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Information till samtycke för testpersoner. 

 

Samtycke 
 
Det här är ett formulär för samtycke 
som alla som vill vara med i projektet  
måste skriva på. 
 
Du måste skriva på formuläret  
för att vara med och 
prova saker i projektet. 
 
Innan du skriver på 
behöver du förstå vad projektet 
Easy Reading handlar om. 
 

 
 
 

 
Gå igenom detta noga innan du skriver på!  
 
Du kan få ett extra exemplar av denna information om du vill ge det 
till någon annan, till exempel förälder eller god man. 

 

  
Vad handlar projektet Easy Reading om? 
 
Många människor har svårt att förstå 

informationen på Internet. 

 

Det kan vara svårt för att 

de inte kan läsa så bra 

eller de läser långsamt 

eller lätt tappar bort sig 

eller har svårt att förstå vissa ord 

 

I projektet Easy Reading kommer forskare 
och medforskare undersöka hur man kan 
hjälpa människor att enklare använda Internet.  
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Ditt deltagande 
 
I projektet kommer du 

få prova olika sätt att använda Internet 
få svara på frågor om vad som är lätt eller svårt 
och vad du tycker är bra eller dåligt 

 
 
 
Det är helt frivilligt att vara med i projektet. 

 

 

 

  
Din personliga data 
Om du vill vara med i projektet 
godkänner du att vi samlar in information om dig 
och använder informationen. 
 
Exempel: 

vad du heter och hur gammal du är 
hur du använder Internet 

 
 
 
Ibland vill vi också ta foton och filmer av när vi pratar och provar 
olika saker.  
Fotona och filmerna vill vi kanske visa när vi presenterar projektet.  
Du kan välja om du vill vara med på foto och film.  
Du kan vara med i projektet och prova även om du inte vill det. 
 
Du kan ångra dig närsomhelst. Du kan säga att du inte längre 
godkänner att vi använder information om dig. 
Du har rätt att få veta vilken information i projektet 
som vi sparar och använder. 
 
Du har rätt att ta bort information eller ändra den om det har blivit 
fel. Du kan närsomhelst sluta vara med i projektet. 
Det händer ingenting om du vill göra det. 
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Samtycke 

Jag accepterar att vara med 

i projektet Easy Reading. 

     

Jag accepterar att information om mig 

används för att berätta om projektet. 

 

Jag väljer att vara med på foto    □ ja □ nej                   

            

                                på film   □ ja □ nej 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(plats och datum) 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 (underskrift)  

 

 

 

  

 


