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HHåålltider i flltider i föörelrelääsningensningen
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Vad Vad äär 1968 jr 1968 jäämfmföört rt 
med med --87 och 87 och --88?!88?!

Centrum fCentrum föör Handikappforskning, 20!r Handikappforskning, 20!
Certec, 20!Certec, 20!
HjHjäälpmedelsinstitutets IDlpmedelsinstitutets ID--dagar, 20!dagar, 20!
Lucy Suchman revisitedLucy Suchman revisited
Aktivitetsteori, EngestrAktivitetsteori, Engeströöm m -->>
HCI den andra vHCI den andra våågengen



Vad rVad röör sig mest pr sig mest påå Certec?Certec?

TeMA: Teknisk TeMA: Teknisk ochoch MMäänsklig Assistans nsklig Assistans 
i det levda liveti det levda livet



Vad rVad röör sig mest pr sig mest påå Certec?Certec?



Vad rVad röör sig mest pr sig mest påå Certec?Certec? 
Ett av dagens teman:Ett av dagens teman:

TillgTillgäänglighet nglighet i stunden i stunden 
kontra kontra planerad tillgplanerad tillgäänglighetnglighet
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En sann berEn sann beräättelse om ttelse om 
egenmakt och megenmakt och mööjligheterjligheter……

Presentatör
Presentationsanteckningar
Magnus och Vem vill bli miljonär…



Situerad handlingSituerad handling

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det tog ett bra tag innan vi hittade ett alternativ som var meningsfullt för Magnus. Ett alternativ som han ville ha och göra något med.

De lösningar vi presenterade för Magnus hade vi använt med framgång tidigare. Och de var ”tillgängliga” för honom i meningen att han kunde styra dem rent motoriskt. Anledningen till att vi misslyckades från början var att vi inte lyckades presentera för honom meningsfulla möjligheter. Inte förrän vi visade Vem vill bli miljonär alltså… 

Sådana matchningar mellan den berörda människan och de möjligheter hon har i stunden sker ideligen. 

Sociologen Lucy Suchman som har beskrivit situerad handling där hon beskriver handling som knuten till tid och rum. 

Med situerad handling menar Suchman all planering och all handling i stunden.





TillgTillgäänglighetnglighet……

Presentatör
Presentationsanteckningar
Där Design för Alla kan stå för planering vill jag också lägga till ett fokus på tillgänglighet i stunden - för stunden har ändrats!

Det jag vill peka på är alltså tillgänglighet i handlingsögonblicket, i en viss situation. Jag menar att tillgängligheten prövas i stunden och ibland även uppstår och nyskapas där och då.

Det finns en aktiv handlande människa som är mitt i sitt liv. Och det finns de möjligheter hon har i stunden. Det handlar alltså om den berörda människans egenmakt och hennes möjligheter att göra något i stunden. 

Matchningen mellan människan och hennes möjligheter sker först i det föränderliga handlingsögonblicket , i stunden, i en viss situation.

Med fokus på handlingsögonblicket kommer andra saker i dager. Varför skriver vi så målbilder i termer av framtid? Vad skulle hända om vi började skriva i presens istället?



Presentatör
Presentationsanteckningar
Min licentiatuppsats syftade bland annat till att peka på problematiken som kan illustreras med pilen på bilden. 

Det går att göra mycket genom att vara eftertänksam före. Inte minst när det gäller tillgänglighet.

Sist jag var på en tillgänglighetsmässa såg jag en t-shirt med trycket: ”Vi ger dig tillgänglighet”. 

Den synen på tillgänglighet jag i grund och botten inte är enig med. Vi kan inte ge någon tillgänglighet på förhand. 

En sådan syn ser på människan som tämligen passiv och förutsägbar. I min uppsats kännetecknar jag människan som aktiv, kreativ och meningsskapande. Med aktiv menar jag inte att vara duktig och träna utan sådant som att aktivt inta olika roller. Ibland kan det mest aktiva vara att sitta helt stilla och inte engagera sig i de datorspel som inte intresserar mig, som med Magnus och Vem vill bli miljonär. 

Design för Alla kan hjälpa oss att komma så nära som möjligt. Men handen på hjärtat: inte skulle väl du önska den perfekta Design för Alla-världen där allt och alla är regelstyrda. 

Vi kan försöka skapa möjligheter men det är inte förrän i stunden som tillgängligheten finns – sett ur den berörda människans perspektiv. Vi kan skapa möjligheter att handla.






Kedjor av mKedjor av määnniskor och nniskor och 
ickeicke--mmäänniskornniskor

11

Presentatör
Presentationsanteckningar
Men vad är det då för möjligheter jag pratar om?

Till att börja med menar jag hela tiden människan med sin teknik. 

Exempelvis jag med min rullstol, med min klocka på armen, med min dator och med min förmåga att läsa och skriva. Jag är aldrig utan teknik. 

Tekniken är aktiv och påverkar oss, både den enskilda människan och mänskligheten som helhet. 

Ett exempel är internet. Mobiltelefoni ett annat. 

Är det någon av er som är på Facebook eller något annat socialt nätverk på internet? 

Vi kan också nämna e-post som ett exempel som förändrat villkoren för stora delar av mänskligheten de senaste åren.

Sociologen Bruno Latour har under många år arbetat med människa och teknik och de sociala relationerna dem emellan. 

Han har skrivit ”Ingen har någonsin mött en social relation ensam…vi ställs alltid inför kedjor av människor och icke-människor” och ”Technology is society made durable” men vi kan hittade liknande perspektiv hos andra författare som exempelvis Hanna Arendt.




HandlingspotentialHandlingspotential

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nödvändigt men inte tillräckligt. Ren tur om det blir en matchning. Här finns mycket vetenskap och mycket praktik i den reella världen.�
Större chans men fortfarande liten chans att just den enda möjligheten är det som de handlande människorna söker.  Här kan Design för alla passa in.�
Nu börjar det närma sig. Vad är det för möjligheter och hur kan vi arbeta för att de ska vara relevanta för den berörda människan?�
Detta kan motsvaras av Internet, till exempel FaceBook. Men också mer och mer av vår internetifierade vardag.�





TillgTillgäänglighetnglighet



MMäänniskan med sin tekniknniskan med sin teknik
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Internet:Internet: 
-- MMåånga Mnga Määnniskor nniskor 
-- MMåånga Ickenga Icke--mmäänniskornniskor

Presentatör
Presentationsanteckningar


För 20 år sedan var föräldrar oroliga över att deras barn skulle bli asociala om de satt för länge framför datorspelen. Numera är de rädda att barnen är för sociala – och med fel personer. (Anders Midner i Sydsvenskan 080309) 

Antalet människor involverade i onlineaktiviteter får åtminstone mig att fortfarande tappa hakan ibland.

Quest Atlantis har just nu som målsättning att komma upp i 30-40 000 användare i deras onlinevärld för lärande.

När jag var inne på BBCs Adventure Rock så var de i full gång med att lansera the second trial, där de sökte åtminstone 10 000 testare. 

Tiden när vi gick ut på internet är förbi. Numera är vi i stort sett alltid omgivna av internet. 

Våra handlingsmöjligheter ändrats.




Nya Nya MellanMellan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vilda västern på ICA – nya mellan inuti affärer



NyaNya MellanMellan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nya mellan inuti familjer



Mellan

18

XingsXings -- att skapa nya att skapa nya 
””mellanmellan””

MänniskaMänniska

Människa

Människa



Mellan

19

XingsXings -- att kunna matt kunna määta pta påå 
””mellanmellan””

MänniskaMänniska

Presentatör
Presentationsanteckningar
”Mellan” är metodiskt intressant. 

Istället för att bara koncentrera sig på de två personerna i varsin ända.



NyaNya MellanMellan



NyaNya Mellan Mellan 
-- äägg som lysergg som lyser



NyaNya MellanMellan 
-- äägg som lgg som lååterter



NyaNya MellanMellan 
-- äägg med karaktgg med karaktäärr



Nytt Nytt Mellan Mellan –– 
NyNy MMööjlighetsrymdjlighetsrymd



Nytt Nytt Mellan Mellan –– 
NyNy FFöörvrvääntansrymdntansrymd
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FFöörräändrad ndrad 
handlingspotentialhandlingspotential

26

Presentatör
Presentationsanteckningar
Handlingspotentialen avgörs av mina möjligeter i stunden. Men om tekniken är aktiv, som på internet, vad är det då som säger att dessa måste vara statiska? 

Herakleitos sa en gång att ingen kan hoppa ner i samma flod två gånger.

Det gällde då visserligen den fysiska världen men det är minst lika relevant för internet där allt går så snabbt och är så föränderligt.

Vad säger att möjligheterna inte kan kröka sig efter mig och ge mig utrymme att göra det jag önskar med dem? 

Så att jag upplever att jag får lite extra bra möjligheter i stunden och att min handlingspotential därmed blir så bra som möjligt?



FortsFortsäättning Fttning Fööljer ljer –– 
Fast FFast Föörst Fikarst Fika



Vi summerar dVi summerar dåå ocksocksåå alla valla vååra ra 
delsvardelsvar ppåå huvudfrhuvudfråågangan 
Vad gVad göör ITr IT--kulturen med tillgkulturen med tillgäänglighetsbegreppet?nglighetsbegreppet?
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