor i 
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Vanløse og tager offentlig transport til studiet. Det fulde interview ses i bilag 2. 

 

Dansk Blindesamfund. Dansk Blindesamfund er landsforeningen for blinde og svagsynede i 

Danmark. Dansk Blindesamfund tilbyder hjælp til blinde og svagsynede og hjælper bl.a. med 

rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte. Christian Bundgaard er politisk 

konsulent hos Dansk Blindesamfund og er selv blind. Det fulde interview med ham ses i bilag 

3.  

 

CaneX. CaneX er en nytænkt model af mobilitystokken. Udviklerne bag kommer fra 

Danmarks Tekniske Universitet. CaneX er en elektronisk mobilitystok bestående af GNSS-

teknologi (Global Navigation Satellite System) samt kameraer. CaneX bruger disse 

teknologier til at øge bekvemmeligheden for svagsynede, når de bevæger sig rundt. Prasanna 

var business developer på projektet. Interviewet med Prasanna ses i bilag 4. 

Disse forskellige kvalitative interviews skal være med til at give forskellige synsvinkler, både 

fra forbrugeren af mobilitystokken, samt ekspertkilder bag udviklingen og formidlingen af 

den. Interviewene er en vigtig kilde i forbindelse med at danne grundviden for den 

traditionelle mobilitystok, samt forskellige synsvinkler og perspektiver på de nytænkte 

udgaver. De forskellige perspektiver er afgørende for besvarelsen af projektets 

problemformulering. Interviewene er benyttet i besvarelsen af TRIN-modellen, SCOT-

analysen, designprocessen af prototype 2.0 og diskussionen. Foruden interviewene er der 

benyttet litteratur til at understøtte projektet. Den historiske baggrundsviden og brugen af 

mobilitystokken er undersøgt ved empirisk data fra forskellig litteratur. Herunder 

internetkilder, bøger, rapporter og artikler.  

5. Analyse af Interviews 

I dette afsnit analyseres de forskellige interviews med fokus på at tydeliggøre de vigtigste 

pointer fra de forskellige interviewpersoner. Formålet med interviewene er at danne en 

forståelse for blinde og svagsynedes forhold til mobilitystokken, og hvorvidt de mener, at 

dette artefakt kan optimeres. Yderligere er formålet at teste projektets prototype på de blinde 

og svagsynede interviewpersoner, og efterfølgende benytte denne feedback i designprocessen 

af prototype 2.0. Formålet med interviewet med Dansk Blindesamfund er, at danne en 

forståelse for hvilken rolle de, som organisation, spiller hos den danske blindes hverdag. 
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Hvilken services de yder, samt deres holdning til optimering af den traditionelle mobilitystok. 

Yderligere er formålet med interviewet med udviklerne bag CaneX, at få et indblik i deres 

designproces af en nytænkt mobilitystok, valg af artefakter, samt hvilken feedback de modtog 

ved afprøvning af deres produkt. 

5.1 Miss Blindspot 

Miss Blindspot er 40 år gammel og har siden hun gik i 2. klasse været påvirket af sit 

synshandicap. Miss Blindspot har 2-3% af sit syn tilbage og er dermed stærkt svagsynet. Hun 

har siden 2004 gået med mobilitystok. Miss Blindspot fortæller at mobilitystokken for hende, 

er en hjælp til at føle, mærke og dermed forstå hendes fysiske omgivelser: 

“Ja… altså jeg har bare også brug for, når jeg går med min stok at fornemme, hvad 

er det for noget underlag jeg har. For jeg får masser af signaler, føle signaler, 

gennem stokken. Stokken er lidt min forlængede hånd til at mærke, hvad sker der. Jeg 

vil gerne kunne mærke en kant, og hvis der er ledelinjer. Dem der ligger i f.x. fortove. 

Der er forskel på dem. Nogle er meget tydelige, og så er der nogle der er mere 

diskrete. Og det skal jeg også kunne mærke.” (Miss blindspot, svagsynet testperson, 

bilag 1) 

 

Mobilitystokken har for Miss Blindspot en betydningsfuld rolle i hendes liv, både i forhold til 

hendes mobilitet i byrummet, men også for signalværdien over for hendes omgivelser: 

 

“Det gjorde jo bare ting nemmer at registrere om det er en skygge eller kant. Plus 

hvis jeg er et sted med flere mennesker så bliver der lidt mere plads om en, 

medmindre det er meget crowded så bliver stokken jo gemt af dem som går foran. 

Men det giver lidt mere luft og lidt mere forståelse.” (Miss blindspot, svagsynet 

testperson, bilag 1) 

 

Miss Blindspot fortæller også, om de udfordringer mobilitystokken ikke løser for hende. Bl.a. 

registrer stokken ikke genstande i hovedhøjde: 

 

“Altså selvfølgelig hjælper den ikke med skilte eller grene (…) Jeg ved at i 

Amsterdam, har de eksperimenteret med en stok hvor der er lys i hele stokken, hvor 
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jeg tænkte at det var lidt voldsomt, hvor jeg tænker at det nok på det nederste led, for 

det er der hvor bevægelsen er.” (Miss blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Desuden savner Miss Blindspot muligheden for at sætte sit eget præg på stokken. Ifølge 

hende har den et meget klinisk udtryk, og hun har derfor selv anskaffet sig flere 

mobilitystokke i forskellige farver, samt tilføjet lys. Derudover mener hun at lyset desuden 

hjælper omgivelserne til at være opmærksomme på hende:  

 

“Altså den der bliver godkendt i Danmark, er den hvide stok… den ser så klinisk ud. 

Frøken miss blind spot har selvfølgelig en grøn rød og pink stok. Og det er i Canada 

hvor de har lyserøde blindestokke, så det skulle jeg have. Også fordi at jeg fandt ud af 

at når jeg smed lys og pynt på stokken, så går folk til mig på en anden måde (…) jeg 

satte lys på til en fest, da jeg ikke vil komme med en kedelig hvid stok, så jeg smed en 

lyskæde på. Men så fandt jeg ud af at når jeg ankommer med lyskæde på min stok, 

jamen så ser folk mig oftere og så bliver der taget mere hensyn til mit behov. Og så 

fremover, jamen så skal der bare være lys på stokken, for det giver ekstra hjælp.” 

(Miss blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Miss Blindspot kommer ind på, at mobilitystokken i forvejen har en analog måde at give 

feedback til brugeren på og at feedbackmekanismen i virkeligheden bliver endnu et element, 

der ikke er plads til også at skulle forholde sig til: 

“Vi går hele tiden og registrere. Også hvad har jeg under mine fodsåler. Jeg får altså 

lydsignal, signal fra stokken, signal fra fodsåler. Og så også det her generelt at 

fornemme. Og så har jeg en lille synsrest ik.. så ja, hvor mange ting kan jeg ligesom 

håndtere af signaler.” (Miss blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Desuden beskriver hun, at vibrationen fra prototypen er utydelig og ikke særligt mærkbar. 

Hun fortæller, at det er svært at fornemme hvilke signaler, der kommer fra hvad - er det 

mobilitystokkens møde med underlaget eller vibrationen fra feedbackmekanismen: 

 

“Det her med at få signalet op i hånden giver egentlig god mening. Fungerede fint da 

jeg stod stille foran dig, for så er stokken også stille. Men når jeg går med den, så 

kommer der også noget bevægelse fra stokken op i hånden. Og så kan det godt blive 
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lidt svært.. hvad kommer egentlig fra hvad?” (Miss blindspot, svagsynet testperson, 

bilag 1) 

 

Hun tilføjer, at hun kunne forestille sig, at feedbackmekanismen eventuelt kunne have en 

virkefuld effekt på markeringspinden: 

 

“Altså jeg kunne forestille mig at hvis det skulle virke, så skulle det være på 

blomsterpinden (…) det er den der er kortere – den som ikke rører jorden. Og der 

skal jeg jo så ikke bruge signalet fra stokken. Det kunne faktisk godt være … (tænker). 

Det der faktisk kunne være smart med blomsterpinden, altså, det er jo ikke fedt at 

falde ned af et trin. Så det kunne være noget med at blomsterpinden kunne signalere 

når der bliver lavere. Når der kom en kantsten lige om lidt, at den så gav et eller 

andet signal. Det kunne være smart.” (Miss blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Miss Blindspot ser dermed mobilitystokken som en vigtig del af hendes mulighed for at 

bevæge sig i byrummet. Efter at have afprøvet projektets prototype fortæller hun, at 

feedbackmekanismen er et ekstra element på mobilitystokken, som forstyrrer mere, end den 

gør gavn. Hun forestiller sig, at elementet ville virke på markeringspinden - den kortere 

udgave af mobilitystokken. Desuden savner hun muligheden for at ændre på udseendet af 

mobilitystokken, da hun mener at den traditionelle har en klinisk udtryk. Hun mener desuden, 

at lys og farve kun vil være med til at gøre omgivelserne mere opmærksomme på 

vedkommende med stokken. 

5.2 Matias 

Matias er 22 år og først med sit synshandicap. Til hverdag studerer Matias psykologi på 

Københavns Universitet. I den forbindelse benytter han sig dagligt af offentlig transport, idet 

han rejser fra Vanløse og ind til Universitetet:  

“Jamen øh jo jeg hedder Matias, jeg er 22 år gammel øh og jeg studerer psykologi 

ude på KU. I forhold til mit synshandicap er jeg født blind….. Jamen der bruger jeg 

øh, min øh mobilitystok, som jeg er rigtig glad for.” (Matias, blind testperson, bilag 

2) 
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Matias benytter sig af den traditionelle mobilitystok og har ikke haft overvejelser om at skifte 

til andre alternativer, såsom førerhund og markeringspind. Dertil forklarer Matias, at hans 

kendskab til byen og tilvænning til mobilitystokken har gjort ham fint tilfreds: 

 

“Det fungerer også rigtig fint med mobilitystokken, specielt så længe jeg er i 

København hvor jeg snildt kan finde rundt. Også fordi jeg ligesom kender byen så 

godt. Og ellers bruger jeg GPS på min telefon.” (Matias, blind testperson, bilag 2)   

 

Efter test af prototype 1.0 beskriver Matias, at mobilitystokken er for tung. Han fortæller, at 

feedbackmekanismen ikke giver mening for ham:  

  

“Hmmm… ja altså… Jeg synes jeres tanke er rigtig god… tænker… men har flere 

udfordringer med den. Jeg er jo meget glad for den mobilitystok jeg har i forvejen og 

mener helt bestemt at den løser de udfordringer den skal kunne. Jeres prototype som 

den er lige nu, er for tung og… ja for kompliceret tror jeg. Jeg synes at den der 

vibration.. hvad kalder i det? feedback… den giver ikke helt mening for mig. Jeg 

bruger allerede min stok til at opfange signaler, som vibrationen ikke kan give mig på 

samme måde. I har åbnet op for et område jeg ikke har tænkt på, at mobilitystokken 

stadig er meget gammeldags og ikke blevet nyudviklet. Jeg er dog usikker på om i er 

på rette vej?“ (Matias, blind testperson, bilag 2) 

 

Efter at have testet prototype 1.0 er det dermed tydeligt, at Matias ikke ser 

feedbackmekanismen som en forbedring af mobilitystokken. Han er i forvejen tilfreds med 

den traditionelle mobilitystok og har derfor svært ved at forestille sig en forbedring af den. 

5.3 Dansk Blindesamfund  

Christian Bundgaard fra Dansk Blindesamfund er politisk konsulent og har valgt at stille op 

til et interview, vedrørende hvem Dansk Blindesamfund er og hvad de foretager sig som 

organisation. Christian er selv blind. Han bruger selv en traditionel mobilitystok og har 

samtidig også den nytænkte mobilitystok I-Cane. 

Dansk Blindesamfund er en organisation som hjælper blinde og svagsynede i Danmark. 

Organisationens mission er at sørger for, at svagsynede og blinde har de samme levevilkår 
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som resten af befolkningen. Det er deres mission at sørge for, at de synshandicappede 

kommer ud ad døren og er en del af samfundet. Foruden at sørge for de blindes levevilkår i 

Danmark, samarbejder Dansk Blindesamfund også med udviklingslande hvor synshandicap 

er tabubelagt. Her gør Dansk Blindesamfund et stort stykke arbejde for at skabe 

opmærksomhed på synshandicappede og sikre at deres levevilkår i udviklingslandene 

opretholdes.  

“Vores grundlæggende mission er at stille borgere med et synshandicap lige med alle 

andre. Vi vil gerne forbedre levevilkårene for svagsynede i samfundet generelt set. 

Hvis vi skal gøre det helt konkret og kort, så er vi på et relativt højt udviklingsniveau i 

Danmark. Ser vi på de udviklingslande som vi samarbejder med, så handler det meget 

om at tage det første skridt ud ad døren. Svagsynethed kan være meget forbundet med 

skam og at man gerne vil gemme sig væk. Specielt hvis man har et handicap i et 

udviklingsland. Nu skal du ikke hænge mig op på det, men sådan har det nok også 

været i Danmark engang. Det der med at tage sin stok i hånden og komme ud af 

døren, er et stadie vi har passeret i Danmark. Det er jo det første skridt mod at ændre 

sin livssituation.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

I Danmark er ikke alle synshandicappede borgere medlem af Dansk Blindesamfund. Der er 

desuden kriterier for at blive medlem. Det kræves at den synshandicappede har 10% eller 

mindre af sit eget syn tilbage. Christian estimerer at Dansk Blindesamfund har i omegnen af 

7000 medlemmer og at segmentet primært er ældre borgere. Det skyldes, at langt de fleste 

oplever eller får et synshandicap, når de bliver ældre: 

“Vi har i runde tal godt og vel 7000 medlemmer.” (Christian Bundgaard, Dansk 

Blindesamfund, bilag 3) 

 

“Det er hovedsageligt folk som bliver blinde, fordi langt de fleste af vores medlemmer 

er over 70 år. Det med at komme til at se dårligt hænger stærkt sammen med at man 

bliver ældre. Vi har et medlemskriterie hvor du skal se 10% eller mindre.” (Christian 

Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

Dansk Blindesamfund hjælper synshandicappede med rehabilitering og hjælper bl.a. også 

med at sørge for, at en synshandicappet borger modtager de hjælpemidler, som skal være med 

til at gøre deres hverdag nemmere. Mobilitystokken er et af de værktøjer, som 
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synshandicappede bruger til at bevæge sig rundt i offentligheden. Mobilitystokken har nogle 

forskellige funktioner. Den anvendes af svagsynede til at navigerer rundt og registrere 

forhindringer. Foruden denne funktion, har mobilitystokken samtidig en signalværdi. 

Mobilitystokken er med til at signalerer til andre personer i brugerens omgivelser, at der 

kommer en svagsynet: 

 

“Mobilitystokken har primært to funktioner. Den ene funktion er at kunne finde rundt. 

For dig som seende så opfylder mobilitystokken også den funktion at du bliver 

opmærksom på som seende at den med mobilitystokken ikke kan se.” (Christian 

Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

For at synshandicappede sikre, at de registrerer forhindringer med deres mobilitystok, 

anvendes en specifik metode, som i dansk tale beskrives som pendulsvingninger. Stokken 

svinges fra side til side fra et center punkt på kroppen. Når en synshandicappet anvender 

pendulsvingninger, ved vedkommende, når stokken rammer et objekt, at der er en forhindring 

der skal tages højde for. Ud fra historisk baggrundsundersøgelse vides det, at 

pendulsvingninger på engelsk beskrives som ‘Hoover method’ og er opfundet af Richard E. 

Hoover: 

 

“Der kan jeg godt hører i har undersøgt det noget nærmere end jeg har. Jeg er ikke 

klar over, om den måde jeg går med den på er ‘Hoover method.’” (Christian 

Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

“Man anvender stadig pendulsvingninger som metoden til at gå med mobilitystokken. 

Det er den sikreste måde at anvende mobilitystokken på.” (Christian Bundgaard, 

Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

“Man kalder det pendulsvingninger.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, 

bilag 3) 

 

En traditionel mobilitystok er meget enkel i sin opbygning og består af få dele i sin 

sammensætning. Ofte består en traditionel mobilitystok af et greb, selve stokken, samt en 

stokkespids. Enkelte mobilitystokke kan skilles ad, ved implementeringen af en kraftig 

elastik igennem hele stokken. Den er med til at holde på stokkens dele, når den er skilt ad. 
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Nogle traditionelle mobilitystokke har en teleskopfunktion, så den kan skubbes sammen og 

trækkes ud. Langt de fleste mobilitystokke er lavet, så de kan gøres mindre. Det er med til at 

sørge for, at når brugeren ikke anvender mobilitystokken, er den nemmere at have med sig. 

Mobilitystokke bliver produceret i aluminium eller kulfiber, da disse materialer er holdbare 

og lette i deres vægt.   

 

Stokkespidsen er det objekt på den traditionelle mobilitystok, som brugeren nemmest kan 

skifte ud. Stokkespidsen har mange forskellige udformninger, som kan justeres efter 

præference af funktion. Nogle stokkespidser er små og kan sætte sig fast i ujævnheder, mens 

andre stokkespidser er større, så de er nemmere at anvende. Det er også muligt at få 

stokkespidser designet til anvendelse i sne: 

 

“På en mobilitystok er der typisk et greb, selve stokken og en stokkespids. Det er 

grundelementer. Mobilitystokken kan være designet lidt forskelligt. Hvis stokken kan 

skilles ad, så er den samlet med en meget kraftig elastik i midten. Der findes også 

nogle mobilitystokke som er lavet med teleskop hvor de kan skubbes sammen. Hvis 

man skal steder hen, så er det meget rart med en stok som kan foldes.” (Christian 

Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3)  

 

“Med min lægmandsviden kender jeg kun til aluminium og kulfiber. Jeg vil lige tilføje 

noget til spidsen til mobilitystokke. Hvis spidsen er alt for spids, så risikerer man at 

stokken sidder fast i ujævnheder. Hvis man har en lidt større spids, så vil den være 

mere afvisende over for ujævnheder, revner og huller. Der findes forskellige 

løsninger, nogle spider kan rulle andre er store som puder, så man kan bruge dem i 

sneen.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

Mobilitystokken er hvid, da dette er det internationale symbol for mobilitystokken. I England 

er den fastsatte regel at mobilitystokken er hvid, men dertil tilhørende røde streger, som har 

forskellige betydninger. I Danmark er mobilitystokken blot hvid og følger dermed den 

internationale standard: 

 

“Det internationale symbol er hvid stok. Når en som ikke er blind møder en som er 

blind, så tror jeg ikke det her med røde streger på stokken osv. vil have en effekt. Det 

er “way beyond” hvad almindelige mennesker vil lærer om sig. Jeg tvivler på at det 
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vil have en praktisk betydning.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 

3)  

 

Når den traditionelle mobilitystok anvendes, registrerer og undersøger den brugerens 

undelag. Det forårsager nogle udfordringer for brugeren. Det er bl.a. ikke muligt at registrere 

objekter i hovedhøjde med mobilitystokken. Det kan bl.a. være markiser, skilte, lamper og 

andre højthængende objekter. Når mobilitystokken anvendes, er der marginale chancer for, at 

den svinger væk fra et objekt, som brugeren dermed ikke registrerer. Dette kan medføre, at 

brugeren i nogle tilfælde ikke opfanger en forhindring og dermed støder ind i den: 

 

“Forhindringer som er i hovedhøjde, det opfanger mobilitystokken ikke. Når man 

anvender pendulsvingninger, så vil der også altid være en marginal chance for at 

man for svunget staven i det øjeblik der kommer en forhindring så man ikke opdager 

den.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3)  

 

Dansk Blindesamfund er bekendt med nytænkte mobilitystokke, som skal være med til at løse 

udfordringer som disse. Interviewperson fra Dansk Blindesamfund, Christian Bundgaard, ejer 

selv den nytænkte mobilitystok I-Cane, og er selv glad for denne. Desuden kender han 

medlemmer hos Dansk Blindesamfund, som også er positive overfor denne nytænkte model. 

Det er dog stadig de traditionelle mobilitystokke, som de fleste anvender. Ifølge Christian 

skyldes dette, at de nytænkte mobilitystokke stadig er under udvikling. Der er stadig nogle 

basale udfordringer, som de nytænkte mobilitystokke ikke løser. De er ofte for tunge og 

derfor ubehagelige at anvende. Den nytænkte mobilitystok kan samtidig blive nemt erstattet 

af en traditionel mobilitystok, i kombination med en smartphone og et headset: 

 

“Jeg ved ikke hvor mange I-Canes der er i Danmark, men jeg har da stødt på nogle 

medlemmer som syntes de er superfede.” (Christian Bundgaard, Dansk 

Blindesamfund, bilag 3) 

 

“Der er nogle flere ting ved det. Det smarte mobilitystokke er stadig under udvikling. 

De smarte mobilitystokke er meget tungere og så er der noget med om den kan løse et 

problem som en smartphone og et headset kan løse.” (Christian Bundgaard, Dansk 

Blindesamfund, bilag 3) 
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Christian fortæller også, at sensorer kan være for fintfølende. Hvis en sensor konstant giver 

signal om, at der kan være en forhindring, kan det være med til at sænke mobiliteten for en 

synshandicappet. Som Christian beskriver det, er det for en synshandicappet som konstant at 

lege ulven kommer. 

 

“Der er også noget med de her sensorer, hvis de er for fintfølende så det lidt som at 

lege ulven kommer. Det kan godt være for generende.” (Christian Bundgaard, Dansk 

Blindesamfund, bilag 3) 

 

Dansk Blindesamfund kan ikke svare på, hvornår vi ser den traditionelle mobilitystok blive 

erstattet af nytænkte modeller. De anslår af den skal kunne mere, end den traditionelle 

mobilitystok kan i kombination med en smartphone. Samtidig anslår Dansk Blindesamfund, 

at der skal et generationsskifte til: 

 

“Det er et godt spørgsmål. Det kræver at den smarte mobilitystok skal kunne mere 

end hvad en traditionelle kan sammen med en smartphone. Stokken skal kunne noget 

mere for det virkelig rykker. Det er som sagt svært at sige, men der er nok også noget 

generationsskifte i det. Der er ikke så mange unge blinde, men det er nok nogen af 

dem som skal bærer teknologien fremaf.” (Christian Bundgaard, Dansk 

Blindesamfund, bilag 3) 

 

En barriere for nytænkte mobilitystokke er også mægnden af outputs. Når en synshandicappet 

anvender sin mobilitystok, anvender brugeren samtidig alle sine sanser. Christian Bundgaard 

mener, at flere elementer på mobilitystokken kunne skabe en barriere for fri bevægelighed: 

 

“Det kan meget vel være rigtigt. Hvis man hele tiden skal forholde sig til noget, så kan 

det godt skabe en barriere for fri bevægelse. Der kan sagtens blive for mange 

indtryk.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

Hvis en synshandicappet bliver overstimuleret med ekstra feedback fra en nytænkt 

mobilitystok, mener Christian Bundgaard, at det muligvis kan skabe for mange indtryk. Dette 

vil derfor kunne have en negativ effekt på den synshandicappede frie bevægelighed.  
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5.4 CaneX 

Prasanna har gennem CaneX projektet været business developer, samt været med fra starten 

af projektet. Han er desuden civilingeniør og har arbejdet og boet i New York i seks år. 

Efterfølgende har han afsluttet sin MBA på Copenhagen Business School i Danmark: 

“Before that I lived in New York for six years, I was a civil engineer. And I just 

needed to model the change. In terms of what I wanted to do, I wanted to do 

something on my own. So this Cane-X started off as a hackathon event in DTU. That 

we found a bunch of teammates, it was all random people in the event and we just 

made different groups, and we ended up winning the event.” (Prasanna, CaneX, bilag 

4) 

 

Projektgruppen bag CaneX indsamlede i opstarten af projektet 60.000 kroner, som finansiel 

støtte, til at bringe prototype ud i virkeligheden. Pengene resulterede i udvikling af 

prototypen, der nu kunne benytte sig af haptic feedback. Dog rækkede den finansielle støtte 

ikke til implementering af billed processing: 

 

“So we raised, I think around 60,000kr or something. So it wasn't a whole lot of 

money for a full fledged, full scale development of the cane. So from that amount of 

money, what we did was we developed a product that could give you the haptic 

feedback. Okay, so we could not develop the image processing part of it.” (Prasanna, 

CaneX, bilag 4) 

 

Et yderligere problem projektet stødte på var COVID-19 pandemien. Dette betød, at projektet 

ikke længere havde DTU’s udstyr tilgængeligt, såsom 3D printere og andre nødvendige 

artefakter til udviklingen. I den forbindelse var projektets mulighed for udvikling afhængig 

af, at de selv anskaffede sig de nødvendige materialer. Dette resulterede i økonomiske 

problemer, da menneskerne bag projektet ikke er Danske statsborgere, og dermed ikke havde 

mulighed for økonomisk støtte: 

 

“So, being in the startup space as an expat in Denmark is not as straightforward in 

the sense it's an all it's everything the same bureaucratically, it's just in terms of, 
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because we don't get the welfare from the government because none of us were 

Danes” (Prasanna, CaneX, bilag 4) 

 

CaneX kom derfor ikke på markedet. Projektet havde dog foretaget forskellige interviews og 

fremvisninger af deres produkt til diverse organisationer og investorer, såsom Dansk 

Blindesamfund. Ved disse fremvisninger modtog de positiv feedback og endda et brev fra 

Dansk Blindesamfund, som var interesseret i CaneX. Dette brev blev desuden en hjælp til 

deres pitch af produktet over for andre virksomheder og investorer: 

 

“They gave us a letter saying that they would be highly interested in this product. And 

they will totally support us if it is a working product. And that letter helped us to pitch 

to investors, to other companies.” (Prasanna, CaneX, bilag 4) 

 

Igennem Facebook opnåede projektet desuden at nå ud til 5 testpersoner. Konklusionen heraf 

var, at produktet var for tungt. Prasanna beskriver i den forbindelse, at netop vægten af 

mobilitystokken er en vigtig del af designprocessen, da blinde mennesker bruger deres 

håndled hele tiden:  

 

“The feedback that we got on it was that it was too heavy. And because blind people 

use their wrists all the time, right. So it was too heavy for them to use. And he needed 

to use lightweight materials.” (Prasanna, CaneX, bilag 4) 

 

Desuden mener Prasanna, at det i designprocessen af nye modeller er vigtigt at bevare nogle 

genkendelige elementer af den traditionelle, så det ikke bliver en for stor og uoverskuelig 

ændring at skifte fra den traditionelle stok til en nytænkt model. Dette vil gøre det mere 

attraktivt, og dermed forhåbentlig have større succes på markedet:  

 

“So our idea was to make an extendable cane that they can retract when they're 

comfortable. So that's how you're going to start. So ensure that the shape of what 

you're creating is still a cane.”  (Prasanna, CaneX, bilag 4) 

 

Derfor er genkendelighed og materialevalg en vigtig del af designprocessen. Materialevalget 

afgør stokkens endelige vægt samt holdbarhed, og i samspil med en vis tryghed gennem 

genkendeligheden af stokken, er disse faktorer vigtige i succeskriteriet af en nytænkt model.  
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6. Analyse af mobilitystokken ved SCOT-model  

I dette projekt er SCOT-metoden benyttet til aktørkortlægning af mobilitystokken, med fokus 

på at undersøge markedet for hjælpemidler til blinde. Analysen af mobilitystokkens 

konkurrerende, eksisterende og tidligere modeller, er udviklet på baggrund af følgende 

spørgsmål: Hvilke andre modeller findes der af mobilitystokken? Hvilke fordele og ulemper 

er der ved disse, og for hvem? Hvilke brugergrupper/menneskelige aktører benytter og/eller 

er influeret af mobilitystokken?  

På Dansk Blindesamfunds hjemmeside informerer de om kontaktinfo på forskellige 

hjælpemiddel forhandlere. Her linker de bl.a. til Butik KIK (Butikkik.dk, 2022, stokke), en 

hjemmeside der sælger forskellige slags hjælpemidler - også stokke. Her kan køberen vælge 

imellem markeringsstokken og mobilitystokken, samt forskellige udgaver af disse. På Dansk 

Blindesamfunds hjemmeside finder man også en guide og forklaring af de forskellige 

hjælpemidler. Mobilitystokken ses som et af de vigtigste hjælpemidler til blinde, og den er en 

hjælp til, når synshandicappede skal bevæge sig rundt. Derudover signalerer den med sin 

hvide farve, at vedkommende er synshandicappet. (Cabvi, 2022 “What are the different types 

of white canes?”) Dermed er stokken et hjælpemiddel til synshandicappede som 

hovedaktøren, men også menneskene og infrastrukturen i omgivelserne er aktører i 

mobilitystokkens netværk. Dertil findes markeringsstokken. En kortere udgave af 

mobilitystokken og et hjælpemiddel til de svagsynede, som også med sin hvide farve, skal 

signalere overfor omgivelserne, at vedkommende er synshandicappet. Her er specielt 

menneskene og omgivelserne en stor aktør, da det er dem, der specielt bliver influeret af 

mobilitystokken, idet den er til for, at de skal være opmærksom på den. Udover 

mobilitystokken er det også relevant at nævne førerhunden, som i kombination med 

markeringspinden, er et meget nyttigt hjælpemiddel til blinde og stærkt svagtsynede. 

Kombinationen giver mulighed for blinde at bevæge sig i et højere tempo. (Blind.dk, 2019, 

støtte og rådgivning)   

I dag ses der flere eksempler på nytænkte udgaver af mobilitystokke til blinde. Flere 

forskellige kilder viser også eksempler på lignende modeller af prototypen i dette projekt, 

hvor der er tilføjet et ekstra teknisk element til mobilitystokken. Heriblandt en hollandsk 

nonprofitorganisation, som har udviklet I-Cane, samt studerende fra DTU, som har udviklet 

CaneX.  
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I-Cane er udviklet med fokus på at forbedre blindes mobilitet i sine omgivelser og give blinde 

bedre mulighed for social deltagelse. Mobilitystokken forbindes via BlueTooth til en Iphone, 

hvor I-Cane GoApp giver blinde mulighed for navigation og orientering. Ifølge skaberne af I-

Cane giver denne funktion mulighed for at holde hørelsen fri til at fokuserer på bl.a. trafikken 

(I-Cane, I-Cane.nl). Også CaneX er udviklet med samme formål. CaneX er en model 

udviklet med det formål at guide brugeren - den menneskelige aktør, ved implementering af 

billed processing og en gyroscope i mobilitystokken. I dette projekt er det formået at komme i 

kontakt med Prasanna, MBA-student fra CBS og business developer ved CaneX projektet: 

“What the cane X-does is. The idea was to use image processing and a gyroscope 

within the cane that will guide, that will look at obstacles and guide the person using 

it, away from the obstacles using haptic feedback from the gyroscope.” (Prasanna, 

CaneX, bilag 4) 

 

Testperson af projektet prototype, Miss Blindspot, beskriver netop, at det er en anstrengende 

opgave som blind at bevæge sig i byrummet, da netop alle sanserne spiller vigtige roller: 

“Vi går hele tiden og registrere. Også hvad har jeg under mine fodsåler. Jeg får altså 

lydsignal, signal fra stokken, signal fra fodsåler. Og så også det her generelt at 

fornemme. Og så har jeg en lille synsrest ik.. så ja, hvor mange ting kan jeg ligesom 

håndtere af signaler.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

I den forbindelse kunne man forestille sig, at modeller som CaneX netop ville give brugeren 

af mobilitystokken mulighed for at holde en af sanserne fri, ved benyttelse af dette 

navigationssystem. Miss Blindspot fortæller til gengæld også, at hun ikke er tilhænger af 

GPS’en. Efter at have beskrevet I-Cane stokkens funktioner for hende, fortæller hun, at hun 

alligevel bruger sin GPS på telefonen, hvis behovet opstår. Desuden mener hun ikke, at 

GPS’en er et hjælpemiddel, der yder den hjælp, hun har behov for. Derudover mener hun, at 

disse ekstra tekniske elementer ville gøre stokken mindre attraktiv for brugeren, i og med den 

bl.a. bliver tungere og dyrere:   

 

“Men… altså måske er det også noget med at stokken bliver tungere, dyrere, svære at 

få gennem kommunen. Måske skal stokken laves sammen med noget der snakker 

sammen med mine ører. Jeg tænker det er sådan nogle ting der gør det besværligt. 
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Nogle gange bruger jeg jo bare min GPS på telefonen, som jeg alligevel har med. 

Generelt er jeg ikke så glad for GPS, fordi nogle gange siger den gå mod sydøst, og 

hvor jeg tænker okay… siger nu bare højre eller venstre. (...) Så jeg kan allerbedst 

lide at lære vejene. Simpelt, må godt være simpelt. (...) GPS’en kan også sige at nu er 

du ankommet, men så er det over på den anden side af gaden, og hvordan kommer jeg 

så derovre?” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1)  

 

Et fokuspunkt i design- og testprocessen af CaneX, har ifølge Prasanna, netop været stokkens 

vægt. Han fortæller, at en del af den feedback de modtog fra testpersoner af CaneX, var netop 

vedrørende mobilitystokkens for tunge vægt:   

 

“And the feedback that we got on that was that it was too heavy. And because blind 

people use their wrists all the time, right. So it was too heavy for them to use. And he 

needed to use lightweight materials. (...) I think it should be 300 to 500 grams at the 

most because otherwise, they start sensing it too much.” (Prasanna, CaneX, bilag 4) 

  

Mobilitystokkens vægt er tydeligvis en af problematikkerne ved de nytænkte mobilitystokke. 

De ekstra elementer betyder samtidig ekstra vægt, hvilket er en af ulemperne ved modeller 

som CaneX og dette projekts prototype. Ifølge Prasanna er den menneskelige aktør, netop 

brugeren af mobilitystokken, desuden også komfortabelt med den nuværende stok, i en grad 

der komplicerer udviklingen af et nyt produkt til samme formål:  

 

“And they are very, very comfortable with the cane they currently have. Okay, so it is 

very difficult for them to get familiar with a new type of a cane. So it's like another leg 

for them.” (Prasanna, CaneX, bilag 4) 

 

Ifølge Prasanna, er det vigtigt at genbruge visse kendte elementer fra den traditionelle 

mobilitystok, i udviklingen af nytænkte mobilitystokke. Ifølge ham er dét en klar fordel i 

succeskriteriet af nytænkte mobilitystokke: 

 

“So our idea was to make an extendable cane that they can retract when they're 

comfortable. So that's how you're going to start. So ensure that the shape of what 

you're creating is still a cane.”  (Prasanna, CaneX, bilag 4)   
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Genkendelighed og materialevalg en derfor en vigtig del af designprocessen, og er vigitge og 

afgørende faktorer i succeskriteriet af en nytænkt model.  

  

Christian Bundgaard, politisk konsulent hos Dansk Blindesamfund, peger også på vægten 

som værende den største udfordring ved de nytænkte mobilitystokke. En anden problematik 

kunne forestille sig at omhandle en konstant afhængighed af strøm, da de nytænkte 

mobilitystokke indeholder elementer, der netop kræver batterier og genopladning. Christian 

Bundgaard mener dog ikke, at dette er den mest væsentlige problematik. Dette fortæller han 

på baggrund af hans egen afprøvning af den nytænkte mobilitystok I-Cane. Christian er selv 

blind og fortæller, at batteriet på I-Cane kunne holde uendelig længe, da han brugte den:  

 

“På den I-Cane jeg har der kunne batteriet holde uendelig længe da den var ny. Det 

er som sådan ikke et problem, de bruger ikke strøm for hurtigt. Det er klart at det er 

en faktor, men det er ikke det som er det største problem ved de smarte 

mobilitystokke.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

 

Christian er generelt positiv overfor de nytænkte mobilitystokke kontra den traditionelle 

mobilitystok. Han nævner flere gange, at vægten er den problematik, der er en af de 

afgørende grunde til, at nytænkte mobilitystokke ikke er de mest anvendte i dag:   

“Det smarte mobilitystokke er stadig under udvikling. De smarte mobilitystokke er 

meget tungere og så er der noget med om den kan løse et problem som en smartphone 

og et headset kan løse. (...) Jeg ved ikke hvor mange I-Canes der er i Danmark, men 

jeg har da stødt på nogle medlemmer som syntes de er superfede.” (Christian 

Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

Han fortæller, at han er stødt på flere medlemmer fra Dansk Blindesamfund, som er positive 

ved nytænkte mobilitystokke som I-Cane. Han mener, at implementeringen af dem også 

afhænger af de menneskelige aktører, i form af et generationsskifte: 

“Det kræver at den smarte mobilitystok skal kunne mere end hvad en traditionelle kan 

sammen med en smartphone. Stokken skal kunne noget mere for det virkelig rykker. 

Det er som sagt svært at sige, men der er nok også noget generationsskifte i det. Der 

er ikke så mange unge blinde, men det er nok nogen af dem som skal bærer 

teknologien fremaf.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 



             23 

 

Efter analyse af mobilitystokken ved SCOT-modellen er det tydeligt, at det er den 

traditionelle mobilitystok, samt markeringspinden, der ses som de eksisterende modeller på 

markedet i dag. Stokken er et hjælpemiddel til synshandicappede, hvor brugeren er 

hovedaktøren og menneskene og infrastrukturen i omgivelserne er aktører i mobilitystokkens 

netværk. Samtidig er der udviklet nytænkte og konkurrerende modeller til den traditionelle 

mobilitystok, såsom I-Cane og CaneX. Formålet med disse er overordnet at forbedre blindes 

mobilitet i deres omgivelser, samt øge muligheden for social deltagelse og holde sanserne fri, 

ved benyttelse af navigationssystem. Der ses dog flere problematikker ved denne udvikling, 

og størst af alle vægten. De ekstra tekniske elementer betyder øget vægt, hvilket både 

testpersoner af dette projekts prototype, samt politisk konsulent hos Dansk Blindesamfund, 

peger på som afgørende for, hvorfor nytænkte tekniske modeller endnu ikke har banet sig 

frem på markedet. 

7. Analyse af traditionelle mobilitystok ved TRIN 

modellen 

7.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

En traditionel mobilitystok er 

materielt bygget op af enten 

aluminium eller kulfiber. Valget 

af materiale er understøttet at 

materialets holdbarhed og 

modstandsdygtighed 

(Ambutech.com, 2022, Mobility 

canes). Mobilitystokke er oftest 

delt i flere dele og har en 

sammenfoldelig funktion. Det 

er også muligt at mobilitystokke 

kommer med teleskopfunktion. 

I den ene ende af 

mobilitystokken er der placeret en elastik som løber gennem mobility stokkens kerne. 

Socialstyrelsen, Hmi-basen.dk, 
Hjælpemiddelbasen 
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Elastikken er med til at holde fast på mobilitystokkens komponenter, når den foldes sammen. 

Elastikken har yderligere den funktion at være en sikkerhedsstrop, så brugeren ikke mister 

eller taber mobilitystokken når den anvendes (Ambutech.com, 2022, Aluminium Mobility 

Folding Canes).  

Håndtaget på mobilitystokken kan bestå af flere forskellige materialer. Det er muligt at købe 

en mobilitystok med håndtag lavet af gummi, træ eller læder. Gummiet er skridsikkert og 

med til at sørge for, at brugeren har et godt greb om mobilitystokken. Stangens overflade på 

mobilitystokken har ofte en reflekterende overfladebehandling. Denne overfladebehandling 

er med til at give tryghed for brugeren. Mobilitystokken reflekterer lyset, når det rammer 

mobilitystokken, og skaber derved synlighed for andre trafikanter (Synsnerven.dk, 2022, 

Mobilitystokke). For enden af mobilitystokken sidder stokkespidsen. Den kan både være 

fastsat ved hjælp af skruegevind, men har også muligheden for at blive holdt på plads af 

elastikken, som går gennem mobilitystokkens kerne. Stokkespidsen er lavet i flere forskellige 

former og størrelser. Den kan skiftes ud efter brugerens præferencer. Materialet 

stokkespidserne er lavet af er primært hårdt plast, aluminium eller træ (Synsnerven.dk, 2022, 

Stokke tilbehør). Mobilitystokkens længde er efter brugerens egne mål. Der er tre forskellige 

standarder for at vælge den korrekte længde til sin mobilitystok. Den mest anvendte metode 

er at måle fra jorden og op til midten af brugerens bryst i en oprejst position. Der findes også 

brugere som foretrækker, at stokken er længere. Her måles der til hagen og yderligere, ved 

den tredje mulige målemetode, til næsetippen (Bawa.tech, 2018, Pick the correct length of a 

white cane).  

7.2 Trin 2: Teknologiers artefakter 

Sikkerhedsstrop af elastik Håndtag af gummi, træ eller læder. 

Rør af aluminium eller kulfiber Refleks belægning på røret 

Teleskop opdeling af rør Gennemgående elastik i rørets stamme 

Stokkespids af plast, keramisk eller 

aluminium 
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7.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

1. Uligevægt 

Den traditionelle mobilitystok er et meget simpelt sammensat artefakt, hvor anvendelsen ikke 

har den største kompleksitet. Grundet stavens funktion og brug skabes der en uligevægt hos 

brugeren. Det kan medføre til ubehag i den side af kroppen, hvor brugeren holder 

mobilitystokken. Dette fortæller netop en bruger af mobilitystokken, interviewperson Miss 

Blindspot:  

“For det er jo hårdt at gå med sådan en stok. Den skal holdes fra brystet og så får 

man jo ondt i håndleddet, da man jo får ondt hvis man laver samme bevægelse igen 

og igen. Så forestil jer at gå 5 km.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1)  

 

Hun beskriver, at disse smerter bl.a. omhandler ømhed i håndleddet, specielt ved brug af 

mobilitystokken på længere strækninger. 

2. Mobilitystokken sætter sig fast i underlag 

Grundet designet af mobilitystokkens spids har mobilitystokken også mulighed for at sætte 

sig fast i revner, ujævnheder eller huller i vejen. Der er mulighed for, at fastsættelsen kan 

forårsage skade på brugeren. Det er forsøgt løst ved at ændre på stokkespidsens udformning. 

Dette fortæller Christian Bundgaard fra Dansk Blindesamfund: 

“Hvis spidsen er alt for spids, så risikerer man at stokken sidder fast i ujævnheder. 

Hvis man har en lidt større spids, så vil den være mere afvisende over for ujævnheder, 

revner og huller. Der findes forskellige løsninger, nogle spider kan rulle andre er 

store som puder, så man kan bruge dem i sneen.” (Christian Bundgaard, Dansk 

Blindesamfund, bilag 3)  

 

3. Mobilitystokken forsvinder i store menneskemængder 

Mobilitystokken er meget spinkel og lang. I større menneskemængder mister mobilitystokken 

sin signalværdi. Mobilitystokkens signalværdi forsvinder i større tætpakkede 

menneskemængder og kan dermed ikke signalerer at en blind person kommer gående. Dette 

beskriver Miss Blindspot:  



             26 

“Medmindre det er meget crowded så bliver stokken jo gemt af dem som går foran.”  

(Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1)   

 

Mobilitystokkens funktion bliver samtidig væsentligt nedsat i større menneskemængder. Det 

er ikke muligt for en synshandicappet at anvende pendulsvingninger og dermed mister 

mobilitystokken dens funktionalitet i en sådan situation. 

4. Mobilitystokken opfanger ikke alt i omgivelserne  

Yderligere fortæller Christian Bundgaard fra Dansk Blindesamfund, at pendulsvinget ikke 

altid støder ind i forhindringer, hvis brugerens tempo er for hurtigt: 

“Når man anvender pendulsvingninger, så vil der også altid være en marginal chance 

for at man for svunget staven i det øjeblik der kommer en forhindring så man ikke 

opdager den.” (Christian Bundgaard, Dansk Blindesamfund) 

 

Dette kan resultere i, at brugeren støder ind i noget, som ikke blev opfanget af 

mobilitystokken.  

7.4 Trin 4: Teknologiske systemer 

Mobilitystokken indgår i et simpelt system, hvor der er et indput og et output. 

Mobilitystokken anvendes ved hjælp af pendulsvingninger. Når mobilitystokken registrer en 

forhindring, genereres et analogt inputsignal til brugeren. Inputsignalet konverteres til et 

outputsignal, som brugeren anvender til at danne en orientering om, hvor der er en 

forhindring. Dette simple input og output signalsystem er med til, at øge mobiliteten for den 

synshandicappede. 

Mobilitystokken indgår i et større samlet teknologisk og sociopolitisk system. Byrummets 

infrastruktur er indrettet med taktile ledelinjer på fortove, ved trafikale knudepunkter og tæt 

befærdede områder. Dette hjælper den synshandicappedes til nemmere at orienterer sig ved 

brug mobilitystokken i samspil med disse ledelinjer. De taktile ledelinjer er også at finde ved 

niveauskift, såsom trapper eller togperroner ved indstigning i toget (Banedanmark, 2021, 

Udendørs ledelinjer og opmærksomhedsfliser). 
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7.5 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Mobilitystokken har været gennem flere innovative udviklinger. Oprindeligt var 

mobilitystokken blot en sort stok. George Bonham, fra Peoria Lions Club i Illinois, oplevede 

dog en barriere ved den sorte stok. Det var ikke muligt for bilister at se stokken grundet dens 

sorte farve. George Bonham foreslog at male stokken hvid og tilføje røde streger for at øge 

synligheden af stokken. Den originale mobilitystok var udstyret med et kroghåndtag og i ét 

samlet stykke. Mobilitystokken er sidenhen blevet gjort lineær, samt opdelt i sektioner til 

muligheden for foldninger eller teleskopudtræk. Mobilitystokken har gennemgået flere 

stadier at innovation for at blive mere synlig, praktisk og holdbar. Mobilitystokken bliver i 

dag produceret i aluminium og kulfiber. Det er de materialer som er mest holdbare. 

Yderligere gør disse materialer, at mobilitystokken ikke bliver for tung for brugeren. Der er 

nogle væsentlige barrierer for udviklingen af mobilitystokken. Stokken skal være holdbar, let 

og medgørlig, for at være attraktiv for brugeren og dermed også på markedet. Samtidig er der 

drivkræfter for at udvikle og innoverer mobilitystokken. Fra dette projekts interviews kan det 

identificeres, at den traditionelle mobilitystok ikke opfylder alle brugerens behov. Den 

traditionelle mobilitystok opfanger bl.a. ikke objekter i hovedhøjde, som kan være til fare for 

den svagsynede (Wcblind.org, 2019, All about the White Cane). 
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8. Analyse af prototype 1.0 ved TRIN modellen 

 

8.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Prototypen består af et plastrør indeholdende ledninger, som forbinder de forskellige 

artefakter til hinanden. For at skabe stabilitet i røret er det understøttet af en tyndt metalrør, 

som forhindrer stokken i at bøje. Yderligere er der installeret et håndtag på mobilitystokken, 

for optimeringen af komfort. Håndtaget er designet med en haptic feedback funktion, som er 

installeret inde i håndtaget. Denne funktion er med til at fortælle brugeren hvor tæt spidsen af 

mobilitystokken er på forhindringer. Strømforsyningen kommer fra en powerbank, som er sat 

til Arduino boardet. Strømmen herfra bliver forsynet til alle andre artefakter, der er sluttet til 

boardet. Mobilitystokken er udstyret med en sonic sensor i enden af stokkespidsen. Denne 

funktion måler afstanden mellem sensoren og gældende forhindringer forude. Denne afstand 

Prototype v.1.0, Arduino workshop, Roskilde Universitet 2021 



             29 

kan desuden justeres efter behov. Prototypens længde er designet, baseret på den traditionelle 

mobilitystoks længde.  

Distancen, som sensoren printer, angiver data i form af frekvens modtagelse. Denne data er 

angivet i tal, som er sat i intervaller med henblik på at angive en passende distance for 

feedback. Yderligere er der udviklet tre forskellige haptic feedback rytmer, som stiger i 

intensitet afhængig af afstand til forhindring. Disse rytmer er desuden anlagt i et specifikt 

interval. 

Vægtfordelingen i prototypen er meget ustabil. Dette skyldes de få ressourcer, der var til 

rådighed ved designprocessen. Optimeringen af dette er en mulighed, med en investering i de 

rette materialer. En del af designprocessen omhandlede også valget af sensor. Første 

afprøvede sensor var en kamerasensor. Denne havde en god effekt i målingen af distancen og 

gav data tilbage i form af centimeter i afstand (Pedersen, 2021, markeringspind med haptic 

feedback). Ved test af prototypen, ved Arduinoworkshoppen, havde denne sensor dog en 

utilsigtet effekt, ved at måle genstande der ikke befandt sig foran den. Yderligere havde den 

ikke muligheden for at opfange glas. Af den grund endte valget af sensor til den endelige 

prototype på workshoppen, på ultrasonic sensor, som måler ud fra lydfrekvens. 

8.2 Trin 2: Teknologiers artefakter 

De to primære artefakter, som differentierer denne prototype fra den traditionelle 

mobilitystok, er haptic feedback engine og sonic sensor. Haptic feedback bruges som en 

nonverbal måde at kommunikere fra en teknologi til brugeren. Denne kommunikation 

kommer fra sensoren, som gennem kodning sender en besked til et arduino board, der dermed 

registrerer signalet til at afspille en specifik rytme i haptic feedback. Dette sender strøm fra 

batteriet ud til haptic feedbacken i en specifik rytme bestemt af koden. For at måle afstanden, 

som er inddelt i intervaller, bruges en sonic sensor. Denne sensor er designet til at måle dens 

egen frekvens. Sensoren sender en høj frekvens ud af en højtaler. Når disse lydbølger rammer 

en overflade, bliver de sendt tilbage til sensoren, som gennem en mikrofon opfanger den 

samme frekvens. Dermed kan sensoren udregne distancen fra den til objektet, lydbølgerne har 

ramt (Pedersen, 2021, markeringspind med haptic feedback). 
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8.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

1. Mobilitystokkens vægt 

Prototypen er testet på to testpersoner. Det er ud fra denne feedback, at de utilsigtede effekter 

er analyseret. Prototypen har bl.a. et problem med vægten, da den er tungere end den 

traditionelle mobilitystok. 

“Den er for tung (...) Så det handler egentlig om ens egne præferencer. For det er jo 

hårdt at gå med sådan en stok. Den skal holdes fra brystet og så får man jo ondt i 

håndleddet, da man jo får ondt hvis man laver samme bevægelse igen og igen. Så 

forestil jer at gå 5 km.” (Miss blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

I interviewet med Miss Blindspot fortæller hun netop, at prototypen er for tung. Hun 

beskriver at dette er et problem, da det er fysisk hårdt at gå med stokken. 

2. Afhængighed af strøm 

Yderligere har prototypen en utilsigtet effekt i form af afhængigheden af strøm. Prototypen 

kræver et batteri, hvilket kan blive en begrænsning for brugeren.  

“Altså måske er det også noget med at stokken bliver tungere, dyrere, svære at få gennem 

kommunen og så skal man også være afhængig af at stokken er opladt og at batteriet 

forbliver funktionel.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

Dette beskriver Miss Blindspot som en af hendes bekymringer ved at skulle benytte sig af en 

sådan model, kontra den traditionelle mobilitystok. 

3.  Prototype virker ikke i omgivelser med vand 

Desuden har prototypen ikke mulighed for at virke i omgivelser og situationer indeholdende 

vand. Eksempelvis i regnvejr. Dette er netop testet ved, at prototypen er udsat for en fiktiv 

opstillet situation af regnvejr - under et brusehoved. Sonic sensoren havde i denne situation 

svært ved at aflæse forhindringer. Denne utilsigtede effekt er dermed med til, at eliminere 

prototypens helheds funktion, da sonic sensoren spiller sammen med prototypens andre 

artefakter i systemet. 
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8.4 Trin 4: Teknologiske systemer 

Mobilitystokken er en del af et større netværk i samspillet mellem teknologi og politik. 

Byrummets infrastruktur og den offentlige trafik tager netop hensyn til blinde personers 

færden og er med til at øge synshandicappedes mobilitet i byrummet. Dette ses bl.a. ved 

ledelinjer i vejforløb. Disse er i samspil med mobilitystokken med til at informere den blinde 

person om vejforløbets struktur; vinklen af gågaden, trapper o.l. (Banedanmark, 2021, 

Udendørs ledelinjer og opmærksomhedsfliser). 

8.5 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

Ved undersøgelse af andre nytænkte udgaver af mobilitystokken er det tydeligt, at der findes 

forskellige bud på dette. Disse modeller er dog ikke udbredt på markedet. En mulig grund til 

dette er analyseret ved interview med Miss Blindspot, som selv er bruger af den traditionelle 

mobilitystok:  

“Så skulle det være.. nej, jeg tror bare det er fordi det er en markeringspind, det er 

det eneste den skulle kunne. Ogs fordi den kan hurtigt blive tungere og den skal også 

let kunnes foldes sammen.“ (Miss blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Hun lægger vægt på, at mobilitystokken ikke må blive for tung. For hende er det vigtigt, at 

den er nem at have med at gøre, og at den let skal kunne foldes sammen. Da de nytænkte 

udgaver af mobilitystokken, inklusiv dette projekts prototype, indeholder flere elementer end 

den traditionelle, bliver den naturligvis tungere og mere kompleks, samt kompliceret at 

benytte. Dette kan derfor muligvis være en af grundene til, at den ikke ses som attraktiv for 

brugeren og dermed som en barriere for dens udbredelsen.  

9. Analyse af prototype ved feedback fra 

testpersoner 

Prototype 1.0 fra Arduino-workshoppen er afprøvet på to blinde testpersoner, og det er på 

baggrund af deres feedback, at prototypen analyseres i dette afsnit. Prototypen blev udviklet 

med den nytænkte idé, at implementerer en feedbackmekanisme på mobilitystokken. 

Formålet er at give brugeren en ekstra sans at arbejde med og dermed forbedre 

vedkommendes overblik i sine omgivelser. Det skal tages i betragtning, at prototypen er af 
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første udgave og kommer dermed med et ufærdigt udtryk. Bl.a. har testpersonerne holdt 

batteriet i hånden ved testning, hvilket naturligvis ikke er optimalt.   

Første testperson er Miss Blindspot, 40 år gammel. Efter at have testet projektets prototype er 

Miss Blindspot skeptisk. Hun beskriver at idéen er smart, men at det for hende ikke virker 

optimalt i praksis:  

“Man skal også øhm… det her med at få signalet op i hånden giver egentlig god 

mening. Fungerede fint da jeg stod stille foran dig, for så er stokken også stille. Men 

når jeg går med den, så kommer der også noget bevægelse fra stokken op i hånden.” 

(Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Hun beskriver i den forbindelse, at feedbackmekanismen i virkeligheden er et element for 

meget. Hun fortæller, at hun i sin færden i byrummet bruger meget energi på at registrere. I 

den forbindelse er hun skeptisk overfor at skulle have endnu et element at tage stilling til:  

“Vi går hele tiden og registrere. Også hvad har jeg under mine fodsåler. Jeg får altså 

lydsignal, signal fra stokken, signal fra fodsåler. Og så også det her generelt at 

fornemme. Og så har jeg en lille synsrest ik.. så ja, hvor mange ting kan jeg ligesom 

håndtere af signaler.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1)   

Miss Blindspot beskriver, at mobilitystokken i forvejen har en analog måde at give feedback 

til brugeren på. Ved anvendelse af mobilitystokken svinger brugeren stokken i 

pendulsvingninger. Når stokken rammer en forhindring, registrere brugeren dette i hånden, 

armen og skulderen. Dette mener Miss Blindspot er en vigtig del af hendes forståelse af 

omgivelserne:  

“Ja… altså jeg har bare også brug for, når jeg går med min stok at fornemme, hvad 

er det for noget underlag jeg har. For jeg får masser af signaler, føle signaler, 

gennem stokken. Stokken er lidt min forlængede hånd til at mærke, hvad sker der. …... 

Nogle er meget tydelige, og så er der nogle der er mere diskrete. Og det skal jeg også 

kunne mærke.. og det kan jeg ikke rigtig når der er den her.. feedbackmekanisme. Den 

forstyrrer ligesom lidt. Det bliver lidt for meget.” (Miss Blindspot, svagsynet 

testperson, bilag 1) 
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Yderligere beskriver hun, at haptic feedbackmekanismen i prototypen forstyrrer hendes 

fornemmelse af det underlag, hun bevæger sig på. I den forbindelse beskriver hun, at netop 

følelsen af underlaget er et vigtigt element i hendes forståelse af de omgivelser, hun bevæger 

sig i. Dette fortæller, at feedbackmekanismen i virkeligheden forstyrrer det element på den 

traditionelle mobilitystok, som er vigtigt og mest brugbart for brugeren. Miss Blindspot 

beskriver til gengæld, at hun kunne forestille sig, at feedbackmekanismen ville virke på 

blomsterpinden, også kendt som markeringspinden:   

“M: Ja måske… altså jeg kunne forestille mig at hvis det skulle virke, så skulle det 

være på blomsterpinden? (...) det er den der er kortere – den som ikke rører jorden. 

Og der skal jeg jo så ikke bruge signalet fra stokken. (...) Det der faktisk kunne være 

smart med blomsterpinden, altså, det er jo ikke fedt at falde ned af et trin. Så det 

kunne være noget med at blomsterpinden kunne signalere når der bliver lavere. Når 

der kom en kantsten lige om lidt, at den så gav et eller andet signal. Det kunne være 

smart.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Derudover beskriver Miss Blindspot også hvilke udfordringer, prototypen har vedrørende 

komfort og funktionalitet:   

 

“Håndtaget er for løst. Man skal ikke have noget i begge hænder, den er for tung, 

spidsen fungerer ikke. Og så tror jeg det er for meget signal, eller også skal signalet 

være kraftigere. Men alligevel ville jeg være bange for at miste andre informationer 

fra stokken af.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Ifølge Miss Blindspot er feedbackmekanismen derfor et element, der blot forstyrrer brugeren, 

mere end den hjælper. Hun fortæller, at hvis det skulle være et element, der forbedrer 

brugerens mobilitet, kunne hun forestille sig, det kunne være i forbindelse med 

markeringspinden, men ikke ved mobilitystokken. Derudover beskriver hun, at projektets 

prototype desuden besidder en del udfordringer i sit fysiske udtryk. Hun mener dermed ikke, 

at der er brug for tekniske forandringer ved den traditionelle mobilitystok, til gengæld 

fortæller hun, at hun har et stort ønske om muligheden for at ændre i selve stokkens 

udseende: 

 

“I: Er der måske andre ting du ville ændre på mobilitystokken?”  
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“M: Lys og så vil jeg da helt sikkert gerne have noget farve på (...) den hvide stok… 

den ser så klinisk ud. Frøken miss blind spot har selvfølgelig en grøn rød og pink stok. 

Men så fandt jeg ud af at når jeg ankommer med lyskæde på min stok, jamen så ser 

folk mig oftere og så bliver der taget mere hensyn til mit behov. Og så fremover, 

jamen så skal der bare være lys på stokken, for det giver ekstra hjælp.” (Miss 

Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

 

Miss Blindspot mener dermed, at skulle der ske ændringer ved den traditionelle mobilitystok, 

skulle det nærmere være vedrørende dens udseende end ved dens funktioner.  

 

Anden testperson er Matias, 22 år gammel. Han benytter sig af en mobilitystok i sin hverdag. 

Et hjælpemiddel han, ligesom Miss Blindspot, er rigtig glad for:  

 

“ Jeg har kun haft mobilitystokken.. nok fordi den bare fungerer fint for mig.” 

(Matias, blind testperson, bilag 2) 

 

Efter Matias’ testning af prototypen er det tydelig, at også han er skeptisk ved 

feedbackmekanismens funktion:  

 

“Hmmm… ja altså… Jeg synes jeres tanke er rigtig god… tænker… men har flere 

udfordringer med den. Jeg er jo meget glad for den mobilitystok jeg har i forvejen og 

mener helt bestemt at den løser de udfordringer den skal kunne. Jeres prototype som 

den er lige nu, er for tung og… ja for kompliceret tror jeg. Jeg synes at den der 

vibration.. hvad kalder i det? feedback… den giver ikke helt mening for mig. Jeg 

bruger allerede min stok til at opfange signaler, som vibrationen ikke kan give mig på 

samme måde. I har åbnet op for et område jeg ikke har tænkt på, at mobilitystokken 

stadig er meget gammeldags og ikke blevet nyudviklet. Jeg er dog usikker på om i er 

på rette vej?“ (Matias, blind testperson, bilag 2) 

 

Det er dermed tydeligt efter test af prototypen, at der breder sig en generel skepsis overfor 

feedback mekanismens funktion. Begge testpersoner beskriver elementet som forstyrrende 

for den traditionelle mobilitystoks funktioner.  
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10. Designproces af version 2.0 

Prototype 1.0 fra Arduinoworkshoppen er afprøvet på to blinde testpersoner og efterfølgende 

videreudviklet på baggrund af deres feedback. Designprocessen i dette afsnit er af version 2.0 

og prototypen er dermed i startperioden af en iterativ designproces. På grund af den korte tid 

projektet er udviklet over, er der ikke tid til at fysisk udvikle prototype 2.0, og 

designprocessen skal derfor afspejle de overvejelser, der ville være blevet tænkt ind i en ny 

prototype. 

Colored Cognitive Map er i den forbindelse benyttet til at visualisere og synliggøre 

problemstillingen. Efterfølgende er Colored Cognitive Map benyttet til at analysere årsager 

og løsninger. Problemkortet er udviklet efter test af prototype 1.0. Det er udviklet på 

baggrund af brainstorm fra erfaret viden om emnet, gennem bl.a. interviews og andet 

empirisk data. Colored Cognitive Map kan ses i bilag 5. 

Først er det grundlæggende problem isoleret i midten af mappet, ud fra projektets 

problemformulering, vedrørende hvordan den nuværende mobilitystok kan forbedres. 

Heraf er udfaldet, at mobilitystokken er forældet. Herefter er først det røde kort udviklet, 

hvor årsagerne til problemet ses nederst og konsekvenserne øverst. Årsagerne omhandler 

bl.a. at udviklingen af den traditionelle/primitive og ikke nytænkte/moderniserede 

mobilitystok, der er implementeret i dag, ikke ses som nødvendig, samt at der er 

manglende awareness på problemstillingen. De negative konsekvenser af dette er forøget 

utryghed ved brug af mobilitystokken, større handicap i byrummet, for lidt sikkerhed i 

trafikken og lang læringsproces af stokken.  

Efterfølgende er mappet vendt om, og det grønne map giver dermed løsninger på 

problemet og positive muligheder heraf. Det grønne map fortæller hermed, at der er brug 

for udvikling og mere awareness på mobilitystokken. Netop en nytænkt/moderniseret 

udgave af mobilitystokken kan give brugeren mere tryghed og sikkerhed ved brug af 

mobilitystokken, samt blive “mindre handicappet”, ved at optimere brugerens mobilitet i 

byrummet. Ud fra dette er 3 mulige designløsninger identificeret: 

1. Ændre haptic feedback mekanismens output signal 

- I problemkortet er en mulig designløsning at yderligere udvikle det 
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tekniske element på mobilitystokken. Dette kunne evt. omhandle 

en ændring i haptic feedbackmekanismen, så signalet til brugeren 

bliver kraftigere. Dette falder samtidig i spil med den feedback, der 

er modtaget ved test af prototype 1. I testfasen blev det gjort 

tydeligt fra Miss Blindspot, at haptic feedbackmekanismen var for 

svag: 

 

“Det her med at få signalet op i hånden giver egentlig god mening. 

Fungerede fint da jeg stod stille foran dig, for så er stokken også stille. 

Men når jeg går med den, så kommer der også noget bevægelse fra 

stokken op i hånden. Og så kan det godt blive lidt svært.. hvad kommer 

egentlig fra hvad?” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, bilag 1) 

- I den forbindelse kan to forskellige designløsninger identificeres: 

Ændre koden så feedbackmekanismen bliver kraftigere eller skifte 

feedbackmekanismen ud med en der er kraftigere. 

 

2. Implementerer feedbackmekanismen på 

blomsterpinden/markeringsstokken, med henblik på registrering af 

nedadgående niveauforskel  

- I problemkortet er en anden mulighed at udvikle en ny model af 

mobilitystokken med fokus på mere viden om de nuværende 

behov. I den forbindelse kunne en designløsning være at 

implementere feedbackmekanismen på markeringspinden, for at 

give brugeren mulighed for at registrere nedadgående 

niveauforskelle. Dette kunne eksempelvis omhandle trapper, 

hvilket netop Miss Blindspot peger på som et problem ved den 

traditionelle stok:  

“Det der faktisk kunne være smart med blomsterpinden, altså, det 

er jo ikke fedt at falde ned af et trin. Så det kunne være noget med 

at blomsterpinden kunne signalere når der bliver lavere. Når der 

kom en kantsten lige om lidt, at den så gav et eller andet signal. 
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Det kunne være smart.” (Miss Blindspot, svagsynet testperson, 

bilag 1) 

- Markeringspinden er en kortere udgave af mobilitystokken, som 

ikke rører jorden. Derfor kunne det forestille sig, at 

feedbackmekanismens ville virke mere effektivt, da brugeren netop 

ikke skal forholde sig til andre signaler i vibrationen. Derudover 

kunne elementet benyttes til at løse et af de problemer, som ses ved 

den traditionelle mobilitystok i dag. At hurtigere og tydeligere 

signalere til brugeren når der sker niveauændring i det gældende 

underlag.   

 

3. Implementerer sensor på traditionelle mobilitystok, med henblik på 

registrering af objekter i højere niveau 

- I problemkortet er en tredje mulighed, også i forbindelse med fokus 

på mere viden om de nuværende behov, at implementere en sensor 

der registrerer objekter i højere niveau. Dette skulle være en 

udvikling af prototype 1 og dermed i samspil med flere forskellige 

sensorer, der registrerer forskellige niveauer. Dette behov er 

identificeret ud fra feedback fra Christian Bundgaard: 

 

“Forhindringer som er i hovedhøjde, det opfanger mobilitystokken 

ikke. Når man anvender pendulsvingninger, så vil der også altid være 

en marginal chance for at man for svunget staven i det øjeblik der 

kommer en forhindring så man ikke opdager den.“ (Christian 

Bundgaard, Dansk Blindesamfund, bilag 3) 

- I den forbindelse ville det yderligere være nødvendigt at udvikle et 

specifikt feedback mønster, så brugeren er opmærksom på de 

forskellige niveauforskelle. 

Efter analyse af prototype 1.0 er det tydeligt, at implementeringen af 

feedbackmekanismen ikke gav den ønskede effekt. Tværtimod forstyrrer mekanismen 
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mere, end den er til gavn. Derudover er det tydeligt at identificerer ud fra problemkortet, 

at muligheden for registrering af flere niveauer er et behov hos brugeren, som den 

traditionelle mobilitystok ikke løser. Derfor giver det i dette projekt mening at arbejde 

videre med designløsning 3, da denne netop omhandler dette behov, samt muligheden for 

at arbejde videre med mobilitystokken.  

Det er tiltænkt at i prototype 2.0 vil feedbackmønsteret blive ændret, så måden 

feedbacken bliver afgivet på, vil være nemmere for brugeren at mærke. Nævnt i mulig 

design løsningsforslag 1 vil det være muligt at ændre på feedbackmønsteret på to måder. I 

prototype 2.0 vil feedbackmønsteret bliver ændret i koden, så feedback mekanismer der er 

placeret på prototype 1.0, bliver bibeholdt. Feedbackmønsteret er blevet ændret fra at 

være i impulser til at være en konstant. Det er ændret ud fra feedback fra Miss Blindspot. 

Hun gjorde opmærksom på, at det var svært at adskille vibrationerne i mobilitystokken og 

vibrationerne fra feedback mekanismer. Det konstante feedback mønster er et forsøg på at 

løse denne problemstilling. Vi løser problemstillingen ved udvikling af registrering af 

niveauforskelle. Dette opnås ved at implementerer flere sensorer på mobilitystokken. Der 

vil bl.a. tilføjes sensorer til at registrere nedadgående niveauforskelle, samt sensorer til at 

registrere objekter i højere niveau, som mobilitystokken ikke kan opfange ved 

pendulsvingninger. I koden bliver der sørget for, at nedadgående niveauforskelle, samt 

objekter i højere niveau, har et differentieret feedback mønster. Dette vil sikre, at 

brugeren ud fra feedbackmønsteret ved hvilken niveauforskel vedkommende skal være 

opmærksom på. Ændringerne i koden er tilgængelige i bilag 7. Den oprindelige kode til 

prototype 1.0 ses i bilag 6, til sammenligning. 

Der er desuden blevet gjort opmærksom på fra testpersonerne, samt udviklerne bag 

CaneX, at det ved mobilitystokken er vigtigt, at den ikke bliver for tung, samt 

balancepunktet forbliver. Dette er derfor en problematik, som dette projekt er opmærksom 

på. Der er dog endnu ikke et design løsningsforslag til løsning af denne problemstilling. 

Ved implementering af ovenstående løsningsforslag til problemet med niveauforskelle vil 

der blive tilført ekstra vægt og balancepunktet vil blive yderligere forvrænget. Dette er 

derfor vigtige fokuspunkter i videreudviklingen af næste prototype.   
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11. Diskussion 

I dette projekt er det undersøgt, hvorvidt den nuværende mobilitystok kan forbedres ved 

implementering af sensorer og haptic feedback. Formålet ved denne udvikling af den 

traditionelle mobilitystok skulle betyde en forbedring af blindes mobilitet i deres omgivelser. 

I den forbindelse er der i løbet af projektet foretaget forskellige kvalitative interviews, samt 

analyser til netop at undersøge denne problemstilling. Dette afsnit diskuterer 

problemstillingen med afsæt i disse interviews og analyser og fungerer som en opsamlende 

refleksion af netop projektets problemstilling.  

 

Anvendelsen af sensorer og haptic feedback ved en nytænkt model af mobilitystokken er i 

dette projekt testet ved to testpersoner. Fra interviewene med testpersonerne er det blevet 

belyst, hvordan haptic feedback kan have en negativ indvirkning på de sanser, som i forvejen 

er i spil hos blinde, når de anvender mobilitystokken. Det belyses i interviewet med Dansk 

Blindesamfund, at en større mængde sanseinput kan have en negativ effekt på mobiliteten. 

Der er for mange indtryk at tage højde for, som derved sænker den frie bevægelighed. Miss 

Blindspot nævner også, da hun tester prototypen, at mobilitystokken i forvejen har nogle 

vibrationer fra underlaget, når den anvendes. Det kan derfor være svært at differentiere om 

det er vibrationer fra underlaget eller haptic feedback mekanismen, som danner vibrationerne. 

Det er vigtigt at være opmærksom på sensorens følsomhed. Er sensoren for følsom, vil den 

konstant afgive et output signal til brugeren. Det vil også være med til at skabe en 

overstimulering af sanseindtryk og kan have en negativ effekt på den frie bevægelighed. 

 

CaneX er et eksempel på en nytænkt model af mobilitystokken, som netop har til formål at 

give brugeren mulighed for mere fri bevægelse. CaneX er udviklet med formålet at guide 

brugeren ved hjælp af billed processing og en gyroscope. Udviklerne bag CaneX mener, at 

denne optimering vil øge bekvemmeligheden for svagsynede, når de bevæger sig rundt i 

byrummet, da navigationssystemet netop giver brugeren mulighed for at holde en af sanserne 

fri. Spørgsmålet er, hvorfor nytænkte modeller som denne endnu ikke har fået succes på 

markedet?  

En afgørende faktor i den forbindelse er identificeret gennem utilsigtede effekter i TRIN-

modellen, samt ved de forskellige interviews. Her er det tydeligt, at vægten har stor 

betydning. Miss Blindspot beskriver, hvordan selv vægten af den traditionelle mobilitystok 
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kan give smerter i håndled og skulder ved brug i længere perioder. Den traditionelle 

mobilitystokke er udviklet med de letteste materialer, aluminium eller kulfiber, som skal gøre 

brugeroplevelse mest behagelig. Dette er derfor en vigtig faktor i udviklingen af nye modeller 

og samtidig en af de afgørende problematikker, da de nytænkte modeller indeholder tungere 

artefakter. 

 

Der er dermed både fordele og ulemper ved implementeringen af sensorer og haptic feedback 

på mobilitystokken. Christian Bundgaard, politisk konsulent hos Dansk Blindesamfund, 

benytter selv den nytænkte mobilitystok I-Cane og fortæller desuden, at han er stødt på flere 

hos Dansk Blindesamfund, der er positive overfor modeller som denne. Dog peger han, 

ligesom Miss Blindspot, på at vægten er et essentielt succeskriterie. Dermed står det klart, at 

vægten af mobilitystokken er vigtig i designprocessen af prototype 2.0, hvis den netop skal 

kunne virke effektivt og dermed attraktivt for brugeren. Herunder er det vigtigt at arbejde 

med materialevalg. Mobilitystokke bliver, som tidligere nævnt, primært produceret i 

aluminium og kulfiber. Det gør de, fordi disse materialer er det letteste, samt mest holdbare. 

 

Vi mener, at der er et overordnet problem ved at udvikle en nytænkt mobilitystok med 

teknologiske artefakter tilknyttet. Ud fra testning af projektets prototype, samt interviews og 

analyse af prototypen ved TRIN-modellen, er det tydelig at hovedproblematikken omhandler 

stokkens vægt. Denne utilsigtede effekt er endnu ikke løst, hverken hos andre udviklere af 

nytænkte modeller eller dette projekts prototype. Ved tilføjelse af flere artefakter vil vægten 

automatisk øges. Selv ved den traditionelle mobilitystok skabes der en uligevægt hos 

brugeren, som over længere perioder skaber ubehag i håndled og skulder. 

 

Vi mener derfor, at dette er en af de vigtigste kilder til, hvorfor de nytænkte mobilitystokke 

endnu ikke har fået succes på markedet. Der findes allerede forskellige bud på nytænkte 

mobilitystokke, som både har modtaget negativt, men også positiv feedback fra brugere. 

Igennem projektet har vi stødt på mobilitystokke understøttet af GPS, billed processing og 

gyroscope. Ingen af disse designløsninger er slået igennem på markedet og ud fra den data vi 

har akkumuleret, mener vi at årsagen til dette, netop omhandler vægten. Vi mener, at en 

nytænkt mobilitystok vil kunne løse problematikker, som er utilsigtede effekter ved den 

traditionelle mobilitystok. Det handler om at designe en model, der indeholder disse nytænkte 

elementer såsom sensorer, billed processing o.l., samtidig med at holde stokken nede i vægt. 

Dog kan der også argumenteres for, at det ikke nødvendigvis ville have en positiv effekt for 
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alle brugere af mobilitystokken, at implementerer disse nye artefakter. Hos flere af projektets 

kilder gør det sig gældende, at input signaler fra sensorer har en negativ effekt, frem for en 

positiv indvirkning på mobiliteten. Feedbackmekanismen forstyrrer brugeren, der i forvejen 

bruger alle sanser på at registrere omgivelserne.  

12. Konklusion 

Det kan konkluderes ud fra projektet, at der er belæg for, at den nuværende mobilitystok kan 

forbedres ved brug af sensorer og haptic feedback, da dette kan være med til at øge blindes 

mobilitet i deres omgivelser. Disse elementer er med til at kunne informere brugeren om de 

objekter, som den traditionelle mobilitystok ikke har mulighed for at opfange. Det er dog 

også muligt at konkludere ud fra projektets empiri, at der stadig er lang vej til et færdigt 

produkt, som vil kunne erstatte den traditionelle mobilitystok og endda have en forbedret 

funktion for brugeren.  

 

I projektets test af prototypen har det vist sig, at tilføjelse af sensorer og haptic feedback til en 

nytænkt model af mobilitystokken, blot vil overføre de utilsigtede effekter fra den 

traditionelle til den nytænkte model, frem for at løse de gældende problematikker ved den 

traditionelle. Ved at tilføje ekstra elementer på mobilitystokken vil stokkens samlede vægt 

stige. En sådan stigning i vægt vil være med til at gøre brugen af mobilitystokken mere 

ubehagelig og dermed mindre attraktiv for brugeren.  

 

Det kan yderligere konkluderes, at hvis en feedback mekanisme skal have en brugbar og 

forbedrende effekt for mobilitystokken, er det vigtigt, at feedbacken ikke overskygger de 

sanser, som den svagsynede eller blinde i forvejen bruger. Det er derimod vigtigt, at feedback 

mekanismerne fungerer som en komplementerende funktion til brugerens i forvejen brug af 

sanser. Hvis den svagsynede har for mange elementer at skulle forholde sig til på en gang, 

kan det have en modsat og negativ konsekvens for vedkommendes mobilitet. Det bliver en 

barriere for mobiliteten fremfor et hjælpemiddel. 

 

Colored Cognitive Map metoden er i dette projekt benyttet til at identificere 

hovedproblematikken og med formål at udlede forskellige designløsninger, der kan løse 

denne problematik. Ud fra undersøgelsen vedrørende mobilitystokkens historiske baggrund er 

det tydeligt, at den traditionelle mobilitystok ikke har været under udvikling længe. På 
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baggrund af denne viden er hovedproblemet ved Color Cognitive Map identificeret som, at 

den traditionelle mobilitystok er forældet. Den designløsning der er udledt fra mappet og som 

i dette projekt yderligere er analyseret, omhandler behovet for, at brugeren kan registrere sine 

omgivelser i flere niveauer. Det kan konkluderes, at en løsning der indeholder denne form for 

feedback i forhold til niveauer, kunne være et bud på en mulig effektiv og attraktiv funktion 

for brugeren, der netop forbedrer den nuværende mobilitystok og øger blindes mobilitet. Dog 

afhænger succesen af denne nytænkte model, af at designløsningen samtidig opfylder kravet 

vedrørende mobilitystokkens lette vægt. 

13. Begrænsninger 

Empirisk data omhandlende den traditionelle og nytænkte udgave af mobilitystokken er af 

begrænset mængde. Størstedelen af den empiri og teori, som projektet er udviklet under, er 

kvalitative interviews. Dette har derfor været en begrænsning, der skal tages højde for i 

forhold til projektets reliabilitet. Kvalitative interviews i sig selv styrker projektets reliabilitet, 

da disse har været med til at gå i dybden med problemstillingen. Dog ville supplerende 

videnskabelige artikler, data o.l. have styrket dette. I den forbindelse ville det have styrket 

projektet at have udført eksempelvis et kvantitativt spørgeskema besvaret af svagsynede og 

blinde. Dette ville netop have givet projektet kvantitativt data, som efterfølgende kunne 

analyseres og give en dybere reliabilitet. Muligheden for dette har dog desværre ikke været 

tilgængelig, da vi ikke har kunne nå ud til en sådan størrelse af antal svagsynede og blinde.  

Risikoen ved primær benyttelse af kvalitative interviews er validiteten i forhold til 

problemstillingen. Det har derfor været vigtigt at udføre interviews med forskellige 

synsvinkler på problemstillingen for at undgå kun at undersøge en side af sagen. Derudover 

har det været vigtigt med fokus på udformningen af interviewene, for at sikre at vi kunne 

udlede netop den rette data i forhold til problemstillingen. Desuden har den primære 

benyttelse af kvalitative interviews haft betydning for projektets tidsplan. Både udformning, 

udførelse og efterfølgende transskribering er en tidskrævende proces, som har sat sine spor i 

dette projekts mulighed for en iterativ testning proces. En sådan længerevarende proces til 

testning ville have styrket projektets reliabilitet, idet projektets ville være længere fremme i 

sin udvikling. 
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