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Förord
När jag för snart 30 år sedan utbildade mig till informatör och sögs
med i digitaliseringen av både produktions- och presentationsmiljöer
så var det ingen som berättade för mig hur olika vi människor kan
vara när det gäller att hantera information eller att kommunicera.
Eller hur olika vi kan vara när det gäller att använda olika tekniska
apparater. Eller hur olika vi är på att förstå det samspel som sker
mellan människan och tekniken via olika gränssnitt.
Jag får ibland frågan varför jag intresserat mig för ”tillgänglig
information” och hur det kan komma sig att jag i princip ägnat mitt
yrkesverksamma liv åt det. De flesta antar att jag har någon ”anhörig
som är handikappad” och att det skulle vara min drivkraft. Men så är
det inte. Vi har nog visserligen alla någon anhörig eller vän som har
en eller flera funktionsnedsättningar. De flesta av oss har egna eller
kommer att få egna men det är inte det som är grunden för mitt
intresse.
Min drivkraft handlar rätt mycket om yrkesstolthet. Under min
utbildning på Brunnsviks Folkhögskola hade ingen berättat om
människors olika förutsättningar att tillgodogöra sig information.
Mitt första arbete efter utbildningen var inom arbetarrörelsen. Jag
hamnade rätt snabbt som informationsansvarig på ABF, Arbetarnas
Bildningsförbund [1]. Många organisationer inom den svenska
funktionshinderrörelsen är medlemmar i ABF och när jag utformade
smarta informationskampanjer så funkade de inte för alla. Ett tag
kändes det som att vad jag än gjorde så tyckte någon att det blev fel:
”Men om du gör videokassetter så kan ju inte våra
medlemmar höra/se…”
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”Men så där mycket text i ett studieprogram är ju inte bra
för våra dyslektiska medlemmar. Varför gör du inte
videokassetter?”
”Varför har du inte text på svenska i din svenska Tvreklam?”
”Vårt krav är att reklamen ska vara i punktskrift”.
Så jag började ta reda på vad man borde och vad man kunde göra. På
den tiden krävdes många separata produktioner och versioner för att
skapa tillgänglig information. Då kom Internet som en befriare!
Plötsligt gick det att distribuera ut de olika versionerna och ibland
automatiskt konvertera från ett format till ett annat. Det var
spännande att försöka förstå vad som kunde göras och vem som
kunde ha nytta av vad. Sedan började andra ställa frågor om hur man
ska göra. Då började jag svara på det. Och när jag inte kunde svara så
försökte jag lära mig. Och det håller jag på med fortfarande…

Funka Nu och mina kollegor
Det går inte att skriva denna avhandling utan att relatera till det
arbete som utförs på Funka [2]. Jag är en av initiativtagarna till
Funka och har arbetat där sedan starten 2000. Jag gjorde
utredningar åt den svenska handikapprörelsen 1997 som pekade på
behoven av specialistkompetens inom området digital tillgänglighet.
Vi var två personer som började med detta inom ramen för en ideell
förening och blev sedan fyra då företaget Funka Nu bildades och när
detta skrivs är vi snart 40 personer. Genom åren har människor med
vitt skilda kompetenser kommit och gått i uppbyggnaden av den
kompetens som idag finns i företaget. Vi anlitas som globala experter
på tillgänglighet. Vi arbetar med EU-kommissionen,
standardiseringsorganisationer i USA och Europa och vi anlitas av
nationella regeringar, multinationella företag och en rad olika
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organisationer. Vi samarbetar nära med organisationer med
funktionsnedsättningar och mänskliga rättigheter på sin agenda och
vi har ett allt djupare samarbete med forskningsinstitutioner och
standardiseringsorgan och driver sedan ett antal år även egna
forskningsprojekt. Vi har alltid arbetat med innovation. Vi har alltid
anställt och samverkat med personer som har olika
funktionsnedsättningar.

Ingenting om oss utan oss – tack till alla!
Förutom en lätt tinnitus som uppstod efter en rockkonsert 1982 [3]
hade jag inga egna funktionsnedsättningar. Därför var det
nödvändigt att inleda samarbete med personer som visste något om
detta. Personer med djupa kunskaper om funktionsnedsättning,
funktionshinder och samhälle. Tre tidiga samarbetspartners,
inspiratörer och provokatörer var Åse Rambrink, Mikael Holmgren
och Hans Hammarlund alla på Hjälpmedelsinstitutet. Stig Ohlsson
på Föreningen Sveriges Dövblinda, Pelle Kölhed på Riksförbundet för
Trafik och Polioskadade och Torbjörn Lundgren på Dyslexiförbundet
FMLS har påverkat mitt sätt att tänka kring tillgänglighet För att inte
tala om Stefan Pelc, vi har jobbat ihop med dessa frågor i 20 år nu. På
senare tid har Anders Olauson, Tommy Hagström, Jonas Andersson
och Mia Larsdotter delat med sig av erfarenheter och kunskap som i
hög utsträckning påverkat mig.
Jag vill också tacka Jan Gulliksen, Ann Lantz, Per-Olof Hedvall och
Bodil Jönsson, mina handledare som med stort tålamod guidat mig
in i vetenskapligt tänkande och vetenskapligt skrivande. Ett särskilt
tack till Bodil, som startade hela processen och som sedan hållit mig
på banan med spirituella middagar och vänliga påpekanden om vad
som är själva kärnan i allt detta – produktionen av kunskap.
Jag kan inte nämna alla jag samarbetat med vid namn men ni är
många och för mig är det nödvändigt att genomföra denna
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forskningsresa – denna upptäcktsresa - tillsammans med personer
som själva vet vad det handlar om. Vi lär av varandra och vi
upptäcker tillsammans.
Denna text är i sin slutliga form på engelska. Många av de personer
jag samarbetar med kan inte läsa engelska. Därför är texten
ursprungligen skriven på svenska och finns tillgänglig på svenska för
den som hellre läser eller lyssnar på svenska. Den engelska versionen
heter “Towards a framework to understand mental and cognitive
accessibility in a digital context”.
Ett speciellt tack riktas till Post- och telestyrelsen som finansierat det
projekt och den litteraturstudie som utgör grund för avhandlingen.
Och ett djupt tack till Louise Tengstrand för allt hårt arbete med att
organisera, dokumentera och att ge stöd.

Synen på våra mänskliga rättigheter och vårt
personliga ansvar
För 30-40 år sedan diskuterade vi inte tillgänglighet på det sätt som
vi gör idag. När jag som liten pojke flyttade in i ett helt nybyggt
hyreshus fanns där inga hissar. Det var ju bara tre våningar. Och där
skulle inte bo några gamla. När vi blev gamla skulle vi flytta och bo på
särskilda ålderdomshem. Idag sitter min föräldrageneration som
fångar på andra eller tredje våningen. De bor kvar. Vi som var barn
har växt upp och flyttat. De särskilda ålderdomshemmen finns inte
mer. Det byggdes hundratusentals sådana bostäder i Sverige vid den
tiden, så problemet är stort. När vi inte kan gå i trappor behöver
samhället organisera hemtjänst som bär upp och ner allt det som
man behöver för den dagliga livsföringen. Är det inte hemtjänst så
vilar detta ansvar tungt på någon anhörig.
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En hiss hade löst problemet. Men så tänkte vi inte på 1960- och -70talen. Det fanns inga krav på att installera hissar. De som förväntades
bo i husen förväntades också klara av att gå i trappor. Om vi hade
”tänkt tillgängligt” hade kostnaden för en hiss utslaget på 40 år inte
blivit så hög. Jag ger dig detta exempel för att illustrera två saker:
 Tillgänglighet kräver ett långsiktigt tänkande. De
konstruktioner och system vi skapar kan ha långa livscykler.
Svårigheter som byggs in i dessa konstruktioner och system
kan vara svåra eller dyra att påverka när de väl är på plats.
 Tillgänglighet skapar utrymme för flexibilitet. Eftersom vi inte
vet hur samhället kommer att förändras i framtiden ger
principerna för tillgänglighet en marginal som gör att chansen
att klara av förändringar ökar.
Jag vill gärna se tillgänglighet som en del av samhällets infrastruktur
och en del av ett mer hållbart samhälle. Tillgänglighet underlättar
både för individer och för samhället.
Att tänka i termer av tillgänglighet har vuxit fram gradvis. Det är
först när personer med funktionsnedsättning erkänns fulla mänskliga
rättigheter som det blir relevant att tala om tillgänglighet. Det finns
paralleller mellan rättigheter kvinnor, homo-bi-trans och
queerpersoner eller etniska minoriteter kämpat sig till och
rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. De ingår i en
övergripande förändringsprocess som manifesterats i FNdeklarationerna om de mänskliga rättigheterna [4]. Dessa rättigheter
förtydligas när det gäller personer med funktionsnedsättningar i FNs
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
[5].
Vi lever mitt i en pågående digitalisering. Frågan är vilka misstag vi
gör och har gjort? Kommer vi, liksom för den byggda miljön, få
anledningar att ångra ett alltför kortsiktigt tänkande? En snabb och
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genomgripande samhällsförändring erbjuder både möjligheter och
hot. Digitaliseringen och teknologin bakom denna är inte neutral.
Den kan användas till att både minska och öka klyftor. Hur det blir är
i högsta grad en fråga om personligt ansvar – om ditt och mitt ansvar
och om vår förmåga att ”tänka tillgängligt”.
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Inledning
Digitaliseringen är en av de snabbaste samhällsförändringar
mänskligheten gått igenom. Den har kanske ännu inte så mycket
ändrat vad vi gör utan mer hur vi gör det vi i princip alltid har gjort.
Jag ansluter mig i avhandlingen till den svenska
Digitaliseringskommissionens definition av digitalisering [6]. Där
definierar man digitaliseringen av samhället på följande sätt:
Samhällelig digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare att över
huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär
att individer och organisationer kan kommunicera och
utbyta information med andra människor, organisationer
och sin omgivning på helt nya sätt.
Att ha en funktionsnedsättning beskrivs ofta som en risk för
exkludering och utanförskap. När vi undersöker hur vi
kommunicerar, skaffar information, lär oss, arbetar, leker, umgås och
älskar så finns det ännu inget samhälle på jorden där vi kan säga att
funktionsnedsättning inte spelar någon roll. Personer med
funktionsnedsättning har ännu inte samma möjligheter att nå sin
fulla potential inom livets alla områden [7].
Här har digitaliseringen på många sätt bidragit till ökad inkludering
men tillgången till det digitala samhället är inte jämnt fördelat i
befolkningen och vi kan se grupper av medborgare som inte känner
sig delaktiga i övergången till ett digitaliserat samhälle, eller som
kanske är med fast inte lika mycket som alla andra och inte lika
mycket som de egentligen skulle vilja. Gregg Vanderheiden [8]
beskriver i en framtidsutsikt att mycket av det vi idag ser som
tillgänglighetsproblem kan vara lösta inom en 30 årsperiod men
säger också:
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“konsekvenserna av att inte på ett effektivt sätt kunna
utnyttja teknik har till 2050 vuxit från ofördelaktigt till
förödande. Personer som inte kan använda informationsoch kommunikationsteknologi kommer inte att kunna
delta i eller få del av utbildning, handel, resor, hälsovård,
säkerhet, gemenskap, familjeliv etc. (sidan 91).

Syfte och berättigande
Även om det finns policybeslut, standarder, riktlinjer och lagstiftning
som syftar till att säkerställa inkludering för alla som har någon
funktionsnedsättning, avgörs det faktiska slutresultatet i varje
enskild design- och utvecklingsprocess. Om det blir bra eller dåligt
beror i hög utsträckning på de direkt inblandade personernas
förmåga att förverkliga dessa intentioner.
Avhandlingens syfte är att med utgångspunkt från studien
”Pilotstudie om tillgänglighet till elektronisk kommunikation för
personer med psykiska funktionsnedsättningar”, aktuella
litteraturöversikter och snart 25 års arbete på fältet diskutera hur
designers och utvecklare i högre utsträckning ska kunna beakta krav
på tillgänglighet för personer med psykiska och kognitiva
funktionsnedsättningar.
Jag använder genomgående begreppen ”design” och ”designprocesser” samt ”utvecklare” och ”utvecklingsprocesser” i texten. Jag
menar då design och utveckling i ett mycket brett perspektiv,
omfattande alla kompetenser som är inblandade och alla de
aktiviteter som sker från det att en idé uppstår till att en färdig
produkt eller tjänst kan presenteras och tas i bruk av användare.
De design- och utvecklingsprocesser jag i första hand är intresserad
av att belysa är sådana som producerar digitala produkter och
tjänster inom det vi kallar mainstream, det samhälle där vi agerar
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som samhällsmedborgare har skyldigheter och rättigheter och där vi
efter bästa förmåga ska kunna förverkliga våra drömmar, önskemål
och behov. Där vi hittar vänner, familj, utbildning, försörjning och
meningsfullhet i de aktiviteter och de sysslor vi utför.

Forskningsfrågor
Mitt forskningsområde kan beskrivas som mycket stort. Jag betraktar
hela samhället och alla olika sorters funktionsnedsättningar som kan
beskrivas som psykiska eller kognitiva.
Mina övergripande forskningsfrågor är:
 Hur fungerar det digitala samhället för personer med psykiska
och kognitiva funktionsnedsättningar?
 Vilka fördelar och vilka hinder skapar digitaliseringen?
 Hur kan designers och utvecklare bättre förstå hur digitala
produkter och tjänster kan göras tillgängliga för personer med
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar?
Utifrån denna breda anats och de övergripande forskningsfrågorna
har jag formulerat mer konkreta frågeställningar:
 Hur fungerar datorer, surfplattor, smarta telefoner och IKTutrustning för personer med psykiska och kognitiva
funktionsnedsättningar?
 Hur fungerar internet och olika funktioner och tjänster som
görs tillgängliga via internet för personer med psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar?
Med hjälp av svaren på de frågorna har det varit möjligt att sätta
fokus på design- och utvecklingsprocesser och då ställa frågan:
 Vad behöver designers och utvecklare känna till för att bättre
förstå hur de ska inkludera behoven hos personer med
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psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar i sina
sedvanliga design- och utvecklingsprocesser?

Artiklar
Avhandlingen bygger på tre vetenskapliga artiklar. Artikel I och II är
resultatet av en studie: ”Pilotstudie om tillgänglighet till elektronisk
kommunikation för personer med psykiska funktionsnedsättningar”.
Studien genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan KTH, Funka
Nu och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa [9]).
Syftet var att undersöka hur det digitala samhället fungerar för
personer med långvarig psykisk ohälsa. Vi mötte över 100 personer i
olika delar av Sverige. Dessa personer hade i varierande grad både
psykiska och kognitiva svårigheter.
Studien hade en bred ansats. Deltagarna vid de olika aktiviteter vi
genomförde fick beskriva vilka hinder de möter i sin vardag och även
prioritera vilka av alla dessa hinder som är viktigast att diskutera och
förstå djupare. Vi gick inte rakt på det digitala. Istället fanns
digitaliseringen som en bakomliggande faktor och lika mycket som vi
kunde se en närvaro av ett digitalt samhälle så kunde vi också se
frånvaron av detsamma. Studien skulle också undersöka och utveckla
metoder som gör det möjligt för personer med psykiska och kognitiva
svårigheter att bli mer delaktiga i forskningsprojekt.
I litteraturstudien (Artikel III) undersöktes icke-vetenskapligt men
ändå högkvalitativt material, så kallad grå litteratur. I sammanhanget
är det också viktigt att nämna en motsvarande litteraturstudie av
vetenskapligt material [10].
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De artiklar som ingår i avhandlingen är:
I, Johansson, S., Gulliksen, J., & Lantz, A. (2015). Cognitive
Accessibility for Mentally Disabled Persons. In Human-Computer
Interaction–INTERACT 2015 (pp. 418-435). Springer International
Publishing. Peer reviewed, acceptansnivå 31%.

II, Johansson, S., Gulliksen, J., & Lantz, A. (2015, October). User
Participation When Users have Mental and Cognitive Disabilities. In
Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference
on Computers & Accessibility (pp. 69-76). ACM. Peer reviewed,
acceptansnivå 23 %.
Tillstånd att publicera artiklarna i avhandlingen har sökts av
respektive förlag.
III, Accessibility to electronic communication for people
with cognitive disabilities: a review of grey literature
Manuskript sänt till UAIS
Författare: Ann Lantz, Johan Borg, Stefan Johansson, Anita Hildén,
och Jan Gulliksen
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Tillgänglighet
Acceptansen för att skapa ett tillgängligt samhälle har vuxit fram
gradvis under de senaste årtiondena. Denna acceptans hör samman
med att synen på funktionshinder och funktionsnedsättning har
förändrats. FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar kom 2006. Den är inarbetad i policy och
lagstiftning i stora delar av världen. Tillgänglighet och arbete för
ökad tillgänglighet beskrivs som en förutsättning för att dessa
rättigheter ska kunna förverkligas i praktiken [11]. Konventionen ser
också tillgänglighet som en samhällsinvestering och som en del av ett
hållbart samhälle.
Med det förändrade synsättet följde också en insikt om att befintliga
miljöer, produkter och tjänster ofta inte var tillgängliga utan behövde
anpassas. Härifrån kommer ordet ”handikappanpassning”, att i
efterhand anpassa något som från början har konstruerats utan
beaktande av krav på tillgänglighet. Anpassningar i efterhand kan
möta flera svårigheter och vara kostsamma. EU har satt fokus på
detta problem och har 2014 infört en standard [12] som ska
säkerställa att rätt krav på tillgänglighet ställs direkt vid
upphandling.
Inom olika teknikområden finns standarder och riktlinjer som i detalj
beskriver kraven på tillgänglighet. En central sådan standard är
ISO/IEC 40500:2012 även känd som WCAG 2.0 [13]. Hedvall [14]
beskriver hur han menar att tillgänglighet uppstår i stunden och i
situationen. Vad som verkligen är tillgängligt avgörs av varje individ i
varje specifik situation. Med det synsättet kan vi inte säga att något
som uppfyller kraven i en standard eller följer vissa riktlinjer är
tillgängligt. Det vi kan säga är att ett något som uppfyller sådana krav
med större sannolikhet kommer att upplevas som tillgängligt och
därmed användbart av personer med olika funktionsnedsättningar.
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Hedvalls syn på tillgänglighet som något personligt och något som
uppstår i stunden belyser en konflikt mellan hur personer och
samhället kan se på tillgänglighet. För samhället finns det ett behov
av att med hjälp av standarder och riktlinjer definiera en
(minimum)nivå för att kunna slå fast vad som betraktas som
tillgängligt. Denna nivå kopplas ofta till olika policybeslut och till
lagstiftning. Till exempel är WCAG 2.0 nivå AA den miniminivå som
krävs för tillgänglighet på webben enligt standarden EN 301 549.
Ur en individs perspektiv är något mer eller mindre tillgängligt. För
samhället är tillgänglighet ett antal krav, ofta indelade i nivåer. När
någonting uppfyller en viss nivå så betraktas det ur samhällets
synvinkel som tillgängligt. Personer som har krav som ligger utanför
de gränser samhället satt upp kommer då att anse lösningar som
otillgängliga trots att de uppfyller samhällets krav.
Att göra tillgänglighet till något mätbart relaterar detta område till
andra samhällsområden. Hållbarhet är ett sådant exempel. Inom det
området finns också mätbara krav och nivåer som pekar ut vad som
anses långsiktigt hållbart. Med kraven på mätbarhet följer också krav
på metoder för att mäta. Ett exempel är SMART 2014-0061, ett
projekt finansierat av EU-kommissionen som leds av Funka [15] där
målet är utvärdera de utvärderingsmetoder som används i olika
medlemsstater för att kunna ta fram en rekommendation för en
gemensam metod att mäta tillgänglighet. Denna metod är tänkt att
användas tillsammans med ett direktiv för ökad webbtillgänglighet i
Europa.
För personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar
tycks dagens standarder ha brister. Seeman med flera reserverade sig
i en skrivelse mot att man från W3C [16] hävdade att kognitiv
tillgänglighet beaktades i WCAG 2.0 [17]. I ett brev som
återpublicerades som en webbsida [18] medgav W3C att sådana krav
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saknades och att en av anledningarna till det var att även om kraven
var kända så fanns det inga kända sätt att testa om kravet var
uppfyllt. Man ansåg att om det inte fanns kända testmetoder så
kunde inte heller kravet som sådant finnas med.W3C hävdade i
samma brev att det fanns visst stöd för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar. För att hantera denna problematik har W3C
inrättat en ”Cognitive and Learning Disabilities Task Force” [19].
ETSI, som standardiserar telekommunikationsutrustning har
insatser igång som fokuserar på kognition [20] och RESNA, som är
en amerikansk standardiseringsorganisation utvecklar för
närvarande en standard för att testa IKT-utrustning ur ett kognitivt
perspektiv [21]. Ett regelverk som har inarbetat ett kognitivt
perspektiv är UDL, Universal Design for Learning, version 2.0 [22].
Jag är personligen inblandad i ISO/TC/WG10, som just nu arbetar
med en guideline kallad "General Guideline for Cognitive
Accessibility. [23]
Det går att peka ut tre typer av problem när det gäller att inarbeta
kognitiva krav på tillgänglighet i standarder:
1. Att hitta och beskriva själva problemet.
2. Att omvandla problemet till ett tydligt formulerat krav.
3. Att beskriva en metod för att testa om kravet är uppfyllt.

Relationen mellan tillgänglighet, användbarhet
och användarupplevelse
För personer med funktionsnedsättningar är villkoren för att något
ska fungera att det är både tillgängligt och användbart. I många
moderna designlösningar eftersträvas också någon form av positiv
användarupplevelse. Tillgänglighet, användbarhet och
användarupplevelse är skilda begrepp men hänger intimt samman
med varandra och överlappar delvis varandra.
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När man inom användbarhetsområdet ringar in användare och
beskriver vad dessa har för behov så finns en risk att man missar de
användare som har funktionsnedsättningar. Om de behov som kan
finnas hos användare med funktionsnedsättningar inte är beaktade
så uppstår en risk att vissa användare förhindras att använda den
produkt eller tjänst som ska utvecklas. När det kommer till att uppnå
önskade användarupplevelser så kan användares olika
funktionsnedsättningar leda till behov av att erbjuda alternativa sätt
att uppnå den önskade upplevelsen.
Tillgänglighet definieras av International Organization for
Standardization (ISO) som:
Den utsträckning som produkter, system, miljöer och
anläggningar kan användas av människor i en befolkning
med den bredaste utsträckningen av användarens
egenskaper och förmågor för att nå ett specifikt mål i ett
specifikt användningssammanhang [Användningsforums
översättning av ISO 26800:2011 [24]]
Användbarhet definieras av International Organization for
Standardization (ISO) som
Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan
bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett
ändamålsenligt, effektivt och för användaren
tillfredsställande sätt. [25]

Vad är psykisk och kognitiv tillgänglighet?
Det finns ingen vedertagen definition av begreppen psykisk
tillgänglighet respektive kognitiv tillgänglighet. Inom området
människa- datorinteraktion förekommer olika sätt att hantera
begreppet kognitiv tillgänglighet. Det är relativt vanligt att begreppet
används utan definition [26] eller att man istället för en tydlig
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definition ringar in begreppet med hjälp av exempel [10] eller
relaterar till en viss diagnos [27] eller med något som närmast liknar
cirkeldefinitioner [28]. Jiménez et al [29] gör en analys av
forskningen om användbarhet på webben (web usability) för
personer med kognitiva funktionsnedsättningar under perioden
2002 till 2011 utan att definiera vad de menar med begreppet ”web
usability for people with cognitive disability. De har valt ordet
”användbarhet” före ”tillgänglighet” men förklarar inte varför.
Jokisuu, Langdon och Clarkson [30] presenterar en modell där
kognitiva funktionsnedsättningar beskrivs på ett sätt som ska
underlätta för designers att göra vardagsprodukter och tjänster mer
tillgängliga för personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar.
De kopplar samman medicinska och diagnosrelaterade förhållanden
med de typiska nedsättningar i kognitiva funktioner som dessa
förhållanden kan medföra.
Begreppet psykisk tillgänglighet används mycket sällan. I en digital
kontext har få forskare intresserat sig för detta ämne.
I avhandlingen talas om personer som har kognitiva och psykiska
funktionsnedsättningar. Det finns olika definitioner av vad som
menas med ”kognitivt” respektive ”psykiskt”. Natur & Kulturs
psykologilexikon [31]definierar ”Kognitiv funktionsnedsättning” på
följande sätt:
”Nedsatt kognitiv funktion. Kallas även: kognitiv
nedsättning. Genom sjukdom eller skada försämrad nivå i
kognitiv förmåga, vilket innebär störning eller
försvagning i förmågan att uppfatta, lära in, dra
slutsatser och komma ihåg.”
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I samma lexikon ges tre olika definitioner på begreppet ”kognitiv”
och två olika definitioner på begreppet ”kognition”. ”Lärande” och
”Minne” anses i dessa definitioner inte ligga inom begreppet kognitiv:
”Lärande och minne nämns ibland som delar av
kognitionen men hör till en annan dimension, nämligen
skillnaden mellan det som är pågående i psyket (som
inlärningsprocess) och det som håller på att lagras och
bevaras för senare framplockning.”
”Kognition står mot emotion och motivation, medan
minne står mot pågående medvetandeprocesser, av vilka
endast en del är kognitiva.”
I andra definitioner och när ordet kognitiv/kognition används inom
människa-datorinteraktion brukar lärande och minne ingå.
Det kan behövas olika definitioner inom olika vetenskapliga
domäner. Exempelvis kan det finnas behov av mycket större
precision när man inom medicinsk och psykologisk forskning
förhåller sig till dessa begrepp än inom människa-datorinteraktion.
Mina definitioner av dessa begrepp är:
Kognitiv/kognition: ett samlingsbegrepp för hur vår hjärna
hanterar uppmärksamhet, bedömning, värdering, beräkning, minne,
tid, språk, tänkande, problemlösning, planering, prioritering, urval
eller att avstå irrelevant och oönskat beteende. Med en kortare
beskrivning; att ta in, bearbeta och sedan använda information.
En kognitiv funktionsnedsättning uppstår när en förmåga inom
något av dessa områden är så nedsatt att det påtagligt påverkar hur
en individ fungerar i vardagen. Ett kognitivt funktionshinder
uppstår när faktorer i omgivningen förhindrar personer med
kognitiva funktionsnedsättningar att delta i eller utföra aktiviteter.
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Kognitiv tillgänglighet är den utsträckning som produkter,
system, miljöer och anläggningar kan användas av människor i en
befolkning med bredast möjliga utsträckning av användarens
kognitiva egenskaper och förmågor för att nå ett specifikt mål i ett
specifikt användningssammanhang.
Psykisk: ett samlingsbegrepp för de reaktionsmönster som skapar
svårigheter på grund av psykiska störningar oavsett vilka diagnoser
eller tillstånd som orsakar denna störning. Psykisk störning påverkar
kognition, emotion och motivation.
En psykisk funktionsnedsättning uppstår när en persons
förmåga att fungera i vardagen är påtagligt nedsatt på grund av den
psykiska störningen. Ett psykiskt funktionshinder uppstår när
faktorer i omgivningen förhindrar personer med psykiska
funktionsnedsättningar att delta i eller utföra aktiviteter. Psykisk
tillgänglighet är den utsträckning som produkter, system, miljöer
och anläggningar kan användas av människor i en befolkning med
bredast möjliga utsträckning av användarens psykiska egenskaper
och förmågor för att nå ett specifikt mål i ett specifikt
användningssammanhang.
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Teoretiskt ramverk och metoder
Det finns flera tänkbara sätt att bedriva forskning som leder fram till
svar på mina forskningsfrågor. Något som starkt påverkat hur jag
utformat min forskning är att det inte finns så mycket realterad
forskning att ta del av [10] (se också artikel III). Här tycks det också
finnas så kallad tyst kunskap och kunskap som inte studerats och
publicerats med vetenskapliga metoder [32], det som Focault
beskriver som ”ett uppror av underkuvad kunskap [33].
Bärarna av denna kunskap är mest troligt personer som själva har
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar och forskningsarbetet
behöver utföras tillsammans med dessa personer. Något som också
påverkar mitt forskningsupplägg är ett uttalat intresse av forskning
som leder tillförändring. Det leder fram till explorativa, kollaborativa
och aktionsinriktade ansatser, baserade på kvalitativa och induktiva
forskningsmetoder.
Jag vill påverka design- och utvecklingsprocesser inom människadatorinteraktion. Jag vill beskriva vad i designen av produkter och
tjänster som ger ökade möjligheter och vad som utgör hinder. I detta
skede av min forskning är jag mer intresserad av att beskriva dessa
fenomen i sig själva, snarare än att beskriva hur vanligt
förekommande de är.

Demokratiska och förändringsinriktade
metoder
I pilotstudien (I och II) kombineras vetenskapliga forskningsmetoder
och utforskande metoder som används inom svensk folkbildning
[37]. Till sin karaktär är de valda metoderna lika varandra. De
gemensamma karaktärsdragen är att metoderna anses vara
demokratiska, jämlika och syfta till någon form av livsförbättring
genom ökad kunskap och genom de aktiviteter som genomförs.
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Deltagande aktionsforskning
Pilotstudien baseras på Deltagande Aktionsforskning som kan
beskrivas som ett sätt att närma sig forskning snarare än som en egen
forskningsmetod [34]. De bärande idéerna är en respekt för
människors kunskap och deras förmåga att både förstå och hantera
komplexa frågor i den egna vardagen. Till detta hör också en respekt
för den komplexa situation människor ofta befinner sig i och en
förståelse för hur en rad olika faktorer har betydelse för hur något är
eller hur något fungerar. Deltagare i denna typ av forskning blir med
detta synsätt medforskare och som forskare är det vår uppgift att
bidra med vår kunskap och våra resurser för att åstadkomma
förståelse, ökad kunskap och förändring.
Det som också kännetecknar denna forskning är att deltagarna är
aktiva och fattar så kallade informerade beslut genom hela
beslutsprocessen och det uttalade målet är att förändra (förbättra)
något genom de aktiviteter som vidtas [35]. Många forskare inom
Deltagande Aktionsforskning är inspirerade av Lewin, som också var
den som myntade själva begreppet [36]

Folkbildning
Folkbildning har använts som samhällsförändrande kraft av bland
andra nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Den bygger på ett
frivilligt och demokratiskt deltagande. Studiecirkeln har en central
roll inom folkbildning [38]. Larsson [39, sidan 201] beskriver att
studiecirklar kännetecknas av:
 Jämlikt deltagande
 Horisontella relationer
 Överläggningar
 Kunskap som utgångspunkt får åsikter
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 Erkännande av människors olikheter
 Demokratiskt beslutsfattande
 Aktiviteter för att forma samhället
De grundläggande dragen i studiecirklar har återanvänts i designen
av den studie som genomförts. Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa, som var samarbetspartner i studien, har en lång tradition av
att arbeta med folkbildningsmetoder och jag har själv under ett
antal år arbetat inom ABF, den största folkbildningsorganisationen i
Sverige.
I Norden har studiecirklar utvecklats till forskningscirklar som ett
sätt för forskare och yrkesverksamma att arbeta tillsammans för att
ta fram kunskap och djupare förståelse för de företeelser som
studeras [40].

Aktivitetsteori
Inom människa-datorinteraktion studeras hur vi människor
använder ett bakomliggande system via någon form av gränssnitt,
men som användare interagerar vi inte med gränssnitt i ett vakuum.
Det som sker behöver förstås i en kontext och flera olika aktörer,
aktiviteter och interna och externa processer kan påverka vad som
händer och hur det går. Detta leder fram till ett behov av att kunna
beskriva aktiviteter ur ett mer holistiskt perspektiv och att kunna
skifta perspektiv. En ofta använd teoretisk grund för att göra detta är
så kallad Aktivitetsteori, eller vad som idag ofta kallas CulturalHistorical Activity Theory (CHAT). Den har sitt ursprung i den ryske
psykologen Vygotskys arbete och det vidareutvecklats i flera steg [41].
Inom människa-datorinteraktion är Engeströms beskrivning av ett
aktivitetssystem [42] ofta använd. Denna har i sin tur
vidareutvecklats i ett tillgänglighetsperspektiv av Per-Olof Hedvall,
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som i ”Aktivitetsdiamanten” [14] sätter in aktivitetsteori i en kontext
av tillgänglighet.

Design som tar hänsyn till humanistiska
värden
Ett sätt att förstå varför användare av IKT-utrustning, system eller
gränssnitt bedömer dessa som ”bra”, ”dåliga”, ”enkla” eller ”svåra” är
att försöka se vilka värden som ligger inbäddade i deras utformning.
Här kan Participatory Design [43] och Value Sensitive Design [44]
användas i designprocesser.
I båda fallen är idén att viktiga värden tidigt ska påverka designprocessen och att denna påverkan sedan ska ske genom hela
processen. Båda fokuserar på användare som viktiga intressenter
men Value Sensitive Design har också fokus på indirekta
intressenter.
Participatory Design kan sägas fokusera på att föra in demokratiska
värden i själva designprocessen och på det sättet tillförsäkra
användare och intressenter om inte ett avgörande inflytande så
åtminstone stark påverkan genom att de tillåts delta. Participatory
Design hade inledningsvis en stark koppling till arbetsplatser men
har kommit att breddas till andra områden.
Value Sensitive Design har en bredare ansats [45] och erkänner en
rad olika värden med särskilt fokus på moraliska värden,
konventioner och personliga preferenser. Här görs också en skillnad
mellan begreppet ”användbarhet” och huruvida det användbara är
etiskt och moraliskt riktigt.
I utformningen av den genomförda studien har tankarna bakom
Participatory Design påverkat upplägget medan tankarna bakom
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Value Sensitive Design använts för att analysera och diskutera de
förhållanden deltagarna lyft fram som viktiga.
I bakgrunden finns också FNs definition av ”det universellt
formgivna”, som definieras på följande sätt på svenska [46]
”universellt utformade” betyder sådan utformning av
produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna
användas av alla i största möjliga utsträckning utan
behov av anpassning eller specialutformning. ”Universellt
utformade” ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda
grupper av personer med funktionsnedsättning där så
behövs (Artikel 2 Definitioner)
Metoder för deltagande och erkännandet av värden är sätt att
försäkra att både direkta och indirekta användare får inflytande över
design- och forskningsagendan. Det ska också ge dessa användare
inflytande över designprocessen i sig själv och den övergripande
ambitionen att producera universellt utformade produkter och
tjänster.

Studiens utformning
Vi har utgått från studiecirkelkonceptet och utvecklat metoder för
deltagande. Över 100 personer med olika psykiska funktionsnedsättningar mellan 15 och 75 år deltog i studien. Vi genomförde
aktiviteter i stora städer, mindre orter och på landsbygden. På varje
plats genomförde vi antingen ett heldagsmöte eller en serie om minst
tre möten med tre timmar varje gång. Det var en veckas mellanrum
mellan varje möte. Deltagarna hade olika diagnoser, som till exempel
bipolär sjukdom, depression, schizofreni, ångestsyndrom och annan
psykisk ohälsa. De hade haft sina svårigheter under en längre tid.
Förutom psykiska svårigheter kunde de flesta deltagarna också
beskriva olika typer av kognitiva svårigheter. Deltagarna var

27 (79)

medlemmar i RSMH. Studien pågick mellan oktober 2013 och
februari 2014.
RSMH ansvarade för att informera om projektet och att rekrytera
deltagare, i en process där deltagare som blivit inbjudna kunde
föreslå andra deltagare som borde vara med. Deltagande var öppet
för personer som deltog i RSMHs verksamhet, förutom om de för
tillfället var inne i en psykotisk period. Rekryteringen skedde
mestadels muntligt via telefonsamtal eller personliga möten. Vi hade
producerat skriftligt material men det användes mest av RSMHs
personal. Huvudbudskapet till de potentiella deltagarna var att vi
ville diskutera tillgänglighet kopplade till det digitala samhället. Som
forskare höll vi en låg profil fram till det första mötet. Det handlade
om förtroende. Vi ansåg att det fanns en stor risk att om för
deltagarna okända forskare tog kontakt, så skulle troligen många
tacka nej att delta. RSMH ansågs som en mer trovärdig part.
Flera av deltagarna i studien berättade att de hade svårigheter att
hantera tid. Det kunde röra sig om planering för att vara i tid till
möten eller att vara medvetna om att tiden för möten närmade sig
och att helt enkelt ”komma iväg”. Många deltagare hade också
svårigheter att komma ihåg att det var möten.
För att motverka bortfall av deltagare på grund av svårigheter med
tidshantering eller bristande arbetsminne arbetade vi hårt med att ta
kontakt och påminna deltagarna inför varje möte. Vi använde e-post,
telefon och SMS. Vi upptäckte snart att deltagarna själva påminde
varandra i en slags semi-spontana kontaktkedjor. Det finns en
tradition inom RSMH att hjälpa varandra på denna punkt. I vissa fall
gick en deltagare förbi och hämtade en annan i dennes hem så att de
kunde gå till mötena tillsammans.
Vi erbjöd oss att sända påminnelser per post men det var ingen som
ville ha dessa.
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Datainsamlingen gick till så att två personer medverkade och gjorde
anteckningar. Även cirkelledaren gjorde anteckningar.
Diskussionerna strukturerades efter teman och dessa teman användes också för att analysera det insamlade materialet. Se figur 1.

Figur 1: Exempel på teman; Fördomar/dåligt bemötande, Ekonomi, Boende, Arbete,
God man, Vård och medicinering, Information, Ljus/ljud och Minne.

Teman, anteckningar och diskussioner användes också för att skapa
visualiseringar. Visualiseringar utvecklades och förfinades i nya
versioner för att ge ytterligare analyser. Ett sätt att fördjupa förståelsen var att lägga lager av visualiseringar på varandra, se figur 2.
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Figur 2: Ett exempel på hur visualiseringar användes för att analysera komplexa
företeelser. Denna visualisering består av flera lager av tidigare gjorda visualiseringar. När
de blir lagda tillsammans beskriver de hur ett system vars avsikt är att stödja personer
ändå inte gör det.

Digitalisering eller avsaknad av digitalisering var ett underliggande
tema i alla diskusisoner. När vi hade prioriterat vilka teman som
skulle diskuteras, diskuterade vi hur digitaliseringen påverkade det
aktuella temat. I den slutliga analysen har jag använt min långa
erfarenhet av arbete på fältet för att resonera kring hur vi kan
relatera erfarenheter från studien till hur designprocesser fungerar
och hur de kan utvecklas till att bättre tillgodose de krav och behov
som framkommit.
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Det digitala samhället och hur det
utformas
McLuhan [47] var en av de första att beskriva hur samhället
förändrades av media, kommunikation och information. I denna
förändring blev ”information” allt viktigare. Den grundläggande
förutsättningen för denna förändring är teknologisk. Vi hade enligt
McLuhans beskrivning stegvis skaffat oss den teknik vi behöver för
att omforma samhället. Förändringen inleddes med analog teknik.
Den stora omvandlingen gick hand i hand med digitaliseringen. Med
digital teknik har möjligheterna att hantera information, att
kommunicera och interagera förändrats.
2006 presenterade Dobransky och Hargittai [48] statistik om digitala
klyftor och konstaterade att det tycktes finnas en digital klyfta. Enligt
World Disability Report från 2011 tycks dessa klyftor bestå [2]. Till
exempel sägs att personer med funktionsnedsättningar i betydligt
mindre utsträckning använder informations- och kommunikationsteknologi jämfört med personer som inte har funktionsnedsättning. I
vissa fall kan dessa personer inte ens använda basala produkter och
tjänster som telefoner, tv och internet (sidan 10).

Människa-datorinteraktion, MDI
Människa-datorinteraktion, MDI, är ett relativt ungt forskningsfält.
Den översiktliga beskrivning som här återges finns utförligt
presenterad av andra, där en vanlig beskrivning är att utvecklingen
inom detta forskningsområde har skett i tre vågor [49] eller gått
igenom ett antal paradigmskiften [50].
I den första vågen var fokus på riktlinjer, metoder och tester. I den
andra sattes fokus mer på människan [51] och hur grupper av
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människor arbetade med olika system, ofta ur ett arbetsplatsperspektiv. I den tredje vågen har tekniken kommit att omfatta alla
möjliga aspekter och situationer och om fokus tidigare ofta var på
effektivitet så handlar det nu om olika typer av upplevelser. Bødker
beskriver [52] hur varje sådant steg har tillfört olika metoder och
teorier till området människa-datorinteraktion. Hedvall [53]
beskriver hur tillgänglighet möter dessa vågor och efterlyser
”Tillgänglighet 2.0” för att möte den tredje vågen inom människadatorinteraktion.

Generell och speciell människa- datorinteraktion
Tekniken i sig och samspelet mellan människor och tekniken
utvecklas och förändras i hög takt. Gränsen för vad som är möjligt att
åstadkomma förflyttas ständigt. I grunden har denna utveckling
skapat ökade förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar men de allmänt använda teorierna, modellerna och
verktygen inom MDI tar inte i sig själva och inte med automatik
hänsyn till människors skiftande förmågor. I dessa talas ofta om
”användare” eller ”intressenter”. Därefter är det upp till den aktuella
designprocessen att fånga upp vilka som ingår i dessa grupper.
Här kan föreligga en risk att man inte har tillräckligt fokus på att det
inom varje grupp av människor finns individer som kan ha starkt
skiftande förmågor och att vissa individer därför kan möta särskilda
svårigheter. De generella metoderna riskerar därför att förbise att det
hos vissa användare krävs vissa speciella förutsättningar för att
interaktionen ska fungera.
Det görs försök att utveckla stöd för hur MDI bättre ska ta hänsyn till
de speciella förutsättningar som kan gälla för personer med olika
funktionsnedsättningar [54]. Persson [55] och [56] ger en översikt
över de olika begrepp som används för att i designprocesser
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inkludera såväl de behov som personer med funktionsnedsättningar
kan ha samt att inkludera personerna själva i dessa processer. De
begrepp Persson presenterar är snarlika och tar fasta på det
universella - på designlösningar som fungerar för om inte alla så
åtminstone så många som möjligt.

Designutmaningar
Den tekniska utvecklingen ger oss möjligheter att forma ett mer
tillgängligt framtida samhället. Här står designers och utvecklare
inför flera utmaningar:


Tekniken rymmer en potential att minska, ta bort eller
osynliggöra funktionsnedsättningar och som en konsekvens
bidra till att personer bedöms efter vad de gör och inte efter
vem de är eller hur de ser ut.

 Tekniken skapar möjligheter att konvertera eller tranformera
information eller kommunikation så att alla inblandade parter
kan hantera information och kommunicera efter egna
individuella förutsättningar och behov.
 Fel använd kan tekniken skapa kognitiv överbelastning. I en
nyligen publicerad svensk rapport [57] beskrivs digitala
arbetsmiljöproblem. Dessa problem leder till ineffektivitet och
produktionsbortfall men kan också vara orsak till sjukskrivningar relaterade till stress och kognitiv överbelastning.
En bidragande faktor till detta är ett stort antal dåligt
fungerande IT-system.
 Den åldrande befolkningen och de förändrade kognitiva krav
som kommer med stigande ålder ställer krav på god och
tillgänglig design. Ny hjälpmedelsteknik växer fram och ger oss
troligen användbara kunskap även i mainstream-design.
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Ambient Assisted Living, AAL [58] och ”Välfärdsteknologi”
[59] är exempel på sådan ny hjälpmedelsteknik.
 Möjligheten att lagra information i molnet kan användas för
att till exempel spara personliga kognitiva profiler som kan
användas av en rad olika tjänster.
 Mainstream-tekniker som sensorer, 3D-skrivare, förstärkt
verklighet (augmented reality) har stor potential att underlätta
för personer med funktionsnedsättningar
Ett sätt för designers och utvecklare att betrakta funktionsnedsättning är att se den som en besvärande omständighet.
Shakespeare [60] använder begreppet ”The predicament of
impairment”. Med predicament menar han att våra
funktionsnedsättningar ska ses som besvärande omständigheter:
“Att beskriva något som en besvärande omständighet är
att förstå detta som en svårighet, och som en utmaning –
som något vi vill minimera men som vi inte fullt ut kan
undvika” (sidan 86)
Att laborera med svårigheter och utmaningar är bekanta begrepp i
alla design- och utvecklingsprocesser. De instruktioner och
vägledningar som finns för att beakta krav på en mer universell och
inkluderande utformning ger inte alltid det önskade stödet [61]. Det
finns därför behov av att beskriva hur ordinarie designprocesser
bättre ska kunna erbjuda god tillgänglighet.

Hjälpmedel
En del av det vi betraktar som vardagliga funktioner inbyggda i
vardagliga objekt har börjat som speciallösningar för att lösa
specifika problem för personer med stora funktionsnedsättningar.
Tekniker såsom konvertering av text till tal eller tekniker där det vi
talar presenteras som text eller där vi med hjälp av vårt tal styr våra
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datorer har funnits som hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättningar. Nu börjar dessa tekniker också finna sin väg
in i vanliga konsumentprodukter.
Forskare inom rehabiliteringsteknik och forskare med fokus på
tillgänglighet har länge utforskat digitaliseringens möjligheter [62],
[63]. För att utvinna ny kunskap söker man ofta upp extrema och
avvikande fall och arbetar med personer som har mycket svåra
funktionsnedsättningar. Inledningsvis är arbetet inriktat på att lösa
en persons problem men resultatet blir ofta lösningar som kan
underlätta för många. Vissa av lösningarna börjar efter en tid
användas i vanliga konsumentprodukter.
I det banbrytande projektet Isaac [64] på 1990-talet försågs personer
med utvecklingsstörning med sådan teknik som idag är inbyggd i
våra smartphones. Med hjälp av denna teknik undersöktes om
personerna med hjälp av tekniken kunde utöka sitt eget livsutrymme
och röra sig i samhället på egen hand.
All teknik människan använder kan beskrivas som ”hjälpmedel” men
inom området funktionsnedsättning och tillgänglighet har vissa
produkter och tjänster definierats och klassificerats som Hjälpmedel.
Hjälpmedel är enligt denna definition produkter och tjänster som
specifikt underlättar för personer med funktionsnedsättningar. Ett
klassiskt hjälpmedel är strumppådragaren. En sådan används av
personer med dålig rörlighet för att ta på sig strumpor. Den som inte
har svårt att ta på sig strumpor skulle aldrig komma sig för att skaffa
en strumppådragare. I den digitala världen är gränsen mellan
hjälpmedel och vanliga konsumentprodukter inte lika tydlig.
Samtliga personer i studien (Artikel I och II) har en mobiltelefon och
de beskriver den som ett viktigt föremål som hjälper dem mycket.
Men en mobiltelefon definieras sällan som ett hjälpmedel.

35 (79)

I delar av världen, bland annat i Sverige, finns system för att förse
personer med funktionsnedsättningar med hjälpmedel. Det blir då
viktigt att kunna dra gränser för vilka produkter som är ”godkända”,
det vill säga erbjuds gratis, till låg kostnad eller som en del i en
försäkringslösning. Kategorisering av en viss teknik som
”hjälpmedel” blir då en byråkratisk och administrativ fråga.
Undersökningar i Sverige har visat att personer med psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar sällan får några hjälpmedel
[65][66].
Ett ytterligare skäl till att definiera vissa produkter och tjänster som
hjälpmedel handlar om produktionsvillkor. Sådana produkter och
tjänster kan behöva särskilda produktionsstöd då utvecklingskostnaderna kan vara höga och gruppen användare är liten eller har
svag betalningsförmåga. I Sverige har bland andra det numer
nedlagda Hjälpmedelsinstitutet haft ett särskilt ansvar för att stödja
utveckling och produktion av hjälpmedel. Inom det digitala området
har myndigheten Post- och Telestyrelsen [67]ett sådant ansvar.
All utveckling av kognitiva hjälpmedel har inte haft fokus på
funktionsnedsättningar. Gillespie, Best och O’Neill [68] beskriver hur
det i första hand varit personer med hög kognitiv kapacitet som
började använda ”assistive technology for cognition”.
Anteckningsböcker, dagböcker, penna och papper, kalkylatorer,
larmklockor, recept och manualer är sådana exempel. De menar att
teknologi expanderar den mänskliga förmågan och att tekniken kan
beskrivas som en direkt förlängning av mänskliga funktioner. I en
litteraturgenomgång finner de tydliga bevis för att kognitiva
hjälpmedel kan minska svårigheter kopplade till fokusering,
beräkning, känslor, planering och hantering av tid och att minnas.
Ett exempel på hur en högpresterande person skapat ett hjälpmedel
för att kompensera en egen funktionsnedsättning är datorpionjären
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Les Earnest [69] som anses vara den person som utvecklade den
första generationen av rättstavningsprogram. Idag finns
rättstavningsteknik tillgänglig i princip överallt där vi matar in text.
Ernest var en framstående forskare och utvecklare, hans behov av att
utveckla en rättstavningsfunktion står att finna i vad han själv
beskriver som ”his rotten spelling” [70]:
“I syfte att hantera ett personligt tillkortakommande så
utvecklade jag den första rättstavningskontrollen 1966.
Jag tyckte inte det var mycket till uppfinning och blev
ganska överraskad när många andra senare kopierade
lösningen”
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Funktionsnedsättning och
funktionshinder
Idag skiljer vi på funktionsnedsättningar, som vi kan ha som
individer, och funktionshinder, som uppstår i den omgivning vi
befinner oss. Men vad som är en nedsättning och vad som skapar ett
hinder varierar över tid och avgörs av ett komplext samspel mellan
ett stort antal faktorer.
Tidigare skilde vi inte mellan dessa båda begrepp. Då kunde en
individ vara ”funktionshindrad”. Begrepp och definitioner har
utvecklats över tid. Ännu tidigare definitioner pekade också på
individen, som kunde benämnas som ”vanför”, ”invalid” eller
”handikappad”. Sådana negativa konnotationer lever kvar och bidrar
till att stigmatisera personer med olika funktionsnedsättningar [71].
I boken Disability Rights and Wrongs Revisited [60] ger Tom
Shakespeare en bred definition av begreppen funktionshinder och
funktionsnedsättning:
“Funktionsnedsättning är en nödvändig men inte
tillräcklig faktor i de komplexa förhållanden som
resulterar i ett funktionshinder (sidan 75).
Jag definierar funktionshinder som resultatet av
interaktionen mellan individuella och kontextuella
faktorer, vilka inkluderar funktionsnedsättning,
personlighet, individuella attityder, miljö, policy och
kultur (sidan 76)
WHO har en definition som ofta används och citeras [72]. Den är inte
lika nyanserad som den Shakespeare använder:
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“Disabilities is an umbrella term, covering impairments,
activity limitations, and participation restrictions. An
impairment is a problem in body function or structure; an
activity limitation is a difficulty encountered by an
individual in executing a task or action; while a
participation restriction is a problem experienced by an
individual in involvement in life situations.
Disability is thus not just a health problem. It is a complex
phenomenon, reflecting the interaction between features of
a person’s body and features of the society in which he or
she lives. Overcoming the difficulties faced by people with
disabilities requires interventions to remove
environmental and social barriers.”

Handikappforskning
Det forskningsområde som granskar villkoren i samhället för
personer med funktionsnedsättning går under namnet
Handikappforskning. Tidigt inom denna forskningsgren etablerades
vad som kallas den sociala modellen [60]. Denna har fått stort
inflytande på hur vi kommit att se på skillnaden mellan
funktionsnedsättning och funktionshinder. Den sociala modellen
växte fram som en kritik mot vad som kallas den medicinska
modellen. I den medicinska modellen sågs individen som
funktionshindrad och det som eventuellt kunde åtgärdas handlade
om att habilitera eller rehabilitera individen. Den sociala modellen
har haft fokus på att undanröja hinder och minska barriärer. Den
grundläggande idén är att man ska kunna leva ett gott liv med sina
funktionsnedsättningar. Rätt utformat så kommer samhället inte att
hindra någon av oss att uppnå vår fulla potential. Mot detta invänder
Shakespeare [60] att även om vi undanröjer alla hinder och barriärer
så finns det ändå kvar hindrande egenskaper i många
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funktionsnedsättningar, som gör att det trots allt kan finnas
svårigheter. Enligt Tom Shakespeare har polariseringen mellan den
sociala och den medicinska modellen kommit att gå för långt.
Att skifta fokus från det individuella till sociala och samhälleliga
faktorer var enligt Shakespeare och andra [73] nödvändigt. Det har
inneburit stora framsteg i hur vi kommit att se på hur vi kan skapa
bättre förutsättningar för personer med olika funktionsnedsättningar
men det hindrar inte att även medicinska och andra perspektiv kan
och bör få spela en roll.
Shakespeare förespråkar en ”Critical Realist Approach” där han
menar att det är fel att försöka reducera frågan om funktionshinder
till antingen den ena eller den andra förklaringsmodellen. Han menar
att frågan är mångbottnad och måste kunna ses ur flera perspektiv
och med flera lager. Istället för reduktionism krävs holism. Han
pekar själv ut följande perspektiv:
 Psykiska
 Biologiska
 Psykosociala och känslomässiga
 Socio-ekonomiska
 Kulturella
 Normativa
Shakespeare skiljer också mellan yttre faktorer, som fattigdom, krig,
uppväxtförhållanden, kultur, tillgängliga eller otillgängliga miljöer,
supportsystem, förtryck respektive inre faktorer som funktionsnedsättningens art och svårighetsgrad, dina attityder gentemot din
egen funktionsnedsättning, personliga förmågor, kvaliteter och
personlighet.
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Frauenberger [74] utvecklar vidare hur en Critical Realist Approach
kan leda till ett mer holistiskt synsätt där vi erkänner fler perspektiv
än den medicinska modellens inriktning på att reabilitera eller
habilitera människan och den sociala modellens inriktning på att
omvandla samhället och att detta kommer att förändra hur vi ser på
teknik och hjälpmedel.

Spänningsfält inom handikappforskningen
Söder [75] efterfrågar ett starkare kritiskt förhållningssätt till hur
handikappforskningen lånar in influenser från andra forskningsfält
och samhällsområden. Söder pekar på några tydliga konfliktytor eller
spänningsfält inom handikappforskningen; ”Theory and Political
action, ”Impairment and Disability” och ”Juridification”. I det första
spänningsfältet tar han upp sammanflätningen och interaktionen
mellan forskning och politiskt aktivism, som varit en starkt drivande
faktor men som ur ett vetenskapligt perspektiv riskerar att leda till ett
okritiskt förhållningssätt. Han tar upp en intern kritik mot
forskningsområdet som att vara både ”underteoretiserat” och
”undermetodologiserat”.
I den andra konfliktytan finns spänningen mellan funktionsnedsättning och funktionshinder och Söder påvisar hur flera forskare
kommit fram till att även om man i beskrivningen av forskningsprojekt säger sig vilja studera funktionshinder så hamnar flertalet
projekt ändå i att beskriva funktionsnedsättningar.
Han problematiserar också det han kallar ”juridification” och med
det menar han att:
“Juridisk tänkande och lagstiftning tenderar att tillämpas
på områden som tidigare reglerades av etik (sidan 77).
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Söder pekar här på riskerna med att gå från bedömningar på en
etisk/moralisk skala till regleringar via lag och hur lagar ofta löser
konflikter på ett starkt förenklat sätt. Söder pekar också på riskerna
med att ha rättigheterna på papper men inte i verkligheten.
Här finns en stark koppling till webbtillgänglighet. Den globalt
erkända vägledningen WCAG 2.0 [13] blir nu ”lag” inom Europeiska
Unionen, eftersom sättet att uppfylla lagstiftningens krav på
upphandling [12] av bland annat tillgängliga webbplatser är att
uppfylla WCAG 2.0 nivå AA. Personer som är i behov av andra
åtgärder, exempelvis sådana som ligger på nivå AAA, riskerar att
inte få rätt till det, även om de tar saken till domstol. För designers
och utvecklare kan det skapa incitament att göra det man måste
snarare än det man borde eller att stanna på en miniminivå när det
med enkla medel hade kunnat bli högre nivåer av tillgänglighet.
Ett sätt att också inkludera ekonomiska resurser i vad som kan skapa
funktionshinder är The Capability Approach [76]. Enligt denna kan
bristande tillgång till resurser skapa funktionshinder.
Branfield [77]har formulerat det hon anser är omöjligheten att
integrera personer utan egna funktionsnedsättningar i
funktionshinderrörelsen:
”Handikapprörelsen är vår rörelse, där våra röster och
handlingar bestämmer vilka förändringar och
omdefinitioner vi önskar. Icke-funktionsnedsatta
personer, oavsett hur ”seriösa”, ”sympatiska” eller vad de
nu är, befinner sig alltid i positionen av att vara just ickefunktionsnedsatta med allt vad det för med sig –
dominans, förtryck och övertagande. I korthet – allt vår
rörelse utmanar. Icke-funktionsnedsatta, deras
värderingar, lagar, kultur – är objektet för vår analys av
vår underordnade ställning. Vi är subjekten och dessas
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drivkraft, dessas skapare och dessas initiativtagare. Ickefunktionsnedsatta personer är inte vad vi är och kan
aldrig bli. Detta är den politiska omöjligheten av deras
relation till handikapprörelsen (sidan 143-144).
Även Brisenden och Drake [78] och [79] ger liknande argument med
tillägg att personer som inte har egna funktionsnedsättningar kan
delta så länge de inte gör sig till talesmän för personer med
funktionsnedsättningar. Det finns dock många personer som har
sådana funktionsnedsättningar att de inte kan, eller har mycket svårt,
att föra sin egen talan. Det gäller till exempel personer med grav
utvecklingsstörning eller sociala funktionsnedsättningar. Dessa
personer är ofta beroende av att andra för deras talan.

Inkludering, integration och delaktighet
Politik, lagstiftning och forskning har ofta som ambition att personer
med funktionsnedsättning ska vara inkluderade i samhället.
Begreppet inkludering används ofta utan att det definieras. I artikel
19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna för personer med
funktionsnedsättning talas om rätten till inkludering i samhället,
utan att det förklaras vad inkludering egentligen är.
Författarna till en forskningsöversikt om inkludering i den svenska
skolan redogör för hur begreppen inkludering och integration kan
sägas peka på skilda synsätt i hur en individ kan bli delaktig i skolan
[80]. De menar att inkludering handlar om att anpassa skolan medan
integrering handlar om att anpassa eleven. I båda fallen är målet att
alla elever ska kunna vara delaktiga i skolarbetet.
van de Ven et al, [81] har i en studie undersökt vad som kännetecknar
en bra inkludering av personer med funktionsnedsättningar. De
pekar ut tre viktiga områden; individuella faktorer, sociala faktorer
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och faktorer inom supportsystem. van de Ven och hans grupp
beskriver inkludering på följande sätt:
1. Fungera på ett vanligt sätt utan att få speciell
uppmärksamhet eller att bli utpekad som ett
resultat av funktionsnedsättning.
2. Umgås med andra och inte bli ignorerad i vänskap
och nätverk.
3. Vara en del av samhället och bidra till samhället
oavsett via betalt eller frivilligt arbete.
4. Att försöka inse sin potential, vilket kan inbegripa
hjälp från andra.
5. Att styra sitt eget liv.
I ett designperspektiv används begreppet Inclusive design [54], [56]
för att resonera om principer som ska göra det möjligt för alla att
tillgodogöra sig resultatet av en designprocess.

Diagnoser och funktioner
Studier och forskningsprojekt som syftar till att skapa ökad
delaktighet i det digitala samhället har ofta diagnos som utgångspunkt. Ett exempel är projektet Poseidon [82], vars syfte är att skapa
digitala resurser som är väl fungerande för personer med Downs
Syndrom.
I litteraturstudien (Artikel III) och även i en tidigare litteraturstudie
[10] framgår relativt ofta att man efter genomförda studier inte anser
sig kunna se några tydliga mönster. Istället pekar många av dessa
studier på den stora variation som finns hos de individer som har
samma diagnos.
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Ett alternativ till att fokusera på diagnoser är att fokusera på
funktioner. Ordet ”funktionsnedsättning” är sammansatt av de båda
orden ”funktion” och ”nedsättning”. Inom det kognitiva området
finns en rad olika funktioner där några exempel är minne,
fokusering, uppmärksamhet, beräkning och tidsplanering. Dessa
funktioner kan vara så nedsatta att det skapar stora svårigheter för en
individ, oavsett individens diagnos.
I slutdeklarationen från konferensen”State of the science on the
Cloud, accessibility and future 2014” [8], som samlade världsledande
forskare inom tillgänglighetsområdet ifrågasätts fokus på diagnoser.
Här är slutsatsen att tillgänglighetsproblem lättare kan hanteras om
fokus skiftar från ett diagnosperspektiv till ett funktionsperspektiv:
“Individer med olika sorter och grader av
funktionsnedsättning använder ofta liknande funktioner
för tillgänglighet. Personer med tillfälliga funktionshinder
(individer utan funktionsnedsättning som befinner sig i
begränsande situationer – som bullriga miljöer) kan också
använda sig av sådana funktioner. Som ett resultat av
detta följer att forskning om tillgänglighet som fokuserar
på funktioner kommer att ger mer kunskap och vara mer
effektiva än forskning som utgår från diagnoser (sidan
492).

ICF
Ett exempel på ett teoretiskt ramverk som sätter funktion före
diagnos är ICF, International Classification of Functioning, Disability
and Health [83]. ICF är en integration mellan den medicinska
modellen och den sociala modellen. Fokus ligger på funktion och
aktivitet.
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Enligt ICF kan ett hälsoproblem leda till en funktionsnedsättning,
som kan resultera i hinder att utöva eller att delta i aktiviteter och på
så sätt uppstår ett funktionshinder. Hindren kan till sin natur vara
både biologiska och sociala. Funktion är det motsatta.
Funktionshinder och Funktion kan därför beskrivas som
övergripande begrepp som speglar varandra [76, sidan 4]. ICFmodellen beskrivs i figur 3.

Figur 3. ICF: Modell för funktionsnedsättning och funktionshinder. Illustration: WHO.

Klassificeringen i ICF används oftast inom medicinsk klinisk
forskning men det finns också exempel på när ICF används i andra
sammanhang [84]. Klassificeringarna av funktionsnedsättningar,
aktiviteter och deltagande kan fungera som stöd för designers och
utvecklare att förstå behov och användningsvillkor hos personer med
funktionsnedsättningar [68], [85].
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Bidrag till forskningen
Även om många produkter och tjänster i och med digitaliseringen har
blivit enklare så beskriver deltagarna också hur den snabba
digitaliseringen skapar svårigheter. Även lösningar som presenteras
som enkla kan vara svåra. Det finns många exempel där tekniken inte
är tillräckligt enkel. Flera av deltagarna beskriver en digital klyfta
som blir större och större.
För att vara en del av det digitala samhället krävs tillgång till datorer,
plattor, smarta telefoner, bredband, appar, programvaror och digitala
tjänster. Tillgång till allt detta kräver ekonomiska resurser,
kompetens och att man är en del av ett ekosystem där man kan få tips
och hjälp när något krånglar eller får information om nya och ännu
bättre lösningar.
Digitaliseringen av samhället sker mycket snabbt och den lämnar
vissa medborgare utanför. Det tycks också som om digitaliseringen
lämnar vissa viktiga områden utanför. Studien som genomförts pekar
ut frånvaro av digitalisering som ett stort problem. Inom sjukvård
och social omsorg används inte informations- och kommunikationsteknologi i interaktionen mellan samhället och de personer som
deltog i studien.
Deltagarna har pekat ut följande område som viktiga att analysera ur
ett digitalt perspektiv:
 Hälso- och sjukvård, socialtjänst och samhällsorganisationer
och strukturer som är skapade att hjälpa personer med psykisk
ohälsa (även inkluderande deras egna och andra
medlemsdrivna organisationer).
 Information och kommunikation, att hantera innehåll och att
hantera produkter och tjänster.
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 Arbete, arbetsplatser och aktiviteter som syftar till att leda till
arbete eller till ökade förutsättningar att behålla ett arbete.
Även stödsystem när man är arbetslös.
 Arkitektur, inredning, design och utformning av den fysiska
miljön, med särskilt fokus på ljud- och ljusmiljöer.
 Utformning av apparater och gränssnitt, med särskilt fokus på
faktorer som ger ökad användbarhet, tillgänglighet och
användarupplevelse.
 Bostäder och boende, inkluderande platser där man endast bor
kortare perioder.
 Ekonomi, att hantera pengar, kreditkort och att ha kontroll
över inkomster och utgifter.
 Kollektivtrafik, biljetter och biljettautomater.
De problem som återfinns kan i princip relateras till följande
områden:
 Tekniken och det digitala samhället är frånvarande.
 Få möjligheter att prova och lära sig använda tekniken.
 Produkter och tjänster har bristande tillgänglighet.

Svag anknytning till det digitala samhället
Deltagarna beskriver en svag anknytning till det digitala samhället.
De pendlar ut och in i detta samhälle beroende på om de har de
ekomiska medlen att delta eller om de har tillgång till de apparater
som behövs eller om de har kunskap om en viss produkt eller tjänst.
Ett sådant exempel är att de allra flesta har en e-postadress men
periodvis kommer de inte åt den egna e-posten eftersom de inte har
nödvändig utrustning eller inte har tillgång till nätet. Flera deltagare
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berättar att de brukar passa på att läsa e-post hos vänner eller där de
kan få låna en dator en stund.
De beskriver att de har svårt att utnyttja de fördelar som finns. De
flesta skulle vilja ha en starkare anknytning och att kunna mer och att
göra mer. De möter ett samhälle där allt mer ska ske på nätet. ”Det
kan du göra på nätet” håller på att förändras till ”Det måste du göra
på nätet”. Deltagarna kan beskriva flera sådana situationer.
Tågbiljetter, tidsbokningar, redovisningar, myndighetskontakter med
mera glider över till nätet och ibland finns inga alternativ eller så är
det de mest prisvärda eller tidsbesparande alternativen på nätet.
Konsekvenserna av att ha en svag anknytning till det digitala
samhället blir allvarligare i takt med att viktiga samhällsfunktioner
drar sig tillbaka från den fysiska världen.

Frånvaron av digitalisering kan skapa större
problem än digitalisering
Ett genomgående problem för många av deltagarna i studierna är att
de beskriver att de inte på ett naturligt sätt kommer i kontakt med
eller skolas in i att använda informations- och kommunikationsteknologi via arbete, studier eller via personer som finns i deras
nätverk. De har därför svårt att prova något nytt eller lära sig vad
som finns. I studien hade vi till exempel tänkt diskutera deltagarnas
erfarenheter av surfplattor men ytterst få av hade testat sådana. Det
var samma sak med appar.
En paradox i sammanhanget är att de institutioner som samhället
byggt upp till skydd och stöd för personer med psykisk ohälsa i
mycket liten utsträckning har digitaliserat sin verksamhet i de delar
som rör information och kommunikation mellan vårdande/stödjande
strukturer och de individer som är i behov av detta stöd. Det kan
förefalla bra med tanke på gruppens svaga koppling till det digitala
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men individerna i studien efterfrågar kommunikation via mobilerna.
De vill ha kallelser och påminnelser direkt in i en digital kalender
eller via SMS. De vill spara information i mobilen, göra anteckningar
eller spela in samtal.
Deltagarna beskriver hur de förväntas delta i ett stort antal möten
och att sedan komma ihåg vad som har blivit sagt och vad de
förväntas göra som ett resultat av det som diskuterats och beslutats
under dessa möten. Detta är i hög utsträckning en muntlig och
pappersburen process. Man ska komma ihåg vad som sägs och man
blir kallad till möten via brev. Detta ger ett dåligt stöd för personer
som har problem med tidshantering och svårigheter att komma ihåg
viktig information.

Mobiltelefonen – en viktig ägodel
Samtliga deltagare studien har en mobiltelefon. Mycket få har
erafarenhet av surfplattor medan fler har erfarenhet av att använda
en PC. Mycket få har erfarenhet av appar.
Mobiltelefonen är för många länken till det digitala samhället.
Telefonen är bärare av viktiga kontakter och viktig information.
Under perioder av exempelvis hemlöshet eller vistelser på
institutioner är telefonen ofta den enda kanalen för kontakt. Många
av deltagarna använder äldre mobiler och då är telefonsamtal och
SMS de vanligaste kommunikationsformerna. Dessa modeller klarar
sällan av e-post eller kommunikation via webben.
Om telefonen klarar av att man surfar med den så är surfandet
många gånger sporadiskt. Kopplingen mot nätet går oftast via
kontantkort och tillfälligt påfyllda potter. När dessa är tömda går
individen offline tills nästa gång det finns ett ekonomiskt utrymme
att fylla på. Personens närvaro på nätet pendlar mellan ”på” och ”av”.
Vissa har lärt sig att identifiera och koppla upp sig mot gratis wifi och
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då är de av och på mellan de punkter av gratissurfande som de kan
hitta.
De flesta deltagare är mycket kritiska till telefonsystem som tvingar
dem att välja mellan olika funktioner genom att trycka siffror eller
som spelar musik medan man väntar. Även telefontider är ett stort
problem. Fasta månadskostnader för telefoni och internet ses som
mycket viktiga.
Deltagarna beskriver mobiltelefonen som en mycket viktig ägodel.
Vissa beskriver den i rent kärleksfulla termer.

Design kan skapa funktionshinder
Personerna i studien beskriver ofta tekniken som både smart och
osmart samtidigt. Ofta går svårigheterna att relatera till dålig design
eller bristande förståelse för målgruppens behov. En återkommande
beskrivning är att när personer använder något, gör något eller deltar
i något vars syfte är att åstadkomma ett önskat slutresultat så finns
det i dessa aktiviteter ofta något som motverkar det önskade resultat.
Detta illustreras i figur 4.

Figur 4. En aktivitet vars syfte är att leda till ett positivt slutresultat kan i sig själv inrymma
krafter som verkar i motsatt riktning och som därmed motverkar det önskade resultatet.
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Några exempel från studien:
 Psykiatriska kliniker skickar brev till personer som på grund av
sin psykiska funktionsnedsättning inte klarar av att öppna
brev. Varken verksamheternas system eller lagstiftning är
utformad så att det går att skicka elektroniska möteskallelser.
 Mobiltelefonen är mycket viktig för att upprätthålla kontakter
och för att spara viktig information men alla har varit med om
att förlora kontakter och viktig information vid byte av
abonnemang eller telefon.
 Att boka tid till olika slags vårdbesök kan i Sverige göras via en
digital tjänst men många av personerna i studien, som har
många vårdbesök, säger att de inte vill eller klarar av att logga
in.
 En design av en webbsida med objekt som hade spetsiga
vinklar ansågs som hotfull.
Ett problemområde tycks vara vad som kan beskrivas som ”skarvar”
mellan olika funktioner. En teknisk funktion kan fungera bra men
när denna ska användas i samverkan med en annan uppstår problem.
De funktioner som finns i exempelvis en mobiltelefon samverkar inte
alltid på ett enkelt sätt. Funktioner på webbsidor uppvisar samma
svårigheter. Om de kunde hanteras fristående kan personen klara av
dem men när de till exempel är implementerade i en tjänst
tillsammans med andra funktioner så uppstår svårigheter.
Ett annat problemområde är detaljer eller moment som försvårar
eller förstör en interaktion. Dessa tycks vara av skiftande karaktär.
Vissa skapar ett omedelbart stopp i interaktionen medan andra
bidrar till att användarens energi till slut är förbrukad. Deltagarna
har beskrivit olika situationer där de inte klarar av att slutföra en
önskad aktivitet.
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Ett exempel där det enligt deltagarna ofta tar stopp är situationer där
man förväntas logga in. En stor del av deltagarna använder inte
lösningar på nätet som kräver inloggning. Så fort de kommer till ett
sådant objekt tar det stopp, vilket illustreras i figur 5.

Figur 5. En detalj upplevs så svår att interaktionen stannar. I exemplet utgör en
inloggningsfunktion som kräver användarnamn och lösenord ett så stort hinder.

I andra fall beskriver deltagarna hur flera hinder tillsammans skapar
en situation där det inte går att fortsätta. Flera mindre svårigheter
leder fram till ett stopp, som av flera deltagare beskrivs som att
energin inte längre räcker för att slutföra aktiviteten. ”Då tar det
stopp” och ”till slut går allt fel” är exempel på hur deltagare beskrivit
vad som händer. Detta illustreras i figur 6.
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Figur 6. Flera oberoende eller beroende detaljer påverkar sammantagna
resultatet av en önskad handling. I exemplet samspelar flera detaljer på en
webbsida på ett negativt sätt, som till slut leder till att individen misslyckas.

Viktiga designproblem som pekas ut av användarna är:
 Oönskade rörelser i gränssnittet,
 Rörig design,
 Ondskefull design, när design används för att förleda eller lura
dig att göra något du inte önskar.
 Funktioner och tjänster som kräver inloggning.
 Bristande logik och bristande konsekvens i koncept och design.
 Bristande förtroende.
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Studiecirklar som metod för
deltagande
Att utgå från studiecirklar och att sedan utveckla ökade förutsättningar för deltagande har gett insikter i hur det går att inkludera
personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar i
forskning. Flera av deltagarna beskriver hur de oftast tackar nej till
att delta i undersökningar och att det inte brukar gå bra de gånger de
har försökt.
Det har varit framgångsrikt att dela upp deltagandet i flera
omgångar. Det ger tid för reflektion mellan varje möte och den totala
mängden information ökar jämfört med när vi genomförde heldagsaktiviteter, även om den totala mötestiden nästan var den samma.
Det fungerade bättre att visualisera resultaten i bilder än att sända ut
minnesanteckningar. Det fungerade också bra att använda
visualiseringar som analysmetod. En viktig slutsats är att när
komplexa användarsituationer och komplexa användarbehov ska
diskuteras så krävs mer än ett möte för att ge användarna chansen att
komma in i frågställingen och att ge reflekterade insikter och
synpunkter. Kvaliteten på det insamlade datamaterialet ökar upp till
en punkt där ytterligare möten inte ger mer kunskap.
De prioriteringsövningar som utvecklades fungerade både som ett
sätt att skapa teman att diskutera och som teman för att sortera och
analysera det insamlade materialet.
De metoder som RSMH utvecklat för att rekrytera deltagare
fungerade bra. Personal inom RSMH använde lokala kontakter och
de lokala kontakterna kunde i sin tur använda sin kännedom om
intresserade deltagare. Det gjorde det möjligt att på en kort tid
rekrytera ett förhållandevis stort antal personer som deltog i studien.
Personal från RSMH deltog också i alla aktiviteter. Vi formaliserade
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denna roll och kom att kalla den Intermediatorer. En del av den
rollen är att påminna personer om nästa träff och att hjälpa personer
under träffar samt att i vissa fall också hjälpa personen att komma
hem efter en genomförd träff.
Vi har lärt oss att detaljer såsom måltider, rummets utformning,
möblering och liknande kan ha stor betydelse för känslor
avförtroende och trygghet.
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Diskussion
Tillgänglighet är ett svårt koncept att förstå. En paradox är att
tillgängligheten är lättare att upptäcka när den saknas än när den är
på plats. Vi ser därför lättare o-tillgänglighet än tillgänglighet. Så
länge interaktionen med gränssnitt eller utrustning går bra funderar
få användare över själva interaktionsprocessen, fokus ligger på att
utföra den önskade aktiviteten. Det är när denna interaktion av
någon anledning inte fungerar som den bristande tillgängligheten
blir synlig.
Inom ramen för avhandlingen har jag försökt beskriva vilka
bakgrundsfaktorer som påverkar psykisk och kognitiv tillgänglighet.
Jag har beskrivit hur deltagarna i studien beskriver situationen. Jag
har använt dessa underlag samt mina erfarenheter av att under
många år varit delaktig i utveckling av tillgängliga digitala produkter
och tjänster för att dra slutsatser. Förutom den bakgrundsförståelse
som tidigare avsnitt i avhandlingen kan bidra med vill jag i detta
avsnitt beskriva vad som kan utgöra ett ramverk för att bättre kunna
förstå psykisk och kognitiv tillgänglighet i en digital kontext.

Ett ramverk för att förstå psykiska och
kognitiva tillgänglighetskrav i det digitala
samhället
Slutmålet för alla design- och utvecklingsprocesser är att leverera
något som åstadkommer ett specifikt avsett resultat. Något som
fungerar. När vi adderar tillgänglighet till bilden innebär det att
lägger till ett perspektiv av inkludering. Så många användare som
möjligt ska kunna använda detta något och dra nytta av det specifika
resultatet. Detta kräver uppmärksamhet på våra mänskliga förmågor
– på hur vi fungerar när vi utför aktiviteter och deltar i aktiviteter. Ur
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ett människa-datorperspektiv kräver det också uppmärksamhet på
teknikens potential för inkludering.
För att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket som
möjligt i det digitala samhället måste vi veta hur man designar för
alla människor. I många designprocesser är personer med
funktionsnedsättningar utanför den definierade målgruppen. Många
tillgänglighetsproblem uppstår som ett resultat av okunskap och av
oönskade effekter som uppstår på grund av beslut som tas under
designprocessen och där man inte beaktar hur dessa påverkar
tillgängligheten.
I de kommande avsnitten presenteras ett förslag till ramverk för hur
design- och utvecklingsprocesser bättre ska kunna tillgodose krav på
tillgänglighet för personer med psykiska och kognitiva
funktionsnedsättningar.

Förstå funktionsnedsättningens natur
Psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar kan vara svåra att
förstå. De är för det första osynliga och de uppträder på sådana sätt
att omgivningen lätt moraliserar och kanske anser att lösningen
ligger i att ”skärpa sig”. De kan också uppträda på sådana sätt att de
skapar oro och osäkerhet i omgivningen. De kan variera över tid och i
olika situationer hos samma individ. De är till sin karaktär svåra att
omedelbart finna lösningar på. Det är lätt att inse att om vi tar bort
en tröskel så gynnar det den rullstolsburne men hur ska vi till
exempel hantera att personer har svag tidsuppfattning, bristande
exekutiv förmåga eller svag förmåga att skapa sammanhang? Det är
troligen begrepp många designers och utvecklare inte känner till och
inte vet hur de ska hantera.
För att förstå den här typen av funktionsnedsättningar kan vissa
faktorer behöva klargöras:
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 En individ kan ha flera funktionsnedsättningar.
 Varje nedsättning har sin egen svårighetsgrad.
 Svårigheter kan variera från mycket svåra till lindriga.
 Flera nedsättningar tillsammans skapar nya och andra
svårigheter än varje nedsättning för sig.
 Nedsättningar kan över tid vara permanenta, ökande eller
minskande.
 Nedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, vilket
betyder att de antingen kan ha varit en naturlig del av
barndom och uppväxt eller något man ställts inför efter att ha
råkat ut för exempelvis sjukdom eller olycka.
 Nedsättningar kan gå i skov eller komma tillbaka som återfall,
och därmed variera över korta eller långa cykler.
 Sammanhanget kan påverka funktionsnedsättningen.
 Tiden i sig påverkar och förändrar de svårigheter en
funktionsnedsättning kan skapa och även de strategier en
individ har för att hantera svårigheterna.

Att göra rätt men ändå fel – att förstå den politiska dimensionen
Även med goda avsikter, kan en framgångsrik design- och utvecklingsprocess resultera i kritik och avvisande från personer med
funktionsnedsättningar. Kritik kan framföras även när resultatet är
en mycket användbar produkt eller tjänst. Det är därför möjligt att
framställa en tekniskt fungerande produkt eller tjänst som samtidigt
betraktas som omöjlig ur ett handikappolitiskt perspektiv. En
produkt eller tjänst kan (ofta oavsiktligt) vara bärare av dolda
negativa värderingar.
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Vissa deltagare i studien ser så kallade captcha-funktioner som ett
exempel på en stigmatiserande teknik. En captcha används för att
skilja människor från robotar. Genom att läsa suddiga och förvridna
bokstäver och siffror och sedan skriva in dessa i ett inmatningsfält, är
det möjligt att säkert identifiera användaren som en människa. Men
alla människor kan inte använda en captcha. Captcha-funktionen är
inte universellt formgiven. Den som inte kan läsa suddiga och
förvridna bokstäver och siffror förväntas i exemplet nedan klicka på
en "handikapp-ikon", se figur 7.

Figur 7. Personer som inte kan läsa de suddiga och förvridna bokstäver förväntas klicka på
"handikapp-ikonen" för att identifiera sig som människor. Tekniskt fungerar det men
lösningen anses vara stigmatiserande.

Varken teknik eller design är neutral. Avsiktligt eller oavsiktligt har
båda en potential till exkludering eller inkludering. Viktiga värden
kan distribueras och reproduceras av teknik och design. Att göra
saker som fungerar bra är ibland inte tillräckligt bra.

Designa för olikheter – skapa tillräckliga marginaler
De förmågor vi har som människor varierar. I design och
utvecklingsprocesser är det viktigt att beakta hur olika vi är som
informations- och kommunikationspartners, hur olika vi är som
teknikanvändare och hur olika vi är i vår gränssnittsförståelse.
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Deltagarna i studien beskriver situationer där någon annan alltid
beslutar om hur kommunikationen ska gå till. I situationer där de
hellre vill ha digital information har någon annan bestämt att de ska
få brev. Med dagens teknik borde det i högre utsträckning vara
möjligt för både informations- och kommunikationsprocesser att ske
enligt individuella preferenser och förutsättningar.
Vi är som individer olika i hur vi använder teknik och till vad vi vill
använda teknik. Vi är också olika i hur mycket vi förstår och hur
snabbt vi kan lära oss hur tekniken och teknikens olika gränssnitt
fungerar. Dessa skillnader underskattas ofta, vilket gör att
marginalerna för vem som kan använda produkten eller tjänsten
minskar.
En huvuduppgift för designers och utvecklare som vill skapa
lösningar som kan användas av så många som möjligt är att eftersträva stora marginaler. Om vi lyckas bygga in stora marginaler i en
designlösning kan det innebära att personer med små marginaler i
sin funktionsförmåga ända kan använda lösningen. När vi i designsammanhang talar om ”flexibilitet”, ”tolerans för misstag” eller ”lika
möjligheter för användning” så handlar det i praktiken ofta om att
åstadkomma tillräckligt stora marginaler.
Ett exempel på marginaler är när vi med teknikens hjälp kan välja
mellan att läsa en text, lyssna på texten, omvandla texten till
punktskrift eller översätta texten till olika språk. Det skapar
marginaler jämfört med om samma text bara finns på ett papper. Ett
annat exempel beskrivs av deltagarna i studien: När de får
information om möten via brev missar de ofta vissa möten. När
mötesinformationen kommer digitalt kan de använda olika sätt att bli
påminda, hitta vägen och få fram kontaktuppgifter, vilket minskar
risken att missa ett möte. Även personer som, likt exemplet ovan, har
stora svårigheter att hantera tid kan med breda marginaler för hur
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tidsrelaterad information produceras och distribueras hitta lösningar
som minskar eller ibland eliminerar svårigheten. Funktionsnedsättningen blir med tillräckliga designmarginaler inget funktionshinder.
Det som med för små marginaler var ett tvärstopp (se figur 5) har nu
blivit ett mindre hinder på vägen, se figur 8.

Figur 8. Med tillräckliga marginaler i designlösningen behöver stora funktionsnedsättningar inte bli stora funktionshinder. En stor tolerans i designlösningen kan
kompensera för små toleranser i funktionsnedsättningen.

En designer av en mainstream-produkt eller -tjänst, kan inte direkt
påverka användarnas funktionsnedsättning. Indirekt har designen en
potential att lösa många av de svårigheter som orsakas av
nedsättningen. Ju bättre designern förstår dessa svårigheter, desto
flera personer kommer att kunna använda produkten eller tjänsten.
Det är relativt lätt att påverka hur någonting är utformat och relativt
svårt att påverka en persons funktionsnedsättning.
En persons förmåga att fungera och gränsen för när en svårighet blir
ett funktionshinder kan påverkas av design. I varje designprocess
finns det en potential för designen att göra lösningen antingen mer
eller mindre tillgänglig, vilket resulterar i fler eller färre användare
med funktionshinder, se figur 9.
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Figur 9: En individs funktion, gränsen för när något blir en funktionsnedsättning och hur
dessa faktorer är relaterade till begreppet tillgänglighet. Det finns en potentiell påverkan
från designlösningen, som kan flytta gränsen i endera riktningen. Longitudinella
förändringar i individens funktion kommer också att förändra gränsen för funktionshinder.

Designa för den extreme användaren
I många designprocesser är det ofta det genomsnittliga eller det
representativa för en hel grupp som står i fokus. När man i dessa
processer talar om användarbehov så är det inte extremerna som
beskrivs utan snarare en sammanvägning av målgruppens
gemensamma behov. De behov som man väljer att tillgodose är
sådana som kommer att gagna tänkta ”normalanvändare”.
Här kan själva definitionen av användbarhet styra designerns tankar
fel. Användbarhet definieras som ”Den utsträckning i vilken en
specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika
mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett
givet sammanhang” [86]. När man i en designprocess betraktar de
tänkta användarna så väljer man ofta ut typiska eller genomsnittliga
användare i tron att det blir ett bra slutresultat om man fokuserar på
dessa. I sådana urval ingår sällan personer med psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar (och inga personer mad andra
nedsättningar heller). Med detta designtänkande kan användarna
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placeras på en normalfördelningskurva. Hälften av alla användare
kommer i varierande grad att uppleva lösningen som enkel. Den
andra halvan kommer att uppleva lösningen som i varierande grad
svår, vilket illustreras i figur 10.

Figur 10. Vid design för ”normalanvändare” kommer användare under medel
att uppleva ökande grader av svårighet vid användning.

Problemet med detta synsätt är att om vi balanserar ett gränssnitts
svårighetsgrad kring en medelanvändare så kommer användare
under medel att få det i ökande grad svårt, beroende på hur långt
från medel de befinner sig. Om vi istället förskjuter denna
balanspunkt åt vänster så kommer fler att anse att gränssnittet är
enkelt att använda, se figur 11.

Figur 11. Genom att fokusera på användare med högre krav/större behov än
genomsnittsanvändaren kan antalet användare som upplever gränssnittet
som svårt minska.
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Designa för att minimera funktionsnedsättning – undvik att
tänka i diagnoser
Det kan förefalla som en bra idé att utgå från en diagnos, men inom
det psykiska och kognitiva området finns det många hundra
diagnoser där psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar ingår.
Många av dessa diagnoser består dessutom av ett mycket litet antal
personer. Det är de så kallade sällsynta diagnoserna [87]. Vi kan
omöjligt bygga mainstreamprodukter och -tjänster anpassade till alla
diagnoser och vi kan inte förvänta oss att designers och utvecklare
ska känna till varenda diagnos och vilka implikationer diagnosen kan
ha för den aktuella designutmaningen.
Ordet diagnos får oss ofta att tänka på precision och tydlighet.
”Glaukom” är en relativt precis diagnos som beskriver en viss sorts
synnedsättning. Diabetes typ II eller Mässling är andra exempel på
relativt precisa diagnoser. Vi är vana att tänka på diagnoser på det
sättet och det kommer från en medicinsk tankemodell. Inom klinisk
behandling är diagnos ofta en förutsättning för en korrekt
behandling. Med rätt diagnos blir det möjligt att sätta in korrekta och
evidensbaserade åtgärder. Ur ett designperspektiv är det dålig
precision i diagnoser. Vanliga diagnoser inom området psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar, som depression, bipolaritet,
autism, adhd etc. ger inte tillräckligt tydlig vägledning i hur designers
och utvecklare ska tänka. För en designer ger funktionsnedsättning
bättre precision. Genom att förstå de svårigheter som följer av en
funktionsnedsättning är det möjligt att utforma och utveckla
produkter och tjänster som fungerar för ett så stort antal användare
som möjligt.
Om diagnoserna är många så är de specifika nedsättningarna relativt
få. ICF innehåller en klassifikation där vi troligen kan hämta begrepp
som är användbara i design- och utvecklingsprocessen. Deltagarna i
studien beskriver svårigheter som kan härledas till
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 Sustaining attention (behålla uppmärksamhet/koncentration)
 Shifting Attention (skifta uppmärksamhet/koncentration)
 Short-term memory (korttidsminne)
 Organization and planning (organisera och planera)
 Time management (tidshantering)
 Problem-solving (problemlösning)
 Experience of Time (uppfatta tid)
 Undertaking a complex task (genomföra en komplicerad
uppgift)
 Completing multiple tasks (avsluta flera uppgifter)
 Handling stress (hantera stress)
De olika kategorierna ovan finns i ICF. Det finns med stor
sannolikhet ytterligare kategorier inom ICF som kan vara relevanta
ur ett designperspektiv men det totala antalet bör vara hanterbart.
ICF-koderna ligger nära begrepp som normalt hanteras och
diskuteras i en designprocess. På det sättet kan ICF vara ett stöd för
designers att förstå vad som kan vara problematiskt och därmed
bidra till lösningar som resulterar i universellt utformade produkter
och tjänster.

Ta ansvar för detaljerna såväl som helheten – undvik stjälpande
motkrafter
Ur ett kognitivt perspektiv räcker det inte att det mesta av en produkt
eller en tjänst är enkelt. Om en liten detalj är för svår eller ett avsnitt
för komplext kan det äventyra hela det önskade resultatet.
Deltagarna i studien beskriver detta som att något går fel och då kan
de inte fortsätta. Resultatet är att en enda fel i designen kan resultera
i ett totalt misslyckande.
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I andra fall är det inte en enda detalj som är problemet. Det är
snarare flera problem staplade på varandra som så småningom
resulterar i en "energin tar slut-situation", som en deltagare beskrev
det. När detta händer finns det inget annat alternativ än att vila och
försöka lösa uppgiften igen senare. Ur ett designperspektiv kan det
vara komplicerat att förstå vad som hände. Den senast genomförda
aktiviteten kan till synes vara det som orsakade misslyckandet, men
de mer allvarliga designfelen kan finnas tidigare i processen.
Ansvaret för en designer är därför att vara noggrann med detaljer,
designa för att undvika situationer som skapar tvärstopp och att
sträva efter minimalt ”energiläckage”.

Behov av tillgängliga upplevelser och
totaltillgänglighet i den post-digitala världen
Begreppet Design har spegel-begreppet Universell Design. Det
används för att beskriva de kvaliteter som behövs för att designlösningar ska bli användbara för alla, oavsett våra förmågor.
Användbarhet har spegel-begreppet Tillgänglighet. Det används för
att beskriva de kvaliteter som behövs för att något ska bli användbart
för alla, oavsett våra förmågor. Men det finns inget spegelbegrepp för
Användarupplevelse (User Experience eller UX som man också
säger). Det finns inget AX. Men tillgängliga användarupplevelser
borde vara lika viktiga att spegla.
Affektiva och känslomässiga aspekter är viktiga för personer med
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Det som skapar
hinder kan ofta relateras till dåliga användarupplevelser. Motivation,
engagemang, förväntningar, utmaningar, förtroende och att reducera
oro är exempel på värden som är lättare att relatera till användarupplevelser än användbarhet. Det finns ett behov av att i framtiden
fokusera på tillgängliga användarupplevelser.
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I samhällen där nätet finns ”överallt” och där ”alla” är uppkopplade
och där människan och tekniken blir alltmer integrerad är det viktigt
att se tillgänglighet ur ett holistiskt perspektiv. Det digitala och det
icke-digitala mixas allt mer och på ett sådant sätt att det inte blir
relevant att betrakta dessa storheter separat. Snarare än att enskilda
gränssnitt eller enskilda funktioner ska betraktas som tillgängliga blir
det helheten eller den avsedda handlingen eller den avsedda effekten
som ska vara tillgänglig.
Det blir i denna värld inte meningsfullt att skilja mellan det digitala
och det icke digitala eller mellan tekniken och människan. Vad som
blir meningsfullt och förmodligen kommer att vara mer och mer
viktigt är att vara medlem i vad som kan beskrivas som ekosystem miljöer där du har tillgång till utrustning, teknik, kunskap,
inspiration, nyheter, support och kontakt med andra användare både
med och utan samma svårigheter som dina egna.
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Slutsatser - Det kommande
avhandlingsarbetet
Kunskapsbasen är tunn när det gäller kognitiv tillgänglighet i en
digital kontext. När det gäller psykisk tillgänglighet är den ännu
tunnare. Den kunskap vi har kommer ofta från rehabilitering, från
utveckling av hjälpmedel eller från situationer där man laborerat
med särlösningar vid sidan om utvecklingen av vanliga produkteroch tjänster.
De personer som medverkat i studien beskriver situationer där:
 Design- och utvecklingsprocesser ofta misslyckas med att
tillgodose behov av kognitiv enkelhet.
 Många i sig relativt enkla processer och aktiviteter skapar
sammantaget nya och okända svårigheter.
 Stödprocesser fungerar dåligt.
 Kunskap om användarnas behov saknas eller når inte ut till
personer eller till processer där den skulle göra nytta.
Personerna beskriver också att de inte är delaktiga i design- och
utvecklingsprocesser och att den kunskap och de erfarenheter de
besitter inte tas tillvara.
Det finns behov av en överföring av kunskap från de områden som
producerar sådan idag (rehabilitering, hjälpmedel, särlösningar) till
mainstream. Det finns behov av att utforska och beskriva den
kunskap och erfarenhet som finns hos de berörda personerna. Det
finns behov av att arbeta tillsammans med personer med psykiska
och kognitiva funktionsnedsättningar för att förbättra det digitala
samhället. Metoder för hur detta ska gå till förefaller behöva
utvecklas. Det gäller särskilt metoder för hur personer med psykiska
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och kognitiva funktionsnedsättningar ska få inflytande över och vara
delaktiga i design- och utvecklingsprocesser.

Besvarade jag mina forskningsfrågor?
Mina forskningsfrågor var:
 Hur fungerar det digitala samhället för personer med psykiska
och kognitiva funktionsnedsättningar?
 Vilka fördelar och vilka hinder skapar digitaliseringen?
 Hur kan designers och utvecklare bättre förstå hur digitala
produkter och tjänster kan göras tillgängliga för personer med
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar?
 Hur fungerar datorer, surfplattor, smarta telefoner och IKTutrustning för personer med psykiska och kognitiva
funktionsnedsättningar?
 Hur fungerar internet och olika funktioner och tjänster som
görs tillgängliga via internet för personer med psykiska och
kognitiva funktionsnedsättningar?
 Vad behöver designers och utvecklare känna till för att bättre
förstå hur de ska inkludera behoven hos personer med
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar i sina
sedvanliga design- och utvecklingsprocesser?
Det behövs fortsatt arbete för att få fram mer detaljerade beskrivningar av såväl fördelar som hinder och av hur apparater och
gränssnitt fungerar. Det finns en digital klyfta. Personer med
psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar upplever
funktionshinder orsakade av brister i design. De upplever problem
med att hänga med i den snabba utvecklingen och i den snabba
lanseringen av nya produkter och tjänster. Vi har till exempel inget
att säga om surfplattor eller appar för smarta telefoner. Det är viktigt
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kunskap i sig självt och en av de viktigaste insikterna är frånvaron av
digitalisering inom områden som beskrivs som mycket viktiga av
deltagarna i studien. Om än inte komplett besvarade så anser jag att
det arbete som nu presenteras utökar våra kunskaper om hur det
digitala samhället fungerar för personer med psykiska och kognitiva
funktionsnedsättningar. Det ökar också förståelsen för hur designers
kan möta de behov som dessa personer har.
En av mina starkaste personliga insikter under detta arbete är hur
förhållandevis lätt det är att beskriva hinder och hur förhållandevis
svårt det är att beskriva vad exakt det är som underlättar. När
någonting fungerar bra är det ofta svårt att exakt beskriva de
egenskaper som möjliggör ett lyckat resultat. Vi borde ha arbetat
hårdare med att verkligen beskriva dessa egenskaper. Det är lätt att
arbeta problemorienterat och här kanske min bakgrund som konsult
spelar roll. Att identifiera problem är ofta vad en kund betalar för.
En relevant fråga är alltid hur solida resultaten egentligen är. År det
insamlade materialet pålitligt och analyserna trovärdiga? På den
punkten känner jag mig trygg. Om någon annan diskuterar
digitaliseringen i ett samhälle likt det svenska med deltagare likt dem
som deltagit i denna studie så tror jag den övergripande bilden skulle
blir densamma.
När jag inledde det här arbetet var jag säker på att jag kunde förklara
funktionsnedsättning och funktionshinder och redogöra för
skillnaderna mellan dessa begrepp. Och på en nivå kunde jag kanske
det, men ett av de mest tillfredsställande resultaten för min egen del
är en djupare förståelse för hur komplext och mångsidigt detta är.
Det krävs ett holistiskt synsätt för att förstå dessa frågor.
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Det fortsatta arbetet
Det arbete som nu presenteras har skapat en plattform för det
fortsatta arbetet med en doktorsavhandling inom detta område. Det
pågår flera projekt som syftar till att ge en fördjupad bild av vad som
egentligen konstituerar psykisk och kognitiv tillgänglighet och att ge
en fördjupad bild av vilka mekanismer som antingen bidrar till hög
eller låg kognitiv tillgänglighet. I dessa projekt finns också aktiviteter
för att utveckla metoder för användarmedverkan och metoder för
användares inflytande över designprocesser. Det finns behov av att
vidare undersöka:
 Den psykiska och kognitiva funktionsnedsättningen i relation
till den digitala kontexten. Vad är det mer i detalj som skapar
svårigheter och vad är det som underlättar?
 Designprocesser och hur ordinarie designprocesser kan
befruktas av idéer från universell design, tillgänglighetsdesign,
rehabiliteringsteknik och hjälpmedel.
 Hur standarder, guidelines, heuristiska principer och regelverk
kan användas för att distribuera kunskap om psykisk och
kognitiv tillgänglighet.
 Hur personer som själva har psykiska och kognitiva
funktionsnedsättningar ska få inflytande och möjlighet att
påverka de designprocesser vars slutresultat i hög utsträckning
påverkar deras liv.
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