
Design for Participation and Inclusion 
will Follow

Disabled People and the 
Digital Society





Psykisk ohälsa

Funktions-
nedsättning

Hemlös

Vi kan lära oss mycket om villkoren 
för ett digitalt deltagande i ett samarbete 
med individer ur dessa tre grupper.

Digital medborgarskap



Psykisk ohälsa

Funktions-
nedsättning

Hemlös

Extent to which products, systems, services, 
environments and facilities can be used by people 
from a population with the widest range of 
characteristics and capabilities to achieve a specified 
goal in a specified context of use 

Tillgänglighet



Intellektuell förmåga

Språk; läsa, skriva, räkna

Syn Hörsel

Finmotorik

Koncentration Psykisk ohälsa

Vem har störst svårigheter?



Särskolan

Män med funktionsnedsättning

Står utanför arbetslivetKort utbildning

Särskilda boenden

Äldre med funktionsnedsättning

Dagliga verksamheter

Vem har störst svårigheter?



Kan vi designa för 
deltagande?



Maktrelationer i design



Hemlösa personer och smart teknik

Kognitiv 
tillgänglighet







Det började med den här bilden…



Samhället 
skickar brev till 
hemlösa…

… och den här…







Bossfights:
Spelifiering av 
socialtjänsten



Hemlös

Ha ett hem

Behålla ett jobb

Bossfight 1: Vakna och stiga upp
Därefter:
• Ta medicin
• Delta på möten
• Komma ihåg vad som sägs på möten
• Hushållssysslor

Bossfight 2: Uthållighet

Bossfight – en term från dataspelvärlden

”Stefan, jag har en sån 
boss med det där att 

vakna”



Hemlös: ”… men det är ju som att spela poker”
Jag: ”Hur menar du nu?”
Hemlös: ”Man tycker att man sitter på bra kort. 
Men socialen kan alltid spela en spader tvåa som 
trumf”



Bossfights
• Saker man måste samla kraft för att 

övervinna
• När man vunnit en bossfight är man på en 

ny nivå.
• En vunnen bossfight kan lösa ett antal 

mindre problem



Bossfights
• Ett sätt att visuellt diskutera allt 

det som står (med många ord) i 
journaler och utredningar.
• Ingen av de medverkande har läst 

sin egen journal.



Begriplig Text
• Ett sätt att utvärdera texters 

begriplighet
• Läsare möter Textmakthavare
• Sam-utvärderande



Verktygslåda för deltagande
Metoder
Verktyg
Ramverket runt 
metoden och verktygen



Tack för att jag fick 
komma!

stefan.johansson@begripsam.se


