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• Om hur det digitala samhället kan bli enklare för alla

• Om hur den som tycker att det är svårast borde få påverka mest hur det 
ska vara

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-262819


Utgångspunkter

• Funktionsnedsättning är något vi lever med.
• Funktionshinder är till största delen en social konstruktion.
• Det är dålig design och dåliga tekniska lösningar som hindrar visa av 

oss från att vara med i det digitala
• Design finns överallt. Lagar, regler, praxis, tjänster och produkter är 

designade av någon
• Design är inte neutral. Varje beslut kan antingen leda till att något blir 

lättare eller svårare



Digitaliseringens 
frigörande potential



Grejen med internet är dess universella potential. Åtkomst för alla, oavsett förmåga, är en 
grundläggande egenskap. (min översättning)



Hur är läget?



Myt:
Det är bara äldre som 
står utanför det digitala 
samhället



Hur stor är 
den digitala 

klyftan?

Utan funktionsnedsättning
Med funktionsnedsättning



I varje granskad grupp finns ett utanförskap



• Att inte kunna identifiera sig digitalt
• Sämre möjligheter till hälsovård
• Otillgänglig e-handel
• Svårare att betala
• Otillgängliga digitala lärmiljöer
• Missade möjligheter till samhällsutveckling
• Svaga stödstrukturer



Det finns ännu inget 
som talar för att 
digitaliseringen jämnar 
ut skillnader



Om dålig design skapat 
dagens situation så 
borde bra design kunna 
ta oss ur den.



Hur då?

• Designens moraliska skyldighet att göra det som är rätt
• Skärpta lagar och regler
• Samarbeta med dem som har de största svårigheterna
• Samskapande processer och samskapande metodik
• Ökad kompetens och ökade resurser för att åstadkomma resultat som 

är användbara för fler



Design som en moralisk skyldighet 

”By expanding design so that it is 
relevant everywhere, designers take 
up the mantle of morality as well”

Bruno Latour

Genom att göra design relevant 
överallt så måste den som designer 
också beakta moraliska värden



Hur tänker en designer? Ändra designens tankeriktning

The Misfits

Exkluderande tankeriktning

Inkluderande tankeriktning



Leta efter stjälpande motkrafter



Motkrafter

• Sådant som inte bidrar till syftet med den digitala lösningen
• Något som motverkar enkelhet
• Något som motverkar begriplighet
• Något som förbrukar onödigt mycket energi
• Något som visar att jag inte är tänkt som användare fast jag vill eller 

måste vara det. Något som pekar ut mig som avvikande.



Pågående 
forskningsprojekt



CoDeAc: Hur vill medborgare med kognitiva 
svårigheter ha 1177.se?

https://xd.adobe.com/view/bd766207-0f84-4ab8-8292-adbe3765c3aa-e825/?fullscreen


DigiJag – en livsplattform för personer med 
intellektuella svårigheter



Metoder

• Deltagande och frigörande metoder
• Metoder för samskapande och samarbete 
• Metoder för att arbeta tillsammans via nätet eller när vi träffas fysiskt
• Designmetoder som är känsliga för värderingar och etiska aspekter
• Extremanvändarperspektiv 
• Rättvisande statistik



Vi måste göra det tillsammans.
Bilden är från projektet Begriplig 
Text. Stefan, Britt-Marie och Kajsa 
har ett samtal om varför vissa 
texter blir svåra och andra lätta.



Scaffolding = hela sättet att 
rama in  aktiviteten så att 
den blir bra för alla.

Konvivialitet = Vi har roligt, 
vi vill varandra väl, vi har en 
viktig uppgift att lösa. Ingen 
prestige och ingen behöver 
gå i försvar.

Intermediator: Kajsa är 
med som en mellanhand 
men är mycket mer än en 
tolk. Hon både underlättar 
till och bidrar till 
kommunikationen

Intermedierande teknik:
Tidningar, datorer, 
bandspelare används som 
en del i upplägget.



Bra design är i hög 
utsträckning avsaknaden 
av dålig design



Tack!

stefan.johansson@begripsam.se



Fördjupningsmaterial
För dig som vill veta lite mer om de olika begreppen skickar jag med några sidor som inte 
visas under själva föreläsningen



Stödjande strukturer - Scaffolding

• Stödstrukturer runt omkring den aktivitet som ska genomföras
• Uppmärksamhet på detaljer, miljöer, organisation och personer. Ju 

bättre vi förberett, desto enklare att klara av de svårigheter som 
uppstår.

• Intermediatorer och intermedierande teknik så att alla som är med 
kan ge sitt bästa

• Uppmärksamhet på energiåtgång och kognitiv belastning
• Konvivial atmostfär



Konvivialitet

• En energiladdad här- och nu-process som kräver uppmärksamhet och omsorg för 
att hållas levande.

• Tillit och kommunikativ öppenhet, små behov av försvar och hemlighetsmakeri.
• I samtalet skapas medmänniskan. 
• Att till fullo acceptera den Andre som en unik individ och skapa en gemensam 

atmosfär för språkligt utbyte mellan det egna jaget och den Andre.
• Har mycket gemensamt med begrepp som trygghet och kärlek. Men omfattar 

också känslor av närhet och värme, samstämmighet och tillgivenhet

A. P. Beskow, J. Beskow, and M. T. Miró, Kognitiv psykoterapi och medvetenhetsutveckling: om att leva i konvivialitet. Center
för kognitiv psykoterapi och utbildning, 2001.



Begripsams etiska ramverk
Agera i en anda av konvivialitet! Agera i en anda av solidaritet!

Var pragmatiskAgera för medborgarskap och demokrati

Designa inte för diagnoser

Bli inte överraskad när folk har behov 
som motsvarar deras svårigheter. 

Var inte förtryckande. Tyck inte synd om folk.

Välj lösningar som hjälper människor 
att ta kontroll över deras egna liv

Välj lösningar som gör det möjligt för 
människor att växa eller att vara som de 
är. 

Gör det som är rätt, oavsett vad lagen säger

Designa för deltagande så blir inkludering ett 
resultat

Satsa på mainstream-lösningar om du kan



Statistik

• Personer med funktionsnedsättning är osynlig i officiell statistik över 
befolkningen

• Urvalsmetoder och insamlingsmetoder skapar hinder
• Om vi inte mäter kan vi inte heller säga hur det går
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