Erik
Stolterman är

UTNÄMND TILL
HEDERSDOKTOR
Intervju med Erik Stolterman,
professor i interaktionsdesign
vid Umeå universitet och professor i informatik vid Indiana
University Bloomington, USA,
och även utnämnd till hedersdoktor vid IT-fakulteten 2017.
Hur skulle du beskriva ditt
forskningsområde?
– Mitt forskningsområde består
av två olika delar som jag har
hållit på med sedan jag påbörjade min forskarbana för många
år sedan. Den ena delen handlar
om design och vad design är. Vi
pratar om designteori och designfilosofi. Det andra området
har att göra med interaktion
och interaktivitet. I vårt samhälle idag lever vi i ständig interaktion med artefakter och system
och min forskning handlar om
hur vi kan förstå den relationen.
Vad ledde fram till valet av
forskningsområde?
– Det var faktiskt så att jag började med att undervisa precis
innan jag påbörjade min doktorandutbildning och jag insåg
då att det som fanns skrivet inte
var tillräckligt för att beskriva
de här två områdena på ett sätt
som fungerade både teoretiskt
och praktiskt. Så det blev nödvändigt för mig att undersöka
just design och interaktion.
Hur ser samarbetet med institutionen för tillämpad IT ut?
– Samarbetet började för väldigt
längesedan när jag var doktorand och på konferenser och
liknande träffade doktorander
från Göteborg.
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Vi lever idag i ständig interaktion
med artefakter och system och min
forskning handlar om hur vi
kan förstå den relationen
– En gemensam nämnare blev
Bo Dahlbom som senare kom
att bli professor i Göteborg och
en av grundarna av IT-fakulteten. Vid denna tid bodde han i
Umeå där jag också bodde.

känns som ett erkännande av
vad jag har gjort och bidragit
med. Troligen leder utnämningen till fortsatt och förstärkt
samarbete med institutionen
framöver.

– Många av de personer som
idag är seniora forskare på
institutionen för tillämpad IT
var doktorander samtidigt med
mig och jag har ofta varit opponent på disputationer och hållit
föreläsningar i Göteborg under
årens lopp.

Har du några framtida planer?
– Det som är väldigt aktuellt för
mig just nu är att jag publicerade en ny bok i höstas och ofta
är inbjuden att hålla föreläsningar och presentationer av
boken. Det har varit en spännande och givande tid för mig
sedan utgivningen, boken heter
Things That Keep Us Busy – the
Elements of Interaction och är
skriven tillsammans med min
kollega Lars-Erik Janlert.

– Jag har också deltagit i utvärderingar av utbildningsprogram
på institutionen och även hållit i
någon kurs och workshop.
Vad betyder det att du har blivit
utnämnd till hedersdoktor?
– För det första vill jag säga att
det är väldigt hedrande att bli
utsedd till hedersdoktor. Det
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