
Individens upplevelse av livskvalitet beror på 

i vilken i utsträckning hon själv kan kontrolle-

ra sina val. Samtidigt ställer många produkter 

och tjänster stora, och delvis nya, krav på våra 

kognitiva och språkliga förmågor. Detta gäller 

alla människor, men mest utsatt blir den som 

har nedsatt kognitiv förmåga.  

 

Många kan inte använda marknadens produk-

ter och tjänster, utan någon form av externt 

stöd, vilket är både dyrt och odemokratiskt. 

Därför bör man ta hänsyn till de erfarenheter 

och lärdomar personer med funktionsnedsätt-

ningar har. Så definieras användbarhet enligt 

standarden ISO 9241-11 som: "Den grad i 

vilken användare i ett givet sammanhang kan 

bruka en produkt för att uppnå specificerade 

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 

användaren tillfredsställande sätt." 

 

På portalen www.fungerandemedier.se publi-

cerar Dyslexiförbundet och FUB, i samarbete 

med andra organisationer och myndigheter, 

fördjupad kunskap om de kognitiva aspekter 

som idag bör implementeras i de internatio-

nella standarderna.  
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 Datum: Månd 26 mars  

 Tid:13.00-16.30  

 Plats: Ringvägen 100, Stockholm 

 Anmälan: via fungerandemedier.se 

 Pris: Gratis 

Om begriplighet 

och standarder 
Program 

Dyslexiförbundet FMLS 

Telefon: 08-665 17 00 

E-post: info@dyslexiforbundet.se 

om digital delaktighet och  

begriplighet 

Det nya 

språket 

    Seminarium: 

http://www.fungerandemedier.se


Det nya språket  
om digital delaktighet och begriplighet.  

  

Program 

13.00 Välkomna 

Torbjörn Lundgren från fungerandemedier.se och Christine Cars-Ingels från kampanjen 

Digidel. 

13.10 Det nya språket 
Hur är vi som människor funtade för att kunna kombinera skrift, bild, film, animation, tal 

och grafisk form? Vilka krav och möjligheter utsätter den digitala utvecklingen oss för? 

Hur tillgodogör vi oss information i tryckt form och på nätet?– Jana Holsanova, docent i 

kognitionsvetenskap tar upp myter och sanningar. 

13.40 Människans förutsättningar och mediernas möjligheter. 
Torbjörn Lundgren om fungerandemedier.se som plattform för att lyfta olika målgruppers 

behov och förutsättningar och om vikten av att lyfta begriplighet som aspekt på tillgänglig-

het. 

14.00 Digital delaktighet 
Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010” använder 1,5 miljoner svenskar ald-

rig eller sällan Internet och e-tjänster. Det finns ett starkt samband mellan användning av 

digitala tjänster och socioekonomiska villkor. Men hur ser det ut för personer med specifika 

förutsättningar och vad vet vi om delaktigheten för personer med kognitiva och språkliga 

funktionshinder? Olle Findahl och Janne Evelid, som arbetar med undersökningen, belyser 

behovet av att få fram bättre underlag för olika målgruppers digitala delaktighet. 

14.20 Paus 

14.40 Digital delaktighet – ett krav för en väl fungerade demokrati 
Kampanjen Digidel, som sjösattes för ett år sedan, står nu mitt uppe i arbetet med att få en 

halv miljon svenskar att börja använda Internet före slutet av 2013. Hur arbetar nätverket? 

Vilka resultat ser vi redan nu? - Christine Cars-Ingels. 

15.00 Vikten av kognitiv standardisering 
En översikt av standardiseringen inom ergonomiområdet: - användbarhet och tillgänglighet 

- behov och möjlighet att få in kognition och språk - begriplighet – i standardiseringsarbe-

tet. - Tomas Berns, Msc, PhD. Ergolab AB Ordförande i SIS TK 380 Ergonomi och SIS TK 

380/AG 2 Människa-systen interaktion  

15.30 Samtal 
Samtal om begriplighetens roll och olika målgruppers behov på den digitaliserade, multi-

modala, arenan. Vad kan och borde göras? 

16.30 Avslutning 


