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Abstract 
This paper seeks to examine the social needs of young people with disability. We are both related to young 
people with disabilities, and it’s clear for us, that they are striving for social relationships with other young 
people. First we have examined the definitions of youth and disability, to get a basic understanding of our 
audience. Hereafter we introduced Garland-Thomson’s feministic concept of ‘misfits’, a perspective on the 
definition of disability, that is based on the surroundings of the disabled person. To gather knowledge about 
the barriers that the young people experience, we have interviewed a young person with disability and his 
father, both are people that we are related to or disability helper/companion for. The interview was based on 
Kvale and Brinkmann’s method to perform the semi-structured interview. We can conclude that this method 
is not designed for all, but more likely the generic human being. The interview was not effective on our case 
person with disability, but worked great on the father. The interview with the father concluded that interests 
are the key to relations, and therefore we came up with a solution where interests are the central point. When 
designing an app that is for all, there are several principles that should be considered. It is also important to 
conclude that it is not possible to design the entire world, so that it is fit for all. What we can do, is to design 
parts of the world, so that there will always be a place, where every human being can feel like they ‘fit’ in.  
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Indledning og problemfelt 
Mennesket er et socialt væsen, og det er især blandt unge, at behovet for at være social er vigtigt. Det er 
vigtigt for den unge, at der opnås en følelse af at høre til og være en del af omverdenen. Det er i samvær med 
andre unge, at de sociale færdigheder udvikles, samt her den enkelte unge danner sin identitet. Uden socialt 
samvær med andre unge, kan det skabe ubehag og ensomhed hos den enkelte. (Lasgaard, 2010, s.206) 

“Ensomhed er således et alvorligt problem, som relaterer sig til adskillige psykiske lidelser og problemer, og 
som kan gribe ind i den unges psykologiske udvikling på forskellige uhensigtsmæssige måder” (Lasgaard, 
2010, s.209) 

Ensomhed er et problem, der kan have stor effekt på det enkelte individs liv. Nogle af de personer der er i 
særlig risiko for at blive ensomme, er bl.a. unge med handicap. Følelsen af at høre til er vigtig. I en rapport 
fra Servicestyrelsen beskrives der også her, hvor vigtigt det er for den unge med handicap at passe ind. 
(Jensen, 2010, s.16) Om den unge er med eller uden handicap, er der altså et lige så stort behov for at passe 
ind. Det er dog netop her, at det kan være vanskeligt for den unge med handicap, da netop personens 
handicap gør, at han eller hun skiller sig ud.  

WHO definerer et handicap ud fra tre faktorer; ‘Impairments’ eller forringelser, der giver problemer i den 
kropslige funktion eller ændringer i kroppens struktur, herunder eksempelvis blindhed eller lammelse. 
‘Activity limitations’ eller begrænsning i aktivitet, der giver vanskeligheder ved udførelsen af aktiviteter, 
herunder det at gå eller spise m.m. Tredje faktor er ‘participation restrictions’ eller restriktioner ved 
deltagelse, der giver problemer med involvering i forskellige tidspunkter i livet i forbindelse med 
eksempelvis beskæftigelse eller transport. Disse faktorer er alle med fokus på mennesket i forbindelse med 
en aktivitet, og dermed er det ikke blot diagnosen i sig selv der er fokus på. Overordnet er handicap defineret 
som en eller anden form for varig funktionsnedsættelse. 

Ifølge World Health Organisation(WHO), er omkring 15% af verdens befolkning i alle aldre ramt af 
handicap. (World Health Organisation & The World Bank, 2011, s.29) Handicapbegrebet er bredt, og det er 
de færreste der kommer gennem livet uden en form for handicap. Det kan være at du skal bruge briller, eller 
at du er blevet så gammel, at du oplever en svækket krop, der ikke er i stand til de samme ting, som du 
engang var i stand til. (World Health Organisation & The World Bank, 2011, s.3) 

DR og Trygfonden udførte i 2015 en undersøgelse hvori 14.000 danskere med og uden handicap deltog. I 
undersøgelsen viste det sig, at 21,5 procent af de handicappede følte sig ensomme. Dette resultat svarer til, 
at hver femte handicappede følte sig ensom. (Dr skole et al., 2015)  

Det at være anderledes pga. Et handicap kan have effekt på en selv, men også på den måde hvorpå andre 
uden handicap agerer i personen med handicaps tilstedeværelse.  
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“Near the start of the bus route I climb on. I am one of the first passengers. People continue to embark on 
the bus. They look for a seat, gaze at my hearing aids, turn their glance quickly and continue walking by. 
Only when people with disabilities will really be part of the society; will be educated in every kindergarten 
and any school with personal assistance; live in the community and not in different institutions; work in all 
places and in any position with accessible means; and will have full accessibility to the public sphere, people 
may feel comfortable to sit next to us on the bus.” Ahiya (World Health Organisation & The World Bank, 
2011, s.27) Dette er blot et eksempel hvor en kvinde føler sig ekskluderet af mennesker omkring hende 
grundet hendes handicap.  

Vi mener, at dette er et vigtigt emne at tage fat på, da unge med handicap har mindst lige så meget ret til et 
socialt samvær med andre unge som unge uden handicap. Vi mener, at vi netop her kan gøre en stor forskel 
for den enkelte.  

Dette projekts drivkraft ligger dybt i vores begges erfaringer indenfor emnet. Som pårørende såvel som 
handicaphjælper/ledsager, har vi begge unge med handicap inde på livet. Vi har erfaret, at unge med 
handicap har svært ved at få opfyldt deres sociale behov, som vi `ikke-handicappede` måske tager for givet. 
Unge uden handicap bliver sat i store klasser eller går til sport med mange andre unge. Der er derfor et stort 
udvalg, når de som unge skal ud og finde venner, og det er nemmere at finde en person, som man passer godt 
sammen med. Unge med handicap derimod placeres i en lille gruppe, og der er derfor lavere sandsynlighed 
for, at de finder venner, som de har noget tilfælles med. Det kan derfor være vanskeligt for en person med 
handicap at finde venner som deler samme interesser.  

Vi ønsker at finde en løsning eller nogle ideer til hvordan man kunne forbedre de unge med handicaps 
muligheder for et velfungerende socialt liv, eller overordnet hvordan vi kan få adgang til og bedre forstå 
hvilke sociale behov der finder sted blandt de unge med handicap. Det er samtidigt vigtigt at understrege, 
hvad vi mener når vi nævner et socialt liv. At være social kan betyde mange ting. I denne rapport vil vi have 
fokus på vigtigheden i at de unge er i direkte kommunikation med andre jævnaldrende unge. Der er altså ikke 
blot tale om kontakt med en ledsager eller med forældre, men med andre unge. Derudover er det ikke blot ift. 
Klassekammerater man sidder i samme lokale som og ikke taler med, men derimod med unge som man er i 
direkte kommunikation med i form af samtale og samvær. Det kan være med andre unge, der også har et 
handicap, men kan samtidig også være med andre unge uden handicap. Vores fokus ligger dog hos de unge 
med handicap. Det er vigtigt at understrege, at det er dette der menes, når vi taler om de unge med handicaps 
behov for et socialt liv.  

I rapporten vil vi starte med, at  undersøge hvad det vil sige at være ung, samt hvad det vil sige at være 
handicappet. Herefter fastlægger vi vores feministiske indgangsvinkel med fokus på misfits, samt udvikling 
af et samfund der er for alle. Herefter vil vi undersøge, hvordan vi kan forbedre det sociale liv hos den unge 
med handicap. For at gøre dette vil vi benytte os af Kvale og Brinkmanns metode til interview. Der vil blive 
udført et interview med en ung person med handicap samt en forælder hertil.  På denne måde kan vi se, 
hvilket interview der ved brug af den semistrukturerede interviewmetode giver bedste og bredeste viden. 
Den indsamlede empiri analyseres, og der udarbejdes en eventuel løsning med fokus på design. 
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Afgrænsning 
Det overordnede problem er, at unge med handicap ikke har samme gode forudsætninger for at danne sociale 
relationer med andre jævnaldrende, som unge uden handicap.  

Vi ønsker at undersøge ungdoms- og handicapbegrebet, samt undersøge hvordan disse spiller en rolle i 
samfundet. Fokus ligger på begrebet misfits, med målet om at bidrage til en verden der er for alle.  

Det vil vi, da vi mener at det er vigtigt, at der er lige forudsætninger for alle, og at alle skal kunne færdes i 
samfundet under lige vilkår.  

Formålet er, at komme med et eksempel på hvordan vi kan forbedre de unge med handicaps sociale liv, for 
på den måde at give dem muligheden for at få et godt socialt liv. Det er vigtigt at understrege, at vi har fokus 
på design for alle, i udarbejdelsen af et løsningsforslag.  

 

Problemformulering 
Med udgangspunkt i ‘misfit’ begrebet vil vi undersøge, hvilke muligheder og barrierer der er, for at unge 
med handicap kan udvikle sociale kontakter med andre unge, samt hvilke designovervejelser der er vigtige i 
et løsningsforslag med fokus på ‘design for alle’. 

Arbejdsspørgsmål 

- Hvad forbindes med ungdom 
- Hvad forbindes med handicap 
- Hvordan har definitionen af handicap udviklet sig historisk set? 
- Hvordan opnås den bedste viden omkring de unge med handicaps sociale behov ift. interview med 

dem eller deres værge. 
- Hvilke designprincipper er vigtige, når der designes for alle. 
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Semesterbinding 

Subjektivitet Teknologi og Samfund(STS): 
Denne dimension er hoveddimensionen i dette semesterprojekt, og derfor bygger hele rapporten op om dette. 
Vi har fokus på unge med handicap, og prøver at få en forståelse for hvilke sociale behov de har, samt hvilke 
udfordringer de støder på ift. Deres sociale liv. Her vil vi bl.a. Benytte interview metode til at få en bedre 
forståelse for de unges situation. Herudover ser vi på den måde hvorpå handicapbegrebet forstås, og ikke 
mindst hvordan det spiller ind i samfundet. Vi tager udgangspunkt i den videnskabsteoretiske tilgang 
feminisme, som overordnet har fokus på lighed blandt mennesker inklusiv “misfits”. 

Design og Konstruktion(D&K): 
Design og konstruktion er vores sekundære dimension. I denne dimension vil vi tage udgangspunkt i den 
indsamlede empiri fra interview med en ung med handicap og den unges værge. Ud fra denne empiri vil vi 
udarbejde en produktiíde. Vi vil kigge på nogle eksisterende dating/kommunikation apps og analysere dem 
med fokus på ‘design for all’ konceptet. Herunder vil vi vurdere hvilke gode og dårlige kvaliteter de 
eksisterende apps besidder, og sidst vurdere hvilke punkter der er vigtige, i designet af vores produktíde.  

 
Teknologiske Systemer og Artefakter(TSA): 
Vi har valgt ikke at tage udgangspunkt i TSA dimensionen, men har dog samtidig gjort os nogle overvejelser 
over hvilke muligheder inddragelsen af TSA ville kunne have medført. Inddragelse af TSA dimensionen, 
ville først og fremmest medføre et mere teknisk syn på emnet. Her kunne der tages fat på de artefakter der 
stilles til rådighed for de `unge med handicap`, herunder måden hvorpå teknologier og mennesker smelter 
sammen og bliver til et, samt hvilken indflydelse dette kunne have på deres sociale liv. Her ville vi 
eksempelvis undersøge hvilken funktion et høreapparat har, samt hvilken effekt denne teknologi har på det 
enkelte individs sociale liv. 
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Baggrundsafsnit 
I baggrundsafsnit ønsker vi at undersøge og fastlægge, hvilke definitioner og perspektiver der er på 
begreberne handicap og ungdom. Der inddrages forskellige synsvinkler udefra, for på den måde at få en 
grundforståelse for, hvem målgruppen egentlig er.  

Hvad forbindes med ungdom  
Det at være et ungt menneske handler om at lære en masse om sig selv som person, og få en bedre forståelse 
for hvad der giver ham/hende livsglæde i hverdagen. I ungdommen er det vigtigt at skabe nye relationer til 
andre jævnaldrende. Om dette foregår på studiet, igennem gamle venner man har fra en sportsgren, sociale 
medie eller online spil platforme, så handler det om at finde nogle mennesker man passer sammen med, og 
som deler nogle af de samme interesser. På den måde føler den unge at de hører til, samtidig med at de laver 
noget der gør dem glade. (Andersen & Grøndahl, 2015)  
 
Som ung i Danmark er der stor mulighed for at komme ud og være sociale med andre, for på den måde at 
skabe nye bekendtskaber. Om det er på en bar eller en natklub i byen, så er der stor mulighed for at tage ud, 
for at mødes med andre unge mennesker. Det at være sammen med andre unge, med formålet om at have det 
sjovt og skabe en masse minder med venner. Overordnet handler det om positive oplevelser og læring, som 
Niels Hansen fra Centeret for Ungdoms Forskning  skriver i sin rapport “At Være “Ung” bringer måske 
billeder af livsglæde, valg af uddannelse og andre positive ting frem.” (Center for Ungdomsforskning 
(CEFU), 2008, s.7) 

“For langt de fleste unge er der i dag tale om, at ungdomslivet sikrer en vellykket social integration.” 
(Mørch, 2010, s.15) Sven Mørch beskriver hvorledes ungdommens forvirringer og problemer er med til at 
skabe den unge, og at det centrale i ungdomslivet handler om at skabe denne sociale integration. Et netværk, 
som netop opfylder behovet for et socialt fællesskab og hermed følelsen af at høre til. Han taler om denne 
overgang fra barn til voksen, og at den kan være fyldt med problematikker.  

Hvad forbindes med handicap  
Det er især også hos unge der er anderledes, hvor problematikkerne kan opstå. Det at være handicappet kan 
dog være svært at specificerer, for hvad menes der når begrebet handicap benyttes, og hvad er et handicap 
egentlig? 

Det Centrale Handicapråd nævner, at handicap kan defineres ud fra tre udsagn. Fysisk, psykisk og 
intellektuel mangel. (Center for Ungdomsforskning (CEFU), 2008, s.8) Der er altså tale om en mangel der 
medfører, at det unge individ er anderledes. Som ung med handicap kan der opstå nogle barrierer, der netop 
er grundet disse mangler.  

Disse barrierer kan være forskellige fra person til person eller rettere sagt fra handicap til handicap. Her kan 
vi eksempelvis tage udgangspunkt i en ung person med funktionsnedsættelse i benene. Dette fører til, at den 
unge med funktionsnedsættelse ikke er lige så mobil som en ung uden handicap, eller en person med psykisk 
eller intellektuel mangel.  
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Der kan opstå nogle barrierer for den unge med funktionsnedsættelse i benene. Det kan være, at den unge 
ikke kan komme op af trapper på egen hånd, og derfor er nødsaget til at have hjælp fra en anden person, eller 
en anden teknologi som kan fragte dem fra A til B. Dette kan eksempelvis være et problem, hvis den unge 
med funktionsnedsættelse skal mødes med venner, på steder hvor der ikke er tænkt, på at personer med 
funktionsnedsættelse i benene skal kunne færdes. (Center for Ungdomsforskning (CEFU), 2008, s.8-10) 

Der nævnes i introduktionen, en kvinde der har funktionsnedsættelse ift. hørelse, hvilket har medført at hun 
benytter sig at et synligt høreapparat også kaldet et cochleaimplantat. I Citatet beskriver hun hvordan folk ser 
på hendes høreapparat i stedet for på hende som menneske, og grundet høreapparatet vælger de at gå forbi 
hende, for at finde et andet sted at sidde. Der opstår denne samfunds barriere grundet høreapparatet. 

Der kan være forskellige grunde til at hun oplever dette. Man kan argumentere for at det kan foregå grundet 
de medicinske forståelser af hendes funktionsnedsættelse, hvilket kan medfører negative effekter hos de som 
ser hende. Det kan være at nogle tænker at hun er “Langsom”, “Dum” eller blot at hun er “Anderledes”. 
(Center for Ungdomsforskning (CEFU), 2008, 12) Nogle mennesker tager afstand til det de ikke kender, 
også i forhold til mennesker som ikke er ligesom dem selv. Grundet hendes handicap bliver hun forbigået og 
ekskluderet, selvom at hun måske er mindst lige så sød og rar som alle andre, det er blot artefaktet i hendes 
øre, der gør forskellen.  

Når vi møder nye personer eller høre noget om andre, danner vi os en generel forståelse af, hvordan en 
person/befolkningsgruppes identitet er. Det er her der dannes en stigmatisering af specifikke personer eller 
specifikke ting, der giver os et bestemt billede af, hvordan en person er. Hvis vi forbinder et cochleaimplantat 
med dårlige ting, kan det give et indtryk, af mennesket der bærer det. En stigmatisering af mennesker med 
cochleaimplantat kan gøre, at vi ser personen som værende dum eller langsom. Denne stigmatisering kan 
også have effekt, på den enkelte der benytter det. Det kan være, at personen selv føler at han eller hun er dum 
eller langsom grundet denne teknologi. Der dannes en selvstigmatisering ud fra det andre siger og mener om 
teknologien. (Kampmann, 2006, 4-5) 

Briller er endnu et eksempel, på en teknologi der benyttes som hjælpemiddel, her af de der har en 
funktionsnedsættelse af synet. Brillernes funktioner er ligesom ‘høreapparatet’, med til at forstærke vores 
sanser. I dag er det meget normalt at have briller, faktisk bruger ca 60% af alle danskere over 12 år briller, 
hvilket er grunden til, at det er meget normalt at se personer med briller. (Louisnielsen, n.d.)Dog kan man 
stadig stigmatisere personer med tykke brilleglas der giver forstørrede og udstående øjne. En stigma kunne 
lyde på, at folk med tykke brilleglas er blinde, dermed ser de sig ikke for og går i vejen.(Kampmann, 2006, 
4-5) Teknologivirksomheden ZEISS er førende inden for optisk og optoelektronisk industri, og de beskriver 
også, hvordan tykke brilleglas kan have en dårlig indvirkning på udseendet. De fortæller dog også, hvorledes 
ny teknologi har gjort det muligt at fortynde brilleglas, og at dette giver en tydelig æstetisk fordel for 
brillebrugeren. (ZEISS, 2017)Dette er et tydeligt eksempel på, hvordan teknologi kan behjælpe, og nærmest 
usynliggøre et handicap, eller dermed flytte vores ideer om handicapbegrebet.  

Så hvad vil det sige at være ung med handicap?  

“Bengtsson peger endvidere på, at handicapbegrebet i dag er så forurenet med forskellige betydninger – 
politiske, medicinske, sociale og kulturelle – at det ved en nærmere inspektion falder fra hinanden og 
nærmest bliver ubrugeligt.” (CEFU s. 9) I nogle sammenhænge kan begrebet benyttes som et skældsord, 
andre gange er ordet brugt, men uden en egentlig forståelse for hvad begrebet indebærer.  
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Handicapbegrebet har forskellige definitioner og vinkler. Man har i mange år set på handicap, som værende 
et problem der forekommer hos den enkelte person, der er blevet stillet en diagnose. Her var der fokus på den 
medicinske vinkel ift. diagnosen og med mere individcentrerede perspektiver. I 70’erne begyndte nye 
tendenser at vise sig, og folk begyndte at se på handicap som værende et menneskerettighedsproblem. 
(World Health Organisation & The World Bank, 2011, s. 3) De gamle perspektiver blev kritiseret, og nye 
kom på banen.(Watermeyer et al., 2006, 8) Der er dog stadig den dag i dag, folk der fokuserer på den 
medicinske vinkel, “There were, and still are, many people who maintain the individualistic perspective and 
do not see the central role of environmental factors in creating disability.”  (Watermeyer et al., 2006, 8)  

Et alternativt syn, hvor omgivelserne får større værdi repræsenteres af Mårten Söder: “Thus, a disability is 
nothing a person has per se, rather it is an interaction that appears in some situations but not in others. This 
is often called a relative or environmental definition of disability, because disability is seen as a relation 
between a person and her/his environment.”(Söder, 1987) Det er altså ikke blot personen i sig selv der er 
`problemet`, men omgivelserne der medfører problemer. Denne definition fokuserer på, at det er miljøet, der 
gør at det eventuelt kan være vanskeligt for en person med handicap at komme rundt. Samfundet er indrettet 
efter det gennemsnitlige menneske(normen), og personer der stikker ud fra denne norm, hvad end det er 
fysisk eller psykisk, er ikke altid medtænkt, når samfundet udvikles. Dette kan betyde, at en person i kørestol 
ikke kan færdes i byen, hvis der kun er trapper, eller en blind der ikke har ledelinjer i fortov eller lign. Deres 
tilstedeværelse kunne gøres lettere, men deres mulighed for at komme rundt vanskeliggøres grundet designet 
af miljøet omkring dem.  

“Disability is an experience that arises out of the interaction between a person with a health condition and 
the context in which they live.” (Watermeyer et al., 2006, 8) Det at bruge briller er et eksempel, på en person 
der har funktionsnedsættelse i øjnene. Dette kan i forhold til den gamle måde at beskrive handicap på, også 
defineres som et handicap. Det er selve diagnosen, netop et dårligt syn som er et handicap. I dag ser vi ikke 
nødvendigvis, på mennesker der er svagtseende som værende handicappede. Artefakter såsom briller og 
kontaktlinser har gjort, at selv folk med dårligt syn kan færdes i samfundet som alle andre.  

Handicap er altså ikke blot én ting, men mange forskellige ting. Der kan være fokus på den medicinske 
tilgang, men også ift. den miljømæssige definition af handicap. I denne rapport ønsker vi ikke at gå den 
medicinske vej. Vi går ikke i dybden med diagnoser eller grupperinger af folk ift. deres handicap. Vi 
fokuserer, på de der endnu ikke er gjort plads til. De unge som har behov for socialt samvær, men som 
grundet deres situation og deres helbredstilstand ikke passer ind i det samfund vi ser i dag.  
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Teori 
I teoriafsnittet fremlægges den feministiske tilgang til projektet. Der inddrages synspunkter udefra, med 
fokus på handicapbegrebet ‘misfits’.  

Feminisme 
Rosemarie Garland-Thomson tager i sin artikel “Misfits: A Feminist Materialist Disability Concept” 
udgangspunkt i kritisk tænkning ift. handicappede. I artiklen skriver Thomson hvordan ordet handicap kan 
benævnes ud fra kritisk tænkning. Her benytter hun sig af begrebet ‘misfits’, hvilket ifølge hende betyder 
mis-placeret. Hun skriver også hvordan den handicappede materialitet fremstår som et misfit i forhold til 
kritisk tænkning (Garland-Thomson, 2011, s. 591) 

”Fitting occurs when a generic body enters a generic world, a world conceptualized, designed, and built in 
anticipation of bodies considered in the dominant perspective as uniform, standard, majority bodies” 
(Garland-Thomson, 2011, s. 595) Dette citat forklarer, at kroppe først passer ind, når den dominerende 
gennemsnitlige krop indgår i en generisk verden, som er bygget op omkring befolkningens majoritet og deres 
standardiseringer. I et sådan perspektiv  vil unge med handicap og generelt personer med handicap fremstå 
som det hun kalder “misfits”, da de er en minoritetsgruppe i samfundet, og at hele samfundet dermed ikke er 
bygget op om deres kropslige materialitet.  

Et af Rosemarie Thomsons feministiske synspunkter ift.  ‘misfit’ fænomenet er, at det er nødvendigt, at den 
politiske holdning til handicappede bliver ændret. Hun foreslår, at vi skal danne et nyt billede af hvad 
handicap egentlig er. Hun mener at der er behov for en ny form for menneskelig kropslig biodiversitet, hvis 
eksistens accepteres, og ses på som værende ligeværdige. (Garland-Thomson, 2011, s. 603) 

“Our conventional response to disability is to change the person through medical technology, rather than 
changing the environment to accommodate the widest possible range of human form and function” 
(Garland-Thomson, 2011, s. 603) Hun nævner til sidst, at der generelt forbindes handicap med hjælpemidler, 
medicin og på medicinske løsninger på “problemet”(diagnosen). Hun mener at det er nødvendigt at vi 
fremfor en medicinsk løsning, også fokuserer på at tilpasse samfundets offentlige pladser, til også at være 
tilgængelige for borgere med handicap. Hun fastslår at det at være handicappet ikke blot er noget du er født 
som, men at alle mennesker udvikler handicap jo ældre vi bliver. (Garland-Thomson, 2011, s. 603) Det kan 
eksempelvis være, at synet forringes, eller at der opstår en dysfunktion i benene. Skal de ældre i samfundet 
så helt udelukkes fra de dele af samfundet, som ikke er let tilgængelige for personer med handicap?  

Verden er som sagt tilpasset efter den generiske krop. Med en sådan tilpasning er der ikke plads til alle i 
samfundet, og der er derfor nogle minoritetsgrupper, der ikke har den samme adgang til samfundet, som de 
med en generisk krop. Men hvad gør sådan en begrænsning, for de mennesker der ikke har en krop som er fit 
for samfundet.  
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Ed Roberts er tidligere studerende fra Californiens universitet. Han ønskede at gå på universitetet, og hans 
ansøgning dertil blev godkendt, da hans informationer og viden var tilstrækkelig for at gå på netop det 
universitet. Det de dog ikke vidste på dette tidspunkt var, at Roberts var kørestolsbruger. Da administratoren 
på universitetet så Roberts sagde administratoren ” We’ve tried cripples before and it didn’t work” (Winner, 
2007, s. 199-200) Skolen var simpelthen ikke indrettet til en kørestolsbruger, og det ville derfor ikke være 
muligt for Roberts, at fuldføre en uddannelse der, også selvom Roberts intelligensniveau stemte overens med 
kriterierne, for at kunne blive optaget på Californiens universitet. Roberts fortsatte dog studiet på 
universitetet, samtidig med at han boede på campus hospital Cowell, som senere hen husede flere med 
handicap.(Winner, 2007, s. 200) 

Roberts som var inspireret af Martin Luther King, og ideen om ligeværdighed blandt alle kroppe. Derfor 
påbegyndte Roberts en bevægelse under navnet ”Rolling Quads”. Bevægelsen omhandler ligestilling og 
anerkendelse af mennesker med handicap. Roberts have et mål om, at der skulle være mere fokus på de 
handicappede kroppe, og at menneskerettighederne også gjaldt de handicappede. Bevægelsen spredte sig 
stille og roligt i de nærliggende stater og medførte senere, at hele Amerika kæmpede for menneskerettigheder 
for handicappede. Budskabet spredte sig til hele verden. (Winner, 2007, s. 200-201)  

Et af de udfald der kom med The Rolling Quads bevægelsen, var nye innovative måder at indrette byrummet 
på. Herunder skrå kantsten, lave elevatorer og ramper i offentlige bygninger, samt ideen om at lave computer 
hardware og programmer, som kunne være med til at assistere de handicappede. (Winner, 2007, s. 205) 
Overordnet har netop denne mands livsværk, haft effekt på hele verden, og for alle de, der lever med 
handicap. 

Ligesom at det skal være muligt for personer med handicap at færdes i samfundet, så mener vi også at de 
skal have samme muligheder for at danne et velfungerende socialt liv. Spørgsmålet er hvordan vi gør det 
bedst muligt, og ikke mindst hvordan vi finder frem til de behov der er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



V2024809881 

Metode 
For at få et godt indblik i de de unge med handicaps hverdag, vil vi benytte nogle forskellige metoder, som vi 
mener giver bedst mening i dannelsen af empiri. Først og fremmest ønsker vi at skabe et overblik over den 
unges hverdag ved hjælp af observationer. Hvem er den unge i kontakt med, og hvordan agerer den unge i 
den givne situation. Vores ønske heri er at få en ide om, hvad den unge laver og hvem han/hun er sammen 
med, for derefter at kunne spørge ind til de forskellige situationer, og evt. komme frem til nogle ønsker og 
behov for socialt samvær, som de ikke mener at de får opfyldt.  
 
Grundet Corona har det været svært for os at lave observationer. Skolen vores Case person går på, tillader 
hverken forælder eller lign. at gå ind på skolen, da der er flere af eleverne, der er yderst udsatte ift corona. 
Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt, at deltage i klassernes dag. Derfor er vi startet ud med et 
interview. Dette interview skal lidt ligesom observationerne, give os en ide om hvad den unge laver en 
normal dag, og hvem den unge interagerer med. Her kan vi få en ide om hvor mange samt hvem den unge er 
i kontakt med. Om det er lærere eller elever, så kan vi med interviewet få en forståelse for dette. Dog kan det 
for informanten være svært at huske en hel dag i detaljer, og dette ville observationerne kunne have givet os. 
Dette overblik kunne vi godt have ønsket os, så vi havde set den unge i skole miljøet.  

Interview  
Når vi skal udføre interviewet, er det vigtigt at det udføres korrekt, så informanten har det bedst muligt, for at 
vi på den måde opnår de bedste resultater. Derfor har vi taget udgangspunkt i Steinar Kvale og Svend 
Brinkmanns metode til interview.  

Kvale og Brinkmann lægger vægt på hvor vigtige de første par minutter er for resten af interviewet. Der er 
her informanten skaber et billede af interviewpersonerne. Det sætter stor vægt på at interviewpersonerne 
viser dyb respekt, og ser både lyttende og forstående ud når informanten taler. På den måde skaber det 
tryghed for informanten, og giver ham/hende lyst til at fortsætte med at tale. (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s.149)  

Når et interview starter er det vigtigt at man introducerer interviewets formål for informanten, så han/hun 
nogenlunde ved hvad der kommer til at ske, samt hvordan det kommer til at foregå. Dette kaldes for briefing. 
Denne måde at starte ud, har til formål at skabe ro og tryghed. 

Selve interviewet følger det forberedte script, som interviewpersonerne har udført inden interviewet. Dette 
script er en form for interviewguide, der hjælper til at holde den rette kurs under interviewet, og som sørger 
for at alle spørgsmålene bliver besvaret trods eventuelle udspring til andre tale emner. Vi tager inspiration fra 
det semi-strukturerede interview som Steinar og Kvale nævner. Dette består af en række spørgsmål der 
ønskes besvarede, men selve interviewet kan udfolde sig, og ændre sig undervejs. I det semistrukturerede 
interview er netop dette ikke et problem, da informanten ønsker en flydende samtale, der netop kan udfolde 
sig. Spørgsmålene er blot med til at sørge for, at de forberedte spørgsmål besvares. (Kvale & Brinkmann, 
2009, s.151) 
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Efter interviewet kan der ifølge Kvale og Brinkmann opstå en anspændt stemning. Her er det oplagt at slutte 
af med en debriefing. Her kan man spørge om informanten har yderligere spørgsmål, samt hvilken oplevelse 
informanten havde af interviewet. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.149) 

Vi har ud fra denne viden, udformet et script, som vi i grove træk går ud fra. Dette script følges både i 
interviewet med den unge med handicap samt en forældre hertil. På den måde kan vi sammenligne 
resultaterne, og dermed finde ud af hvilken informant der videregiver mest viden ud fra denne 
interviewmetode.  

Script 

Case person  og forælder hertil:  
Briefing  

- Introducerer formålet med interviewet 
 

Spørgsmål 
- Hvad laver du i hverdagen? 
- Hvad laver du i frikvarterene henne på skolen? 
- Har du nogle fritidsinteresser? 
- Hvad laver du når du er hjemme? 
- Vil du gerne se dine venner mere end du allerede gør? 
- Hvordan er det at være en ung mand på næsten 18? 

 
Debriefing  

- Yderligere spørgsmål fra informant? 
- Oplevelse 
- TAK!  

 
 
 

Informanterne  
Det er vigtigt at fastlægge, at de udvalgte informanter er nogen vi på forhånd kender. Case person er Isabella 
ledsager/handicaphjælper for, og Mathias er storebror til ham. Faderen til Case person er dermed også far til 
Mathias. Det er altså familie der interviewes, og der er ingen tvivl om at dette har en effekt på udfaldet. 
Normalt ville man aldrig vælge at interviewe en informant, som man allerede har kendskab til.  

Videnskabsteoriens grundlægger Auguste Comte, ligger bl.a. vægt på vigtigheden i neutralitet og 
teoriuafhængighed når der skabes viden. God viden vel og mærke. I observationer er det eksempelvis vigtigt, 
at forskeren ikke lader sig forstyrre af allerede eksisterende fordomme eller teorier, da dette kan have effekt 
på resultaterne. Resultatet skal ikke moduleres af forskeren selv, men helst være så uafhængigt af 
omverdenen som muligt, så de helt reelle og sande resultater opnås. (Holm, 2011, s. 30-31) 
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I denne sammenhæng kan vi dog argumenterer for, at netop det at vi kender informanterne privat, kan have 
en positiv effekt på resultaterne. I vores tilfælde udfører vi et interview af en ung person med handicap. 
Private og personlige følelser og oplevelser kan være ubehagelige at tale med fremmede mennesker om. Det 
at vi kender informanten gør, at han på forhånd er tryg ved os. Trygge, rolige og hjemlige omgivelser, kan 
være med til at informationerne der udgives er mere følsomme og private. Vi kommer måske i dybden med 
ting, som en fremmed ikke ville få uddybende svar på. Denne ro og tryghed mener vi i dette tilfælde har en 
positiv indvirkning på interviewet.  

Når der dannes et bånd til en person med handicap, om man er ledsager eller familiemedlem, så lærer man 
også den handicappedes mønstre at kende. I vores tilfælde ved vi, at den unge informant med handicap har et 
stort fokus på mad. Dette mønster er vi bekendte med, og med den viden ved vi, hvad vi helst ikke skal sige 
eller gøre under interviewet. Et godt eksempel på dette findes i interviewet med case personen, hvor moderen 
blander sig, og med ét har den unge fjernet fokus fra interviewet til mad.(Bilag 1) Vores viden om den unge 
med handicap, er med til at opretholde informantens fokus på emnet. (Olesen et al., Under udgivelse, s. 2) 
 
Case personen  

Case personen er en ung dreng med handicap i alderen 17 år. Han lever med et handicap, der både giver 
fysiske og psykiske udfordringer. Et Handicap kaldet  PWS eller  Prader-Willi syndrom. Netop dette 
handicap er er en blanding af mange forskellige udfordringer herunder både sproglige, sociale, psykiske og 
motoriske udfordringer. Det centrale ved Prader-Willi syndrom er at personen der er diagnosticeret med dette 
har meget nemt ved at tage på, og samtidig elsker de mad, og hele deres hverdag handler om det næste 
måltid. Derfor er der behov for kontrol over det Praderwillien indtager, da de ikke selv har en fornemmelse 
af hvornår de er mætte, og dermed skal stoppe med at spise. Personer som er diagnosticeret med Prader-willi 
har også mild retardering, som bl.a. kan medfører, at det er svært at forstå hvorfor ting er som de er, og det 
har også stor effekt på deres udvikling (Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, 2006, s.1-2) Derudover 
har vores informant indopereret et metalstativ i ryggen, som opretholder en lige rygrad. Han bor hjemme hos 
sine forældre, og bliver kørt i specialskole af en bus, der kommer og henter case personen på sin 
hjemmeadresse.  

Case personens far 

Case personens far, er i alderen 49 år, og er sammen med caseperson i dagligdagen. Case Personens far  tager 
caseperson med til fritidsaktiviteter og bruger en del tid sammen med ham.  
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Analyse 
I dette afsnit analyserer vi interviewene med informanterne. De centrale meninger og fortællinger 
frembringes. Formålet er at undersøge hvilket interview, der ud fra den semistrukturerede interviewmetode 
af Kvale og Brinkmann giver mest uddybende svar, så vi på den måde kan finde de centrale problemstillinger 
for senere at udarbejde et løsningsforslag.  

Interview 
Vi er efter interviewet med Case personen blevet klar over, at vi ved brug af et semistruktureret interview 
ikke opnår den ønskede mængde viden. Dette kan vi konkludere på baggrund af informantens svar på 
spørgsmålene. De er meget korte, og for det meste nærmere kvantitative data end kvalitative. Derfor Havde 
vi vanskeligheder, da vi skulle udforme en meningskondensering ud fra dette interview.  

Derudover har vi dog talt med Case personens far, og her er det tydeligt, at svarene er meget mere 
dybdegående og kommer naturligt. Vi skal ikke hive informationer ud, men derimod blot støtte informantens 
naturlige tale. Derfor har vi i bilag 3 udarbejdet en meningskondensering af faderens interview, og har 
undersøgt resultaterne i dette afsnit. 

Faderen til den unge med handicap, fortæller at sønnen er meget glad for sine kæledyr og dem bruger han tid 
på at passe hver dag. Dyr er en stor interesse i case personens liv. Det er bl.a. noget af det, som case personen 
ønsker at bruge mere tid på. “Han drømmer jo om at blive noget dyrepasser. Eller ihvertfald kan være eller 
gå til hånde et eller andet sted hvor der er dyr.”(Bilag 2) Det er tydeligt, at netop interessen for dyr fylder 
meget, og bringer glæde i livet hos den unge.  

I skolen forklares det, at de lærer at føre flydende samtaler med andre mennesker, samt at stille spørgsmål 
ind til andre mennesker og deres interesser. Der trænes i at vise interesse for andres interesser, selvom at de 
måske ikke selv synes at det er spændende. Faderen fortæller hvordan det for ham opleves som værende en 
generel vanskelighed blandt unge med specielle behov. Interessen for dyr hos den unge med handicap 
tydeliggøres, idet han aktivt tager ansvar og spørger en ansvarlig på Holbæk naturskole, om han må få 
arbejde der. Det interessere ham så meget, at han ikke er bleg for at spørge ind. Samtidig nævner faderen, at 
den case personen også kan være stik modsat, hvis det er et emne der ikke interessere ham.  

Netop interesser går case personen meget op i, herunder også lysten til at spille bl.a. Fortnite. Her nævner 
faderen, at den unge meget gerne vil spille med venner, men at de ikke altid har tid eller lyst til at spille. 
derfor spiller den unge også alene nogle gange, og her kan han godt lide at løse opgaver, og optjene skins. 
Andre gange spiller han med sin lillebror, der ikke lever med handicap, og lillebrorens venner. Da de alle kan 
lide at spille Fortnite, så er netop denne fælles interesse med til at sætte fælles aktiviteter i gang. Alligevel er 
det ikke altid at lillebroren vil dele sine venner og omvendt. 
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Der nævnes specielt en ven, som den unge har noget tilfælles med. De spiller både fortnite sammen, og deler 
interessen for pokemon. Desværre har corona medført at de ikke kan se hinanden så tit… De går i hver sin 
mindre gruppe henne på skolen, og grundet corona, omgås de ikke på tværs af disse grupper. Heldigvis går 
de til ridning sammen om fredagen, og her snakker de om deres interesser, herunder film, fortnite, pokemon 
m.m. “Det er jo, ligesom os andre, der er der nogle mennesker man mødes med, og dem klikker man bare 
rigtig godt sammen med.”(Bilag 2) Som faderen her nævner, så er det ligesom mennesker uden handicap, 
nogle mennesker passer godt sammen, andre gør ikke.  

Nogle af de ekstra vanskeligheder der kan opstå hos unge med handicap, kan være forskellige 
funktionsnedsættelser. Først og fremmest er det svært at finde rigtig gode venner i gruppen da der, som 
faderen nævner, “er nogle af dem i hans gruppe, han måske ikke får snakket så meget sammen med fordi de 
ikke har samme interesser for eksempel.”(Bilag 2) For det andet, så har en af de unge i case personens 
gruppe en sprogforstyrrelse, der gør det svært for dem at fører samtaler. Et handicap kan altså vanskeliggøre 
det at skabe sociale relationer, men som faderen nævner, “jeg tror at de når at få et bedre kammeratskab.” 
(Bilag 2) 

Det er tydeligt, at case personen er aktiv. Han går både ture, til fys, styrketræning, svømning og ridning. 
Faderen giver udtryk for, at det netop også er her, at den unge har mulighed for at være social med venner. 
Det er bl.a. når den unge skal til ridefys, at han får tid til at snakke med sin kæreste om alle de ting der 
interessere ham, og i skolen fortæller han også til de voksne.  

Generelt virker det som om, at case personen meget gerne vil have sociale relationer, og at de nuværende 
venner som han ser, betyder meget for ham. Case personen siger “ Jeg kan godt lide at se dem i 
virkeligheden,”(Bilag 1) og “Helst noget med de andre.”(Bilag 1) Det er to eksempler på, at han ønsker 
denne kontakt med sine venner, og at han også gerne vil mødes med dem i virkeligheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



V2024809881 

Design og konstruktion 
Ud fra den feministiske tilgang samt den indsamlede empiri, vil vi i dette afsnit komme med et 
løsningsforslag. Der vil være fokus på ‘misfit’ begrebet, og hermed fokus på ‘Design for alle’. Der laves ikke 
en endelig løsning, men blot en ide hertil, samt overvejelser om et ‘design for alle’. Vi lader os inspirere af 
eksisterende apps, med ‘universal design’ principperne i fokus.  

Produktíde 
Det er tydeligt i analysen af interviewet, at den unge med handicap er glad for at tale om sine interesser, og 
ikke mindst dele dem med andre, og at ønsket er at dele dem med andre unge “ligesindede”, som faderen 
fortæller. Derfor tænker vi, at det netop er interesser, der skal være det essentielle i et løsningsforslag.  

Det første vi kommer til at tænke på, når der skal findes andre ligesindede unge mennesker, til dem der ikke 
har de bedste forhold givet til at danne sociale relationer, er dating apps. Dating apps har til formål at skabe 
relationer mellem mennesker, og det er egentlig det samme, vi ønsker for de unge med handicap. Derfor 
tænker vi, at en dating app for interesser kunne være en god måde at give de unge mulighed for at danne 
sociale relationer.  

Overordnet foreslår vi en app, hvor de unge med handicap kan finde andre jævnaldrende, der deler de samme 
interesser. Ligesom dating appen Happn hvor der swipes ja, hvis du er interesseret i en person ud fra 
profilbilledet,  eller nej hvis du ikke er. Vores fokus ligger dog i interesser, og det vil derfor også være dette 
der er i fokus i en eventuel app. Der swipes ja eller nej til interesser. Det er blot en ide, og en måde hvorpå de 
unge kan finde andre unge, der deler samme interesser. En sådan app ville øge de unge med handicaps 
muligheder, for at finde venner de deler interesser med, da det ikke er muligt i samme grad, når de unge med 
handicap i nogle tilfælde er placeret i en lille gruppe på skolerne. Appen ville kunne give et meget større 
udvalg af andre unge mennesker.  

Det er vigtigt, at vi fastholder princippet i at der ikke blot skal designes efter den generiske krop, og at der i 
disse designs ikke er plads til ̀misfits`. Fokus ligger på at lave en løsning, der i dette projekt tog 
udgangspunkt i et problem, vi oplevede blandt unge med handicap, men som netop kan benyttes af alle. 
Spørgsmålet er blot hvordan vi kan designe til alle? 

Design for alle 
At designe ud fra den generiske eller rettere sagt gennemsnitlige krop er nemmere end at designe for alle. 
Den generiske krop er blot ét eksempel på en persontype, hvorimod design for alle indeholder mange 
forskelligheder, der skal tages hensyn til. Der skal tages hensyn til alle menneskegrupper, såsom ældre der 
eksempelvis har svært ved at se eller lign, såvel som motorisk og psykisk handicappede der måske har svært 
ved at læse og forstå ord m.m.  
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I udarbejdelse af design for alle anvendes der forskellige metoder, der bidrager til det bedst mulige 
slutsresultat. Der anvendes metoder såsom observationer og brugerundersøgelser, begge bidrager til en 
grundforståelse for, hvordan brugere anvender produkter og fremviser de eventuelle komplikationer, der 
stødes på. Det giver derfor god mening, når det kommer til design for alle konceptet, at have en så bred 
forståelse for de forskellige funktionsnedsættelser, handicap og generelt forskelligheder som muligt. Når der 
designes indenfor ‘design for alle’ konceptet, bliver brugerne ofte inddraget i designprocessen, så man ender 
med de bedste resultat. (Forbrugerstyrelsen, 2008) 

Universal design er den Amerikanske terminologi for ‘design for alle’ konceptet. Her er der fokus på det at 
udforme barrierefri designs i byrum samt i artefakter. Universal design har 7 principper med tilhørende 
guidelines, der beskriver hvorledes principperne opnås i et design.  
(Case, 2003, s.1-4) 
 

(Case, 2003, s.3) 
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Principper Guidelines 

1. Equitable Use Designet skal være trygt at benytte, og skal  kunne 
bruges/tiltale alle og ikke være stigmatiserende overfor 
befolkningsgrupper. 

2. Flexibility in Use Designet skal kunne håndteres på flere måder. Om du er 
højre eller venstrehåndet, eller har behov for at bruge 
længere tid på at lære at anvende designet. 

3. Simple and Intuitive  Designets beskrivelse eller anvendelses skal være 
opstillet i en rækkefølge, hvor alt unødigt information 
sorteres fra, for ikke at give unødig forvirring.  

4. Perceptible Information  Designet skal kunne kommunikeres ud på forskellige 
måder, da nogle kan have sanse hindringer. Der kan 
være behov for fx. billedtekst, oplæsning m.m.  

5. Tolerance for Error  Det skal være nemt, at se hvor der er opstået en fejl i 
designet. Programmet skal kunne give en advarsel, samt 
begrundelse for hvor og hvorfor problemet er opstået.  

6. Low Physical Effort Kroppen skal kunne være i en naturlig position ved 
anvendelse, og det skal være nemt for brugere med 
mobile komplikationer, at anvende 
designet/programmet. 

7. Size and Space for Approach and Use  Designet skal være behageligt at bruge, også for øjnene. 
Det er altså vigtigt at der ikke er forstyrrende elementer 
til stede på skærmen. Samtidig kan der være behov for 
funktioner, såsom en zoom funktion der giver brugeren 
mulighed for, at zoome ind på tekst/billede som er svært 
at læse/forstå i den givne størrelse.  
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Eksisterende apps 

Life Manager app 

Life manager er en kommunikationsplatform, der skulle gøre hverdagen 
nemmere for familier og beboerne på plejehjemmene. Platformen blev lavet i 
samarbejde mellem PCD Consult og Aabenraa kommune. Det lykkedes dog ikke 
at færdiggøre platformen, og derfor indgik kommunen et samarbejde med 
Life-partners A/S. Udfaldet af samarbejdet blev til en anden 
kommunikationsplatform, der indeholder video, kalender, opslagstavle, 
chatfunktion og menu-håndterings moduler. Alle disse funktioner er med til at 
give en stabil interaktion mellem plejehjemmets beboere, pårørende og 
personalet der tager sig af beboerne på plejehjemmet. Life-manager er også med 
til at starte forummer, for frivillige der gerne vil gøre en indsats for at skabe flere 
aktivitetsmuligheder for beboerne. 

Overordnet giver life-manager mulighed for, at plejehjemmets beboere kan have 
en kommunikationsplatform, hvor de kan have sikker kontakt med deres 
pårørende, og de får nogle redskaber, der kan være med til at give struktur i 
deres hverdag. (Jensen & Thiel, n.d.) 

Appens startside er enkel og med kraftige farver for hver rubrik. I hver rubrik er 
der både et tegn og dertilhørende tekst. Hvis vi ser på valg af baggrundsfarve og tekstfarve, så fremstår den 
hvide tekst på den gule rubrik utydelig. Der kræves ‘higher physical effort’ for at dette design er for alle. 
Hvis vi ser på funktionerne af de forskellige rubrikker, så kan vi se, at tre af rubrikkerne danner samme tema, 
herunder kontakt, beskeder og video. Det er alle måder at kommunikere og skabe en form for social kontakt 
med omverden på det pågældende device. Disse tre rubrikker kunne i princippet sammenlægges, og dermed 
ville der være færre hovedrubrikker. Det ville gøre det muligt at forstørre hovedrubrikkerne og overordnet 
give et mere simpelt design.(Simple and Intuitive og Size and Space for Approach and Use) Hvis vi antager, 
at brugeren af appen ikke kan læse, så er ikonerne med til at vejlede brugeren i den rigtige retning. 
(Perceptible Information) Her kan det dog være misvisende og forvirrende, da to talebobler også kan 
symbolisere dialog.  

Happn 
Happn er en dating app som har til formål at 
hjælpe brugere med at finde deres næste 
kærlighed, eller crush som de kalder det. 
Happn matcher brugeren, med personer som 
har været/gået det samme sted som brugeren 
befinder sig. Herefter kan brugeren like 
personen eller smide dem væk. (Happn, 2020)  
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Happn giver dig også muligheden for at købe premium, som de påstår vil øge chancen 
for at finde den ‘rigtige’. Premium giver dig 10 hellos om dagen, der gør at du kan skille 
dig ud hos flere brugere. Med premium kan du også skjule informationer om dig selv 
såsom alder, afstand, hvornår du sidst var aktiv, og gøre dig usynlig for dine kolleger. 
(Happn SAS, n.d.) 
 
Selve konceptet sætter allerede nogle krav til forbrugernen, netop at han eller hun kan 
bevæge sig rundt i samfundet.(Equitable Use) Hvis du bliver matchet med andre 
brugere, så viser app'en, hvor du stødte ind i personerne, og netop her har du mulighed 
for at zoome ind, for lettere at kunne se hvilke lokationer, du matchede med 
personen.(Size and Space for Approach and Use) Når der er opstået et match, sætter 
app'en et kryds og et hjerte ud fra personen. Disse symboler kan oversættes til synes om 
og synes ikke om.(Perceptible Information) Da der blot skal trykkes en enkelt gang 
eller swipes en enkelt gang for at finde et match, så opfylder app’en også 
designprincipperne; ‘Low Physical Effort’ og ‘Simple and Intuitive’.   

Candidate 
Candidate er endnu en dating app. Kendetegnet ved denne app er, at det ikke er 
billeder af personerne, der er i fokus. Candidate er bygget op omkring 5 spørgsmål, 
som brugeren selv laver. Herefter har andre brugere mulighed for at deltage i et 
spil, hvor de skal komme med det bedste svar, til de spørgsmål der er blevet stillet. 
Profilen der har stillet spørgsmålene bedømmer herefter hvilke svar han eller hun 
synes bedst om, og kan derefter tage kontakt. Ligesom Happn så giver Candidate 
også muligheden for at købe premium. I dette tilfælde medfører premium 
muligheden for at se andre profilers billeder, selv inden spørgsmålsstilleren læser 
svarene. (Schneider Holding Wirtschaftspruefungsgesellschaft, n.d.) 
 
Hovedpointen i Candidate er, at lave spørgsmål til de andre brugere. Allerede her 
stiller det krav til brugeren, om at han eller hun skal kunne læse og stave, derfor er 
app’en allerede her, ikke for alle.(Equitable Use) App’en har også fokus på at 
profilbilledet ikke skal være det der bygger broer mellem menneskene, med 
derimod spørgsmålene der stilles. Dette koncept modsiges dog, da du ved at bruge 
penge på premium kan købe dig adgang til alles profilbilleder. En funktion der også 
blev benyttet i Happn, er brugen af symboler. Igen her er det synes godt om eller 
ikke synes om, men her anvendes dog en rød tommelfinger der peger ned, og en 
grøn der peger op.(Perceptible Information)  
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Design fokus 
Når der designes til alle, er det vigtigt, at der påtænkes så mange subjekter som muligt, og at der ikke blot 
designes ud fra den generiske krop. ‘Design for alle’ og ‘Universal design’ bringer principper til og metoder 
hvorpå, der kan opnås et design, der er for alle.  
 
I analysen af de eksisterende apps ser vi følgende, som skal påtænkes når en app for alle designes. Først og 
fremmest ser vi vigtigheden i at layoutet i en app er simpelt og intuitivt. Den skal fremstå med høj usability, 
så brugeren ikke er i tvivl, om hvordan han eller hun bruger den. Life manager appen er et eksempel på dette 
simple design, men også her kan vi understrege vigtigheden i symboler og farver.  
 
Begge dating apps anvender simpelt interface ift. Til- eller fravælgelse af personer. Her ses blot en rød og en 
grøn knap, og derfor ikke alt muligt ligegyldigt der blot forvirrer. Netop denne funktion blev vi inspireret af, 
blot med fokus på interesser i stedet for et profilbillede. Happn app’en tog udgangspunkt i at matche folk der 
færdes samme sted, men vores ide lyder på, at matche folk der deler interesse.  
 
Det er vigtigt i en mulig app, at det er et enkelt design, men samtidig skal der inkorporeres funktioner såsom 
zoom eller oplæsning. På den måde sikre vi, at den er brugervenlig for eksempelvis svagtseende. På den 
måde er app’en ‘fit’ for dem og omvendt.  
 
Selve produktídeen skal have interesser i fokus. Profilerne dømmer ikke hinanden ud 
fra udseende eller funktionsnedsættelse, men ud fra om man har noget til fælles eller ej. 
Der kunne eksempelvis dukke et pokemon logo op. Dette logo er et symbol på en 
interesse. Hvis brugeren ikke kender til det, eller ikke kan lide det, kan han eller hun 
trykke nej. Hvis brugeren derimod kender symbolet og godt kan lide pokemon, så kan 
han eller hun trykke ja. Brugeren skal forholde sig til få symboler, og ud fra interessen 
kan brugeren få kontakt til, de andre der også har tilvalgt netop samme 
symbol/interesse.  
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Diskussion 
I indsamlingen af empiri tog vi udgangspunkt i den semistrukturerede interviewmetode af Kvale og 
Brinkmann. Spørgsmålet er blot, hvorvidt netop denne metode, har været det bedste valg. Med afsnittet om 
feministisk teori tager vi fat på ‘misfit’ begrebet, og Garland-Thomson nævner en verden designet ud fra den 
generiske krop, og det kan diskuteres, hvorvidt denne interviewmetode er netop dette. På den ene side er den 
semistrukturerede interviewmetode meget gennemsnitlig. Kvale og Brinkmann fremviser en overordnet 
måde, hvorpå interviewet bedst muligt udlægges. Den er meget åben og kan formes, så den netop passer, til 
det enkelte individ der interviewes. På den anden side er der i den semistrukturerede interviewmetode ikke 
som sådan påtænkt specielle forhold, eller det er rettere sagt ikke nævnt i deres beskrivelse af det 
semistrukturerede interview. 

Problemet vi stødte på, var nærmere det, at den unge case person ikke deltog i en flydende samtale og gav 
ikke lange og begrundede svar på spørgsmålene. Brinkmann og Kvale nævner, hvorledes interviewmetoden 
bygges op om informantens tale. Der tages udgangspunkt i de overordnede spørgsmål, men formålet med 
denne metode, er netop at interviewet undervejs kan ændre form, og drage nye taleemner på bordet, hvis 
informanten vel og mærke bringer det i spil. Da case personen i dette tilfælde ikke kom med dybdegående 
svar og fortællinger, så var det svært at lade interviewet bygge på informantens fortællinger. Interviewet blev 
derimod mere præget af interviewpersonen, hvilket ikke er formålet med det semistrukturerede interview. I 
tilfældet med Case personen var det ikke den optimale måde at indsamle empiri. Derfor valgte vi, at inddrage 
case personens far som tydeligt kunne fortælle meget mere, og her kunne vi se hvordan interviewet 
udformede sig efter informantens lyst til at fortælle og dele erfaringer. Igen tyder det på, at der i designet af 
det semistrukturerede interview ikke er tiltænkt alle, men nærmere blot er tiltænkt den generiske krop.  

Derudover kan vi diskuterer den videnskabsteoretiske tilgang til indsamlingen af empiri. Som beskrevet i 
interview afsnittet, så har intervieweren normalt ikke kendskab til informanterne på forhånd, da dette kan 
påvirke resultatet negativt. Alligevel valgte vi at gøre netop dette.  
 
I den positivistiske videnskabsteori fokuseres der på neutralitet. (Holm, 2011, s.33) Som tidligere nævnt, så 
er det vigtigt, at der er neutralitet, når der skabes ny viden. Hvis vi i projektet havde valgt, at udfører et 
interview med en ung person med handicap som vi ikke havde relation til eller viden om på forhånd, så 
formoder vi at dette havde medført både positive og negative effekter. Det positive ville være, at vi måske 
havde fundet frem til nogle helt andre samtaleemner, som informanten synes var vigtige eller spændende. 
Hvis vi udførte det semistrukturerede interview ud fra den positivistiske videnskabsteori, så havde vi dog 
stadig stået med problemet om at få case personen til at uddybe sine svar. På den anden side så ville en 
fremmed informant måske ikke have de samme komplikationer som vores case person, og derfor ville den 
semistrukturerede interviewmetode måske være god til ham eller hende.  
 
Vi kunne også have valgt at gå fænomenologisk til værks og vælge informant ud fra intersubjektivitet. En 
informant med samme perspektiv som os, kunne eksempelvis være en der kæmper for handicappedes 
rettigheder, eller som deler samme perspektiv som vi og Garland-Thomson. Med denne fælles 
indgangsvinkel kunne vi eventuelt have udvekslet viden, og interviewet ville formentligt have udviklet sig til 
at blive mere løsningsorienteret.  
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Vi havde dog fra start et ønske om at være i direkte dialog med dem eller en af dem, som lever med 
handicap, og ikke blot en ledsager eller forældre dertil. Vi ønskede at tage fat i personen som levede med 
komplikationerne. Vi har dog indset, at det er sværere end som så, og at den semistrukturerede 
interviewmetode ikke var optimal i denne situation med vores case person.  
 
Vi kunne have taget udgangspunkt i andre metoder til indsamling af empiri. Herunder har vi overvejet at 
udføre et foto-interview, hvilket ligesom det semistrukturerede interview også har kvalitative data til formål. 
Som Ditte-Marie From skriver “I bestræbelsen på ikke kun at lave forskning om børnene, men også med 
børnene kom de foto-eliciterede interviews i værk.” (From, 2012, s.127) Overordnet tager denne 
interviewmetode udgangspunkt i billeder. Det kan eksempelvis være, at informanten får en opgave, der lyder 
på, at han eller hun skal tage nogle billeder af sin hverdag. Herefter foretages interviewet, der bygges op 
omkring billederne, der er blevet taget. På den måde får man god insigt i informantens adfærd, meninger og 
perspektiver. Derudover kan det måske være en god måde at få personer med handicap til at tale, da der er 
noget, de kan forholde sig konkret til.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



V2024809881 

Konklusion 
Ensomhed er et problem, og det er især unge med handicap, der rammes af ensomhed. Det er især i 
ungdommen, den grundlæggende sociale integration formes, men når man som ung med handicap er 
anderledes, kan det være svært at passe ind.  

Handicap er dog svært at definere. I dag vurderes handicap ikke ud fra den medicinske diagnose, men 
nærmere funktionsnedsættelsen ift. miljøet. 60% af danmarks befolkning bruger briller, men alligevel er kun 
15% af verdens befolkning handicappede ifølge WHO. Grundet brille teknologien er en funktionsnedsættelse 
i synet ikke længere set på som et handicap. Briller giver et helt klart syn, til dem der ikke havde det før. 
Brillebrugere er ikke længere ‘misfits’, men ‘fits’ grundet en teknologi.  

Teknologi og design af byrum eller artefakter, har stor indflydelse på, om en person med handicap er ‘fit’ 
eller ‘misfit’, om de passer ind og kan færdes i omgivelser, eller om de ikke kan.  

I indsamlingen af empiri udførte vi to interviews. Vi valgte dog at interviewe informanter, som vi havde 
relation til, da vi fra start havde en formodning om, at det at vi kendte til informanten, ville give ham tryghed 
og lyst til at fortælle og uddybe. Dette var dog ikke tilfældet, men vi kan herudfra konkludere, at det ikke var 
nok at kende informanten, og at selve den semistrukturerede interviewmetode ikke fungerede på netop vores 
case person med handicap. Dog kan vi samtidig konkludere, at metoden fungerede udmærket på faderen til 
case personen. Interviewet med case personens far viste os, at interesser er kilden til gode venskabelige 
relationer, og derfor var netop interesser i fokus i udarbejdelsen af produktídeen.  

‘Design for alle’ har til formål at gøre alle ‘fit’ ift. designet af produktet. Design overvejelserne tog 
udgangspunkt i eksisterende apps, og herudfra kunne vi konkludere, hvor vigtigt simplicitet, symboler og 
farvevalg er. Herunder indstillinger såsom oplæsning, zoom eller lign., der netop gør det muligt for alle at 
benytte appen.  

Hvis vi skulle arbejde videre med dette projekt, ville vores fokus ligge i udvikling af vores løsningsforslag. 
Her ville det være oplagt at igangsætte en iterativ designprocess. Ved inddragelse af brugerne ville vi kunne 
udforme app’en, så den tilpasses deres behov. Her er det vigtigt, at der ikke blot inddrages enkelte brugere, 
men at der fokuseres på at inddrage bredt. Der kunne bl.a. laves observationer af brugerne når de benytter 
app’en, for at finde eventuelle områder i app’en der giver brugeren komplikationer.  

Sidst er det vigtigt at konkludere, at mennesker er forskellige handicappede eller ej, og det er ikke muligt at 
designe hele verden, så den er ‘fit for all’. Det vi dog kan gøre er at designe udsnit af verden, så det er 
tilpasset den enkelte. At designe en verden, så der er steder hvor enhver kan føle sig ‘fit’, trods 
funktionsnedsættelser eller lign.  
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