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1. Introduktion 
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Projektet Easy Reading 

I Easy Reading bedriver personer med kognitiv 

funktionsnedsättning forskning och utveckling tillsammans 

med forskare och utvecklare. 

Det kallas också för inkluderande forskning och utveckling. 

Tillsammans vill de utveckla en programvara 

som gör Internet enklare för alla. 

Forskare med kognitiv funktionsnedsättning kallas också för 

medforskare.  

Medforskarna vet bäst vilken hjälp de behöver  

för att enklare kunna förstå en webb-sida. 

De är med i projektet redan från starten 

och kan dela med sig av sina önskningar,  

problem och idéer. 

Medforskarna hjälper till så att Easy Readings programvara 

ska bli enkel att använda och att 

den verkligen kan göra en webb-sida enklare att förstå. 
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Medforskarna testar Easy Readings programvara. 

Sen kan de tala om för utvecklarna vad som är bra 

och vad som kan bli bättre. 

Det finns tre team med medforskare: 

▪ Dart (Sverige) 

▪ Proqualis (Österrike) 

▪ PIKSL (Tyskland) 

  



6 

 

2. Att forska 

tilsammans 
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2.1 Koventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning 

Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning Artikel 32 (1a) säger att: 

Syftet är att ”säkerställa att internationellt samarbete, 

inklusive internationella utvecklingsprogram, omfattar och 

är tillgängligt för personer  

med funktionsnedsättning”.  

Det betyder att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna medverka i internationella projekt. 
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2.2 Vad är forskning egentligen? 

I forskning undersöker forskare noga ett problem. 

Projektet Easy Reading undersöker 

till exempel följande problem: 

Vissa webb-sidor är svåra att förstå för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

Forskarna undersöker 

▪ Vad är det specifika problemet? 

▪ Vad kan förändras? 

▪ Vad kan göras bättre?  

Ibland uppfinns något nytt.  

Det är också forskning.  
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2.3 Vad menas med 

forskningssamarbete? 

Forskningssamarbete betyder att: 

personer med kognitiv funktionsnedsättning arbetar 

tillsammans med forskare och utvecklare med något [3,4] 

Alla bildar tillsammans ett forskningsteam.  

Detta kallas också inkluderande forskning. 

Personer med kognitiv funktionsnedsättning vet 

vilka problem andra kan ha på Internet  

och vet vilken hjälp de behöver.  

De är experter inom sitt eget område.  

Det är därför de också kallas för medforskare. 

Allas åsikter i ett forskningsteam är viktiga.  

Ingen har mer att säga till om än de andra.  

Man arbetar tillsammans på jämlik nivå.   
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2.4 Vem kan forska 

Alla kan forska  

Till exempel: 

▪ Personer från målgruppen.  

▪ Personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

▪ Personer i en organisation eller stödgrupp för personer 

med kognitiv funktionsnedsättning. 

▪ Personer i målgruppen som redan är tränade i att vara 

medforskare.   
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3. Medforskare 
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3.1 Vad är en medferskare? 

En medforskare känner till problemet 

som ska undersökas. 

De känner till problemet därför att  

de har samma problem.  

Det är därför de är bäst på att förstå  

andra personer som har samma problem. 

Exempelvis i projektet Easy Reading: 

▪ Medforskarna har själva svårigheter på Internet. De 

frågar och observerar vad som är bra och rätt för dem: 

Vilken hjälp behöver jag för att förstå 

eller lättare hitta någonting?  

▪ De kan också fråga andra personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar:  

Vilka svårigheter har du på Internet? 

Vilken hjälp behöver du på Internet?  

▪ De provar lösningar som tagits fram 

och diskuterar tillsammans med utvecklarna 

vilka andra lösningar som finns..  
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3.2 När och varför behöver vi 

medforskare? 

Medforskare behövs för att vi  

ska förstå ett problem bättre. 

Medforskare berättar för forskare 

och utvecklare vad de behöver. 

De är viktiga för att vi ska hitta en bra lösning 

på de problem som finns. 

Till exempel: 

Medforskare i projektet Easy Reading kan tala om vilken 

hjälp personer med kognitiv funktionsnedsättning behöver 

på Internet. 

Forskarna och utvecklarna letar då efter lösningar 

tillsammans med medforskarna.  

De är ett forskningsteam tillsammans. 

Forskningsteamet testar och utvärderar 

alla lösningar tillsammans. 
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3.3 Vad gör medforskare mer? 

I projektet Easy Reading berättar medforskarna för 

utvecklare och forskare om programvaran har: 

▪ en funktion som inte fungerar bra 

▪ en funktion som behöver ändras 

De föreslår lösningar eller förbättringar.  

Utvecklarna lyssnar och ändrar funktionerna i 

Easy Readings programvara. 

Efter det provar medforskarna programvaran igen. 

Sen testar medforskarna programvaran  

tillsammans med andra personer 

med kognitiv funktionsnedsättning. 

Medforskarna är också med  

och skriver forskningsrapporten.   
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3.4 Vad är uppgifterna för forskar-

grupperna i projektet? 

Alla tre teamen hjälper till med att: 

▪ utveckla en önskelista (analys av krav) 

▪ genomföra och anpassa forsknings- och analysmetod 

Men varje team har också egna uppgifter. 

Proqualis (Österrike) 

▪ Utveckling och anpassning av forsknings- och 

analysmetoder 

▪ Ögonspårning (eye tracking) 

▪ Anpassning till enkelt språk Development and adaption 

of research and analysis methods 

PIKSL (Tyskland) 

▪ Utveckling och anpassning av forsknings- 

och analysmetoder 

▪ Utvärdering  

Dart (Sverige) 

▪ Justering av rekryteringsprocess 

▪ Utvärdering  



16 

 

4. Förderedelser 
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4.1 Hur kan vi hitta medforskare? 

Det finns många sätt att välja medforskare. 

Forskare och utvecklare kan till exempel: 

▪ använda ett frågeformulär 

▪ göra en intervju 

▪ ha en workshop för att lära känna varandra. 

Forskare och utvecklare frågar medforskarna: 

▪ Är du intresserad av att vara med i det här projektet? 

▪ Vilken erfarenhet har du själv av ämnet för projektet?  

▪ Vad är du speciellt bra på? 

På det sättet kan utvecklare och  

forskare lära känna medforskarna.  

Men medforskarna måste också lära känna  

forskarna och utvecklarna..  



18 

 

4.2 Hur kan du informera om 

projektet? 

Innan personer med kognitiva svårigheter kan delta som 

medforskare, måste de få information. 

Informationen måste vara enkel och lätt att förstå. 

Information måste ges om: 

▪ det planerade projektet 

▪ forskningsämnet 

▪ syftet och villkoren för arbetet som medforskare 

Ett samtal passar särskilt bra för att ge information. 

Det är också viktigt att medforskaren  

får all information skriftligt.   
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4.3 Vem kan delta som medforskare? 

En medforskare ska vara intresserad av projektet. 

Hen ska få information om arbetet i projektet.  

Hen ska därefter skriva under ett samtyckesavtal  

om att hen vill delta.. 

Detta kallas Informerat samtycke. 

Detta är viktigt: 

▪ Det är frivilligt att delta. 

Medforskaren kan när som helst säga  

”Jag vill inte delta mer”. 

Det är helt okey. 

▪ Medforskare har rätt att fatta beslut om sig själva, om 

vilken data som ska publiceras, 

till exempel vilka foto av dem som ska visas på Internet.  

Integritet och säkerhet måste respekteras  

för alla projektdeltagare..  
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4.4 Vad är mitt ansvar som 

medforskare? 

I ett forskningsprojekt tar medforskare ansvar 

för sig själva, för andra projektdeltagare  

och för projektet. 

Att ta ansvar betyder att alla: 

▪ kan lita på varandra 

▪ gör sina uppgifter bra 

▪ följer tidsfrister och avtal  

▪ deltar i möten 
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4.5 Informerat samtycke i projektet 

Easy Reading 

Informerat samtycke  

Det här är ett samtycke 

som alla som är med i projektet  

måste skriva på. 

Innan du skriver på 

behöver du förstå vad projektet 

Easy Reading handlar om. 

Informerat samtycke är ett krav 

för att få vara med som medforskare i projektet. 

Läs detta noga innan du skriver på! 

Vad handlar projektet Easy Reading om? 

Många människor har svårt att förstå 

information på Internet. 

Det kan vara svårt därför att: 

▪ de inte kan läsa så bra 

▪ eller de läser långsamt 

▪ eller lätt tappar bort sig 

▪ eller har svårt att förstå vissa ord  
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I projektet Easy Reading kommer medforskare 

och utvecklare att undersöka hur man kan 

hjälpa människor att förstå saker på Internet bättre. 

Till exempel: 

▪ Vi frågar vad som är svårt på Internet 

▪ Vi tar fram nya sätt att använda Internet 

▪ Vi provar de nya sätten 

Ditt deltagande 

Det är helt frivilligt att vara med i projektet. 

Din personliga data 

Personer som vill vara med i projektet godkänner att vi 

samlar in och använder personliga data. 

Exempelvis personlig information: 

▪ Namn, kön, ålder 

▪ Frågor om hur datorn används 

▪ Videofilmer av personliga diskussioner, foton 

och filmer 
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Vi kommer inte visa ditt namn för andra. 

Men vi kan komma att visa bilder på dig. 

Varje deltagare kan ta tillbaka sitt samtycke  

när som helst.  

Du har rätt att få veta vilken information  

vi sparar eller använder. 

Du har rätt att ta bort information eller  

ändra den om det har blivit fel.  

Det påverkar inte dig negativt om du vill göra det. 
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Informerat samtycke 

Samtycke: 

Jag samtycker att delta i forskningsprojektet  

Easy Reading.  

Jag accepterar att information om mig används för att 

berätta om projektet 

Inklusive foton, 

Inklusive filmer 

(plats och datum) 

(signatur) 

(vid behov, god mans underskrift) 

 

  

YES  NO  

YES  NO  
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4.6 Vilka regler gäller för forskning? 

Det finns sex regler som är viktiga när man forskar 

tillsammans med andra människor. 

Dessa regler gäller för alla som deltar i projektet; 

medforskare, forskare och utvecklare. 

Dessa regler bör forskningsteamet diskutera igen 

och igen i olika situationer.  

På så sätt kan man förstå och  

komma ihåg reglerna bättre. 

1. Diskretion 

Ett annat ord för diskretion är sekretess.  

Det betyder att man inte kan berätta om allting som görs i 

projektet för andra människor.  

Till exempel 

Medforskaren Hans berättar om sina problem på Internet.  

Då får inte jag berätta för mina vänner  

hemma om Hans problem.  

Jag uppför mig diskret. 

2. Ärlighet 

Du är ärlig när du berättar sanningen. 

Till exempel: 
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Jag tycker det är för mycket för mig som medforskare 

eftersom jag måste göra så många uppgifter. 

Då berättar jag för de andra: 

”Jag tycker att det är för många uppgifter” 

Jag är ärlig. 

3. Tydlighet 

Tydlighet innebär att tala om sina tankar på ett 

tydligt sätt. 

Till exempel: 

En forskare säger att testningar med testpersoner 

snart ska starta. 

Men jag behöver mer tid för förberedelse. 

Då säger jag direkt till forskaren: 

”Jag behöver mer förberedelsetid” 

4. Förtroende 

Med förtroende menas att du kan lita på andra. 

Till exempel:  

Jag litar på att övriga teammedlemmar kommer att göra sitt 

arbete så bra som möjligt. 

5. Artighet 

I gemensamt arbete är det viktigt att 

alla är vänliga mot varandra. 

Till exempel: 
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När många personer arbetar tillsammans, 

kan det kanske hända att du inte gillar någon  

eller att du blir arg på en person  

eller att du är på dåligt humör. 

you are in a bad mood. 

Artighet innebär att fortsätta vara vänlig 

och inte förolämpa någon. 

6. Hjälpsamhet 

Med hjälpsamhet menas att hjälpa andra, 

som du ser behöver hjälp 

Till exempel: 

Jag vet att en medforskare inte kan läsa. 

Jag erbjuder mig att hjälpa honom, 

och att läsa texten för honom. 

Jag visar hjälpsamhet. 
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