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En kort bakgrund:
• Våra tester visar att många har svårt att förstå innehållet på offentliga 

webbplatser.

• 2006 undersökte Funka hur Lättläst fungerande på webben, 
resultatet pekade ut ett antal problem.

• OECD-undersökning om läsförmåga visar att endast 35% av 
befolkningen kan anses vara riktigt goda läsare.

• Handikapporganisationerna har inga tydliga krav på hur offentlig 
information borde utformas.

• Projektet drivs av Funka Nu på uppdrag av Afasiförbundet, 
Dyslexiförbundet, Riksförbundet Attention, Sveriges Dövas 
Riksförbund, Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna (FUB). Finansiering sker genom Allmänna Arvsfonden



Tillgänglighet – 3 delar
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Presentation Notes
Alla 3 delarna, Teknik, Pedagogik och Språk måste fungera för att användaren ska kunna ta till sig informationen.



Modell för begriplig samhällsinformation



Vad kan man ha problem med?

Läsa Förstå

Se
Skriva

Höra
Tala

Styra datorn

Komma 
ihåg

Elektromagnetiska fält



• Personer med funktionsnedsättningar

• Teknikovana

• De som har svenska som andraspråk

• Personer med arbetsskador

• Personer med koncentrations- och 
minnessvårigheter (stressade)

• Äldre

Vilka får särskilda problem när 
webben är otillgänglig?



Projekt ska:

1. Bearbeta (riktig) information enligt modellen.

2. Utveckla testmetoder och testa begriplighet.

3. Beskriva metoder, kostnader och resurser som krävs för att 
skapa mer begriplig information.



• Biobankslagen (finns på många landstings- och kommunwebbar)

• ICE, In case of emergency (finns på många landstings- och 
kommunwebbar)

• Kulturarvet (Vad gör Statens Fastighetsverk?)

• Eget val i hemtjänsten (Linköpings kommun)

• Kalendarium (Afasiförbundet)

• Taltidning från kassett till webb (Länsbiblioteket i Gävleborg)

• Projekt (Vägverket)

• Anmäl något

1. Bearbeta och förenkla



Varianter som vi arbetar med:

• En begriplig sammanfattning

• Lättläst enligt konceptet lättläst

• Film

• Ljud (inläst och via talsyntes)

• Animationer

• Fotografier

• Serier/teckningar

• Teckenspråk



http://www.funkanu.se/Projekt/Begriplig-samhallsinformation/Producerat-material/Ge-instruktion-om-hur-nagot-gar-till/ICE-om-det-hander-en-olycka/ICE-originaltext/�
http://www.funkanu.se/Projekt/Begriplig-samhallsinformation/Producerat-material/Ge-instruktion-om-hur-nagot-gar-till/ICE-om-det-hander-en-olycka/Bearbetad-text-ICE/�
http://www.funkanu.se/Projekt/Begriplig-samhallsinformation/Producerat-material/Ge-instruktion-om-hur-nagot-gar-till/ICE-om-det-hander-en-olycka/Lattlast-ICE/�
http://www.funkanu.se/PageFiles/2200/ICE FILM MED TEXT utan popup 2009-02-25.swf�
http://www.funkanu.se/Projekt/Begriplig-samhallsinformation/Producerat-material/Ge-instruktion-om-hur-nagot-gar-till/ICE-om-det-hander-en-olycka/Film-ICE/�
http://www.funkanu.se/Projekt/Begriplig-samhallsinformation/Producerat-material/Ge-instruktion-om-hur-nagot-gar-till/ICE-om-det-hander-en-olycka/Teckensprak-ICE/�
http://www.funkanu.se/PageFiles/2200/ICE.mp3�




1. Utarbeta testmetoder.
2. Testa på riktiga personer.

Personer med:
• Afasi
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Dyslexi
• Utvecklingsstörning
• Döva
• Svenska som andraspråk
• Kontrollgrupp

2. Testa!



Testupplägg och testmetoder

• Hur mäter man att något är begripligt?

• Enkla tester som en informationsavdelning kan upprepa i 
sin egen verksamhet

• Utveckling av test- och analysverktyg

• Forskarmedverkan från Certec, Lunds Tekniska Högskola





2. Bedömning av svårighetsgrad

Kontrollfrågor

3. Varför är det bra att lägga in en ICE-kontakt i din telefon?
a) Polisen kan ringa dig om det händer en olycka
b) Polisen kan ringa någon du känner om det händer en olycka
c) Polisen kan föra statistik över olyckor



Hur svårt är det då?
Under perioden januari – juni 2009 genomför vi en rad olika tester. Just nu är vi alltså 
mitt inne i testperioden. Men redan nu ser vi en del tendenser:

• Originalen är (nästan) alltid för svåra. En ordentlig bearbetning av originalet ger 
stor effekt. Användarnas bedömer genomgående en bearbetning av 
originaltexten som betydligt lättare.

• Bilder och filmer ger stor effekt. Även bilder i en film ger stor effekt. Till exempel 
är det bra att lägga in bilder på adresser och telefoner eller instruerande bilder i 
en teckenspråkig film.

• Produktion av lättläst ger en viss förbättring jämfört med en begripligt skriven 
förlaga. Här verkar det dock vara skillnader mellan informerande och 
instruerande texter.

• Många som bedömer informationen som lätt svarar ändå fel på någon 
kontrollfråga.

• Skillnaden inom varje kontrollgrupp är stor. Det gäller vad man uppfattar som 
svårt samt vilken form av material man föredrar.



Handbok på webben för redaktörer! (När projektet är 
klart)

• Hur jobbar man med alternativa format?

• Tidsåtgång och arbetsprocesser

• Kostnader

• Handikapporganisationernas krav på offentlig 
information

3. Dokumentera



Det finns inga normalanvändare.
www.funkanu.se/begripligt 
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