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Kommentarer till:  
”Användarcentrerad framtagning av tillgängligt 
kommunikationssystem”. 
 

Simon Östermans examensarbete: ”Användarcentrerad framtagning av tillgängligt 

kommunikationssystem” är en mycket bra och matnyttig sammanfattning av ett 

utvecklingsarbete. Han visar, konkret och detaljrikt, hur arbetet gått till och det är lätt att 

följa och förstå händelseförloppet. 

Ur det perspektiv vi har i projekt Begripsam finns det två infallsvinklar, som jag här tänker 

ägna mig åt. Det ena är sättet att arbeta iterativt, med lyhördhet för brukarna. Det andra är 

hur relevanta och underbyggda de konkreta resultaten och lösningarna är. 

 

Sättet att arbeta iterativt… 

Det sätt Rule Communications arbetat på illustrerar mycket konkret hur man, utan allt för 

stora resurser och ansträngningar kan få med användare som har olika typer av kognitiva 

profiler.  

Rule Communications inledde med att samtala med mig och Anita Hildén. Valet var ingen 

tillfällighet. Vi båda har lång erfarenhet av att arbeta med anpassningar för målgrupperna. Vi 

har en bred översikt av olika försök som gjorts under åren och känner till mycket forskning 

på området. Vi har varit med i tidigare utvecklingsprojekt, där en del blivit bra och annat, 

sett i backspegeln, borde gjorts annorlunda. Det är en erfarenhet som är väsentlig eftersom 

det motarbetar dogmatism.  

Det iterativa arbetssättet som Simon Österman beskriver är också något som 

funktionshinderrörelsen och olika myndigheter förordat i många år, men med magert 

resultat. Ett projekt som fokuserade på detta arbetssätt var ”Bättre tillsammans” som drevs 

av Hjälpmedelsinstitutet med medel från Allmänna Arvsfonden. Resultatet av det projektet 

finns beskrivet här på fungerandemedier: http://www.fungerandemedier.se/om-

brukarmedverkan-0  

http://www.fungerandemedier.se/om-brukarmedverkan-0
http://www.fungerandemedier.se/om-brukarmedverkan-0
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Jag deltog i referensgruppen för detta projekt och har senare sett till att vi i Begripsam ska 

arbeta för att förverkliga det. Arbetssättet är inte skilt från användarcentrerade arbetssätt i 

gemen, bortsett från att man här inser vikten av att ha med personer som har specifika 

nedsättningar. Tanken är att det bara är genom att ha det, som man kan skapa tillgänglighet 

för alla. Att det inte finns några ”normalmänniskor”, utan att alla användare är unika 

individer med delvis skiftande behov och förutsättningar, och att det därför är viktigt att 

tidigt i processen involvera personer med nedsättningar i olika funktioner. 

Vad Simon Österman konkret visar är också det vi inom funktionshinderrörelsen länge 

försökt förklara. Att det bara är användaren själv, i en viss situation, som kan avgöra om 

produkten eller tjänsten är tillgänglig eller ej. Vi ser därför med skepsis på producenter som 

påstår att de ”gör situationen tillgänglig för oss”.  

Rule Communications har inställningen att de kan skapa möjligheter, eller verktyg, som 

möjliggör för användarna att själva utforma tillgängligheten. Det är en viktig distinktion. Inte 

minst visar Begripsam, där vi samlat personer med olika typer av kognitiva 

funktionsnedsättningar, att våra behov skiljer sig, inte bara mellan diagnosgrupperna, utan 

också mellan individer. Arbetssättet är alltså helt i överenstämmelse med begreppet 

Universell utformning, ett synsätt som Handikappförbunden HSO gjort till sitt. 

Att skapa ett tillgängligt nyhetsbrev skiljer sig, som Simon Österman påtalar, inte så mycket 

från att skapa en tillgänglig webbsida.  

Utgångspunkten när Anita Hildén och jag var med och gav en första input till Rule 

Communications var också att vi tidigare arbetat praktiskt med webbsidor. Närmre bestämt 

denna portal: fungerandemedier.se, Dyslexiförbundet FMLS portal dyslexi.org och FUB:s 

portal fubkoll.se. Fungerandemedier är idag ett fönster ut för projektet Begripsam, samtidigt 

ska den förmedla kunskap till personer som utvecklar produkter och tjänster och till 

personer som är involverade i standardiseringsarbete. Fubkoll.se, vänder sig huvudsakligen 

till personer med utvecklingsstörning som inte förmår läsa text. Tankarna kring fubkoll.se 

beskrivs här: http://www.fungerandemedier.se/sok/fubkoll  

Arbetet med dessa portaler pågick parallellt, så vi kunde värdera likheter och skillnader i 

målgruppernas behov och teknikens möjligheter att lösa frågorna. I detta arbete som pågick 

under flera år deltog också Hans Hammarlund och Kerstin Ivarson Ahlstrand som båda två nu 

http://www.fungerandemedier.se/sok/fubkoll
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är aktiva inom Begripsam. Vi utgick från den kunskap vi, och övriga som arbetade med 

portalerna, hade om brukarnas förutsättningar och teknikens möjligheter.  

Idag vet vi mer, både om målgruppernas behov och om teknikens möjligheter. Vi har därför 

påbörjat ett arbete, där den nya kunskapen och begripsamdeltagarnas kompetens, gör det 

möjligt för oss att vidareutveckla portalen.  

Erfarenheterna från arbetet med dessa portaler fanns naturligtvis med, vid det inledande 

samtalet som Anita Hildén och jag hade med Rule Communications företrädare då de 

påbörjade sitt arbete. 

 

Det utvidgade textbegreppet 

Sakta men säkert har också vår kunskap om det vi idag kallar Det utvidgade textbegreppet 

blivit allt mer centralt. Att se skillnaden på traditionellt läsande och på de möjligheter den 

nya tekniken ger, för att skapa bättre möjligheter. Centralt i detta arbete har resultatet från 

ett annat projekt varit. Projektet Begriplig samhällsinformation, som ägdes av 

Afasiförbundet och genomfördes av företaget Funka Nu, med en referensgrupp bestående 

av företrädare från flera olika funktionshinderorganisationer, myndigheter och konsulter. Jag 

och Hans Hammarlund var aktiva i det projektet. 

I projektet Begriplig samhällsinformation jämfördes tillgängligheten mellan olika typer av 

presentationer och hur de fungerade för personer med olika kognitiva förutsättningar. Man 

tittade på traditionell text, lättläst text, uppläst text, film, bild, animation osv. Resultatet 

finns beskrivet här: http://www.fungerandemedier.se/begriplig-samhallsinformation-1 

Ett konkret resultat var att svaret på tillgänglighet för den som har läshinder av något slag 

inte generellt gick att avhjälpa med så kallad lättläst text. Det stämde bra med den 

erfarenhet flera personer ur målgrupperna hävdade.  

Denna erfarenhet var naturligtvis viktig att testa även vid framtagande av ett tillgängligt 

nyhetsbrev, vilket Rule Communications skulle göra. 

 

http://www.fungerandemedier.se/begriplig-samhallsinformation-1
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Lättläst inte lösningen 

År 2012 kom också Camilla Forsbergs avhandling ”Myndigheten, texten och läsaren – 

Myndighetsinformation i lättläst version”. Hon visade där sammanfattningsvis att de lättlästa 

myndighetstexterna språkligt sett var både lättare och svårare att läsa och tolka än 

motsvarande normalversioner, att de hade ett otydligt syfte och att de ofta var mer 

svåråtkomliga än normalversionerna. Hennes analys visar också att olika lättlästa faktorer 

kan motverka varandra och att de lättlästa texterna som publiceras på webben inte heller är 

anpassade efter mediet. Hon konstaterade vidare att lättlästa myndighetstexter är 

kontextberoende och ställer relativt höga krav på läsarnas litteracitetsförmåga och hantering 

av olika medierande redskap.  

Camilla Forsberg kunde helt enkelt konstatera att ”texterna riktar sig till många läsare med 

olika behov och blir troligen inte lättlästa i sin helhet för någon. Myndigheterna uppfyller 

därmed medborgares rättigheter enligt språklagen, inte deras behov.” Uppsatsen finns här: 

http://dspace.mah.se/handle/2043/13766  

Det händelseförlopp jag skissat här, är en bakgrund till det samtal Per Sunesson, Simon 

Österman, Anita Hildén och jag inledningsvis hade. Mycket av detta verbaliserade varken 

Anita Hildén eller jag under samtalet, men det avspeglades naturligtvis i våra värderingar och 

rekommendationer. Sen gjorde Rule Communications sina studier, prototyper och tester, 

som hade till uppgift att verifiera eller förkasta våra rekommendationer. 

De konkreta resultaten och lösningarna  

Metaforer och liknelser 

Vid genomläsningen av Simon Östermans arbete finns det en del saker som belyser 

komplexiteten i ett arbete som detta – att skapa ett tillgängligt nyhetsbrev. Under punkt 

2.2.3. konstaterar han att personer med Autismspektrumtillstånd ofta har svårt med 

språkliga grepp som ordspråk och liknelser eftersom de lätt tolkar dem bokstavligt. Så är det, 

vilket vi i Begripsam ofta blir påminda om. Men det är viktigt att därmed inte försvåra för 

dem som har andra förmågor. Detta är något jag brottats med i min bok ”Språk, kunskap och 

mänskliga förmågor”. Som dyslektiker har min räddning ofta varit just associativt tänkande, 

med metaforer och liknelser och jag vet att andra med dyslexi har samma erfarenhet. Här 

finns också en förklaring i barns språkutveckling. Psykologen och hjärnforskaren John 

http://dspace.mah.se/handle/2043/13766
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Gardner konstaterar att barn ofta är mycket bra på metaforiskt och fantasifullt tänkande, 

vilket vi kan se i deras fascination för sagor.  

Även en annan forskare Kieran Egan, professor i pedagogik, går hårt åt de positivistiskt lagda 

filosofierna, som vill sopa vikten av metaforer och mytologiers betydelse under mattan. 

Kanske för att deras funktion och uppenbara effekt på tänkandet, inte är så lätt att utvärdera 

med logiskt vetenskapliga metoder. Hur det nu än är med det, så har det enda sedan 60-

talet hävdats att man ska undvika metaforer och bildspråk, om man ska skriva begripligt och 

lättläst. Man utgick då från behoven hos personer med utvecklingsstörning. Men Kieran Egan 

visar, med hänvisning till forskning, att det är enklare att samla metaforer i förskolebarns 

språk, än i collegestudenters. Tre-fyraåringar utformar dessutom fyndigare metaforer än 

barn i sju till elvaårsåldern. Kanske är det så att skolan med sin logiska kunskapssyn utvecklar 

just det, på bekostnad av andra förmågor och att de elever som har ett mer associativt 

tänkande då får svårare att utnyttja sina förmågor. Detta vet vi inte, men dagens teknik gör 

det möjligt att ta reda på mer om detta, genom att överlåta åt individen att själv välja 

arbetsverktyg utifrån sina egna behov. Det gäller alltså att stå öppen för dessa behov och 

inte begränsa möjligheterna på grund av att några personer uppenbart har problem med 

metaforer, associationer och bildspråk. 

Med dessa resonemang i bakhuvudet menar jag, att Rule Communications i sitt arbete 

kommit långt när man strävar efter att skapa verktyg, där det är upp till användaren att själv 

välja hur de vill få saker presenterade. Och även om de inte löst just denna fråga så visar 

förhållningssättet på möjligheter att ge sig in djupare, även i denna problematik. 

Vårt behov av bilder 

En annan fråga som Simon Östermans studie påtalar är vårt användande av bilder. Under 

2.2.4. skriver han: För personer med AST är sammanhanget som bilden visas i viktigt. Som 

nämnts tidigare är tydlighet viktigt för den här målgruppen och att tydligt kunna koppla 

bilden till sammanhanget …” 

När det gäller bilder och hur vi tillgodogör oss dem, kommer det idag också fram allt mer 

kunskap. Jana Holsanova har med ögonrörelsekamerans hjälp visat att vi avläser tidningar 

och webb på sätt som vi kanske inte trodde att vi gjorde. Se mer om det här: 

http://www.fungerandemedier.se/jana-holsanova 

http://www.fungerandemedier.se/jana-holsanova
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Eva Wennås Brante har nyligen kommit med en studie som visar att bilder kan försämra 

läsförståelsen för dem som har dyslexi: 

http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//bilder-kan-ge-forsamrad-

lasforstaelse.cid1223466 Detta är forskning där vi framöver säkert kommer att förstå mycket 

mer. Rule Communications utvecklingsarbete är här viktigt eftersom de möjliggör för 

användaren att själv få välja hur de vill tillgodogöras sig bilder. 

LIX 

Simon Österman för också resonemang kring LIX, vilket naturligtvis är relevant i 

sammanhanget. Men det kan kompletteras och problematiseras, vilket vi gjort här på 

fungerandemedier i några artiklar. Den ena är skriven av Margareta Westman, som tidigare 

var chef för språkrådet. Hon går igenom Lix uppbyggnad och de problem och begränsningar 

det synsättet har. Den andra är skriven av Lars Melin som visar texters komplexitet och hur 

lix kan manipuleras. Artiklarna finns här: http://www.fungerandemedier.se/lix  

Färger 

När det gäller färger på text och bakgrund, så finns det mycket lite i forskningen om det. Så 

visar Johan Borg i skriften ”Kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation” att man i 

en studie funnit att brun text på mörkgrön bakgrund skulle vara bra för personer med 

dyslexi, vilket många svenskar med dyslexi protesterar mot. I arbetet med portalerna 

dyslexi.org och fungerandemedier.se utgick vi från kunskapen att allt för starka kontraster 

kunde vara hindrande för en del personer med dyslexi. Därför gjorde vi så att man kan 

anpassa sidan och välja en mycket ljus gul eller en mycket ljus grå bakgrund, vilket många 

ansett vara bra. Här visar Rule Communication också på möjligheten att själv välja, men vad 

det troligen handlar om är små justeringar i nyanser, snarare än kraftiga. Johan Borgs studie 

finns här: http://www.fungerandemedier.se/kognitiv-tillganglighet-i-elektronisk-

kommunikation-tva-rapporter  

Synonymlexikon eller ordbok 

Även frågan om synonymstöd eller ordbok har en historia. I början av 2000-talet utvecklade 

Dyslexiförbundet FMLS verktyget LexiLäser, som både var ett läs- och skrivverktyg. Det skulle 

kunna användas i skolarbete och vi ville ge eleverna möjlighet att läsa texter som var lite mer 

avancerade än deras förmåga, vilket forskningen visar att man bör ge sig i kast med för att 

http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/bilder-kan-ge-forsamrad-lasforstaelse.cid1223466
http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/bilder-kan-ge-forsamrad-lasforstaelse.cid1223466
http://www.fungerandemedier.se/lix
http://www.fungerandemedier.se/kognitiv-tillganglighet-i-elektronisk-kommunikation-tva-rapporter
http://www.fungerandemedier.se/kognitiv-tillganglighet-i-elektronisk-kommunikation-tva-rapporter
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behålla och utveckla sin läsförståelser. Vi fick då tillgång till Norstedts digitala ordbok. Men 

där var ordförklaringarna på en hög språklig nivå med markering om det var subj. adv. m.m. 

som blev förvirrande för de språkovana läsarna. Därför var den hjälpen till någon större 

hjälp. Slutsatsen, i backspegeln, blev att de var mer hjälpta av en synonymordlista. 

En annan aspekt av detta är produktionen av nyhetsbreven. Det måste ske så smidigt som 

möjligt utan extraarbete för redaktören. Om redaktören själv tvingas skriva förklaringar till 

utvalda ord, kan det lätt leda till att det inte blir av, eller att det inte läggs ner större jobb på 

det. Därför behövs ett verktyg som enkelt, helst automatiskt, kan användas.  

Ännu en fråga är om orden som har en förklaring/synonym ska vara markerade eller ej. I  

Word går det att använda synonymordboken på samtliga ord, man behöver bara ställa 

markören på ordet, högerklicka och välja synonymordboken, så får man upp alternativ till 

det valda ordet. Nackdelen är att man kan få upp synonymer som i sammanhanget inte är 

relevanta. Det ger sig å andra sidan oftast av sammanhanget.  

Om man istället väljer att markera ord i texten och gör specialanpassade förklaringar till 

dem, så uppstår ett annat problem. Alla markeringar indikerar att det är något speciellt med 

det markerade ordet, kursivering, fetstil osv. betonar ordet och tvingar läsaren till att fråga 

sig varför det är markerat. Man rycks därmed lätt upp ur innehållet. Medvetet eller halvt 

omedvetet måste man lösa frågan varför ordet är markerat. Är det viktigare än något annat? 

En annan tolkning är att markerade ord i nyhetsbrevet indikerar: ”detta ord kan vara svårt”. 

Läsare med lässvårigheter har oftast ett dåligt självförtroende just när det gäller läsning. Om 

de då inte har problem med ordet, skapar markeringen lätt en osäkerhet.  

Denna problematik visar att det inte är så självklart att det finns en riktig lösning, utan att 

producenten står inför olika val, som i sin tur bör testas och utvärderas. Det visar också att 

det finns en stor fördel om dessa val kan överlämnas åt användaren själv.  

Slutkommentar 

Slutligen har Rule Communication gjort ett bra arbete som Simon Österman skildrat på ett 

föredömligt och överskådligt sätt. Men tyvärr finns det en initial begränsning. Att man inte 

haft med målgruppen personer med utvecklingsstörning och inte heller någon kontrollgrupp 

med läsare utan specifika nedsättningar. Båda de grupperna skulle kunna ge oss viktig 

information. När det gäller målgruppen med utvecklingsstörning, som har svårigheter med 
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abstraktionsnivå, så kanske det främst är frågeställningar för redaktörerna, hur man kan 

förklara begripligt. Men målgruppen läsare utan specifika svårigheter hade varit intressant 

för att kunna avgöra i vilken utsträckning verktyget blivit bättre för läsare i gemen om det 

utvecklas med hänsyn till personer som har olika nedsättningar. I vilken utsträckning skulle 

de använda sig av de olika valmöjligheterna. 

Torbjörn Lundgren 

Fungerandemedier.se 

 


